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บทคัดย่อ 
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ ก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ ก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระกัน และการทดสอบค่าที
แบบกลุ่มเดียวเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง 
มโนทัศน์ มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง 
มโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were: 1) to compare analytical thinking of students 

before and after using 5E inquiry learning method with concept mapping technique and 
after using 5E inquiry learning method with concept mapping technique with 70 percent 
criterion. 2) to compare learning achievement of students before and after using 5E inquiry 
learning method with concept mapping technique and after using 5E inquiry learning method 
with concept mapping technique with 70 percent criterion. The sample were one classroom 
consisted of 50 tenth-grade students from Darasamutr School in the second semester of 
2018. The measure instruments were 5E inquiry learning method with concept mapping 
technique lesson plan, analytical thinking Test and learning achievement Test. The data were 
analyzed by using mean, standard deviation, dependent sample t-test and one sample t-test. 
The results findings were summarized as follows: 

1. The posttest analytical thinking of students after using 5E inquiry learning method 
with concept mapping technique were significantly higher than the pretest and significantly 
higher than 70 percent criterion at.05 level. 

2. The posttest learning achievement of students after using 5E inquiry learning method 
with concept mapping technique were significantly higher than the pretest and significantly 
higher than 70 percent criterion at.05 level. 

Keywords: 5E inquiry learning method, concept mapping technique, analytical thinking, 
learning achievement

บทนำา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

เปน็การกำาหนดแนวทางในการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้
องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ
ทีเ่กิดกับตัวผู้เรยีน เพ่ือใช้ในการดำารงชีวติในสงัคม

แหง่ความเปลีย่นแปลงของโลกในปจัจบุนั (วจิารณ ์
พานชิ, 2556: 14-15) ดงันัน้ทกุคนจงึจำาเปน็ตอ้ง
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี 
และนำาความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้(กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2551: 94) สง่ผลให้การจัดการเรยีนรู ้
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มีความสำาคญัอยา่งมากต่อการพัฒนาคนในชาติให้
มีความสามารถในทกุด้านผา่นกระบวนการเรยีนรู ้
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้วิธีการที่จะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความสามารถ ความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 56) 

วิ ช า ชี ว วิ ท ย า เ ป็ น ส า ข า ห นึ่ ง ข อ ง
วิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคัญเกี่ยวข้องกับชีวิต
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยาจึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ 
ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งกระบวนการและ
ความรู้จากวิธีการสังเกต การสำารวจตรวจสอบ  
การทดลอง แล้วนำาผลที่ได้มาจัดเป็นระบบเป็น 
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ (พัชรี โพชนา,  
2559) อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ครู
นงลักษณ์ อริยธนพงศ์ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาที่
มีประสบการณ์ในการสอน พบว่า เน้ือหาสาระ 
เร่ือง โครโมโซมและสารพันธกุรรม มคีวามซบัซอ้น  
มีคำาศัพท์มาก นักเรียนจึงมองไม่เห็นภาพ ยาก
ต่อการอธิบาย จึงทำาให้นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชา
ชีววิทยา ส่งผลนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และยงัขาดทักษะในการคิดวเิคราะหเ์พ่ือสรา้งองค์
ความรู้ในเน้ือหาวิชาชีววิทยาด้วยตนเองอย่างถูก
ต้อง (สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2561) สอดคล้อง
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
พบวา่ ในป ีพ.ศ.2557, 2558 และ 2559 นักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 32.54, 33.40 
และ 31.62 ตามลำาดบั แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนยงั
ขาดความรู้ ความเข้าใจ นั่นคือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำา (สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ,  
2559) รวมถึงโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) พบว่า ในปี ค.ศ. 2009, 2012 
และ 2015 มีคะแนนเฉลี่ย 425, 444 และ 421 
ตามลำาดับ ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยที่มาตรฐาน
ขององค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 

(OECD) กำาหนดไว้ คือ 500 คะแนน ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่านักเรียนไทยขาดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ดา้นตา่งๆ ขาดกระบวนการคดิวเิคราะห ์(สถาบนั 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2559) จากผลการประเมินทีก่ลา่วขา้งตน้สะทอ้น
ให้เห็นว่า นักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูก
ตอ้ง รวมถงึการคดิวิเคราะหข์องนกัเรยีนยงัไมเ่ป็น
ที่น่าพึงพอใจ 

