
 

 

บทท่ี 1 

บทนำ 

 

ความสำคัญและที่มาของป7ญหา 

วิทยาศาสตร*เป-นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม; ซึ่งเป-นสังคมแห;งการเรียนรูD มีบทบาทและ

ความสำคัญต;อการพัฒนาประเทศ เพราะมีความเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตประจำวัน และอาชีพ    

ต;าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชDที่อำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ลDวนผสมผสานความรูD

ทางวิทยาศาสตร*กบัความคิดที่เป-นเหตุเป-นผล ความคิดสรDางสรรค* พัฒนาการคิดวิเคราะห* วิจารณ*    

มีทักษะในการคDนควDาหาความรู D การแกDปSญหาอย;างเป-นระบบสามารถตัดสินใจโดยใชDขDอมูล            

ที่หลากหลาย และเป-นที่ประจักษ*สามารถตรวจสอบไดD (สุวธิดา  ลDานสม, 2559, บทคัดย;อ) การเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21 เป-นมิติแห;งการเรียนรูDที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหDเขDาถึงขDอมูลข;าวสารอย;าง

รวดเร็ว ทำใหDเหตุปSจจัยและบริบทของเหตุการณ*เปลี่ยนไปอย;างรวดเร็ว (วิจารณ* พานิช, 2555, หนDา 

3) ผู DสอนตDองเป_ดโอกาสใหDผู Dเร ียนไดDพัฒนาตนเองเป_ดกวDางทางความคิด และมีเจตคติที ่ดีต;อ

วิทยาศาสตร* พัฒนาคุณภาพชีวิตดDวยทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค* สรDางความรูDใหDสอดคลDอง

กับสภาพสังคมที ่กำลังพัฒนาอย;างต;อเนื ่อง ส;งเสริมคุณลักษณะต;าง ๆ  ที ่จำเป-นต;อการนำไปใชD       

ในการดำเนินชีวิตและใหDผูDเรียนสามารถอยู;ในสังคมไดDอย;างมีความสุข (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, 

หนDา 137)  และจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายในการเปลี ่ยนจากการบรรยายเป-น        

การเรียนรู Dร;วมกันระหว;างผู Dเรียนและผู DสอนโดยเนDนผูDเรียนเป-นสำคัญผูDสอนตDองมีการประเมิน       

ตามสภาพจริง เพื่อใหDการเรียนการสอนวิทยาศาสตร*ประสบความสำเร็จต;อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

(สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2556, หนDา 55) 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ;มสาระ   

การเรียนรูDวิทยาศาสตร* มุ;งใหDผูDเรียนไดDเรียนรูDที่เนDนการเช่ือมโยงความรูDกับกระบวนการ มีทักษะสำคัญ

ในการคDนควDาและสรDางองค*ความรูD โดยใชDกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูDและการแกDปSญหา     

ที่หลากหลาย ใหDผูDเรียนมีส;วนร;วมในการเรียนรูDทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรมดDวยการลงมือปฏิบัติจริง

อย;างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนDา 3) ดังนั้น การสรDางสื่อ

การสอนจะตDองมีการออกแบบ และวางแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค*เพื่อใหDตอบสนองตัวชี้วัดของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนตDองเหมาะสมกับช;วงอายุ 
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และระดับชั ้นเพื ่อความเหมาะสมกับวัยและความสนใจชองผู Dเรียน การนำสื ่อการสอนมาใชDใน        

การจัดการเรียนการสอนช;วยใหDนักเรียนเขDาใจบทเรียนไดDมากขึ้น ทำใหDสิ่งเป-นนามธรรมใหDปรากฏ   

เป-นรูปธรรมไดD และสามารถทำใหDสิ่งที่เขDาใจยากนั้นง;ายต;อความเขDาใจ (มนตรี แยDมกสิกร, 2551, 

หนDา 2) 

 จากการศึกษาพบว;าปSญหาดDานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร* คือ ผูDสอนมุ;งเนDน    

การสอนแบบบรรยาย ขาดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สนองต;อความแตกต;างระหว;างบุคคล

และความสนใจของผูDเรียนเป-นรายบุคคล ผูDเรียนไม;เห็นความสำคัญและความจำเป-นของกลุ;มสาระ

การเรียนรู Dวิทยาศาสตร* บางส;วนมีพื ้นฐานความรู Dวิทยาศาสตร*ไม;เพียงพอ เกิดความเบื ่อหน;าย       

ขาดแรงจูงใจในการเรียน และขาดการเอาใจใส;จากผูDปกครองในการจัดหาวัสดุอุปกรณ*การเรียน 

