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ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา เร่ืองสสาร  
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา (2) เปรียบเทียบความสามารถในการอานทําความเขาใจบทความภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนดังกลาวระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสอง
ภาษา และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดย
ใชสองภาษา 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” ปการศึกษา 2558 
จํานวน 40 คนท่ีไดมาจากการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนจัดการเรียนรูแบบ   สืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร (3) แบบทดสอบการอานทําความเขาใจบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร เร่ือง การเปลี่ยน
สถานะของสาร และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” หลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาสูงกวา
ผลสัมฤทธ์ิดังกลาวกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ความสามารถในการอานทําความเขาใจ
บทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรของนักเรียนดังกลาว หลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใช
สองภาษาสูงกวาความสามารถดังกลาวกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และ(3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาในระดับมาก 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to compare science learning achievements of 

Mathayom Suksa I students at Betong “Wiraratprasan” School in Yala province before and after 
learning under the bilingual scientific inquiry learning management; (2) to compare English 
science article reading comprehension abilities of the students before and after learning under 
the bilingual scientific inquiry learning management; and (3) to study the students’ satisfaction 
with the bilingual scientific inquiry learning management. 

The research sample consisted of 40 Mathayom Suksa I students studying in the 2015 
academic year at Betong “Wiraratprasan” School in Yala province, obtained by cluster random 
sampling.  The instruments used in this study were (1) bilingual scientific inquiry learning 
management plans in the topic of Matter, (2) a science learning achievement test, (3) a reading 
comprehension test on reading the English science article entitled Changing Statuses of Matter, 
and (4) a questionnaire on student’s satisfaction with the bilingual scientific inquiry learning 
management. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 

The research findings showed that (1) the post-learning science learning achievement in 
the topic of Matter of Mathayom Suksa I students at Betong “Wiraratprasan” School, who learned 
under the bilingual scientific inquiry learning management was significantly higher than their pre-
learning counterpart achievement at the .05 level; (2) the post-learning English science article 
reading comprehension ability of the students after learning under the bilingual scientific inquiry 
learning management was significantly higher than their pre-learning counterpart ability at the .05 
level; and (3) the students’ satisfaction with the bilingual scientific inquiry learning management 
was at the high level.  
 
Key words: Inquiry learning management, Bilingual, Learning achievement, Science,  

Reading comprehension, English, Science article, Mathayom Suksa   
 

บทนํา 
โลกในศตวรรษท่ี 21 ตองการบุคคลท่ีมีทักษะตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ    

การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทําใหประเทศไทย
จําเปนตองพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนใหมีความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ เพ่ือ
เปนกําลังสําคัญของชาติตอไป  

วิทยาศาสตร เปนศาสตรท่ีวาดวยเหตุและผล สงเสริมการเรียนรูธรรมชาติจากขอเท็จจริงและหลักฐาน 

และยังเปนศาสตรท่ีเรียนรูวิธีและขั้นตอนการหาความรู  เปนท่ียอมรับกันในระดับสากลวา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดมีความพยายามพัฒนาการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรในระบบการศึกษามากวา 40 ป แตจากการเก็บขอมูลในโครงการ PISA และ TIMSS พบวา 

ความรูทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมีแนวโนมตํ่าลงอยางตอเน่ืองตามเวลา (สุนีย คลายนิล, 2555)  

การสื่อสารและรับสาร เปนทักษะสําคัญอีกทักษะหน่ึงในปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขอมูลตางๆ ถูก

เก็บในฐานขอมูลออนไลน ทําใหสามารถเขาถึงขาวสารและความรูไดงาย  ขอมูลจากการสํารวจภาษาท่ีมีผูใชทาง

อินเตอรเน็ต อันดับหน่ึง คือภาษาอังกฤษ ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ีสําคัญในการติดตอสื่อสารในระดับสากล 
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จากขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีอางอิงผลการจัดอันดับทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษของ

บริษัท Education First พบวา ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษไดในระดับทักษะต่ํามาก  

ดวยความถดถอยทางการศึกษาวิทยาศาสตรและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท่ีตํ่าดังท่ีกลาวมา

ขางตน ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสําคัญและมีความพยายามใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดทุกระดับจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา คือ     

ใชภาษาไทยคูกับภาษาอังกฤษ ท่ีเรียกวา English Bilingual Education ( EBE) ในการจัดการเรียนการสอนวิชา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และพัฒนาครูไทยใหสามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือแทน

