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บทคัดย่ อ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิค
ผังกราฟิ กกับนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนดังกล่ าวที่ เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กกับ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิ จัย เป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นมหาวชิ ร าวุ ธ จัง หวัด สงขลา
จํานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 80 คนได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากให้ห้องหนึ่ งเป็ นกลุ่มทดลองใช้วิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ ก และอี กห้องหนึ่ งเป็ นห้องควบคุมใช้
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับ
การใช้เทคนิ ค ผัง กราฟิ ก (2) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามปกติ (3) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ (4) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
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การวิจยั ปรากฏผลดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่เรี ยนโดยการการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผัง
กราฟิ กสู ง กว่ าของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามปกติ อ ย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนดังกล่าวที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
ร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กสู งกว่าของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คําสํ าคัญ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น เทคนิคผังกราฟิ ก การคิดวิเคราะห์ มัธยมศึกษา
Abstract
The purposes of effects of 5E inquiry learning management together with graphic organnizer on science
learning achievement and critical thinking ability of mathayom suksa VI students at Mahavajiravudh school in
Songkhla province were (1) to compare science learning achievement of Mathayom Suksa VI students at
Mahavajiravudh school in Songkhla province who were taught by the 5E inquiry learning management together
with graphic organizer with that of students who were taught by traditional teaching method; and (2) to compare
critical thinking ability of Mathayom Suksa VI students who were taught by the 5E inquiry learning
management together with graphic organizer with that of students who were taught by traditional teaching
method.
The research sample consisted of 80 Mathayom Suksa VI students in two intact classrooms of
Mahavajiravudh school in Songkhla province, obtained by cluster random sampling. Then one of the classrooms
was randomly assigned as the experimental group to be taught by the 5E inquiry learning management together
with graphic organizer while the other classroom, the control group to be taught by traditional teaching method.
The employed research instruments included (1) learning management plans for the 5E inquiry learning
management together with graphic organizer; (2) learning management plans for traditional teaching method; (3)
The science achievement test; and (4) an assessment scale for critical thinking ability. The statistics used for data
analysis were average, standard deviation, and t-test.
Research finding revealed that (1) science learning achievement of Mathayom Suksa VI students in
Mahavajiravudh school in Songkhla province who were taught by the 5E inquiry learning management together
with graphic organizer was significantly higher than that of the students who were taught by traditional teaching
method at the .01 level; and (2) critical thinking ability of the students who were taught by the 5E inquiry
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learning management together with graphic organizer was significantly higher than that of the students who were
to taught by traditional teaching method at the .01 level.
Keywords: 5E Inquiry learning management, Graphic organizer, Critical thinking, Mathayom Suksa
ความสํ าคัญของปัญหาวิจัย
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกและสําคัญต่อทุกคนทั้งในชี วิตประจําวันและการงานอาชี พ
ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ เครื่ องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการ
ทํางานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้ง
