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The  Effect of the open Inquiry Learning Activity on 

the Stress Level, Learning outcomes, and Multiple  

Intelligences

ได้กลุ่มตัวอย่าง  2 ห้องเรียน และสุ่มอย่างง่าย

เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำานวน 27 คน เป็นกลุ่ม

ควบคุม 1 ห้อง จำานวน 29 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) เครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความเครียด 

ประกอบดว้ย ชดุตรวจสอบปรมิาณฮอรโ์มนคอรต์ิ

ซอลในนำ้าลาย และ แบบประเมินและวิเคราะห์

ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต  

2) เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบดว้ย  แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

วิทยาศาสตร์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  แบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุงมาจาก

แบบวัดของ ปิยวรรณ  ตาคำา  และแบบวัดเจตคติ
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บทคัดย่อ
 ความเครยีดเปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่ผล

การเรยีนรู ้แตใ่นปจัจบุนัมเีอกสารและรายงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องไม่มากนักที่ได้รายงานความเครียดที่

เกิดจากรูปแบบของการเรียนรู้ดังนั้น การวิจัยครั้ง

นี้มีจึงวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

1) ระดบัความเครยีด 2) ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

3) พหุปัญญา ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้บบเปดิ กบันกัเรยีน

กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ประชากร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนโพธิ์

ตากพิทยาคม   จำานวน 4  ห้องเรียน รวม 120 

คน  กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มกลุ่มห้องเรียน
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 ทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุงมาจาก แบบวัดของ

รัตติยา  วงศ์ซื่อ  3) แบบวัดพหุปัญญาที่ปรับปรุง

มาจากแบบวัดของอัญชลี  ศรีกลชาญ วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใช ้คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบคา่สถติ ิHotelling T2  และการทดสอบคา่

สถิติที (t-test ) ผลการวิจัยพบว่า

 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติมีระดับความเครียดที่ได้จากแบบประเมิน

และวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองฉบับกรม

สุขภาพจิตสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แตป่รมิาณฮอรโ์มนคอรต์ซิอล

ในนำ้าลายของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

แบบสบืเสาะหาความรูแ้บบเปดิสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ด้

รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถติ ิ.05 สว่นคะแนนเฉลีย่เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ

  3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้แบเปิดมีคะแนนเฉลี่ย ปัญญา

ด้านภาษา ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ

คณติศาสตร ์ดา้นการเคลือ่นไหวรา่งกายและกลา้ม

เนื้อ ด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์  ด้านดนตรี 

ดา้นการเขา้กบัผูอ้ืน่ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง

และดา้นการเปน็นกัธรรมชาตวิทิยาสงูกวา่นกัเรยีน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

	 คำ�สำ�คัญ	 : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้แบบเปิด, ระดับความเครียด, ผลการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์    พหุปัญญา

Abstract
 Although stress has been recognized 

as the important factor playing the crucial  

factor on the student achievement, less 

scientific document about the effect of 

teaching model on stress is available. 

Therefore, the present study was designed 

to investigate compare mean scores of 

stress  level  science learning outcomes 

and multiple intelligence between the 

group of students  experiencing the Open 

inquiry learning activity and the other group 

undergoing the Conventional learning.  

The subjects of this study consisted  

of 120  grade 7 students from four classes 

in Potakpitthayakom school. One of the 

classes consisted of 27  randomly  assigned  

students as the experimental group and 

the other class consisted of 29  randomly  

assigned students as the control group. 

Data collection instruments consisted of  

1) stress level was evaluated using 2 indices 

including the self perception stress level 

and stress hormone or cortisol via the self 
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 analysis stress test (Department of Mental 

Health, Ministry of Health, Thailand) and 

hormonal assay kit.  2) Scientific toward  

attitude questionnaire  adapted from  

Rattiya wongsuea, 3) scientific processing 

skills test adapted from  Piyawon Takam, 

and 4) Science achievement test, written 

by researcher  and 5) multiple intelligence 

test adapted from Unchalee Srikonchan,. 