(อดุลย* คำมิตร, 2554, หนDา 98) และผูDสอนไม;สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหDผูDเรียนไดD

เรียนรูDตามจุดประสงค*ของหลักสูตร ผูDเรียนขาดความกระตือรือรDนในการเรียน ขาดกระบวนการใน

การแสวงหาความรูD และบรรยากาศในช้ันเรียนน;าเบือ่หน;าย (ธัญญ*นร ีวรวิทย*ธานท*, 2559 หนDา 177) 

นอกจากน้ีพบว;าโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ;านประกอบที่เหมาะสม ขาดสื่อ

อุปกรณ*  การเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย ส;งผลใหDผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ำกว;า

โรงเรียนขนาดอื่น ๆ  ดDานการบุคลากรขาดแคลนบุคลากร ครูไม;ครบชั้นแต;อัตราครูเกินเมื่อเทียบกับ

เกณฑ* ทำใหDครูผูDสอนรับภาระหนักสอนหลายระดับชั้น หลายวิชา ครูขาดขวัญและกำลังใจ ครูสอน   

ไม;ตรงสาขาวิชา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื ่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราผ;านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาต่ำสุด (ธีระชัย แสนแกDว, 2560, หนDา 119-120) หลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ยังไม;เชื่อมโยงกับหลักสูตรโรงเรียนและบริบทของผูDเรียน ดDานการจัดกระบวนการเรียน   

การสอน ครูมีจำนวนนDอย ทำใหDครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ส;งผลกระทบต;อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูDเรียนอยู;ในเกณฑ*ต่ำ การวัดและประเมินผลขาดเครื่องมือที่ใชDวัดและ

ประเมินผลที่มีความหลากหลาย และดDานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายังขาดวัสดุ

อุปกรณ*ที่ทันสมัย เน่ืองจากขาดงบประมาณดDานการดำเนินงาน (ปSญหา พัชมน, 2560, หนDา 1543-

1544) ดังนั ้น ผู DสอนตDองออกแบบการวางแผนกิจกรรมต;าง ๆ  และปรับเปลี ่ยนกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูDใหDสอดคลDองกับการเรียนรูDวิทยาศาสตร*การจัดประสบการณ*ใหDผูDเรียนไดDแสวงหา

ความรูDดDวยตนเอง ส;งเสริมใหDฝpกกระบวนการคิด สามารถสรDางองค*ความรูDไดDดDวยตนเอง และปลูกฝSง

ใหDผูDเรียนไดDใชDทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร*ไดDอย;างถูกตDองเหมาะสม (รุ;งนภา แกDววัน, 2559, 

หนDา 879) เพื่อส;งเสริมใหDผูDเรียนไดDเรียนรูDและเกิดการถ;ายทอดความคิดระหว;างเรียน การตอบสนอง

ความแตกต;างระหว;างบุคคลในดDานความสามารถในการเรียน ความสนใจ และความถนัดทาง       

การเรียนไม;เท;ากัน ผูDสอนตDองแนะนำแต;ละข้ันตอนใหDกับผูDเรยีน แนวทางการแกDปSญหาของการจดัการ



 

 

3 

เรียนการสอนและการบริหารจัดการช้ันเรียน ครูควรมีความสามารถในการวางแผนและจัดการเรียนรูD

ไดDอย;างมีประสิทธิภาพ ควรใชDรูปแบบการสอนแบบคละชั ้นและบูรณาการกลุ;มสาระในหลักสูตร    

โดยนำวัสดุ อุปกรณ*และสื่อการสอนที่ประยุกต*ไดDหลายรูปแบบควรมีความเหมาะสมกับผูDเรียน    

(พัทธนันท* หรรษาภิรมณ*โชค, 2557, หนDา 100) เพื่อส;งเสริมใหDผูDเรียนไดDเรียนรูDและเกิดการถ;ายทอด

ความคิดระหว;างเรียน การตอบสนองความแตกต;างระหว;างบุคคลในดDานความสามารถในการเรียน 

ความสนใจ และความถนัดทางการเรียนไม;เท;ากัน ผู DสอนตDองแนะนำแต;ละขั ้นตอนใหDกับผูDเรียน       

แนวทางการแกDปSญหาของการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั ้นเรียน ครูควรมี

ความสามารถในการวางแผนและจัดการเรียนรูDไดDอย;างมีประสิทธิภาพ ควรใชDรูปแบบการสอนแบบ