ยังช่ วยให้มี ท ัก ษะในการค้น คว้าหาความรู ้ ทัก ษะในการคิ ด อย่างเป็ นระบบ สามารถตัด สิ น ใจโดยใช้ขอ้ มู ล ที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ ยงั เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้(knowledge – based society) ทุกคนอยูก่ บั ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา การเลือกรับและเลือกใช้ขอ้ มูลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ พิจารณาอย่างสุ ขมุ รอบคอบ จึงสามารถนําความรู ้ที่มีอยูม่ าใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุม้ ค่าและทันต่อเหตุการณ์
แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปั จจุบนั พ.ศ. 2545 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
2545:7) ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา 1) เพื่อพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการ
พึ่งตนเองและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ 2)
พัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน โดยการดําเนิ นการฝึ ก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
และการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท. 2546: 216) ได้ให้แนวทางการจัดการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิด ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งการทํากิจกรรมในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม ให้ผเู ้ รี ยนได้ สังเกต สํารวจตรวจสอบ
ทดลอง ด้วยวิธีการต่างๆ จนทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจและเกิ ดการรั บรู ้ อย่างมี ความหมาย สามารถสร้ างองค์
ความรู ้ ของผูเ้ รี ยนเองและมีความคงทนยาวนาน สามารถนํามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิ ญหน้า โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry process) เพื่อฝึกทักษะการแสวงหาความรู ้และพัฒนาการคิดขั้นสู งได้
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตามแนวคิดของ สสวท.(2546) ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้นที่จะนําเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่น่าสนใจ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย หรื อเกิ ดจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเองโดยครู สร้ างสถานการณ์ข้ ึนแล้วใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจอยากรู ้ อยากเห็น อยากที่จะทดลองหรื อตอบข้อสงสัยของปัญหานั้น
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2. ขั้นการสํารวจค้นหา (Exploration) เป็ นขั้นที่นักเรี ยนทําความเข้าใจกับประเด็นปั ญหาที่นักเรี ยนสนใจ
และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนใช้แนวความคิดที่มีอยูแ่ ล้ว มาจัดความสัมพันธ์กบั ประเด็นปั ญหาเข้าเป็นหมวดหมู่ โดย
ครู จะใช้คาํ ถามกระตุน้ ส่ งเสริ มและใช้คาํ ถามชี้แนะแนวทาง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมไปในแนวทางที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นการอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เป็ นขั้นที่ นักเรี ยนได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสํารวจ
ตรวจสอบ จึ งนําข้อ มู ล ที่ ได้ม าวิเคราะห์ หรื อ สรุ ป ผล และนําเสนอผลที่ ได้โดยครู จะทําหน้าที่ ป้ อนคําถามให้
นักเรี ยนอธิ บายความรู ้ที่นกั เรี ยนได้รวบรวมมาในขั้นที่ 2 เป็ นความคิดของนักเรี ยนเอง เพื่อนํามาใช้ในการอธิ บาย
หัวข้อที่กาํ ลังศึกษาอยู่
4. ขั้น ขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นขั้น ที่ นั ก เรี ย นนํา ความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการสํ า รวจและตรวจสอบไป
เชื่ อ มโยงกับ ความรู ้ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ โดยครู จะทําหน้าที่ ใช้คาํ ถามให้นัก เรี ยนแสดงความคิ ดเห็ น หลังจากที่ ได้มี ก าร
เชื่อมโยงความรู ้แล้ว ถ้าในกรณี ที่ขอ้ มูลเกิดการผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริ ง ครู จะใช้คาํ ถามชี้นาํ ให้คิด
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานในขั้นต่อไป
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นที่จะประเมินนักเรี ยนว่ามีความรู ้อะไรบ้าง และมากน้อยเพียงใดโดย
ให้นักเรี ยนแสดงความคิดเห็ นหรื ออธิ บายความรู ้ ที่ได้ศึกษามา ครู จะใช้คาํ ถามปลายเปิ ดให้นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็นหรื ออธิ บายความรู ้และใช้คาํ ถาม เพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยนสามารถนําความรู ้ที่ได้รับโดยผ่านขั้นตอนการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 4 แล้วนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
หลังจากที่ ใช้ห ลักสู ตรและครู ได้ใช้วิธีก ารสื บ เสาะหาความรู ้ ตามคู่มื อ ครู ของสถาบัน ส่ งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพบว่านักเรี ยนยังไม่ชอบคิด ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า มี
งานวิจยั ค้นหาสาเหตุพบว่าตัวบ่งชี้ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนค่อนข้างตํ่าคือนักเรี ยนขาดทักษะการ
คิด (สมบัติ การจนารักพงศ์ 2549: 3)