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัย
ได้หาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาเพื่อช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น ช่วยส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักเรียน มีจุดเด่น คือ เป็นการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ต่อเรื่องที่เรียน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วย
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ 
ผูเ้รยีนไดฝ้กึปฏบิตักิจิกรรม ได้ฝกึการคดิวเิคราะห ์
แยกแยะ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครู
คอยช่วยให้คำาปรึกษาชี้แนะ จนเกิดเป็นความรู้
ความเข้าใจ และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชาตร ีฝา่ยคำาตา  
 (2551: 39-42) และบายบ ีและคณะ (Bybee et al.,  
2006: 8-10) ที่กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ไว้คล้ายคลึงกัน คือ 
1) ข้ันสร้างความสนใจ โดยครูจะยกวัตถุปัญหา 
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่นักเรียนสนใจเข้าสู่
กิจกรรมในชั้นเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสงสัย เกิด
ความสนใจในกิจกรรม 2) ข้ันสำารวจและค้นหา 
โดยนกัเรยีนตอ้งสำารวจ ตรวจสอบ สังเกต ทดลอง 
จำาแนกแยกแยะขอ้มลู เพือ่คน้หาขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ 
3) ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป โดยนักเรยีนตอ้งสรปุ
ความหรืออธิบายสิ่งที่เป็นแนวคิด กระบวนการ 
หรือทักษะ ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ 4) ขั้นขยาย
ความรู้ โดยนักเรียนจะนำาข้อมูลหรือความรู้ที่ได้
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นั้นมาประยุกต์ หรือขยายความรู้ให้กว้างขวางขึ้น 
และ 5) ขั้นประเมิน โดยครูประเมินผลเพื่อตรวจ
สอบความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประเมินความเข้าใจของตนเองด้วย ซึ่งการจัดการ 
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการนำาเทคนิค
แผนผังมโนทัศน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยมีขั้นตอนที่สำาคัญ 4 ขั้น
ตอน ได้แก่ 1) ขั้นเลือกหัวข้อสำาคัญ โดยผู้เรียน
ต้องกำาหนดมโนทัศน์หลักให้เหมาะสม 2) ขั้น
ระดมความคดิ โดยผูเ้รยีนตอ้งรวบรวมขอ้มลู และ
สรุปความรู้ต่างๆ มาจัดการอย่างมีระบบ 3) ขั้น
เขียนแผนผังมโนทัศน์ โดยผู้เรียนเขียนมโนทัศน์
หลัก มโนทัศน์ย่อยๆ และจัดมโนทัศน์ต่างๆ ให้
เป็นหมวดหมู่ 4) ขั้นเชื่อมโยง โดยผู้เรียนต้องนำา
มโนทัศน์เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน และสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างกันได้ ดังนั้นเทคนิคแผนผังมโน
ทัศน์จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และ
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวชัรา เลา่เรยีนดี (2554: 
147) ได้กล่าวว่า การใช้แผนผังมโนทัศน์ช่วยส่ง
เสริมพฒันาทักษะการคิดวเิคราะหข์องผูเ้รียน เปน็
เครื่องมือในการเรียนรู้ เป็นเครื่องช่วยจำา ทำาให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
คิดรวบยอดเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของ อุไรวรรณ ปานีสงค์ และคณะ (2560)  
ท่ีศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ความ
สามารถในการคดิวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง 
มโนทัศน์ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยผู้ วิจัยได้สอดแทรกเทคนิค
แผนผังมโนทัศน์ในขั้นที่ 3 ของการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อช่วยพัฒนาการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบัเทคนคิ
แผนผังมโนทัศน์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบั
เทคนคิแผนผงัมโนทศัน ์ระหวา่งกอ่นเรยีนกบัหลัง
เรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ข้ัน 
รว่มกบัเทคนคิแผนผงัมโนทศัน ์มกีารคดิวเิคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ข้ัน 
รว่มกบัเทคนคิแผนผงัมโนทศัน ์มกีารคดิวเิคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวน 2 ห้องเรียน จำานวน 100 
คน ที่จัดแบบคละความสามารถ

กลุ่ มตั วอ ย่าง  ไ ด้แก่  นัก เ รี ยน ช้ัน
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนดาราสมทุร ภาคเรยีนที ่
2 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 
50 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
แผนผังมโนทัศน์ 

2. ตัวแปรตาม คือ การคิดวิเคราะห์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาในวิชาชีววิทยา 
เรื่องโครโมโซมและสารพันธุกรรม ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

