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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ

เสาะหาความรูร้ว่มกับเทคนคิผงักราฟกิทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์สำาหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5  
2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2.1) พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ให้มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 2.2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคะแนน
เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2.3) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับแบบปกติ  
2.4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองคือนักเรียนโรงเรียนนา
สีนวลโสกทรายวิทยา จำานวน 19 คน เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบัเทคนิคผงักราฟกิ ทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์กลุม่ควบคมุคอืนกัเรียนโรงเรยีนโนนปา่งิว้วจิติวิทยา 
จำานวน 19 คน จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้กแ่ผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบได้แก่ One Sample t-test และ t-test 
(Independent Samples) 
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค ผังกราฟิกที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเกริ่นนำา ขั้น
ถามตอบ ขั้นสอบสวนสืบค้น ขั้นนำาเสนอ และขั้นสรุป

2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ พบว่า 2.1 นักเรียนมีผลการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา 
ความรูร่้วมกบัเทคนคิผงักราฟิกมกีารคิดวเิคราะห์สงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ท่ีระดบั .05 2.4 นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิ
ผงักราฟกิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิย่างมนัียสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เทคนิคผังกราฟิก การคิดวิเคราะห์

Abstract
This research aimed: 1) to Development of Inquiry in Science with Graphic Organizers 

Technique to Promote Analytical Thinking. 2) to study the outcome of compare of Inquiry 
in Science with Graphic Organizers Technique were to: 2.1) compare analytical thinking  
ability with criterion 70%, 2.2) compare an achievement with criterion 75%, 2.3) compare 
analytical thinking abilities of students using Inquiry in Science with Graphic Organizers 
Technique and who conventional learning approaches, and 2.4) compare an achievements 
abilities of students using Inquiry in Science with Graphic Organizers Technique and who 
conventional learning approaches. The study consisted of 3 phase as follows: Phase1: 
to study of fundamental data, Phase2: to develop of Inquiry in Science and Phase3: to 
study of result on implementing of Inquiry in Science. The samples for this study consisted 
of Prathomsuksa5 students in 2nd semester of academic year 2017. The experimental 
group were Nasinaulsoksaiwittaya school 19 students using Inquiry in science with Graphic  
Organizers Technique and the other experimental group were Noonphakeawwijitwittaya school 
19 students by convention learning approaches. They were selected using the cluster random 
sampling technique. Research tools include tested: achievement test, analytical thinking ability 
test, the satisfaction inventory. The statistics used for analyzing data were percent, mean, 
standard deviation, one sample t-test and independent t–test.

The results of the study were as follows: 1) The Development of Inquiry in Science 
with Graphic Organizers Technique to Promote Analytical Thinking to 5 syntax of learning 
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activities ; Introduction, Question, Investigation, Presentation and Conclusion. 2) The results 
after using Inquiry in Science with Graphic Organizers 

Technique were including: 2.1) the students’ analytical thinking ability was higher 
than the 70% criteria at the .05 level significance, 2.2) the students’ achievement was higher 
than the 75% criteria at the .05 level significance, 2.3) the students who learning Inquiry in 
Science had higher analytical thinking abilities than those who conventional approaches of 
activities at the .05 level of significance and 2.4) the students who learning Inquiry in Science 
had higher achievement more than those who conventional approaches of activities at the 
.05 level of significance.

Keywords: Inquiry in science, graphic organizers technique, analytical thinking

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 เป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและความ
ถนัด ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนำาตนเองไปสู่เป้า
หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 ใหค้วามสำาคญัการพัฒนา
กระบวนการคิดของผู้เรียน ดังน้ันในการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอน
จะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
โดยจัดการเรียนการสอนผสมผสานสาระความรู้
ต่างๆ อย่างสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้(กระทรวงศึกษาธกิาร, 
2553) 

การคดิวเิคราะห ์เปน็การจำาแนกแยกแยะ
ข้อมูล หรือองค์ประกอบออกเป็นส่วนย่อยๆ ของ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และ