ทิศนา แขมมณี (2550: 388) และประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ( 2551: 248) กล่าวว่าผังกราฟิ กนิ ยมใช้ในการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพราะผังกราฟิ กเป็ นเครื่ องมื อให้ผูเ้ รี ยนนําเอาข้อมูลที่ กระจัดกระจายจํานวนมากมาจัด
ระเบียบ สามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจและจดจําความรู ้เนื้อหาได้ง่ายและยาวนานและสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน มีแรงจูงใจและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
จากแนวคิดและนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนค่อนข้างตํ่า ผูว้ ิจยั จึงสนใจรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้ เนื้ อหาวิชาและกระบวนแสวงหาความรู ้ และนําความรู ้ ที่ได้ไปใช้ในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับการสอนโดยใช้เทคนิ คผังกราฟิ กสามารถพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นได้ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้นนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการแสวงหาความรู ้ และเทคนิ คการใช้ผงั กราฟิ กสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ
ช่ วยให้นักเรี ยนจัดระบบความคิดและสรุ ปเนื้ อหาให้เกิ ดความเข้าใจ อธิ บายได้ และนําความรู ้ ที่ได้ไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง สอดคล้องกับสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. 2546: 216) ที่กล่าว
ว่าการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏี การเสริ มสร้ างความรู ้ (Constructivism) เป็ นกระบวนการที่ นักเรี ยนจะต้อง
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สื บค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทําให้นักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจและเกิ ดการรับรู ้
ความรู ้น้ นั อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของนักเรี ยนเอง และเก็บเป็ นข้อมูลในสมองอย่าง
ยาวนาน คงทน สามารถนํามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5
ขั้นทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ท้ งั เนื้ อหาวิชา กระบวนการแสวงหาความรู ้และการพัฒนาทักษะการคิด อันเป็นเครื่ องมือ
สําคัญในการสร้างองค์ดว้ ยตนเอง ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่กาํ หนดไว้ในพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ
2545-2559
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
มหาวชิ ราวุธ จังหวัดสงขลา ที่ เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผัง
กราฟิ กกับนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ดังกล่าวที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กกับนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมหาวชิ ราวุธ จังหวัด
สงขลา ที่ เรี ยนโดยการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ ว มกับ การใช้เทคนิ ค ผังกราฟิ กสู งกว่าของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนดังกล่าวที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กสู งกว่าของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนมหาวชิ ราวุธ
จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2556 จํานวน 6 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 258 คนโดยจัดนักเรี ยนคละความสามารถ
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 2 ห้องเรี ยนได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) แล้ว จับ สลากให้ ห้ อ งหนึ่ งเป็ นกลุ่ ม ทดลอง และอี ก ห้ อ งหนึ่ งเป็ นห้ อ งควบคุ ม
กําหนดให้กลุ่มทดลองใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ ก และกลุ่ม
ควบคุมใช้วิธีจดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ ก
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. ขอบเขตของเนือ้ หา
เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นเนื้ อ หา ในรายวิชา ชี ววิทยาเพิ่ มเติ ม ชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เรื่ อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
4. เครื่องมือวิจัย
4.1 แผนการจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ ว มกับ การใช้เทคนิ ค ผังกราฟิ ก เรื่ อ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
4.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
4.3 แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
4.4 แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
5. วิธีดาํ เนินการวิจัย
5.1 สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
5.1.1 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ ก เรื่ อง
ความหลากหลายทางชี วภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ แล้วให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง
5.1.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายทางชี วภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ให้ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์