แบ่งเนื้อหาเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) 
โครโมโซม 2) การค้นพบโครงสร้างและองค์
ประกอบทางเคมีของ DNA 3) การจำาลองตัวเอง
ของ DNA 4) การสังเคราะห์โปรตีน และ 5) มิว
เทชัน 

ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย

ดำาเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการ
ศึกษา 2561 ใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ 
ดำาเนนิการทดลองสอน 15 คาบ และทดสอบหลงั
เรียน 2 คาบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอนเอง

แบบแผนก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองข้ันต้น 
ดำาเนนิการทดลองตามแบบแผนการวจัิยแบบ one 
group pretest-posttest design (ล้วน สายยศ 
และ องัคณา สายยศ, 2538: 248) ซึง่มแีบบแผน
การวิจัย ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 แบบแผนการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง

 E T
1

X T
2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย
 E แทน กลุ่มทดลอง
 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์

2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ก�รสร้�งและก�รห�คุณภ�พเครื่องมือ
ที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ 
จำานวน 5 แผน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตาม
แนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(2555: 32-33) ได้แก ่1) ขัน้สรา้ง
ความสนใจ โดยครูจะยกวัตถุปัญหา สถานการณ์
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือพบเจอได้ในชีวิตประจำาวัน  
กระตุ้นให้นักเรียนสงสัย เกิดความสนใจใน
กิจกรรม 2) ขั้นสำารวจและค้นหา นักเรียนลงมือ
สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ด้วยตนเอง 3) ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนนำาเสนองค์ความรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบต่างๆ 4) ขั้นขยายความรู้ 
นกัเรยีนจะนำาขอ้มลูหรอืความรู้ท่ีไดน้ั้นมาประยุกต์ 
หรือขยายความรู้ให้กว้างขวางขึ้น และ 5) ขั้น
ประเมนิผล ครแูละนักเรยีนร่วมกนัประเมนิความรู ้
ความเข้าใจ โดยผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้
เรียนมาสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในขั้นที่ 3) คือ ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป ซึ่งผู้วิจัยสรุปจากแนวคิด
ของ Novak, Gowin and Johanson (1983  
อ้างถึงใน อรุณ เชื้อสีดา, 2555: 45) ประกอบ
ด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ขั้นเลือกหัวข้อสำาคัญ 
โดยผู้เรียนต้องกำาหนดมโนทัศน์หลักให้เหมาะสม 
2) ขัน้ระดมความคดิ โดยผูเ้รยีนต้องรวบรวมขอ้มลู 
และสรุปความรู้ต่างๆ มาจัดการอย่างมีระบบ  
3) ขั้นเขียนแผนผังมโนทัศน์ โดยผู้เรียนเขียนมโน
ทัศน์หลัก มโนทัศน์ย่อยๆ และจัดมโนทัศน์ต่างๆ 
ให้เป็นหมวดหมู่ 4) ขั้นเชื่อมโยง โดยผู้เรียนต้อง

นำามโนทัศน์เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ โดยผลการประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า ความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า
เฉลีย่ความเหมาะสม เทา่กบั 4.65 ซึง่ถอืวา่มคีวาม
เหมาะสมมากที่สุด

2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ
ครอบคลมุพฤตกิรรมการคดิวเิคราะห ์5 ดา้น ตาม
แนวคิดของ มาร์ซาโน่ (Marzano, 2001) ได้แก่ 
การจดัจำาแนก การจดัหมวดหมู ่การเชือ่มโยง การ
สรุปความ และการประยุกต์ โดยผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.20-0.62 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.20-
0.45 และคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.95

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน 
ตามแนวคิดของ คลอฟเฟอร์ (Klopfer, 1971) 
ได้แก่ ความรู้ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผล
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่า
ความสอดคลอ้งระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงคก์าร
เรยีนรูอ้ยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 คา่ความยากงา่ยอยู่
ระหว่าง 0.20-0.67 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.20-0.50 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด 
การคิดวิเคราะห์ ใช้เวลา 2 คาบ 
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2. ดำาเนินการทดลองโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น  
ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ จำานวน 5 แผนๆ 
ละ 3 คาบ ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 15 คาบ โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง

3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนและแบบทดสอบวดัการ
คิดวิเคราะห์ ใช้เวลา 2 คาบ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการคิดวเิคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น  
รว่มกับเทคนิคแผนผงัมโนทัศน ์ระหวา่งก่อนเรยีน
กับหลงัเรียน โดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าทแีบบสอง
กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการคิดวเิคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น  
ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ หลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที

แบบกลุ่มเดียว

3. วิเคราะห์ ข้อมูลเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ ระหว่างก่อน
เรยีนกบัหลงัเรยีน โดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าทแีบบ
สองกลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

4. วิเคราะห์ ข้อมูลเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขัน้ รว่มกบัเทคนคิแผนผงัมโนทศัน ์หลงัเรยีนเทยีบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที
แบบกลุ่มเดียว

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วม
กับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่4 ทีไ่ดรั้บการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน 

ก�รคิดวิเคร�ะห์
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t

p 
(1-tailed) ร้อยละ S.D. ร้อยละ S.D.

