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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้

ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาล
จุรีพันธ์ อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีจำานวนนักเรียน 38 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบ
วัดจิตวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
52.80 ของคะแนนเตม็ และหลงัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 22.94 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 76.47 ของ
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คะแนนเต็ม โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 7.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ของคะแนนเต็ม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.40 
ของคะแนนเตม็ และหลงัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 14.42 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 72.10 ของคะแนน
เต็ม โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 5.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.65 ของคะแนนเต็ม จิตวิทยา
ศาสตรก่์อนเรียนได้คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.05 คะแนน โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัเรยีนได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 คะแนน โดยอยู่ในระดับมาก 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรม
และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Abstract
The purposes of the study were: 1) To study the learning achievement, problem 

solving and scientific mind of prathomsuksa 4 students taught by inquiry cycle learning 
management with concept mapping. 2) To compare the learning achievement problem 
solving and scientific mind of prathomsuksa 4 students before and after taught by cycle 
learning management with concept mapping. 3) To compare the learning achievement of 
prathomsuksa 4 students after taught by inquiry cycle learning management with concept 
mapping against the 70 % criterion. 

The sample were 38 prathomsuksa 4/1 students, who studies in the second  
semester of academic year 2012 Jureephan Kindergarten School, sungnoen District,  
Nakhon Ratchasima. The study was conducted by using research tool as Inquiry cycle  
learning management with concept mapping lesson. Learning achievement test. Problem 
solving assessment. Scientific mind assessment. Data was analyzed with statistical methods 
to find the percentage, mean standard deviation and t-test

The findings of study were as follows:

1. Learning achievement on the behavior and reaction with the stimulant of animal 
learning unit of prathomsuksa 4 students before inquiry cycle learning management with 
concept mapping. The student have made an average score of 15.84 or 52.80 % and after 
inquiry cycle learning management with concept mapping, the student have made an aver-
age score of 22.94 or 76.74 % which there is difference of score 7.11 or 23.70 % Problem 
solving of prathomsuksa 4 students before inquiry cycle learning management with concept 
mapping. The student have made an average score of 8.68 or 43.40 % and after inquiry 
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cycle learning management with concept mapping, the student have made an average score 
of 14.42 or 72.10 % which there is difference of score 5.73 or 28.65 % Scientific mind of 
prathomsuksa 4 students before inquiry cycle learning management with concept mapping, 
the student have made an average score of 3.05 wich was ranked at a “medium” level and 
after inquiry cycle learning management with concept mapping, the student have made an  
average score of 3.92 wich was ranked at a “good” level. 2. Learning achievement on the 
behavior and reaction with the stimulant of animal learning unit, problem solving and scien-
tific mind of prathomsuksa 4 students learning management with concept mapping after 
inquiry cycle learning management with concept mapping was higher level than the one 
before inquiry cycle learning management with concept mapping with statistical significant 
at .05 of level. 3. Learning achievement on the behavior and reaction with the stimulant of 
animal learning unit of prathomsuksa 4 students after inquiry cycle learning management 
with concept mapping was higher level than the one set by 70 % criterion, with statistical 
significant at .05 of level.

Keywords: Inquiry cycle, Concept mapping, Problem solving, Scientific mind

บทนำา
วทิยาศาสตรม์บีทบาทสำาคัญยิง่ ในสงัคม

โลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำารงชีวิต
ประจำาวัน และในงานอาชีพต่างๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่างๆ 
ท่ีมนุษย์ได้ใช้ เพื่ออำานวยความสะดวกในชีวิต
และการทำางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่สำาคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ขอ้มลูหลากหลายและประจักษพ์ยานทีต่รวจสอบ
ได ้วทิยาศาสตร์เปน็วฒันธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึง่
เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based soci-

ety) ดังนั้น ทุกคนจึงจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจ
ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน 
สามารถนำาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สำาหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำาคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรูแ้ละการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการ
ทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลาก
หลาย โดยมีการนำาความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความ
รู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการคิดอย่าง
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เป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และ
จิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากรายงานผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 41.56 (สถาบันทดสอบทางการ
ศกึษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน). ออนไลน.์ 2554) 
และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2554 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 60.25 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดับต่ำากวา่เกณฑ ์(โรงเรยีนอนุบาล
จรุพีนัธ,์ 2555) ช้ีให้เห็นวา่คณุภาพของนักเรียนใน
การเรยีนวทิยาศาสตรยั์งไมเ่ปน็ทีน่่าพอใจ นักเรยีน
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และยังไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก้
ปญัหาในชวีติประจำาวนัได้ จงึควรหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาต่อไป