หลกัการมาอธบิายเรือ่งนัน้ๆ ซึง่ประกอบดว้ยการ
วิเคราะห์ความสำาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์หลักการ (Bloom, 1956) การ
คิดวิเคราะห์เป็นการคิดข้ันสูง และเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการศึกษาหาความรู้ ดังนั้นผู้เรียนจะคิด
วิเคราะห์ได้ดีจึงต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานสำาคัญ  
ผู้เรียนจำาเป็นต้องฝึกอ่าน ฟัง และแสวงหาความรู้
ให้มาก (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
คดิวเิคราะห ์นกัการศกึษาให้ความสนใจเปน็อยา่ง
มากเพราะการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับ 
ผูเ้รยีนเปน็สิง่จำาเปน็และสำาคัญยิง่ เนือ่งจากสังคม
ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก
ด้าน ก่อให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้  
ความคิด และความเข้าใจมาประยุกต์ใช้กับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549) 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบที่ 3 ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พบว่าผลการประเมินภาพรวมทั้งประเทศด้าน 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
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ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความ
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ มีวิสัยทัศน์ 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ตามหลกัสตูร ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัคุณภาพ
พอใช้ สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษาพบวา่ผูเ้รียนมคีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ 
มีเหตุผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
พอใช ้(สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสินธุ์ เขต 1, 2559) ผลการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ไม่เป็นที่น่าพอใจ เห็นได้จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 41.22 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
39.46 และระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
39.90 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าเกณฑ์ที่เขตพื้นที่การ
ศึกษากำาหนดไว้ร้อยละ 50 (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, 2559) 
จากผลการประเมนิแสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้รยีนมปีญัหา
ดา้นการคดิวเิคราะห ์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ดงันัน้ครผููส้อนควรปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการเรียนรู ้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยวิธี
การต่างๆ ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Judy and Herrell,  
2005) การสืบเสาะหาความรู้สามารถนำามาใช้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา 
ผู้สอนคอยอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา (Marjorie 
and Tepe, 2002) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Ali (2014: 37-41) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนตาม
วิธีการปกติ 

ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียน
จัดข้อมูลให้เป็นระบบ ใช้ในการประมวลความ
รู้ เป็นเครื่องมือช่วยแสดงความคิดให้ออกมาเป็น
รูปธรรมในลักษณะของภาพ โดยสื่อให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กันของเนื้อหาหรือข้อมูลสำาคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2558: 388) ได้
กลา่วไว้ว่าผังกราฟกิเปน็รปูแบบของการแสดงออก
ของความคิดที่สามารถมองเห็นและอธิบายได้
อย่างเป็นระบบชัดเจน และมีความสอดคล้องกับ 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 248) ที่กล่าวว่า
ผังกราฟิกนิยมนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยให้ผู้
เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยกิจกรรมที่หลาก
หลาย ส่งเสรมิคณุลกัษณะคดิได ้ใฝรู่ ้เกดิคณุธรรม 
และลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ 
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ และผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถนำาไป
ใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ 
เสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อ
พั ฒน าก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะห์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิค
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2.1 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 5 หลงัเรียน กบัเกณฑ์
ร้อยละ 70 

2.2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75

2.3 เปรียบเทียบการคิดวิ เคราะห์
ของนักเรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิค
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติ

2.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิค
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มี
คะแนนเฉลีย่การคิดวเิคราะห์หลงัเรยีนผา่นเกณฑ์ 
ร้อยละ 70

2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิ
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75

3. นกัเรยีนทีเ่รียนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิ
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และนักเรียน
ท่ีเรียนแบบปกติมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียน 
แตกต่างกัน

4. นกัเรยีนทีเ่รียนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิ
ผงักราฟิกทีส่ง่เสรมิการคดิวิเคราะหแ์ละนกัเรยีนท่ี
เรยีนแบบปกตมิผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียน
แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
สหัสขันธ์ก้าวหน้า สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำานวน 106 คน 
6 ห้องเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
กลุม่ทดลอง จำานวน 19 คน จากโรงเรยีนนาสนีวล
โสกทรายวิทยา และกลุ่มควบคุมจำานวน 19 คน 
จากนักเรียนโรงเรียนโนนป่าง้ิววิจิตวิทยา อำาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) แล้วกำาหนด
เปน็กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยการจบัสลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1 .  แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ค รู ผู้ ส อ น
วิทยาศาสตร์  



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 114 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

2. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
จำานวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมจำานวน 
15 ชั่วโมง

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.24-0.74 มคีวามเช่ือ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

4. แบบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 
มีค่าความยาก (p) รายข้อตั้งแต่ 0.24-0.71 และ
มคีา่อำานาจจำาแนก (r) รายขอ้ตัง้แต ่0.48-0.77 มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