คละชั้นและบูรณาการกลุ;มสาระในหลักสูตรโดยนำวัสดุ อุปกรณ*และสือ่การสอนที่ประยุกต*ไดDหลาย

รูปแบบควรมีความเหมาะสมกับผูDเรียน (พัทธนันท* หรรษาภิรมณ*โชค, 2557, หนDา 100)  

 การจัดการเรียนรูDโดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน เป-นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร*

ใชDศึกษาสิ ่งต;าง ๆ รอบตัวอย;างเป-นระบบ และเสนอคำอธิบายดDวยขDอมูลที ่ไดDจากการทำงาน          

ทางวิทยาศาสตร*ดDวยวิธีการที่หลากหลาย (สถาบันส;งเสริมการสอนวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี, 

2556, หนDา 13ก) ที่ช;วยใหDกิจกรรมการจัดการเรียนรูDมีประสทิธิภาพ ทำใหDนักเรียนมีอิสระในการทำ

กิจกรรมหรือการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป-นกันเอง และช;วยเรDาความสนใจผูDเรียน 

ทำใหDเรียนรูDไดDจากการปฏิบัติจริง เขDาใจในเน้ือหา ทำใหDการพัฒนาการทางสติปSญญา ความคิดที่เกิด

จากการที่ผูDเรียนไดDปฏิบัติกิจกรรม โดยใชDกระบวนการทางวิทยาศาสตร* โดยมีครูใหDความช;วยเหลือ

ช้ีแนะและเกิดการเรียนรูDของผูDเรยีนไดDอย;างมีประสิทธิภาพ (ศิริพันธ* แบ;งทิศ, 2554, หนDา 2)  

 โรงเรียนบDานสรDางหิน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป-นโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการเรียนสอนครูไม;ครบช้ัน สอนแบบ 

คละช้ัน และครูมีหนDาที่รับผิดชอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอน อีกทั้งสื่ออุปกรณ*การเรียนการสอน 

ดDานวิทยาศาสตร*มีไม;เพียงพอ นักเรียนมีฐานะยากจนและมีปSญหาครอบครัวซึ่งมีผลต;อความสนใจ             

ในการเรียน ซึ่งสอดคลDองกับเป-นตDน เมื่อพิจารณาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน           

(O-NET) กลุ ;มสาระการเรียนรู Dวิทยาศาสตร* นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปuที่ 6 ปuการศึกษา 2560                

มีคะแนนค;าเฉลี ่ยรDอยละ 31.43 ซึ ่งถือว;าต่ำกว;าเกณฑ*มาตรฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห;งชาติ, 2560, หนDา 3) เมื่อวิเคราะห*ตามรายมาตรฐานการเรียนรูDกลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* 

พบว;า สาระที ่1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 และมาตรฐาน ว 1.2 มีคะแนน

ที่ควรเร;งพัฒนา 

 จากเหตุผลดังกล;าว ผูDวิจัยในฐานะครูผูDสอนที่ทำหนDาที่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน        

ขนาดเล็ก จึงเห็นตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชDการสอนแบบ
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สืบเสาะหาความรูD 5 ขั้น กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 4-6 

โรงเรียนบDานสรDางหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1       

เพื่อใชDในการจัดการเรียนรูD เพื่อเป-นแนวทางในการพัฒนาผูDเรียนใหDไดDเรียนรูDตามความสนใจ ซึ่งจะ

ส;งผลต;อการพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหDสูงข้ึน 

 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูD โดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ขั้น กลุ;มสาระ   

การเรียนรูDวิทยาศาสตร* ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปuที่ 4-6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ* 75/75 

 2.  เพื ่อเปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก;อนและหลังเร ียนการจัดการเรียนรูD              

โดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน  กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปuที่ 4-6  

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต;อการเรียนโดยใชDการสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน             

กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  กลุ;มเปwาหมาย ไดDแก; นักเรียนช้ันประถมศึกษาปuที่ 4-6 ภาคเรียนที ่1 ปuการศึกษา 2561 

โรงเรียนบDานสรDางหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 

จำนวน 19 คน ไดDมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

 2.  ตัวแปร 

  ตัวแปรตDน  ไดDแก; การจัดการเรียนรูDโดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน  

  ตัวแปรตาม  ไดDแก;  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต;อการจัดการเรียนรูD  

โดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน  

 3.  เนื้อหา  ไดDแก;  สาระที่ 1 วิทยาศาสตร*ชีวภาพ เรื่อง ความสัมพันธ*ของสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลDอม ช้ันประถมศึกษาปuที่ 4-6  

