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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการแก้ปัญหาอย่างมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง เปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและผลสมัฤทธิท์างวทิยาศาสตรข์อง
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ (กลุ่มทดลอง) กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่อง
มือทีใ่ช ้คอื 1) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอยา่งมวีจิารณญาณ 2) แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 4) แบบประเมินพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
และ 5) แบบประเมินพัฒนาการการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ AN-
COVA, t-test for Independent Samples, One-way ANOVA Repeated Measure และทดสอบความ
แตกต่างของรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มทดลองมีพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาการการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

2.1 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน คือ ด้าน
ความอยากรู้และกระตือรือร้น และด้านความมุ่งมั่นตั้งใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 และด้านความกล้าแสดงความคิดโดยใช้หลักเหตุผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2.2 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ทั้งภาพรวมและรายด้าน 
คือ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และประเมินค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ดา้นจำาสงูกวา่กลุม่ควบคุมอย่างมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นอกี 2 ดา้น คอื เขา้ใจและสรา้งสรรค์
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบค้นพบ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ

Abstract
This research aimed to study the development of learning avidity and critical  

problem solving of students who were taught discovery learning which emphasizing critical  
problem solving and to compare learning avidity and science achievement of students who 
received discovery learning that emphasized critical problem solving (experimental group)  
with students who received traditional learning (control group). The samples were from sixth- 
grade students in second semester of the academic 2016. Two classes were assigned as an  
experiment group and a control group by cluster random sampling. The research instruments 
consisted of: 1) the lesson plans for discovery learning that emphasized critical problem 
solving ; 2) a science achievement test ; 3) a test of learning avidity ; 4) assessment of  
learning avidity development and 5) an assessment of critical problem solving development.  
The statistics used for hypothesis testing included ANCOVA, a t-test for Independent  
Samples, One-Way ANOVA Repeated Measure, and paired comparison through Least  
Significant Difference (LSD). The research findings indicated the following: 

1. The experimental group developed learning avidity and critical problem solving 
skills at a statistical significance of.01.

2. The comparison of the experimental group and the control group revealed the  
following.

2.1 The experimental group achieved an average posttest study of learning avidity 
in terms of both overall scores and each aspect score, i.e. curiosity and enthusiasm as well 
as commitment, higher than the control group at statistical significance of.01 and higher 
than the control group in terms of logical argument at with a statistical significance of .05. 
 2.2 The experimental group accomplished an average posttest study of  
science achievement in terms of both overall scores and each aspect score, for example.  
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บทนำา
คุณภาพการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่

วิพากษ์วิจารณ์กันมากสะท้อนให้เห็นว่า ความ
พยายามของการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยังไม่ประสบผลสำาเร็จ 
ดังจะเห็นได้จากคะแนนสอบ PISA คะแนน
สอบ TIMSS ของเด็กไทย โดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับ
ท้ายๆ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2557) สะท้อน
ให้เห็นปัญหาของการศึกษาในปัจจุบันว่าเน้น
เนื้อหามากกว่าการพัฒนาทักษะการคิด ส่งผล
ให้นักเรียนขาดทักษะการคิด ทักษะการใช้ชีวิต 
ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนสู่การแก้
ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ และการจัดการเรียนรู้
ที่ได้ผลดีต้องเป็นวิธีการที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำา 
แสวงหาคำาตอบดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัการเรยีน
รู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องเน้นสร้างความรู้
และพัฒนาทักษะภายในตนเองจากการลงมือทำา
กจิกรรมแลว้เกดิการสมัผสัตรงของตนเอง (วจิารณ ์
พานิช, 2556) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  
(Discovery learn ing) เป็นวิธีหนึ่ งที่ เน้น
ก ร ะบวนกา รตอบสนองขอ งนั ก เ รี ย นต่ อ
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยตัวของนักเรียนเอง การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธนีีจ้ะเปน็ตวักระตุน้ใหน้กัเรยีน
มคีวามกระตือรือร้น มแีรงจงูใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พ่ือเกดิ
ความสนใจใฝ่รู้ (ศิริพิมล หงษ์เหม, 2555) เมื่อ

นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้แล้วจะทำาให้นักเรียน
เกิดทักษะการคิด ซึ่งการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณเป็นหนึ่งในทักษะการคิดที่สำาคัญ
สำาหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที่ก่อ
ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างวิเคราะห์ เน้นการคิด
แบบเอกนัยหรืออาจกล่าวได้ว่า ผลของการคิด
วิจารณญาณ คอื การแกป้ญัหาอยา่งวิเคราะห ์การ
คิดวิจารณญาณจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสม
เหตุสมผล และควรให้นักเรียนได้ใช้หลักเหตุผล 
วิเคราะห์วิจารณ์ สนับสนุนยอมรับหรือปฏิเสธ 
รูจ้กัตัง้คำาถามและลงขอ้สรปุ (สนุยี ์เหมะประสทิธิ,์ 
2543) 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัย
ในฐานะเป็นครู ผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปทีี ่6 ซึง่นกัเรยีนในชว่งชัน้นีม้อีายปุระมาณ 12 ป ี
(พรรณีชูทัย เจนจิต, 2545 ; อ้างอิงจาก Piget, 
1974) เป็นวัยที่อยู่ในขั้นปฏิบัติการคิดค้นด้วย
นามธรรม (Formal operations) จะมีพัฒนาการ
ทางด้านความรู้ ความเข้าใจระดับสูงสุด สามารถ
สร้างกฎเกณฑ์ เข้าใจเหตุผล มีการคิดย้อนกลับ 
คิดอย่างมีเหตุผลและซับซ้อน สามารถสร้าง
ทฤษฎี ตั้งสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปโดยใช้เหตุผล
พื้นฐานเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำาเป็นต้องมี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ มาก่อนและสามารถ
แกป้ญัหาทีเ่ปน็นามธรรมได ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวาม
เชื่อว่า หากจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้
ปญัหาอยา่งมวีจิารณญาณจะทำาใหน้กัเรยีนมคีวาม

applying, analyzing, and evaluating was higher than the control group with a statistical  
significance of.01 and remembering higher than the control group at a statistical significance 
of.05. However, two aspects, for example,understanding and creating were not an issue for 
both the experimental group and the control group.

Keywords: discovery learning, learning avidity, science achievement, critical problem solving
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ใฝ่รู้ใฝ่เรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
สูงขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้ 
(ภพ เลาหไพบูลย์, 2542 ; พจนา ทรัพย์สมาน, 
2549 ; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, 2557) 

1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูกระตุ้น
และสร้างความสนใจให้เรียนสนใจท่ีจะศึกษา  
2) ขั้นเรียนรู้ นักเรียนได้ศึกษาปัญหา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้ เพื่อแสวงและ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 3) ขั้นค้นพบและนำาไป
ประยุกต์ใช้ นักเรียนนำาข้อความรู้ที่เข้าใจแล้วไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนจะต้องทำากิจกรรมตามขั้น
ตอนต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนจากการแก้ปัญหา

อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 3.1) ขั้น
ค้นหาปัญหา เป็นขั้นรู้จักค้นหาว่าสิ่งใดคือปัญหา 
นักเรียนรู้อะไรและยังไม่รู้อะไรเก่ียวกับปัญหา
นั้นๆ ขั้นนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิด
เห็น พิจารณาและสำารวจปัญหาเพื่อทำาความ
เขา้ใจปญัหา 3.2) ขัน้พจิารณาทางเลอืก เปน็ขัน้ที่
พยายามหาทางแกป้ญัหา ทีเ่ปน็ไปไดม้ากทีส่ดุและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนดำาเนินการค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำาข้อมูลมาพิจารณา
ทางเลือกหาทางแก้ปัญหา 3.3) ขั้นวางแผนแก้
ปัญหา เป็นข้ันที่พยายามวางแผนแก้ปัญหาใน
แนวทางทีเ่ลอืกขัน้นีเ้ปดิโอกาสใหน้กัเรยีนใชค้วาม
คิดเพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหา

5 
 

การจัดการเรียนรูแบบคนพบที่เนนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 การจัดการเรียนรูแบบคนพบที่เนนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 
  ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบคนพบที่เนนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
ตามข้ันตอนดังกลาวขางตน นาจะทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการคนหาคําตอบ 
เกิดความใฝรูใฝเรียนและเพ่ิมพูนความรู ไดฝกการคิดการแกปญหาจากการเรียนรู 
และคนพบความรูดวยตนเอง ทําใหเขาใจในสิง่ที่คนพบและจดจําไดนาน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย    
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความใฝรูใฝเรียนและการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบคนพบที่เนนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