การใชครูตางชาติท่ีมีคาใชจายสูง  ทาง โรงเรียน เบตง “วีระราษฎรประสาน” ก็ไดรับนโยบายดังกลาว และไดให

ผูวิจัยรับผิดชอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรในรูปแบบสองภาษา  ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร (5Es)  ซ่ึงเปนวิธีการสอนวิทยาศาสตรรูปแบบหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีทําให

ผูเรียนสรางองคความรูใหม ผานกระบวนการคิด ปฏิบัติ และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือในการ

คนหาความรูดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปตอยอดศึกษาเพ่ิมเติม  และบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรรวมกับการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) เพ่ือ

จัดการเรียนการสอนคร้ังน้ี เน่ืองจากการใชภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาไดจากการฝกบอยคร้ัง ตามกฎ

การฝกหัดและกฎของการใชของธอรนไดค โดยเร่ิมในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการใช

หลักสูตรของนักเรียนชั้นอื่น ๆ และคาดวาการจัดการเรียนรูน้ีจะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังผลสัมฤทธิ์ทาง

วิทยาศาสตรและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และผูเรียนนาจะเกิดความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งจะมีสวน

ชวยสรางเจตคติท่ีดีตอวิชา  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบตง 

“วีระราษฎรประสาน” ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน ทําความเขาใจบทความวิทยาศาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาของนักเรียน 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร

โดยใชสองภาษา 

 
แนวคิด  ทฤษฎี  กรอบแนวคิด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดดําเนินนโยบายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกาศ ณ วันท่ี 14 มกราคม 2557  โดยเปนนโยบาย

ตอเนื่องมาผลักดันใหโรงเรียนในสังกัดทุกระดับ จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา คือ ใชภาษาไทยคูกับ

ภาษาอังกฤษ ท่ีเรียกวา English Bilingual Education ( EBE) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาท่ัวไป เชน 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหเด็กไดพัฒนาการฟง พูด เขียนภาษาอังกฤษ  กําหนดให

โรงเรียนเลือกสอนวิชาท่ีพรอมเปนภาษาอังกฤษในบางวิชา อาจสอนเปนภาษาอังกฤษเพียงบางสวน และมีนโยบาย

พัฒนาครูไทยใหสามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือแทนการใชครูตางชาติท่ีมีคาใชจายสูง         
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การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา จึงเปนการบูรณาการการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  

 ในวิชาวิทยาศาสตรน้ันไดจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตรท่ีไดรับการยอมรับและมีบทบาทในการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย การสอนแบบ

สืบเสาะคือชุดของกระบวนการท่ีเกี่ยวโยงกัน เร่ิมจากการต้ังคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยนักวิทยาศาสตรและ

นักเรียน จากน้ันดําเนินการสํารวจตรวจสอบเพ่ือหาคําตอบนั้น (นิพนธ จันเลน, 2557) จัดเปนรูปแบบการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ท่ีเชื่อวานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบางสิ่ง

บางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของผูเรียนรูเอง 
นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา  สํารวจตรวจสอบ คนควาดวยวิธีการตางๆ    จนเกิดความเขาใจ เกิดการรับรูความรู

น้ันอยางมีความหมาย สามารถสรางเปนองคความรูของตนเอง และสามารถเก็บขอมูลไวในสมองไดยาวนาน 

สามารถนํามาใชไดเมื่อมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา (สาขาชีววิทยา สสวท.,2550, p 1-2)  

 การจัดการศึกษาแบบสองภาษา คือการใชสองภาษาเปนสื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนหรือกลุมของ

ผูเรียน โดยอาจท่ีอยูในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือท้ังหลักสูตรของโรงเรียน (Cohen,1975, p. 18 อางถึงใน Lynn Malarz, 

1998)  เปนวิธีการหน่ึงของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหกับผูเรียนท่ีใชภาษาอื่นเปนภาษา

หลักและมีความสามารถจํากัดในการใชภาษาองักฤษ ซึ่งชวยสงเสริมผูเรียนท้ังดานภาษาและเนื้อหาวิชา (Anderson 

and Boyer,1970, pp. 43–44) การจัดการเรียนการสอนโดยใชสองภาษาไดมีการศึกษาในหลายๆ ประเทศ ดังใน

งานวิจัยของ สตีเฟน (Stephen Bax, 2010)  ท่ีสํารวจและวิจัยการสอนสองภาษา (English Bilingual Education) 

ในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียและเกาหลีใต  ในประเทศอินโดนีเซียพบวาเร่ิมโครงการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษใน 30 โรงเรียนนํารอง  พบวา   ทุกภาคสวนใหความรวมมือและมีการตอบรับในดาน

บวก ในประเทศเกาหลีใต พบวา หลังจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาวทําใหผลการเรียนภาษาอังกฤษและวิชาท่ี

เรียนโดยใชสองภาษาดีขึ้น นอกจากเปนการพัฒนาผูเรียนแลว การจัดโครงการดังกลาวท้ังในประเทศไทย ประเทศ

อินโดนีเซียและเกาหลีใตยังเปนการพัฒนาความสามารถของผูสอนในดานการสอนและการใชภาษาอีกดวย 
เน่ืองจากการใชภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาไดจากการฝกบอยคร้ัง สอดคลองกับกฎแหงการฝกหัด 

(Law of Exercise) และ กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) ในทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism 

Theory) ของธอรนไดค 

 ดังน้ันหากจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาจะชวยให

นักเรียนไดมีโอกาสสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรไดเอง และชวยเพ่ิมโอกาสในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น       

ซ่ึงอาจชวยสงผลใหนักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษดีขึ้นได 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. สรางเคร่ืองมือดังน้ี 
  1.1 แผนจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาเร่ือง สสาร (Matter) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 7 แผน รวม 18 คาบ 
  1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) เร่ืองสสาร (Matter) 
ขอสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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  1.3 แบบทดสอบการอานบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรเพ่ือความเขาใจ  เร่ือง การเปลี่ยน
สถานะของสาร (Changing State of Matter) ขอสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 6 ขอ 
  1.4 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดย
ใชสองภาษาเร่ือง สสาร (Matter) ตามรูปแบบมาตราวัดของลิเคิรท (Likert) จํานวน 15 ขอ 
 2. เลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  ว 21101 
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน    
จาก 6 หองเรียน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ไดนักเรียนจํานวน 40 คน 
 3. ชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียน ถึงวิธีการเรียน โดยใชวิธีจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) จุดประสงคของ การดําเนินการทดลอง เวลาเรียน และ
วิธีการประเมินผลการเรียนรูในการวิจัยคร้ังน้ี 
 4. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ใหกลุมตัวอยางทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ท้ัง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบการอานบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรเพ่ือความเขาใจ เพ่ือให
ทราบวากลุมตัวอยางมีความสามารถอยูในระดับใดและทําการเก็บผลคะแนนจากการทดสอบกลุมตัวอยางไว 
 5. ทดลองสอนกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสอง
ภาษา ท้ัง 7 แผนการจัดการเรียนรู เปนเวลา 18 ชั่วโมง  
 6. ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ท้ังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบทดสอบการอานบทความ
ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรเพ่ือความเขาใจ เพ่ือใหทราบวาหลังจากใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษากลุมตัวอยางบรรลุผลตามเปาหมายเพียงไร บันทึกคะแนนไว 
 7. ประเมินความพึงพอใจ โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา 
 8. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน มาทําการวิเคราะห หาคาเฉลี่ย (X) คารอยละ และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากน้ันหาคาความแตกตางดานความสามารถของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองดวยการ
ทดสอบคาที (t-test) เพ่ือพิสูจนสมมติฐานตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา สรุปผลไดดังนี ้
 1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
โดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

การทดสอบ นักเรียน (คน) X S.D รอยละเฉลี่ย t Sig. 

กอนเรียน 40 7.90 2.24 26.33  

13.31 

 

.000 หลังเรียน 40 19.48 4.76 64.93 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย (X )   เทากับ 7.90 หลังเรียน

มีคาเฉลี่ย (X ) เทากับ 19.48 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร

โดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 2) ดานความสามารถในการอานทําความเขาใจบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร เร่ือง สสาร 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนการอานทําความเขาใจบทความวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

แบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน 

การทดสอบ นักเรียน (คน) X  S.D รอยละเฉลี่ย t Sig. 