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พ่ือใหเ้ขา้ถงึหัวใจ
วทิยาศาสตรน์ัน้จำาเปน็ต้องเพ่ิมการต้ังคำาถาม หรอื
สร้างประเด็นคำาถาม จากข้อความรู้ จากข้อสรุป
ที่ได้จากการสืบเสาะน้ันๆ ประกอบเข้าไปด้วยซ่ึง
การทีค่รูสามารถกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิความสงสยั
ในเรื่องหนึ่งๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จาก
การสืบค้น และต้องการพิสูจน์หาคำาตอบที่หลาก
หลาย แตกต่างจากคำาตอบทีไ่ด ้มโีอกาสค้นพบใน
สิง่ทียั่งไมเ่คยรูม้ากอ่น จงึจะทำาให้นักเรยีนมีโอกาส
เขา้ถึงหวัใจวทิยาศาสตรท์ีแ่ทจ้รงิได้ (สำาล ีทองธวิ, 
2545) ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
เป็นการจัดระบบเชื่อมโยงเพื่อดึงความคิดออกมา 
โดยใช้คำา สีต่างๆ และสัญลักษณ์ในการจัดระบบ
เชื่อมโยง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสมอง และ
พัฒนาการคิดระดับสูง ช่วยให้การเพิ่มเติมข้อมูล

ใหม่ๆ  ไดง้า่ยขึน้ ขอ้มลูไมก่ระจัดกระจายหรอืตอ้ง
อดัใส่เข้าไป สามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองตา่งๆ 
ได้เป็นอย่างดี เช่น การวางแผน การจดบันทึก 
การเขียนรายงาน การสรุป (สมศักดิ์ สินธุรเวชญ์, 
2542) 

ด้วยเหตุนี้การสอนวิทยาศาสตร์จำาเป็น
ต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาและสามารถนำา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์ ช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ผัง มโน
ทัศน์มาช่วยในการวางแผน บันทึก และสรุปองค์
ความรู้เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความ
รู้ ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะ
ศกึษาคน้คว้า สบืเสาะหาความรู้เพือ่รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห์ผล นำาไปสู่คำาตอบของคำาถาม สามารถ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ข้อมูลอย่าง
มเีหตผุล การวจิยัครัง้นีจ้ะเปน็ประโยชนส์ำาหรบัครู
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน
คิดแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
วิทยาศาสตร์และสาระอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการแก้ปัญหา และ จิตวิทยา
ศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน ความสามารถในการแกป้ญัหา และ จติวทิยา
ศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความ
รู้ร่วมกับผังมโนทัศน์
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3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 หลงัการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์
กับเกณฑ์ร้อยละ 70

 

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ด้รบั

การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงั
มโนทศัน ์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน

2. นักเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ด้รบั
การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงั
มโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ อำาเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 75 คน 

กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ อำาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีจำานวนนักเรียน 38 
คน ไดม้าจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random 
Sampling) ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดนักเรียนแต่ละ
ห้อง โดยการคละความสามารถทางการเรียน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรมและ

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ จำานวน 6 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์หนว่ยการ
เรยีนรู ้พฤตกิรรมและการตอบสนองตอ่สิง่เรา้ของ
สัตว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เปน็แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ชนดิ 4 ตวัเลอืก มี
ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23 - 0.76 ค่า
อำานาจจำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 - 0.64 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89

3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้
ปญัหา เปน็แบบทดสอบชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก 
มีทั้งหมด 4 สถานการณ์ จำานวน 20 ข้อ โดยยก
สถานการณ์แล้วแยกเป็นคำาถามย่อยๆ ตามข้ัน
ตอนของกระบวนการแก้ปัญหา คือ

คำาถามที่ 1 ถามเก่ียวกับการกำาหนด
ปัญหา

คำาถามที่ 2 ถามเก่ียวกับการประเมิน
สถานการณ์ของปัญหา

คำาถามที่ 3 ถามเกี่ยวกับการวางแผน
เพื่อแก้ปัญหา

คำาถามที่ 4 ถามเกี่ยวกับการดำาเนินการ
ตามแผนที่วางไว้

คำาถามที่ 5 ถามเก่ียวกับการวิเคราะห์
และประเมนิผล มคีา่ความยากงา่ย (p) อยูร่ะหว่าง 
0.35 - 0.76 ค่าอำานาจจำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.23 - 0.64 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93