ข้ันตอนการพัฒนา 
กระบวนการแกปญหาอยาง 
มีวิจารณญาณของนักเรียน 

ข้ันที่ 1ข้ันกระตุน
ความสนใจ 

- พิจารณาและสํารวจปญหา 
 เพื่อทําความเขาใจในปญหา 
- รวมแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

ข้ันที่ 2  ข้ันเรียนรู - ปฏิบัติกิจกรรมและระดมความคิดโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
- คนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อนําไปสูการคนพบความรู 
- สรุปขอคนพบที่ไดจากการทดลองและการคนควาหาขอมูล 

ขั้นที่ 3  ขั้นคนพบ
และนําไประยุกตใช - นําขอมูลที่ไดไปรวมอภิปรายกับ

เพื่อนๆ และไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ 

ข้ันคนหาปญหา 

ข้ันพิจารณาทางเลือก 

ข้ันวางแผนแกปญหา 

ภ�พที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
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ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่
เนน้การแก้ปัญหาอย่างมวีจิารณญาณตามขัน้ตอน
ดังกล่าวข้างต้น น่าจะทำาให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาคำาตอบ เกิดความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนและเพิ่มพูนความรู้ ได้ฝึกการคิดการแก้
ปญัหาจากการเรยีนรูแ้ละค้นพบความรูด้้วยตนเอง 
ทำาให้เข้าใจในสิ่งที่ค้นพบและจดจำาได้นาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่

เ รียนและการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบที่
เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนกลุ่มทดลองจะมีพัฒนาการ

ความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนและการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างเรียน

2. นักเรียนกลุ่มทดลองจะมีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์สูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัด
กรงุเทพมหานคร ภาคเรยีนท่ี 2 ปกีารศกึษา 2559 

ท้ังหมด 6 ห้อง จำานวน 299 คน ซึ่งห้องเรียน
ทั้ง 6 ห้อง แต่ละห้องนักเรียนคละความสามารถ
ทางการเรียน

กลุ่มตัวอย่�ง

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัด
กรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีนอยูใ่นภาคเรยีนที ่2 ปกีาร
ศึกษา 2559 จำานวน 2 ห้อง คือ ห้อง ป. 6/1 กับ 
ห้อง ป. 6/6 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แล้ว
สุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 
ส่วนอีกห้องเป็นกลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณคือ 
ห้องป.6/6 จำานวน 50 คน

กลุม่ควบคมุ ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ คือ ห้อง ป.6/1 จำานวน 50 คน

ระยะเวล�ที่ใช้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทำาการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จำานวน 24 คาบ คาบละ 50 นาท ี(ไมร่วมทดสอบ
ก่อนเรียนจำานวน 1 คาบ และหลังเรียนจำานวน 1 
คาบ)  

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่
เรยีนเปน็แบบตรวจสอบรายการ โดยครผููส้อนและ
ครูประจำาการเป็นผู้สังเกตระหว่างเรียน และให้
คะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนนในแต่ละด้าน (คะแนน
เต็ม 9 คะแนน) ตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่างผู้ให้คะแนน (ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, 
r
xy
) เท่ากับ 0.87 
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2. แบบประเมินพัฒนาการการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณเป็นแบบรูบริคแบบแยกองค์
ประกอบ (Analytic Rubric Scoring) โดยให้
คะแนนเป็นรายกลุม่ ได้คา่ดัชนคีวามสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง 0.67-1.00 และมคีา่ความเช่ือมัน่ระหวา่ง
ผู้ให้คะแนนเท่ากับ 0.83 

3. แบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นแบบ
วัดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  
5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ มีอำานาจจำาแนกด้วยการ
ทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าทีตั้งแต่ 
1.75 ขึ้นไป) และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
ตัวอย่างคำาถาม เช่น 