These instruments were exerted pre and 

post the learning activities. Mean, standard  

deviation, Hotelling T2 ,and t-test were 

employed for data analysis. The results 

show that:  

 1) Students undergoing the conven-

tional learning were able to accomplish total 

score of  self analysis stress test is higher 

than those students undergoing the open 

inquiry learning activity with the statistical 

significance level at .05 but cortisol  level in 

salivary are not different with the statistical 

significance level at .05.  

 2) Students experiencing the open 

inquiry learning activity were able to  

accomplish total score of 8-area multiple 

intelligences. And scores of Logical–Math-

ematical, Bodily – Kinesthetic, and Visual/

Spatial is higher than those students under-

going the conventional learning with the 

statistical significance level at .05 but other 

multiple intelligence area mean scores are 

not different with the statistical significance 

level at .05.  

 3) achievement and scientific pro-

cessing skills higher than those students 

undergoing the conventional learning  with 

the statistical significant level at .05 but 

attitude toward science mean scores was 

not different with the statistical significance 

level at .05.  

	 Key	words	 : open learning activity, 

stress level, learning outcomes, multiple 

intelligence
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บทนำ�
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (inquiry 

process)  เปน็กระบวนการเรยีนรู ้ทีใ่หผู้เ้รยีนสรา้ง

องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการ

คิดและการปฏิบัติ1 เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้

เสนอความคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ชิ้นงานโดย

เฉพาะการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดจะมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ ลักษณะสำาคัญของการ 

สบืเสาะหาความรูแ้บบเปดิ คอื ครจูดัเตรยีมปญัหา 

คำาถามและทฤษฎีให้ผู้เรียน  ส่วนการออกแบบ

การทดลอง, วิเคราะห์ผลการทดลอง, แปลผลการ

ทดลองและการลงข้อสรุปให้ผู้เรียนได้ออกแบบ

ด้วยตนเอง2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางดงักลา่วสามารถทำาไดห้ลากหลายวธิ ีทำาให้

สามารถสง่เสรมิเชาวนป์ญัญาหลาย ๆ  ดา้นจะชว่ย

ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่าง

รอบด้านพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมอัจฉริยภาพหรือ

ความสามารถเฉพาะตนของผู้เรียนไปในตัว3  

 สมองแต่ละส่วนมีหน้าที่อิสระแตกต่าง

กันดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึ งต้องคำ านึงถึง

กระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของ

สมองเป็นสำาคัญ ทำาให้ผู้เรียนมีความแตกต่าง

กันและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน 

ผู้เรียนแต่ละคนมีพหุปัญญาอย่างน้อย 8 ด้าน4 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดส่งผล

ทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะหลายด้านจึงน่าจะ

เป็นช่องทางที่จะช่วยสามารถพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้ของสมองได้ดี ส่งผลให้การเรียนรู้ของ 

ผู้ เรียนดีขึ้น5 ความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ เป็นอย่างมาก โดยเมื่อ