4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ (อรธณัท ไชย
นนท์, 2551) ซึ่งวัดพฤติกรรมการแสดงออก โดย
แบง่ระดบัการแสดงออกเปน็ 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งวัดใน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยาก
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เห็น ด้านความรับผิดชอบมุ่งมั่น อดทน และเพียร
พยายาม ด้านความมีเหตุผล ด้านความมีระเบียบ
และรอบคอบ ดา้นความซือ่สตัย์ ด้านความใจกวา้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดของผู้
อื่น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95

	 การดำาเนินการทดลอง

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หนว่ยการ
เรยีนรู ้พฤติกรรมและการตอบสนองตอ่สิง่เรา้ของ
สัตว์ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ทดสอบกับกลุ่มทดลอง 

2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

3. ขั้นสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้

3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อ
สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน

3.2 นำาข้อมูลท่ีได้จากการทดลองกับ
นักเรียนไปทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือสรุป
การทดลองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 ตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

1.2 รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
จากนั้นดำาเนินการดังนี้ หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้การทดสอบค่าที (t-test for dependent) 

1.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรูเ้ทยีบกบัเกณฑ์
รอ้ยละ 70 โดยใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test for one 
sample)

2. การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้
ปัญหา 

2.1 ตรวจให้คะแนนจากแบบวัดความ
สามารถในการแกป้ญัหา โดยตอบถกูให ้1 คะแนน 
ตอบผิดให้ 0 คะแนน

2.2 รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
จากนั้นดำาเนินการหาความถี่ และหาค่าร้อยละ 
ของแต่ละระดับคะแนนความสามารถในการแก้
ปัญหาของนักเรียน

2.3 วิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for dependent) 

3. การวิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัย
ดำาเนินการดังนี้

3.1 ตรวจใหค้ะแนนจากแบบวดัจติวทิยา
ศาสตร์ 

3.2 รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
จากนั้นดำาเนินการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบจิตวิทยา
ศาสตร ์กอ่นและหลงัการจัดการเรยีนรู้ โดยใชก้าร
ทดสอบค่าที (t-test for dependent)

ผลการวิจัย
1. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บั

XX
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การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงั
มโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิด
เปน็รอ้ยละ 76.47 ของคะแนนเต็ม สงูกวา่ก่อนได้

รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั
ผังมโนทัศน์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หนว่ยการเรยีนรู ้พฤตกิรรมและการตอบสนองตอ่
สิ่งเร้าของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

N S.D. t p

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 38 15.84 2.63

17.432* .000
หลังการจัดการเรียนรู้ 38 22.94 3.48

* p < .05

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.42 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.10 ของ
คะแนนเต็ม สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 กอ่นและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

N S.D. t p

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 38 8.68 1.81
14.021* .000

หลังการจัดการเรียนรู้ 38 14.42 2.72

* p < .05

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงั
มโนทศัน์ มจีติวทิยาศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
3.92 คะแนน โดยอยู่ในระดับมากสูงกว่าก่อนได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับผังมโนทัศน์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังตารางที่ 3
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับผังมโนทัศน์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเทยีบกบั
เกณฑ์ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 70 
จำานวน 31 คน คดิเปน็รอ้ยละ 81.58 ของนักเรยีน

ทั้งหมด และไม่ผ่านเกณฑ์จำานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.42 ของนักเรียนท้ังหมด และสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ร่วมกับผังมโนทัศน์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบจติวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 กอ่นและหลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 

คุณลักษณะ
จิตวิทยาศาสตร์

ก่อนการจัด
การเรียนรู้

หลังการจัด
การเรียนรู้ t p

S.D. S.D.
1. ความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 3.37 .42 4.00 .44 16.196* .000
2. ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียร
พยายาม 3.29 .44 4.04 .45 22.061* .000

3. ความมีเหตุผล 2.95 .32 3.88 .43 24.666* .000
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ 2.78 .35 3.84 .41 17.666* .000
5. ความซื่อสัตย์ 3.36 .37 3.98 .40 15.573* .000
6. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟัง
ความคิดของผู้อื่น 2.52 .45 3.76 .37 20.499* .000

 รวม 3.05 .31 3.92 .37 31.839* .000

* p < .05

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หนว่ยการเรยีนรู ้พฤตกิรรมและการตอบสนองตอ่
สิ่งเร้าของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