 4 .  แ บบทดสอบผลสั ม ฤท ธิ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน  
30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-
0.77 ทั้งฉบับ 0.54 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.20-0.68 ทั้งฉบับ 0.37 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ 0.81 ตัวอย่างคำาถาม เช่น สารในข้อใด
ละลายน้ำาแล้วได้ของเหลวใส 

1  แป้งมัน

2  น้ำามันมะกอก

3  เกลือแกง

4  ครีมเทียม

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. นำาแบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไป
ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม
ทดลองด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สาร
รอบตวัเรา เปน็เวลา 24 คาบ พรอ้มทัง้เกบ็คะแนน

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคะแนนการแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณระหว่างเรียน ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมดำาเนินการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยให้
ครูผู้สอนดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามปกติ เรื่อง 
สารรอบตัวเรา เป็นเวลา 24 คาบ 

ในการวิจัยผู้วิจัยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 3 ขั้นตอนดังนี้

2.1 ขัน้กระตุน้ความสนใจ ครสูรา้งความ
สนใจโดยการตั้งคำาถามและใช้สื่อประกอบการ
เรียนการสอน 

2.2 ขั้นเรียนรู้ ครูใช้กระบวนการกลุ่ม 
เพือ่ใหน้กัเรยีนระดมความคดิในการคน้หาคำาตอบ
ด้วยตนเอง

2.3 ขัน้คน้พบและนำาไปประยกุตใ์ช ้ครใูห้
นกัเรยีนแตล่ะกลุม่เลอืกสถานการณป์ญัหาทีส่นใจ
และสมาชิกในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้กระบวนการ 3 ข้ันตอนดังนี้ 
2.3.1 ขั้นค้นหาปัญหา 2.3.2 ขั้นพิจารณาทาง
เลอืก 2.3.3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา และนกัเรยีนนำา

ลักษณะคว�มใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ระดับก�รปฏิบัติ

5 4 3 2 1

1) ฉันตั้งใจฟัง ตั้งใจเรียนรู้และมีความตื่นตัวตลอดเวลา

2) ฉันไม่ต้องการการเรียนรู้หรือการทำากิจกรรมใหม่ๆ 
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ผลงานเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนได้ข้อสรุป  

3 .  เ มื่ อดำ า เนิ นการจั ดการ เ รี ยนรู้
เสร็จเรียบร้อย นำาแบบวัดความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน 
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ชุด
เดิมไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. นำาคะแนนมาวเิคราะหส์ถติพ้ืินฐานคอื 
ค่าเฉลี่ย ( ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2 .  ใ ช้ สถิ ติ  One -way  ANOVA  
Repeated Measure เพื่อทดสอบคะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ หากพบว่า คะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ จะทำาการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

3. ใช้สถิติ t-test for Independent 
Samples เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผล
ปรากฏว่า 

3.1 คะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อน
เรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างต่างกัน ดังนั้นจึงใช้สถิติ ANCOVA เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนกลุ่มทดลองจะมี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม

3 .2 คะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างต่างกัน ดังนั้นจึงใช้
สถิติ t-test for Independent Samples เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนกลุ่มทดลองจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม

ผลการวิจัย 
1. พัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนระหว่าง

เรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอยา่งมวีจิารณญาณ
ทั้งภาพรวมและรายด้าน กล่าวคือ มีความแตก
ต่างกันในทุกคู่อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีเพียงด้าน
ความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนด้านเดียวเท่านั้นที่ไม่มี
พัฒนาการระหว่างเรียน ดังตาราง 1 
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ต�ร�ง 1 การประเมินผลพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนระหว่างเรียนของ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ทั้งภาพรวมและรายด้าน

คว�มใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน

ระหว่�งเรียน

คะแนน 

เต็ม

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 1 (1) 

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 2 (2) 

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 3 (3) 

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 4 (4) 

ก�รเปรียบเทียบพัฒน�ก�ร

คว�มใฝ่รู้ใฝ่เรียน

S.D. S.D. S.D. S.D. F p คู่ที่แตกต่�ง

1. ความ

อยากรู้และ

กระตือรือร้น

3 2.24 0.40 2.68 0.30 2.62 0.28 2.62 0.33 6.44** .00

 