รา่งกายไดร้บัความเครยีดจะกระตุน้การทำางานของ

แกน HPA-axis ทำาให้มีระดับ cortisol เพิ่มขึ้น  

ระดับของฮอร์ โมนดังกล่ าวที่ เปลี่ยนแปลง 

มีอิทธิพลต่อการทำางานของระบบประสาทและ

กระบวนการเรียนรู้ทั้งเชิงบวกและลบหากร่างกาย

มีความเครียดมากเกินไปจะเกิดการหลั่งฮอร์โมน

คอร์ติซอล (cortisol hormone) ออกมาในเลือด

และนำ้าลาย และปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มาก

จนทำาให้ความสามารถในการเรียนรู้ จดจำา  และ

สมาธลิดลง6 ฮอรโ์มนนีถ้า้มมีากจะเปน็พษิตอ่สมอง

ส่งผลต่อกระบวนการทำางานของเซลล์ประสาท 

ลดลง  หยุดยั้งประสิทธิภาพการส่งข้อมูลระหว่าง

เซลล์สมอง  ทำาลายเซลล์สมองและใยประสาท  

และอาจทำาใหเ้ซลลป์ระสาทตายได ้ ระดบัฮอรโ์มน 

คอร์ติซอล ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

การลดลงของขนาดเนือ้เยือ่ประสาทใน prefrontal  

cortex ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ

ความจำา เชาวนป์ญัญา และปรมิาณฮอรโ์มนคอรต์ิ

ซอลที่เพิ่มขึ้นทำาให้ความสามารถในการเรียนรู้  

จดจำา และสมาธิลดลง6 ผลการวิจัยยังพบว่า

ความเครยีดในระดบัพอเหมาะทำาใหค้วามสามารถ

ในการเรียนรู้และความจำาดีขึ้น แต่ความเครียด

ในระดับที่มากเกินไปกลับทำาให้ความสามารถ

ในการเรียนรู้ลดลง ความเครียดในระดับพอดี  

จะช่วยกระตุ้นให้เรามีพลังมีความกระตือรือร้น

ในการต่อสู้ชีวิต7 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ระดับความเครียดของนักเรียน  ผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และพหุปัญญาของนักเรียน  ที่ได้
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รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ

เปิด เพื่อจะนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ปัญห�ก�รวิจัย
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้แบบเปิด (open inquiry) ทำาให้ระดับ

ความเครียดผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

พหุปัญญาของนักเรียนเป็นอย่างไร  เมื่อเปรียบ

เทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง 

(true  experimental  research) ประชากรเป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ์ตาก

พทิยาคม   จำานวน 4  หอ้งเรยีน รวม 120 คน  กลุม่

ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มกลุ่มห้องเรียนได้กลุ่ม

ตัวอย่าง  2 ห้องเรียน และสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่ม

ทดลอง 1 ห้อง จำานวน 27 คน เป็นกลุ่มควบคุม 1 

ห้อง จำานวน 29 คน  

	 1.	 เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

  เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและ

การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์รงเรยีนโพธิต์าก

พิทยาคม ตำาบลโพธิ์ตาก อำาเภอโพธิ์ตาก  จังหวัด

หนองคาย  

 2.	 ตัวแปรที่ศึกษ�  ได้แก่

  2.1 ตัวแปรต้น  คือ วิธีการจัดการ

เรยีนรู ้ แบง่เปน็  2  วธิ ี คอื  การจดัการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้แบบเปิด  และการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ

  2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่

   1) ระดับความเครียด 

   2) ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

   3) พหุปัญญาของนักเรียนทั้ง 8 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาษา  ด้านการใช้เหตุผล               

เชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านสติปัญญา ด้าน

การเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ  ด้านการ

มองเห็นและมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเข้า

กับผู้อื่น  ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง  ด้านการ

เป็นนักธรรมชาติวิทยา 

 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

  1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ

เปิดและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ รายวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  จำานวน

อย่างละ  10  แผน  ใช้เวลาในการจัดการเรียน 

การสอนกลุ่มละ  15 ชั่วโมง  

   2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ (1) เครื่องมือวัดระดับความเครียด 

ประกอบด้วย ชุดตรวจสอบปริมาณฮอร์โมน 

คอร์ติซอลในนำ้าลาย และ แบบประเมินและ

วิ เคราะห์ความเครียดด้วยตนเองฉบับกรม 

สุขภาพจิต7 (2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่  แบบวัดผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  แบบวัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงมา

จากแบบวัดของ ปิยวรรณ  ตาคำา8 และ แบบวัด

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุงมาจาก แบบ

วัดของรัตติยา  วงศ์ซื่อ9 (3)  แบบวัดพหุปัญญา 

(multiple inelligence  test)  ที่ผู้วิจัยปรับปรุง

จากแบบวัดของ อัญชลี  ศรีกลชาญ 

 4.	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

  วดัระดบัความเครยีด วดัระดบัปรมิาณ 

คอร์ติซอลในนำ้ าลาย ทดสอบผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และทดสอบพหุปัญญา ก่อนเริ่ม

การทดลองจากนั้นดำาเนินการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้แบบเปิดสำาหรับกลุ่มทดลอง

และการจัดการเรียนรู้แบบปกติสำาหรับกลุ่ม

ควบคุมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้เก็บ

รวบรวมข้อมูลนักเรียนทั้งสองกลุ่มโดยวัดระดับ

ความเครยีด วดัระดบัปรมิาณคอรต์ซิอลในนำา้ลาย 

โดยในงานวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยม์หาวทิยาลยั

ขอนแก่น เลขที่ HE533032 ทดสอบผลการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์และทดสอบพหุปัญญาโดยใช้แบบ