N คะแนนเต็ม
คะแนน

ร้อยละ 70
S.D. t p

หลังการจัดการเรียนรู้ 38 30 21 22.94 3.48 3.443* .001

* p < .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเ ร่ือง การศึกษาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้
ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ ผู้วิจัยได้นำามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยการเรยีนรู ้พฤตกิรรมและการตอบสนองตอ่
สิง่เรา้ของสตัว ์ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 
จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับผังมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้
ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่4 จากการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้รว่มกับผงัมโน
ทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจยัดังกลา่วเปน็ไปตามสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไวใ้นขอ้ 1 เนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความ
รู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล 
ทำาใหค้น้พบความรูห้รอืแนวทางแกป้ญัหาทีถ่กูต้อง
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคำาถามประเภทกระตุ้น
ให้นักเรียน ใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง 
สามารถนำาการแก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำาวันได้ (ชาตรี เกิดธรรม, 2545: 36) และ
ยังพบว่า ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ฮัซลินดา  

อัลมะอาริฟีย์ (2551) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการ
เขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับมัสยา ธิติธนานันท์ (2552) ที่ศึกษาความ
สามารถในการแก้ปัญหา จิตวิทยาศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา จิตวิทยาศาสตร์ 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หนว่ยการเรยีนรู ้พฤตกิรรมและการตอบสนองตอ่
สิง่เรา้ของสตัว ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับผังมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวจิยัดงักลา่วเปน็ไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไวใ้นขอ้ 2 เนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ทำางานเป็นกลุ่ม
และคิดค้นแสวงหาคำาตอบด้วยตัวเอง นักเรียนมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายปัญหาและ
หาขอ้สรปุในการแกปั้ญหารว่มกนั ตามแนวทฤษฎี
การเสริมสรา้งความรู ้ทีม่กีารจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน 
มีความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจ้าของการ
เรียนรู้ที่แท้จริง (พจนา ทรัพย์สมาน, 2549: 16-
17) โดยเฉพาะในข้ันสำารวจและค้นหา ได้มีการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริงเพื่อรวบรวมข้อมูล ในขั้นอธิบาย
และลงขอ้สรปุ นกัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงออก และ
อธิบายตอบคำาถามถึงความรู้ความเข้าใจจากการ
ทำากจิกรรมดว้ยตนเองกอ่นท่ีจะสรุปเปน็นิยามหรอื
หลักการตา่งๆ ซึง่ถา้หากนักเรยีนไมม่คีวามรูค้วาม
เข้าใจในเร่ืองน้ันแล้วนกัเรยีนจะไมส่ามารถอธบิาย
ตอบคำาถามหรือสรุปนิยามหรือหลักการเหล่านั้น
ได ้นอกจากน้ีในขัน้ขยายความรู ้ผูว้จิยัได้พยายาม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะทำาให้นักเรียน
เข้าใจและจดจำาเน้ือหาได้แม่นยำามากยิ่งขึ้น จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณรงค์ โสภิณ 
(2547) และ ปิยะฉัตร์ ชัยมาลา (2550) พบว่า 
การจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความ
รู้ มีผลทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Abraham และ Renner (1986) และ Karplus 
(1997) ซึง่ไดศ้กึษาวจัิยเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้พบวา่ นกัเรยีน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื้อหา
วิชาสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้สามารถนำามาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี

  

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียน
รู้ พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
สัตว์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิตวิทยา
ศาสตร์สูงขึ้น ดังนั้น ควรส่งเสริมการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ต่อไป 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 จากผลการใช้แผนการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผัง มโนทัศน์ พบ
ว่า ในชั่วโมงแรกๆ นักเรียนไม่ค่อยกล้านำาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน จากการที่แต่ละกลุ่มได้มี
การสำารวจและค้นหาความรู้ต่างๆ ที่ครูกำาหนด
สถานการณ์ขึ้น ดังนั้น ครูจึงควรมีวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้นักเรียน กล้าที่จะนำาเสนอผลงานหน้า
ชัน้เรยีน เชน่ พดูใหก้ำาลงัใจเมือ่นกัเรยีนไดอ้อกมา
นำาเสนอ กล่าวชมเชย หรือสร้างบรรยากาศความ
เปน็กนัเอง เพือ่สรา้งความผอ่นคลายของนกัเรยีน 
แลว้นกัเรยีนจะสามารถพดูนำาเสนอผลงานไดด้ขีึน้

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
จิตวิทยาศาสตร์ ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์กับการจัดการ
เรียนรู้แบบอื่นๆ 

2.2 ควรมีการวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงัมโนทศันใ์นระดบั
ชั้น และตัวแปรด้านอื่นๆ 
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