(4,1) ** 

(3,1) ** 

(2,1) **

2. ความมุ่งมั่น

และตั้งใจ
3 1.85 0.55 1.79 0.56 1.76 0.50 2.06 0.53 1.72 .18 -

3. ความกล้า

แสดงความคิด

เห็นโดยใช้หลัก

เหตุผล

3 0.24 0.40 0.29 0.50 1.12 0.49 1.79 0.50 77.73** .00

(4,3) ** 

(4,2) ** 

(4,1) ** 

(3,2) ** 

(3,1) **

ภาพรวม 9 4.33 0.97 4.76 0.81 5.50 0.73 6.47 0.74 124.50** .00

(4,3) ** 

(4,2) ** 

(4,1) ** 

(3,2) ** 

(3,1) ** 

(2,1) **

**p<.01 
หมายเหตุ: F แสดงการทดสอบสถิติ Repeated Measures ANOVA 
เปรียบเทียบแต่ละคู่โดยใช้วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD

2. พัฒนาการการแก้ ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างเรียนของนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ท้ังภาพรวมและราย
ด้าน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จดัการเรยีนรูแ้บบค้นพบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอยา่ง
มีวิจารณญาณมีพัฒนาการการแก้ปัญหาอย่างมี

วจิารณญาณระหวา่งเรยีน กลา่วคอื มคีะแนนเฉลีย่
พัฒนาการระหว่างเรียนในครั้งที่ 4 3 และ 2 สูง
กว่าครัง้ที ่1 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01, 
.01 และ .05 ตามลำาดบั เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น
มีเพียงด้านวางแผนแก้ปัญหาด้านเดียวเท่านั้นที่
ไม่มีพัฒนาการระหว่างเรียน ดังตาราง 2
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3. คะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลัง
เรียนท้ังภาพรวมและรายด้านของนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารญาณกับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติพบว่า นักเรียนกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยความ
ใฝ่รูใ้ฝเ่รยีนหลงัเรยีน ทัง้ภาพรวมและรายด้าน คือ 

ดา้นความอยากรูแ้ละกระตอืรอืรน้ และดา้นความ
มุ่งมั่นและตั้งใจ สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนในด้านความกล้าแสดงความคิด
โดยใช้หลักเหตุผลสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังตาราง 3 

ต�ร�ง 2 การประเมนิผลพัฒนาการการแกป้ญัหาอยา่งมวิีจารณญาณระหว่างเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน

ก�รแก้ปัญห�

ระหว่�งเรียน

ในด้�น

คะแนน

เต็ม

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 1 (1) 

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 2 (2) 

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 3 (3) 

พัฒน�ก�ร

ครั้งที่ 4 (4) 

ก�รเปรียบเทียบพัฒน�ก�ร

ก�รแก้ปัญห�

อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ

S.D. S.D. S.D. S.D. F p คู่ที่แตกต่�ง

1. ค้นหาปัญหา 3 1.41 .59 1.62 .74 1.74 .75 1.91 .85 3.14* .03  (4,1) *

2. พิจารณา

 ทางเลือก

 

3
1.21 .04 2.03 .78 2.15 .82 2.21 .56 8.99** .00

 (4,1) ** 

(3,1) ** 

(2,1) **

3. วางแผน

 แก้ปัญหา
3 2.24 .64 2.26 .75 2.35 .68 2.44 .61 .51 .68 -

ภาพรวม 9 4.86 1.07 5.91 1.81 6.24 1.47 6.56 1.41 8.05** .00

 (4,1) ** 

(3,1) **

 (2,1) *

*p<.05,**p<.01
หมายเหตุ: F แสดงการทดสอบสถิติ Repeated Measures ANOVA 
เปรียบเทียบแต่ละคู่โดยใช้วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) 
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4 .  ค ะ แนน เฉลี่ ย ผลสั มฤทธิ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน
ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารญาณกับ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบบ
ปกติพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอย่างมวีจิารณญาณ
มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิว์ทิยาศาสตรห์ลงัเรียนท้ัง

ภาพรวมและรายดา้นคอื ประยกุตใ์ช ้วิเคราะหแ์ละ
ประเมินค่าสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านจำาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 ส่วนอีก 2 ด้านคือ เข้าใจและสร้างสรรค์ไม่
แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ดังตาราง 4