ทดสอบฉบับเดิม

 5.	 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

             หาคา่เฉลีย่ (X)  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้

การทดสอบค่าสถิติทดสอบที  (t-test)

ผลก�รศึกษ�
ต�ร�งที่	1	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าสถิติที (t-test) 

  ของคะแนนจากแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต 

  ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

Group N
Pretest Posttest Pair

t-test
P-value

(X)±(S.D.) (X)±(S.D.)

Open  group 27 13.56+4.20 11.67+4.00 1.990 0.057

Control  group 29 13.86+6.22 14.17+5.19 -0.230 0.820

t  independent - 0.214 -2.011 -

p-value .831 .049* -

* P< .05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
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 จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนเรียนนักเรียน

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ระดบั

ความเครียดที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์

ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต

ไม่แตกต่างกัน

 นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยระดับ

ความเครียดที่ได้จากแบบประเมินและวิเคราะห์

ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต 

กอ่นและหลงัการจดัการเรยีนรูไ้มแ่ตกตา่งกนัอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ และนักเรียนที่กลุ่มควบคุม

มีคะแนนเฉลี่ยระดับความเครียดที่ได้จากแบบ

ประเมนิและวเิคราะหค์วามเครยีดดว้ยตนเองฉบบั

ของกรมสุขภาพจิต ก่อนและหลังการจัดการเรียน

รู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 หลงัเรยีนนกัเรยีนกลุม่ทดลองและนกัเรยีน

กลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ระดบัความเครยีดทีไ่ด้

จากแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วย

ตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต แตกต่างกันอย่าง

มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยนกัเรยีนกลุม่

ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยระดับความเครียดสูงกว่า

นักเรียนกลุ่มทดลอง

ต�ร�งที่	2 ค่าเลขเฉลี่ยคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าสถิติที  

  (t-test) ของปรมิาณฮอรโ์มนคอรต์ซิอลในนำา้ลาย กอ่นและหลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง 

  และนักเรียนกลุ่มควบคุม

Group N
Pretest Posttest Pair  

t-test
P-value

(X)± (S.D.) (X)±(S.D.)

Open  group 20 0.235+0.152 0.171+0.125 1.613 .123

Control  group 20 0.224+0.139 0.209+0.134 0.583 .566

t - independent 0.265 -0.913 -

p-value .793 .367 -

 จากตารางที ่2 พบวา่กอ่นเรยีนนกัเรยีนกลุม่

ทดลองและกลุ่มควบคุมมีปริมาณคอร์ติซอลใน 

นำ้าลาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 นักเรียนกลุ่มทดลองมีปริมาณคอร์ติซอล

ในนำ้าลาย เฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และ

นักเรียนกลุ่มควบคุมมีปริมาณคอร์ติซอลใน 

นำ้าลาย เฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 หลงัเรยีนนกัเรยีนกลุม่ทดลองและนกัเรยีน

กลุ่มควบคุมมีปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลใน 

นำ้าลาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
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ต�ร�งที่	3	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าสถิติ (t-test)

  ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

  หาความรู้แบบเปิดกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

Variables

Open  Group 

(N=27)

Control  Group

(N=29) t-test P-value

(X)± (S.D.) (X)± (S.D.)

Pretest  learning  outcomes

achievements 8.92+3.23 7.59+2.57 .-1.722 .091

Science process skill 8.55+2.45 7.86+1.78 -.286 .776

attitude 82.00+11.87 81.21+12.96 -0.238 .813

Posttest  learning  outcomes

achievements 17.26    1.58 13.10    2.39 -7.568 .000**

ccience process skill 15.74    2.61 13.28    2.22 -3.816 .000**

attitude 90.26+12.78 91.07+10.23 0.263 .794

** P< .01 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด กับการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ  

 จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนเรียนนักเรียนทั้ง

สองกลุม่มคีะแนนเฉลีย่ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั สว่นหลงัเรยีนพบ

ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้แบบเปิดกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ปกติมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติ ส่วนเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดกับนักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้ปกติไม่แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติ
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ต�ร�งที่	4 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2 

  ของคะแนนเฉลี่ยพหุปัญญา ก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม

Variables
Open  

Group(N=27)
Control  

Group(N=29) F P - value
(X)± (S.D.) (X)± (S.D.)