(IOC) แล้วทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยาก อํานาจจําแนก และความเที่ยงทั้งฉบับ
5.1.3 สร้ า งแบบวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ของนั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (IOC) แล้วทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยาก อํานาจจําแนก และความเที่ยงทั้งฉบับ
5.2 ชี้แจงนักเรี ยนเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ วิธีการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ ก
5.3 ทําการทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และบันทึกคะแนนก่อนเรี ยน
5.4 ทํา การทดสอบนั ก เรียนก่ อ นเรียนด้ ว ยแบบทดสอบความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 6 ข้อ และบันทึกคะแนนก่อนเรี ยน
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5.5 ดําเนิ นการวิจยั โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผัง
กราฟิ ก กับกลุ่มทดลองและแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติกบั กลุ่มควบคุม ทั้งหมด 8 แผน เวลาที่ใช้ 30 ชัว่ โมง
ระยะเวลาในการวิจยั ในเวลาเรี ยนปกติ 6 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชัว่ โมง และปฏิบตั ิการภาคสนาม จํานวน 6 ชัว่ โมง
5.6 เมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั ทําการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์
5.7 ทําการทดสอบด้วยแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
1) กลุ่มทดลอง
(1) คํานวณค่าเฉลี่ ยของคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ได้จากการจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กก่อนและหลังการวิจยั
(2) คํานวณค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามามารถในการคิดวิเคราะห์จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กก่อนและหลังการวิจยั
2) กลุ่มควบคุม
(1) คํานวณค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ก่อนและหลังการวิจยั
(2) คํานวณค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการวิจยั
6.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั เสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิค
ผังกราฟิ กกับนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนดังกล่าวที่เรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กกับนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามปกติ
รายละเอียดของผลการวิจยั ปรากฎดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้ เทคนิค
ผังกราฟิ กกับนักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรู้ ตามปกติ
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รายวิชา ชีววิทยา เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
N
S.D.
t
X
ทดลอง
42
22.21
4.38
4.82**
ควบคุม
38
16.08
6.64
**p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนรายวิชา ชีววิทยา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 22.21 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ ากับ 4.38 และกลุ่ มควบคุ มได้ค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ ากับ 16.08 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 6.64 สรุ ปได้ว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับ
การใช้เทคนิ คผังกราฟิ ก เรื่ อง ความหลากหลายทางชี วภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนดังกล่ าวที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้
แบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้ เทคนิคผังกราฟิ กกับนักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรู้ ตามปกติ
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
N
S.D.
t
X
ทดลอง
42
42.29
4.90
4.84**
ควบคุม
38
35.42
7.39
**p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยน เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 42.29 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
4.90 และกลุ่มควบคุมได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 35.42 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.39 สรุ ปได้ว่า นักเรี ยน
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กลุ่ มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ ก เรื่ อง ความ
หลากหลายทางชี วภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
1. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยน รายวิชาชีววิทยา เรื่ อง ความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กสู ง
กว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั
ไว้ในข้อที่ 1 ทั้งนี้ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คผังกราฟิ ก ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้น มีขอ้ ดี คือเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แสวงหาความรู ้ ในแต่ ล ะขั้น ของการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ผูว้ ิจัย ได้อ อกแบบให้ ผูเ้ รี ย นได้ผ่าน