 4.  สถานที่  โรงเรียนบDานสรDางหิน  อำเภอเมือง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1  

 5. ระยะเวลา ได Dแก ;  ภาคเร ียนที่  1 ป uการศ ึกษา 2561 ช ั ้นประถมศึกษาป uที่  4-6              

ตั ้งแต;วันที ่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที ่  เดือน 18 กันยายน พ.ศ. 2561 สัปดาห*ละ           

2 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ไม;รวมการทดสอบก;อนเรียนและหลังเรียน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ขั้น กลุ;มสาระ

การเรียนรูDวิทยาศาสตร* ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปuที่ 4-6 โรงเรียนบDานสรDางหิน อำเภอเมือง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผูDวิจัยไดDศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง ดังน้ี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    

กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูD 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูDแกนกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรูDโดยใชDการสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน 

ตามทฤษฎีของ Kemmis & Mc Tagget ประกอบดDวย 5 ขั ้นตอน ดังน้ี การนำเขDาส ู ;บทเรียน 

(Engagement) การสำรวจ (Exploration) การอธิบาย (Explanation) การลงขDอสรุป (Elaboration) 

และการประเมินผล (Evaluation) โดยใชDรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action 

Research) ประกอบดDวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติ (Act) 3) สังเกตการณ* 

(Observe) และ 4) สะทDอนผลการปฏิบัติ (Reflect) ดังภาพที่ 1 

 

           ตัวแปรตDน                                              ตัวแปรตาม 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท=เฉพาะ 

1. การสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรูDทีใ่ชDในการ 

จัดการเรียนรูDที่ส;งเสริมใหDผูDเรียนไดDคDนควDาหาความรูDดDวยตนเอง โดยมีผูDสอนเป-นผูDจัดบรรยากาศ       

ที่เอื้อต;อการเรียนรูD และช้ีแนะแนวทางกับนักเรียน กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* เรื่อง สิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดลDอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปuที่ 4-6 ประกอบดDวย 5 ข้ันตอน 

  ข้ันที่ 1 สรDางความสนใจ 

  ข้ันที่ 2 สำรวจและคDนหา 

  ข้ันที่ 3  อธิบายและลงขDอสรุป 

 

การจัดการเรียนรูD โดยใชDการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                

   กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* 

  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต;อ 

   การเรียนโดยใชDการสอนแบบ 

   สืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน 
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  ข้ันที่ 4  ขยายความรูD 

  ข้ันที่ 5  ประเมินผล 

2.  การวิจ ัยเชิงปฏิบ ัต ิการ หมายถึง  กระบวนการจัดการเร ียนร ู Dท ี ่ผ ู Dว ิจ ัยสร Dางข้ึน 

ประกอบดDวย 4 ขั ้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกต และการสะทDอนผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อมุ;งการแกDปSญหาการจัดการเรียนรูD กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร* ของนักเรียน 

ชั ้นประถมศึกษาปuท ี ่  4-6  โรงเรียนบDานสรDางหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1  

3.  ประสิทธิภาพของการเรียน หมายถึง คะแนนของผูDเรียนระหว;างการเรียนโดยใชDการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู D 5 ขั ้น และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ที ่ผ ู DศึกษาสรDางข้ึน         

ตามเกณฑ* 75/75 ซึ่งแปลผลดังน้ี 

  75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรDอยละ 75 ของคะแนนนักเรียนที่ไดDจากการปฏิบัติ

กิจกรรม และใบงานระหว;างเรียน 

  75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี ่ยรDอยละ 75 ของคะแนนนักเรียนที ่ไดDจากการทำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน หมายถึง คะแนนที ่ไดDจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิ         

ทางการเรียน เรื ่อง สิ ่งมีชีวิตและสิ ่งแวดลDอม กลุ ;มสาระการเรียนรู Dวิทยาศาสตร* ของนักเรียน            

ช้ันประถมศึกษาปuที่ 4-6 จำนวน 30 ขDอ ที่ผูDวิจัยสรDางข้ึน 

 5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูDสึกชอบ พอใจ ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอน            

แบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน  

 

ประโยชน=ท่ีคาดวJาจะไดDรับ 

 1.  ครูสามารถพัฒนาการจัดการเร ียนรูD โดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน             

ไดDอย;างมีประสิทธิภาพ  

 2.  นักเร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน         

กลุ;มสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร*สูงข้ึน 

 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต;อการจัดการเรียนรูDโดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน 

 4.  ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรูDโดยใชDการสอนแบบสืบเสาะหาความรูD 5 ข้ัน   