Linguistic intelligences 1.93+0.83 1.86+.095

0.377 .925

Logical and Mathematical 

intelligences

1.63+.097 1.48+1.18

Bodily kinesthetic intelligences 1.37+0.97 1.62+0.90

Visual-spatial intelligences 1.59+1.08 1.34±0.93

Musical intelligences 1.74+0.98 1.38+.094

Interpersonal intelligences 2.00+1.59 1.76±1.62

Intrapersonal intelligences 1.70+1.35 1.62+1.39

Naturalist intelligences 1.70+1.20 1.72+1.09

 

 จากตารางที่ 4 พบว่าก่อนเรียนนักเรียน 

กลุ่มทดลองและกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ย

ปัญญารายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ 
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ต�ร�งที่	5	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2 

  ของคะแนนเฉลี่ยพหุปัญญาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม

Variables
Open  

Group(N=27)
Control  

Group(N=29) F P - value
(X)± (S.D.) (X)± (S.D.)

Linguistic intelligences 3.03±0.98 2.52±1.43

3.966 .001**

Logical and Mathematical 

intelligences

3.11±0.69 2.62±0.94

Bodily kinesthetic intelligences 2.48±1.01 1.72±0.92

Visual-spatial intelligences 2.56±1.01 1.66±0.77

Musical intelligences 2.26±0.76 1.97±0.78

Interpersonal intelligences 2.55±1.77 2.33±1.40

Intrapersonal intelligences 2.07±1.16 2.04±1.490

Naturalist intelligences 3.00±0.67 2.67±1.22

** P< .01 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

จากตารางที ่5 พบวา่หลงัการจดัการเรยีนรูน้กัเรยีน

กลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนน

เฉลี่ยพหุปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มทดลอง

มี คะแนนเฉลี่ยพหุปัญญาสูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ควบคุมซึ่งสามารถวิเคราะห์ว่ามีความแตกต่าง

ที่ตัวแปรใดด้วยการทดสอบ univariate  tests   

ผลแสดงดังในตารางที่ 6
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ต�ร�งที่	6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติการทดสอบ 

  Univariate  tests  ของคะแนนเฉลีย่พหปุญัญาหลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองกบันกัเรยีน 

  กลุ่มควบคุม 

Variables
Open  

Group(N=27)
Control  

Group(N=29) F P - value
(X)± (S.D.) (X)± (S.D.)

Linguistic intelligences 3.03+0.98 2.52+1.43 2.482 .121

Logical and Mathematical 

intelligences

3.11+0.69 2.62+0.94 4.843 .032*

Bodily Kinesthetic intelligences 2.48+1.01 1.72+0.92 8.570 .005**

Visual-spatial intelligences 2.56+1.01 1.66+0.77 14.163 .000**

Musical intelligences 2.26+0.76 1.97+0.78 2.026 .160

Interpersonal intelligences 2.55+1.77 2.33+1.40 0.371 .545

Intrapersonal intelligences 2.07+1.16 2.04+1.490 0.008 .929

Naturalist intelligences 3.00+0.67 2.67+1.22 1.554 .218

** P< .01 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

* P< .05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัญญาด้านการใช้

เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านการ

เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ และด้านการ

มองเหน็และมติสิมัพนัธข์องนกัเรยีนกลุม่ทดลองมี

คะแนนเฉลีย่สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียด ผลการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์และ พหุปัญญาของนักเรียนกลุ่มที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้บบ

เปดิ กบันกัเรยีนกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ปกติ จากผลการวิจัยพบว่า

 1) ก่อนเรียนนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดกับนักเรียน

ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีระดับ

ความเครียดที่ได้จากคะแนนแบบประเมินและ

วิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรม

สุขภาพจิตและปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลใน 

นำ้าลายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ส่วนหลังเรียนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด กับนักเรียนที่ได้

รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตมิรีะดบัความเครยีด

ที่ ได้จากคะแนนแบบประเมินและวิ เคราะห์

ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05  โดยที่

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตมิรีะดบั

ความเครียดที่ได้จากคะแนนแบบประเมินและ

วิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองฉบับของกรม

สุขภาพจิตสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด แต่นักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ

เปดิกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ

มปีรมิาณออรโ์มนคอรต์ซิอลในนำา้ลาย ไมแ่ตกตา่ง 

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล

ก่อนและหลังของนักเรียนแต่ละกลุ่มพบว่าก่อน

เรียนและหลังเรียนปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลใน 

นำ้าลายของนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้

ทั้ง 2 รูปแบบไม่ทำาให้ปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล

แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสภาวะของการ

ถูกกระตุ้นสมองแล้วก่อให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน

ของร่างกายไม่แตกต่างกันและความเครียดจะ

มีอิทธิพลทั้งต่อ sympathetic activity และ 

HPA-axis ดังนั้นการที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่

มีนัยสำาคัญนั้นอาจเนื่องจากจำานวนกลุ่มตัวอย่าง

ไม่เพียงพอและรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบยัง

ส่งผลต่อการทำางานของ sympathetic activity 

มากกว่า HAS-axis อย่างไรก็ตามยังคงต้องการ

การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

 2) ก่อนเรียนผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนหลังเรียนพบว่านักเรียน

ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05 และคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 ส่วนเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า

เมื่อนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดส่งผลทำาให้
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นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกต่างจากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบปกติกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Guisti10 พบ

ว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาฟิสิกส์ใน

หลักสูตรระยะยาวที่ได้รับการสอนแบบการสืบ

เสาะหาความรูแ้บบเปดิมคีะแนน CRT (Criterion 

Referenced Physics Test) สูงกว่านักเรียนที่ได้

รบัการสอนแบบ guide inquiry learning อยา่งมี

นยัสำาคญัทางสถติ ิ(p- value เทา่กบั .049) โดยการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดนั้น

จะให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ออกแบบการทดลอง, 

วิเคราะห์ผลการทดลอง, แปลผลการทดลองและ

การลงข้อสรุปด้วยตนเอง ซึ่งทำาให้นักเรียนเกิด

การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายตามความสนใจของตนเอง

ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับงานวิจัย

ของ Berg11 ที่เปรียบเทียบผลของการทำากิจกรรม

แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดและกิจกรรม 

สืบเสาะหาความรู้แบบมีโครงสร้างพบว่ากิจกรรม

แบบสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดส่งผลในทางบวก

ต่อผลการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการทำาการทดลอง

และการรับรู้เกี่ยวกับการทดลองของนักเรียน เช่น

เดียวกับ Krystyniak and Heikkinen12 ที่พบว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

สืบเสาะหาความรู้แบบเปิดมีการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการ

คดิขัน้สงูมากขึน้ สว่นเจตคตทิางวทิยาศาสตรข์อง

นักเรียนที่ไม่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นผลมาจาก

การที่วิธีการทั้งสอนทั้งสองรูปแบบนั้นมีวิธีที่จะ 

สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนใหส้นใจและเกดิความ

รู้สึกต่อวิทยาศาสตร์ไม่ต่างกันและปัจจัยในเรื่อง

เวลาที่ไม่มากพอที่จะให้นักเรียนเกิดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

 3) ก่อนเรียนนักเรียนทั้งสองกลุ่มคะแนน

เฉลี่ยพหุปัญญาโดยภาพรวม  พหุปัญญารายด้าน

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วน

หลังเรียนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้แบบเปิดกับนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยพหุปัญญา

โดยภาพรวม  พหุปัญญารายด้าน ด้านการใช้

เหตผุลเชงิตรรกะและคณติศาสตร ์ ดา้นสตปิญัญา

ดา้นการเคลือ่นไหวรา่งกายและกลา้มเนือ้ และดา้น

การมองเห็นและมิติสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่นักเรียนที่ 

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

แบบเปิดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนนักเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ส่วนพหุปัญญา

ด้านอื่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
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