กอนเรียน 40 1.30 0.91 21.67  

5.79 

 

.000 หลังเรียน 40 2.60 1.43 43.33  

 จากตารางท่ี 2 พบวา กอนเรียนมีคาเฉลี่ย (X )  เทากับ 1.30 หลังเรียนมีคาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.60 

สรุปไดวา คะแนนการอานทําความเขาใจบทความวิทยาศาสตรหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดย

ใชสองภาษา เร่ือง สสาร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

3) ดานความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร

โดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตารางท่ี 3 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและสรุปผลระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ตัวชีว้ดัความพึงพอใจ (X) S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 4.20 0.69 มาก 

2. ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 4.05 0.68 มาก 

3. สงเสริมใหนักเรียนไดฝกการคิดแกปญหา 4.30 0.79 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.30 0.76 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการสอนทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหาวิชามากขึ้น 3.95 0.96 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนมีลําดับเปนขั้นตอน 3.88 0.72 มาก 

7. กิจกรรมชวยเพ่ิมทักษะการทําการทดลอง 4.55 0.55 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนชอบกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในการเรียนการสอน 4.30 0.76 มากท่ีสุด 

9. สามารถเขาใจเน้ือหาวิทยาศาสตรท่ีครูสอนได 3.45 0.75 มาก 

10. นักเรียนสามารถอานบทความวิทยาศาสตรเปน 

ภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 
3.60 0.74 มาก 

11. การใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนไมเปน 

อุปสรรคตอการเรียนรูวิทยาศาสตร 
2.53 0.85 นอย 
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ตัวชีว้ดัความพึงพอใจ (X) S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

12. นักเรียนไดพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ 3.93 0.76 มาก 

13. นักเรียนเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น 4.02 0.77 มาก 

14. นักเรียนตองการเรียนวิทยาศาสตรแบบสองภาษาตอไป 3.45 0.88 มาก 

15. นักเรียนคิดวาการเรียนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษม ี

ความสําคัญตอตัวนักเรียน 
3.53 0.96 มาก 

เฉลี่ย 3.87 0.77 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน (X = 3.87 ) อยูในระดับพึงพอใจมาก       เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมชวยเพ่ิมทักษะการทําการทดลอง มีความพึงพอใจ

ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55 )  ดานท่ีมีความพึงพอใจระดับตํ่าท่ีสุดคือ การใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ

สอนไมเปนอุปสรรคตอการ มีความพึงพอใจในระดับนอย (X = 2.53 ) อยางไรก็ตามในการสอบถามความพึงพอใจ

ดานนักเรียนตองการเรียนวิทยาศาสตรแบบสองภาษาตอไป พบวานักเรียนมีความพึงพอใจท่ีจะเรียนตอในระดับมาก 

(X = 3.45 )    

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการอภิปรายผลการวิจัยไดอภิปรายตามวัตถุประสงคแตละขอ ดังตอไปน้ี 

 1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร

โดยใชสองภาษา เร่ือง สสาร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหารูทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง เชน ในกิจกรรมท่ีตองทําการทดลอง นักเรียนไดฝกต้ังสมมติฐาน 

กําหนดตัวแปร ฝกทักษะการสังเกต เปนตน ซึ่งเปนการสรางประสบการณตรงใหแกผูเรียน สอดคลองกับการเรียนรู

ตามทฤษฎี constructivism ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สํารวจ มีปฏิสัมพันธระหวางกัน ผูสอนสามารถแนะนํา 

หรือชวยใหผูเรียนคิดคนตอ ๆ ไป และตรวจสอบความคิด ทักษะการคิด การแกปญหา และพัฒนาใหเคารพความคิด

และเหตุผลของผูอื่น (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

 2. ความสามารถในการอานทําความเขาใจบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร เร่ือง สสาร พบวารอย
ละคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไมสูงนัก คือ รอยละการอานบทความหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 43.33 ซ่ึงอยูในเกณฑควร
ปรับปรุง ท้ังน้ีอาจเปนดวยหลายปจจัย เชน ความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) ความสนใจและแรงจูงใจ 
(Interest and Motivation) ความสามารถในการอานและการตีความ (Ability to read and to interpret) 
ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของเน้ือหา (Text schema) (Pearson and Johnson, 1978 อางถึงใน 
แสงทอง คําเสือ, 2554)  
 จากการคะแนนการวัดความสามารถในการอานทําความเขาใจบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรต่ํา
ในคร้ังน้ี จึงอาจเกิดจากการท่ีผูเรียนขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ ขาดความเขาใจในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร หรือ
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ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห หรือท้ัง 3 สวนรวมกัน หากมีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเหมาะสมมากขึ้น หรือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใช
สองภาษาตอไปอยางตอเน่ือง คาดวานักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะดังกลาวใหดีขึ้นได 
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดในดาน 