ขั้นตอนก�รวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะ หาความ
รู้ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และเทคนิคผัง
กราฟิก ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์และสมัภาษณค์ร ูผูส้อนวทิยาศาสตร ์
จำานวน 3 คน ในประเด็นการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ และแนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

ระยะที ่2 การพฒันาการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

โดยนำาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และศึกษา

ทฤษฎี แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของบลูม ที่
ประกอบด้วย วิเคราะห์ความสำาคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ นำามา
พฒันาการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์แบบสบืเสาะ
หาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกริ่นนำา 
2) ขั้นถามตอบ 3) ขั้นสอบสวนสืบค้น 4) ขั้นนำา
เสนอ และ 5) ขั้นสรุป และสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบัเทคนคิผงักราฟิกทีส่ง่เสรมิการคดิวิเคราะห ์
2) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่งมอืโดยการประเมนิความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบัเทคนคิผงักราฟิกทีส่ง่เสรมิการคดิวิเคราะห์

1. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์กับ
กลุ่มทดลอง และจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่ม
ควบคุม

2. ทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์ดว้ยแบบวัดการคดิวิเคราะห ์จำานวน 30 
ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม หลังจากสิ้น
สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำานวน 30 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม 
หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ และผลการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
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รว่มกบัเทคนคิผงักราฟิกทีส่ง่เสรมิการคิดวิเคราะห ์
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การพรรณนา

2. ผลจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ One 
Sample t-test และ t-test (Independent) ดังนี้

2.1 วิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

2.2 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 75

2.3 เปรียบเทียบความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

2.4 เปรียบเทียบความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

 

ผลการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนโดย
ใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ที่ เ ก่ียวกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
การพัฒนาการคิดวิ เคราะห์ และเทคนิคผัง
กราฟิก ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ศึกษาทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของ 

บลูม ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสำาคัญ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
หลกัการ นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณค์รผููส้อน
วิทยาศาสตร์ จำานวน 3 คน นำามาพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
รว่มกบัเทคนคิผงักราฟิกทีส่ง่เสรมิการคดิวิเคราะห ์
ผูส้อนไดก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีผ่สมผสานทัง้ความรู้
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผูเ้รยีนได้
ศึกษาค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง อย่างเป็นขั้นตอน 

นำาข้อมูล ความรู้จากการศึกษาสำารวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำาตอบ แสดง
ความคิดเห็น อธิบาย อภิปราย ลงข้อสรุป โดย
ใช้ผังกราฟิกได้แก่ ผังก้างปลา ผังทีชาร์ต และ
เวนน์ไดอะแกรม ผู้สอนพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนโดยเลือกใช้ผังกราฟิกที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา ใช้ผังกราฟิกสรุปแนวคิดที่สำาคัญของบท
เรียน พร้อมนำาเสนอด้วยตนเอง ผู้สอนมีบทบาท
เป็นผู้อำานวยความสะดวก กระตุ้นความสนใจ 
และให้คำาแนะนำาแก่ผู้เรียน ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มี 5 
ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันเกร่ินนำา (Introduction) 2) 
ข้ันถามตอบ (Question) 3) ข้ันสอบสวนสืบค้น  
(Investigation) 4) ข้ันนำาเสนอ (Presentation) 
และ 5) ขั้นสรุป (Conclusion) จากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่ากระบวนการการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับเทคนิคผังกราฟิกท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มี
คณุภาพอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.33, S.D. = 0.48) 

2 .  ผลการจั ด กิจกรรมการ เรี ยนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิ
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2.1 การคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ สืบเสาะ
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หาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการ
คดิวิเคราะหข์องนักเรยีนเทียบกับเกณฑร์อ้ยละ 70  
นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย 22.63  

คิดเป็นร้อยละ 75.43 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง
ที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และค่า p-value ของการคิดวิเคราะห์ 

คะแนนเต็ม N S.D. t p-value

30 19 22.63 2.11 3.36* 0.00
* p < 0.5

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกท่ี 
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 

75 นกัเรยีนมีคะแนนเฉลีย่ 23.63 คดิเปน็รอ้ยละ 
78.76 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และ ค่า p-value ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนเต็ม N S.D. t p-value

30 19 23.63 1.98 2.49* 0.01

* p < 0.5

2.3 นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนคิผงักราฟิกทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะห์มคีวาม

สามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการจัดการ 
เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังตารางที่ 3 

ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกกับแบบปกติ

วิธีการจัดการเรียนรู้ คะแนนเต็ม N S.D. t p-value

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก

30 19 22.63 2.11
4.53* 0.00

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 30 19 19.57 2.04

* p < 0.5

2.4 นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียน
รู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตารางที่ 4 
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อภิปรายผล
1 .  ก า รพัฒนาการจั ดกา ร เ รี ยน รู้  

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ 
เทคนิค ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้  พบว่าผู้สอนมีบทบาทใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คณุภาพผู้เรียนเป็นสำาคญั จัดการเรยีนรูต้ามลำาดับ
ขั้นตอนจากง่ายไปยากซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของ บลูม โดยนำาแนวคิด
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเกริ่นนำา (Introduction) เป็น
กจิกรรมทีผู่ส้อนกระตุ้นความสนใจอยากรู ้โดยการ
ทบทวนความรู้เดิม เล่าเหตุการณ์ ใช้สื่อวีดีทัศน์
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งท่ีจะเรียนกระตุ้นให้ผู้
เรียนได้เกิดความสงสัย สอดคล้องกับ ทิศนา แขม
มณี (2558: 248) ที่กล่าวว่า การยกสถานการณ์ 
เร่ืองราวเพือ่กระตุ้นความสนใจและความตอ้งการ
ในการสบืเสาะหาความรู้แสวงหาความรูข้องผูเ้รยีน
เรียน เปน็ปญัหาหรอืสถานการณท่ี์เหมาะสมกบัวยั

และความสนใจของผู้เรียน

ข้ันที่ 2 ข้ันถามตอบ (Question) เป็น
กจิกรรมทีผู่ส้อนใชค้ำาถามในหลายลกัษณะกระตุน้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดเรียบเรียงความรู้ ความ
เข้าใจประเด็นที่สนใจอย่างถ่องแท้ ผู้สอนตั้ง
คำาถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์แล้วสรุปให้ได้
ประเด็นที่จะนำาไปสู่การหาคำาตอบสอดคล้องกับ 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 120) ที่กล่าวไว้ว่าการ
ใช้คำาถามในการสืบเสาะหาความรู้ไว้ในขั้นสร้าง
สถานการณ์ การซักถาม การถกประเด็นปัญหา
ทำาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ เป็นการกระตุ้นและ
ท้าทายให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้ันที ่3 ข้ันสอบสวนสบืค้น (Investigation)  
เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนมีการอภิปรายร่วมกันตั้ง
สมมติฐานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดำาเนิน
การสำารวจตรวจสอบ ทดลอง และรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล ผู้เรียนใช้เทคนิคผังกราฟิกมา
จัดกระทำาข้อมูลโดยวิเคราะห์ หาความสำาคัญ 
ความสัมพันธ์ หรือหลักการ สอดคล้องกับ พิม
พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 76) 
กล่าวว่าการสืบเสาะหาความรู้มีขั้นการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผัง
กราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูล
ต่างๆ เป็นระบบ สามารถเข้าใจและจดจำาได้ง่าย 
เหมาะสมทีจ่ะนำามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนำาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกกับแบบปกติ

วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ คะแนนเต็ม N S.D. t p-value

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก

30 19 23.63 1.98
2.85* 0.00

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 30 19 21.53 2.54
* p < 0.5
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ขั้นที่ 4 ขั้นนำาเสนอ (Presentation) เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนนำาข้อมูลที่แสดงองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดกระทำาขอ้มลูไปเช่ือมโยงกบัความรูเ้ดิม 
หรือข้อสรุปท่ีได้ไปนำาเสนอความรู้ ความเข้าใจท่ี
เกดิขึ้นจากการเรยีนรู ้โดยนำาสญัลกัษณ ์คำาสำาคญั 
หรือข้อมูลสำาคัญมาเชื่อมโยงกัน โดยใช้ผังกราฟิก
ในการนำาเสนอผลงาน สอดคล้องกับ สถาบันส่ง
เสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555: 
219) กำาหนดไว้ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุปไว้ว่า
เมือ่ไดข้อ้มลูจากการสำารวจตรวจสอบเพียงพอแลว้
จงึนำาขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์ แปลผล และนำาเสนอ
ผลทีไ่ดใ้นรปูแบบต่างๆ ทำาใหเ้กดิความรูแ้ละความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Conclusion) เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนสรุปคำาตอบของประเด็น จาก
หลักฐานที่สืบค้นเสาะแสวงหาความรู้มาทั้งหมด 
โดยอาศัยข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ สรุปเพื่อ
ให้ได้แนวคิดหรือหลักเกณฑ์ที่สำาคัญของบทเรียน 
สอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 123) 
ได้กำาหนดขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้ใน
ข้ันสรุปไว้ว่าครูใช้คำาถามโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองนำาไปสู่การหาคำาตอบ จนสรปุเปน็หลกั
การหรือวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ประโยชน์ 

ผลจากการประเมนิโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
พบว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
ระดับมาก (  = 4.33, S.D = 0.48) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนชัดเจน 
กระบวนการเรียนรู้มีความต่อเน่ือง ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดในการจัดกระทำาข้อมูลจนค้น
พบความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ ประสาท  
เนือง เฉลิม (2557) กล่ าวถึ งการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ และบริบท
ข้อค้นพบทางวทิยาศาสตรซ์ึง่เปน็แนวทางท่ีจะช่วย

ยกระดับความเข้าใจในมโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดระบบ
ความคิดโดยใช้ผังกราฟิกใช้เพื่อประเมินความ
เข้าใจเนื้อหาสาระจากการเรียนรู้ ช่วยฝึกและ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Ali Abdi (2014: 37-41) ที่
พบว่าระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตรท์ี่
เรยีนแบบสบืเสาะหาความรูส้งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีน
ตามวิธีการปกติ

2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิ
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
23.63 คิดเป็นร้อยละ 78.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ทีร่อ้ยละ 75 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์บบสบืเสาะร่วมกบัเทคนคิผงักราฟกิ
ทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้เปน็
กิจกรรมที่ผู้สอนใช้คำาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียบเรียงความรู้ วางแผน
ในการเสาะแสวงหาความรูอ้ยา่งเปน็ขัน้ตอน ใชผ้งั
กราฟกิมาฝกึการคดิวเิคราะหแ์ละจดักระทำาขอ้มลู 
ผูส้อนอำานวยความสะดวกและใหค้ำาแนะนำาในการ
แสวงหาความรูด้ว้ยวธิกีารตา่งๆ ทำาใหผู้เ้รยีนมกีาร
คดิอยา่งเปน็ระบบ เข้าถงึความรูอ้ยา่งเปน็ขัน้ตอน 
พฒันาศกัยภาพดา้นสตปิญัญาและถา่ยโยงความรู ้
ได้สอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 60-
61) ท่ีว่าผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่จากการสำารวจ 
ตรวจสอบ พฒันาทัง้ทกัษะทางปญัญาผูเ้รยีนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนสูงขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอไุรวรรณ 
ปานีสงค์ (2560: 134-147) ที่พบว่าผู้เรียนที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้เสริม
ด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
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นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผู้เรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิค
ผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีคะแนน
การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 22.63 คิดเป็น 
ร้อยละ 75.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากผูเ้รยีนฝกึวเิคราะหข์อ้มลูจากการเสาะแสวงหา
ความรูแ้ละใชผั้งกราฟิกเขา้มาผนวกกบัการจดัการ
เรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
จัดกระทำาข้อมูลโดยใช้ผังก้างปลา ผังทีชาร์ต และ 
เวนนไ์ดอะแกรม สอดคล้องกบั พิมพันธ ์เดชะคุปต์  
และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 67-71) กล่าวว่า 
ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  
เป็นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี  
สอดคลอ้งกับผลการวจิยัของ ลกัขณา อนัทะปญัญา  
(2557: 133-141) พบว่าผู้เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 
73.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
แน่งน้อย อินคะเน (2558: 85-96) พบว่า ผู้เรียน 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ชั้น ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ในการจดัการเรยีนรูผู้ส้อนตอ้งคำานงึ
ถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ควรปรับพื้นฐาน
ความรู้ของผู้เรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

1.2 รูปแบบผังกราฟิกที่ เลือกใช้ใน
แต่ละครั้งควรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ศักยภาพของผู้เรียน เริ่มจากรูปแบบที่ง่ายไม่ซับ
ซอ้นแลว้จงึเพิม่ระดบัความซบัซอ้นของขอ้มลู ให้ผู้
เรยีนมโีอกาสฝกึฝนการเชือ่มโยงใหไ้ดห้ลายระดบั

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรนำาผังกราฟิกไปใช้พัฒนาความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้เกิด
ขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของการสืบเสาะ
หาความรู้ 

2.2 ควรทำาการศกึษาการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบอื่นๆ และศึกษาตัวแป
รอื่นๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ 
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