กระบวนการที่ ห ลากหลาย ได้ฝึ กกระบวนการคิ ด ในการสั งเกต จัด ประเภท การอธิ บ าย และการอ้างอิ งจาก
ประสบการณ์ตรงทั้งในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม มีครู เป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนและคอยอํานวยความ
สะดวกเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นได้บ รรลุ เป้ าหมาย นัก เรี ย นมี แ รงจู ง ใจกระหายใคร่ รู้ นัก เรี ยนเรี ย นรู ้ ท้ ังเนื้ อ หาวิ ช าและ
กระบวนการแสวงหาความรู ้ สามารถถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้ ส่ วนการสอนโดยใช้เทคนิ คผังกราฟิ กมีขอ้ ดีคือผูใ้ ช้ผงั
กราฟิ กสามารถเลือกใช้ผงั กราฟิ กชนิ ดต่างๆในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายและเป็ นนามธรรมให้เห็นเป็ น
ภาพที่เชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั สามารถอธิ บายให้เกิดความเข้าใจ จดจําความรู ้ เนื้ อหา ได้ง่ายและยาวนาน นอกจากนี้
ขั้นตอนการสร้างผังกราฟิ กชนิดต่างๆ ที่ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบไว้ให้นกั เรี ยนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง ใช้สมองในการ
สังเกต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดระบบความคิดของตนเอง กิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้อย่างมีชีวิตชีวา ส่ วนการเลือกแทรกผังกราฟิ กในขั้นตอนต่างๆ ของการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
5 ขั้นผูว้ ิจยั ได้พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง นักเรี ยนสามารถสร้างและใช้ผงั กราฟิ กในการสรุ ปองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองได้ เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กันของข้อมูลที่ได้ในแต่ละขั้นของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น สามารถถ่ายโยงความรู ้ไปสู่ การ
เรี ยนรู ้ในขั้นที่สูงขึ้นได้ จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดกระบวนการทั้ง 5 ขั้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ป อธิ บายเนื้ อหาสาระ
นั้น ๆได้อ ย่างมั่น ใจ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ว้ในโครงสร้ า งของสมองได้ย าวนาน และสามารถดึ งข้อ มู ล มาใช้ใน
สถานการณ์ ที่ เผชิ ญ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ไม่ ผิ ด พลาด การนํา ข้อ ดี ข องการวิ ธี ก ารสอน 2 วิ ธี ม าใช้ร่ ว มกัน ทํา ให้
กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายตามทฤษฏีการสร้างความรู ้ จึงเป็ นเหตุผลสนับสนุ น
ให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
168 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557
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ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
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ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 56) ที่กล่าวว่าการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนได้ผ่านกระบวนการที่หลากหลายใช้กระบวนการคิดทาง
สมองในการสังเกต จัดประเภท การอธิ บาย และการอ้างอิง ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 213) ที่กล่าวว่า การสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก บัญญัติ ชํานาญกิจ (2542: 163) ที่กล่าวว่าการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจกระหายใคร่ รู้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั เนื้อหาวิชาและกระบวนการแสวงหาความรู ้ ทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างคงทน ถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550: 388) ที่กล่าวว่า ผังกราฟิ กเป็ น
แผนผังรู ปภาพที่ แสดงความคิดหรื อข้อมูลสําคัญๆ ที่ เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบต่างๆ กัน และเป็ น
เครื่ องมือทางการคิดที่ดีที่สามารถมองเห็นและอธิ บายให้เกิดความเข้าใจและจดจําความรู ้ เนื้ อหาสาระนั้นๆ ได้ง่าย
และยาวนาน อีกทั้งการสร้างและใช้ผงั กราฟิ กทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว มีท้ งั การฟัง พูด อ่าน เขียน คิด จึงจะ
สามารถจัดทําผังกราฟิ กออกมาได้สอดคล้องกับประพันธ์ศิริ สุ เสารั จ (2551: 249) ที่ กล่ าวว่าการใช้ผงั กราฟิ ก
นอกจากคํานึ งถึ งเนื้ อ หาแล้วยังต้องคํานึ งถึ งจุ ดประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ว่าต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อะไร
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2541: 28) ที่กล่าวว่าผังกราฟิ กช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายตามทฤษฏีการ
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายของออซูเบล และจดจําเนื้ อหาได้ง่ายตามแนวคิดของวีก๊อสกี้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับบายบี
(Bybee 2006: 154) ที่กล่าวว่าการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นวิธีที่เหมาะที่สุดสําหรับการสอนให้เกิ ดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แลดด์และแอนเดอร์ สัน (Ladd and Anderson 1970: 395) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ส่งเสริ มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทิศนา แขมมณี (2550: 388) และประพันธ์ศิริ สุ
เสารัจ( 2551: 248) กล่าวว่าผังกราฟิ กนิ ยมใช้ในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กเป็นการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏี
การสร้างความรู ้ อย่างแท้จริ ง ตามที่สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. 2546: 216) กล่าว
ว่าการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฏีการเสริ มสร้างความรู ้ เป็ นกระบวนการที่นกั เรี ยนจะต้องสื บค้น เสาะหา สํารวจ
ตรวจสอบและค้น คว้าด้ว ยวิ ธี ก ารต่ างๆ จนทําให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความเข้าใจและเกิ ด การรั บ รู ้ ค วามรู ้ น้ ัน อย่างมี
ความหมาย จึ งจะสามารถสร้ างเป็ นองค์ความรู ้ ของนักเรี ยนเองและเก็บเป็ นข้อมูลในสมองอย่างยาวนาน คงทน
สามารถนํามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า การจัดการเรี ยนรู ้แบบ สื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นทําให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ท้ งั เนื้ อหาวิชาและกระบวนการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ละมัย วงคําแก้ว
(2554)ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถใน
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ร่ วมกับผังกราฟิ ก ผลการวิจยั
พบว่านักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ ประถมพร
โคตา (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่
ได้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น และการเขี ย นผัง มโนมติ
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นและ
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การเขียนผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
2. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติพบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2
ทั้งนี้เพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นและการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิ กต่างมีขอ้ ดีที่
ช่วยสนับสนุ นและส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรี ยนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู ้
และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ วนการใช้เทคนิคผังกราฟิ กช่วยให้นกั เรี ยนสามารถจัดระบบการคิดของตนเองให้
เห็นเป็ นภาพเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละหน่ วยที่เชื่ อมโยงกันในรู ปแบบต่างๆ สามารถบอกองค์ประกอบ
ของเรื่ อ งว่าประกอบด้วยอะไร มี ความสัม พัน ธ์กัน อย่างไร อาศัยหลักการใด ทําให้การคิ ด ของนักเรี ยน คิ ดได้
ครอบคลุมมีเหตุผล และตรงประเด็น ความสามารถของนักเรี ยนตามที่กล่าวมานั้นเกิดจากการออกแบบการเรี ยนรู ้
ของผูว้ ิจยั ที่ มีจุดประสงค์ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บ
เสาะหาความรู ้ จากการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นและต้องการให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และ
ฝึ กฝนวิธีการจัดระบบการคิดจากการใช้เทคนิ คผังกราฟิ กในการรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล ข้อดีของทั้ง
2 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ช่วยสนับสนุ นและส่ งเสริ มพัฒนาทักษะการคิดและจัดระบบการคิดของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
สามารถถ่ายโยงกระบวนการเรี ยนรู ้ และนําทักษะการจัดระบบการคิดไปใช้ในตัดสิ นใจในสถานการณ์อื่นๆ ได้
อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล จึงเป็ นข้อสนับสนุ นให้นกั เรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
ร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2544: 156 -157) ที่ กล่าวว่าการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
นักเรี ยนมีโอกาสได้พฒั นาความคิดอย่างเต็มที่ นักเรี ยนได้มีโอกาสฝึ กความคิดและฝึ กการกระทําให้ได้เรี ยนรู ้วิธี
จัดระบบความคิดและวิธีแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองนําความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ ลักขณา สริ วฒั น์ (2549:
69) ที่กล่าวว่าผังกราฟิ กใช้ในการแยกแยะส่ วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้ อเรื่ องต่างๆ ว่าประกอบด้วย
อะไร ส่ วนย่อยๆที่สําคัญนั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร ทําให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจจนสามารถนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับบรู เนอร์ (Bruner 1965 อ้างถึงในสุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2551: 24)
ที่กล่าวว่าเด็กเริ่ มต้นเรี ยนรู ้จากการกระทําต่อไปจึงจะสามารถสร้างจินตนาการหรื อสร้างภาพในใจแล้วจึงพัฒนาถึง
ขั้น การคิ ด และเข้า ใจสิ่ ง ที่ เป็ นนามธรรมได้ สอดคล้อ งกับ ชนาธิ ป พรกุ ล (2554: 11) ที่ ก ล่ า วว่ า การคิ ด เป็ น