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านของนักเรียน
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมี วจิารณญาณกบันกัเรยีน
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติ ANCOVA ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนก่อนเรียนเป็นตัวแปรร่วม

คว�มใฝ่รู้ใฝ่เรียน
กลุ่มตัวอย่�ง

 (n=50) 
(สเกล 5 ระดับ) S.D. F p

1.ความอยากรู้

และกระตือรือร้น

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

3.68

3.90

0.58

0.50

10.30** .00

2.ความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจ

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

3.58

3.87

0.54

0.56

29.97** .00

3.ความกล้าแสดง

ความคิดโดยใช้

หลักเหตุผล

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

3.84

4.04

0.69

0.57

6.23* .01

ภาพรวม กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

3.70

3.94

0.48

0.45

25.55** .00

 *p<.05, **p<.01 
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ 

2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1: พัฒน�ก�รในก�รเรียนรู้
ของนักเรียน

นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอย่างมวีจิารณญาณ
มีพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาการการ
แกป้ญัหาอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งเรยีนอยา่งมี

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 การทีผ่ลวิจยัปรากฏ
เชน่นีอ้าจเนือ่งมาจากในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอยา่งมวีจิารณญาณ 
ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคำาถามร่วม
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาปัญหา พิจารณาทาง
เลือกในการแก้ปัญหาและรู้จักวางแผนแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถค้นพบหาคำาตอบด้วยตนเองและวิธีการ

ต�ร�ง 4 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างวิทยาศาสตรห์ลงัเรยีนทัง้ภาพรวมและรายดา้นของ
นักเรียนกลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอยา่งมวีจิารณญาณกบั
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
วิทย�ศ�สตร์

จำ�นวนข้อ
กลุ่มตัวอย่�ง

 (n=50) 
S.D. t p

1. จำา 2
กลุ่มควบคุม 1.48 .58

1.83* .04
กลุ่มทดลอง 1.68 .51

2. เข้าใจ 5
กลุ่มควบคุม 2.80 1.07

1.07 .14
กลุ่มทดลอง 3.02 .98

3. ประยุกต์ใช้ 8
กลุ่มควบคุม 5.32 1.43

3.70** .00
กลุ่มทดลอง 6.26 1.08

4. วิเคราะห์ 10
กลุ่มควบคุม 5.82 1.53

4.27** .00
กลุ่มทดลอง 7.10 1.46

5. ประเมินค่า 3
กลุ่มควบคุม 2.14 .76

2.84** .00
กลุ่มทดลอง 2.54 .65

6. คิดสร้างสรรค์ 2
กลุ่มควบคุม .88 .80

1.21 .11
กลุ่มทดลอง 1.06 .68

ภ�พรวม 30
กลุ่มควบคุม 18.44 3.55

5.48** .00
กลุ่มทดลอง 21.66 2.15

*p<.05,**p<.01 หมายเหตุ: t แสดงการทดสอบสถิติ t-test for Independent Samples
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จัดการเรียนรู้ดังกล่าว ยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมลักษณ์ พัฒนะเวช (2555: 58-59) ที่จัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบในวิชาวิทยาศาสตร์กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
เกณฑก์ำาหนด (คะแนนเฉลีย่ 3.51 คะแนน) อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรรธนภรณ์ ศรีสุข (2553: 67) 
ที่จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ในวิชาวิทยาศาสตร์
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

แต่ อย่ า ง ไ รก็ ต าม ในส่ วนรายด้ าน
ของพัฒนาการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในด้านความ
มุ่ ง ม่ันและ ต้ัง ใจ เรี ยนพบว่ า  นัก เรี ยนไม่มี
พัฒนาการระหว่างเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังขาดการเสริมแรง
ทางบวกอย่างสม่ำาเสมอ เช่น การกล่าวคำาชมเชย 
การให้รางวัลระหว่างเรียนหรือเมื่อนักเรียนทำา
กิจกรรมสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับกฤษมันต์ วัฒนา
ณรงค์ (2543: 16-17) ที่กล่าวว่า การเสริม
แรงมีส่วนสำาคัญที่ทำาให้นักเรียนเกิดความมุ่ง
มั่นและตั้งใจในการทำากิจกรรมได้ผลดียิ่งขึ้น 
และในส่วนของพัฒนาการการแก้ปัญหาอย่างมี
วจิารณญาณในดา้นการวางแผนแกปั้ญหา นักเรยีน
ไม่มีพัฒนาการระหว่างเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การกำาหนดระยะเวลาให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลมี
อย่างจำากัด จึงทำาให้นักเรียนไม่มีพัฒนาการการ
วางแผนแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นงนชุ เอกตระกลู (2560: 70) ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชโ้ปรแกรมเพิม่พนูประสบการณท์างวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในชมรม
วิทยาศาสตร์ ผลวิจัยพบว่าในด้านการวางแผน
การแก้ปัญหานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด (ร้อยละ 60) 