กิจกรรมชวยเพ่ิมทักษะการทําการทดลอง และโดยภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนน้ีอยูในระดับ

พึงพอใจมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา พันญเทพ (2555) ซ่ึงวิจัยดานความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS)  ในงานวิจัยไดรายงานวา ผูเรียนสวนใหญ

มีความพึงพอใจในการเรียนเปนภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับมาก 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษามีขอดี คือ สามารถ

พัฒนาท้ังความรูทางวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษไดในคราวเดียวกัน ครูผูสอนตองมีความพยายามในการคนหา

ความรูหลายๆดาน เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการสอน สรางแรงกระตุนในการเรียนรูแกผู เรียน 

ขณะเดียวกันตองมีการวิเคราะหผูเรียนวาสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษมาใชในหองไดมากนอยเพียงใด ดังใน

บทความของ ณสรรค  ผลโภค (2558) กลาวถึงการสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษน้ีวา ผูสอนควรตระหนักถึง

จุดประสงคของการสอนวา จะตองทําใหผูเรียนไดทราบและเขาใจในเน้ือหาวิทยาศาสตรอยางแทจริง การท่ีจะ

ตัดสินใจวาระดับการใชภาษาอังกฤษในหองเรียนจะมีความเขมขนเพียงใดเปนสิ่งสําคัญ เพราะแมวาครูจะมีความ

ชํานาญในการใชภาษา แตหากผูเรียนรับฟงหรือรับรูไมได การเรียนการสอนน้ันก็ถือวาลมเหลว  

แมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษาอยูในระดับพอใช

เทาน้ัน แตหากมีการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองตอไป คาดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรจะดีขึ้น

เร่ือยๆ และความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษจะดีขึ้น ได  เหมือนในอดีตของประเทศสิงคโปร รัฐบาลมีนโยบาย

ใหทุกๆโรงเรียนสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ พบวา ในชวงปแรก กลยุทธน้ีไมสามารถ

พัฒนาการใชภาษาอังกฤษไดและยังพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนลดลง แตผูนําประเทศ

ยังคงดําเนินนโยบายตอไป ทําใหปจจุบันประเทศสิงคโปรเปนประเทศมีความสามารถทางวิทยาศาสตรในระดับตนๆ 

ของเอเชียและเปนประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษไดดี (L. Quentin Dixon, 2005) 

ดังน้ันหากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีตอไป คาดวาผูเรียนจะมีการปรับตัวไปในทางท่ีดีขึ้นและสงผล

ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการอานบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรของผูเรียนดีขึ้น

ตามลําดับ สอดคลองกับทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism Theory) ของธอรนไดค กฎแหงการฝกหัด (Law of 

Exercise) กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง ความมั่งคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น เมื่อนําไปใชบอย ๆ  และหากไมนําไปใชก็อาจลืมได 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสองภาษา ครูผูสอนจะตอง

เตรียมตัวใหพรอม มีความเขาใจการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู มีความรูในดานเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารไดถูกตอง ตองเตรียมสื่อ อุปกรณการสอน เชน ใบความรู ใบกิจกรรม ใบงาน 

อุปกรณสําหรับการทดลอง แบบประเมิน แบบบันทึกคะแนน จัดสถานท่ีท่ีทําการสอนท่ีสงเสริมตอการจัดกิจรรมการ

เรียนรู 

2. ในดานการสอนแบบสองภาษาโดยใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยน้ัน ควรวิเคราะหผูเรียนในเบ้ืองตน

เสียกอนวาควรใชภาษาอังกฤษมากนอยเพียงไร เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเน้ือหาวิชา 
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3. ควรชี้แจงการทํากิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนเขาใจกอนปฏิบัติกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมบางคร้ังอาจมี

ปญหาอุปสรรคบาง ครูตองแกไขปญหาตามสถานการณ เมื่อผูเรียนเกิดคําถามตางๆ ครูอาจเขาชวยเหลือโดยยึดหลัก

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู  

4. ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนควรสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน

ภาษาไทยดวย เพ่ือตรวจสอบความเขาใจในเน้ือหาสาระของวิชา  

5. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ตั้งแตหนวยการเรียนรูแรกจนถึงหนวย

การเรียนรูสดุทายของชั้นป หรือจนกระท่ังจบชวงชั้น 
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