กระบวนการที่มีความซับซ้อนจําเป็ นต้องศึกษาและฝึ กเช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ จึงจะเกิดทักษะ และนําสิ่ งที่
คิดไปปฏิบตั ิได้ สอดคล้องกับประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2551) ที่กล่าวว่าการใช้ผงั กราฟิ กเป็นเทคนิ คที่นิยมใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการคิด และสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 31-32) ที่
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กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์จะช่วยพัฒนาความเข้าใจของเด็กให้สามารถสร้างความคิดรวบยอดในเรื่ องที่จะเรี ยน เกิด
ความเข้าใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้และจะทําให้เกิดการพัฒนาด้านการเรี ยนในวิชานั้นในระดับที่สูงขึ้นไป
เป็ นการสร้ างนิ สัยนักคิ ดที่ ดีให้กบั เด็กและช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ของเด็กได้ ตามจุ ดมุ่งหมายการจัด
การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปั จจุบนั พ.ศ. 2545 – 2559 สอดคล้องกับงานวิจยั ของละมัย วงคํา
แก้ว (2554 )ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ (5E) ร่ ว มกับ ผัง กราฟิ กของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จัยพบว่านัก เรี ย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ร่ วมกับผังกราฟิ ก
สู งกว่ากลุ่ ม ที่ ได้รับ การสอนตามปกติ อ ย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ประถมพร โคตา (2554) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่
ได้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น และการเขี ย นผัง มโนมติ
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นและ
การเขียนผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่ อ นเรี ย นอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และนุ ช นาท สิ งหา (2554) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ คการจัดแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถใน
การคิ ด วิ เคราะห์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผลการวิ จัย พบว่ า นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้แบบ 5 ขั้นร่ วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิ ก ของ
นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 เรื่ อ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ยนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ผลการวิจยั ครั้งนี้ จึงมีความเหมาะสม
สําหรั บ ผูส้ อนที่ ต ้อ งการแก้ปั ญ หาผูเ้ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ และความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ในระดับ ตํ่าไป
พัฒนาการเรี ยนการสอนได้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. ในขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ครู ควรเลือกสถานการณ์ที่น่าสงสัย สอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้ อหา และ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน ควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกคนและควรใช้ภาพกราฟิ กที่มีการเคลื่อนไหว
2. ในขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและค้นหา ครู ควรเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์ที่นกั เรี ยนสามารถจัดหามาเองได้บา้ ง จะได้ฝึก
การมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ ควรฝึ กให้นกั เรี ยนได้ออกแบบตารางเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
นักเรี ยนจะได้ฝึกการคิ ด และการหาความสัมพัน ธ์ของการคิดกับการนําไปใช้ได้จริ ง การคิ ดจะเป็ นการคิ ดที่ มี
ความหมายกับผูเ้ รี ยนมากยิง่ ขึ้น
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3. ในขั้นที่ 3 ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ปหลังการอภิ ปรายควรนําเสนอผังกราฟิ กไว้หลังห้องหรื อส่ วนใดๆ
ของห้อง เพราะผูเ้ รี ยนจะได้มีเวลาทบทวนและปรับความรู ้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสวิจารณ์ผลงานของ
ตนเอง และผูอ้ ื่นโดยปราศจากครู เพราะบางครั้งนักเรี ยนไม่กล้าวิจารณ์หรื อแสดงความคิดเห็นแต่กล้าวิจารณ์และ
แสดงความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน
4. ในขั้น ที่ 4 ขั้น ขยายความรู ้ ครู ค วรส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นได้อ ธิ บ ายข้อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
สถานการณ์อื่น และควรเสริ มแรงเพื่อให้นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. ในขั้น ที่ 5 ขั้น ประเมิ น ควรให้นักเรี ยนทราบผลการประเมิ น และแสดงผลงานของนักเรี ยนที่ ประสบ
ความสําเร็ จ ผูเ้ รี ยนจะได้นาํ แนวคิดไปปรับปรุ งพัฒนางานของตนเองในโอกาสต่อไป และเจ้าของผลงานจะได้เกิด
ความภาคภูมิใจพัฒนางานให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป
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