ประเด็นที่ 2: คว�มแตกต่�งระหว่�ง
ก�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบคน้พบทีเ่นน้ก�รแกป้ญัห�
อย�่งมวีจิ�รญ�ณและก�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบปกต ิ

โดยภาพรวมนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอยา่ง
มวีจิารณญาณมคีะแนนเฉลีย่ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่ม
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก
ในข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้น
การแกป้ญัหาอยา่งมวิีจารณญาณ ผูวิ้จยัไดก้ระตุน้
ให้นักเรียนเกิดความสนใจโดยการใช้วิธีการตั้ง
คำาถาม และสบืเสาะหาความรูท้ีน่กัเรยีนสงสยัจาก
การใชอ้นิเทอรเ์นต็ในการเรยีนรู ้และเปดิโอกาสให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยใช้หลัก
การและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดวิส (อัมรินทร์ 
อินทร์อยู่, 2551: 61 ; อ้างอิงจาก Davis, 
1978) ที่เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบค้น
พบด้วยการตั้งคำาถามแบบช้ีนำา (Guided-Inquiry  
Discovery Approach) กับวิธีการจัดการเรียนรู้ 
แบบบอกความรูต้ามตำารา (Expository Approach)  
ผลพบว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้แบบค้นพบด้วยการตั้งคำาถามแบบชี้นำามีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรส์งูกวา่กลุม่ทีไ่ด้
รับการจัดการเรียนรู้แบบครูบอกตามตำาราอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคล้อง
กบังานวจิยัของบาลมิ (Balim, 2009: 1) ทีจ่ดัการ
เรียนรู้แบบค้นพบกับนักเรียนเกรด 7 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการ
เรียนรู้แบบค้นพบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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มีทักษะการสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของทอมโป และคนอื่นๆ (Tompo et al, 2016: 
5676) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่เน้นการค้นพบ (Discovery-
inquiry learning model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผลวิจัยพบ
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบดังกล่าว สามารถลด
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูป
แบบนี้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ง�นวิจัยไปใช้

1.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบคน้พบทีเ่นน้การแกป้ญัหาอย่างมวีจิารณญาณ 
โดยภาพรวมมคีวามแตกตา่งกนัในทกุคู่ แตม่เีพียง
ด้านความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนไม่มีพัฒนาการ 
ดังน้ันครูควรเสริมแรงทางบวกอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำา
กิจกรรมได้ผลดียิ่งขึ้น

1.2 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
คน้พบทีเ่นน้การแก้ปญัหาอยา่งมวิีจารณญาณ โดย
ภาพรวมมพีฒันาการแก้ปญัหาอยา่งมวิีจารณญาณ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีเพียงด้านวางแผนแก้
ปัญหาด้านเดียวเท่านั้นที่ไม่มีพัฒนาการระหว่าง
เรียน ดังนั้นในการเน้นการแก้ปัญหาอย่างมี
วจิารณญาณควรเพิม่เวลาในการสบืคน้ขอ้มลู เพือ่
ใหน้กัเรยีนคน้พบและสรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลาย
และนำาขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนแกป้ญัหาจะชว่ย
ให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการวางแผนแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาผลระยะยาวตลอดปีการ
ศึกษาแล้ววัดและประเมินผลเป็นระยะยาวเพื่อดู
พัฒนาการของนักเรียนในระยะเวลาต่างๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ จาก
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสุขในการเรียน เป็นต้น

2.3 ควรนำาการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ไปปรับใช้ในเรื่องสะเต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลและมี
วิจารณญาณ
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