1. การจัดจำาแนก 3 1.14 38 0.90 2.42 81 0.76 7.17* .000

2. การจัดหมวดหมู่ 3 1.08 36 0.88 2.66 88 0.59 11.76* .000

3. การเชื่อมโยง 3 0.98 32 0.71 2.40 80 0.86 9.21* .000

4. การสรุปความ 7 1.74 24 1.08 4.54 64 1.36 11.47* .000

5. การประยุกต์ 4 0.76 19 0.72 2.48 62 1.11 9.28* .000

ภ�พรวม 20 5.70 100 1.68 14.50 100 1.83 25.66* .000
*p <.05 
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จากตาราง 2 พบว่า ในภาพรวมคะแนน
เฉล่ียการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู ้5 ขัน้ ร่วมกบัเทคนคิแผนผงัมโนทศัน ์หลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์
ในแตล่ะดา้น พบวา่ ด้านการจดัหมวดหมูม่คีะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัด
จำาแนก ดา้นการเชือ่มโยง ดา้นการสรปุความ และ
ด้านการประยุกต์ ตามลำาดับ

2. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบั
เทคนคิแผนผังมโนทศัน ์ระหว่างหลงัเรยีนเทยีบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ท่ีไดร้บัการ
จัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ข้ัน รว่มกบัเทคนคิแผนผงัมโนทศัน ์ระหวา่งหลงัเรยีน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุ่มตัวอย่�ง คะแนนเต็ม เกณฑ์ S.D. t p (1-tailed) 

หลังเรียน 20 14 14.50 1.83 1.93* .029
*p <.05

จากตาราง 3 พบวา่ คะแนนเฉลีย่การคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ีได้
รบั การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  
ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่า 
เกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนียัสำาคัญทางสถติิท่ีระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

3. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการ 
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบั 
เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ ระหว่างก่อนเรียนกับ  
หลังเรียน ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบัเทคนคิแผนผงัมโนทศันร์ะหวา่ง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t

p 
(1-tailed) ร้อยละ S.D. ร้อยละ S.D.

1. ความรู้ ความจำา 7 4.40 62 1.53 6.32 90 0.82 8.22* .000

2. ความเข้าใจ 13 5.22 40 2.32 9.48 73 1.83 11.25* .000

3. การนำาไปใช้ 5 1.96 39 1.32 2.74 55 1.31 2.97* .000

4. ทักษะทาง 
 วิทยาศาสตร์

5 2.08 41 1.34 3.58 72 1.13 6.49* .000

ภ�พรวม 30 13.7 100 3.06 22.12 100 2.90 19.64* .000
* p <.05
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จากตาราง 4 พบว่า ในภาพรวมคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
มโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน
การวิจัยข้อที่ 3 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความจำามีคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความ
เข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และด้านการนำาไปใช้ ตามลำาดับ 

4. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบั
เทคนคิแผนผังมโนทศัน ์ระหว่างหลงัเรยีนเทยีบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 5

ต�ร�ง 5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ด้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์หลังเรียน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุ่มตัวอย่�ง คะแนนเต็ม เกณฑ์ S.D. t p (1-tailed) 

หลังเรียน 30 21 22.12 2.90 2.73* .000
* p <.05

จากตาราง 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ 
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีข้อค้นพบที่ควรนำามา

อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
มโนทัศน์ มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานขอ้ที ่1 และสมมตฐิานขอ้ที ่2 ทัง้นีเ้นือ่ง
มาจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น นั้น ผู้เรียนจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การ
สังเกต การตีความและสรุปข้อมูล กระตุ้นให้
นักเรียนอยากคิด อยากรู้อยากเห็น พยายามหา
คำาตอบ มีการการค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย นำา
ขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้มาวเิคราะห ์และนำาเสนอองคค์วามรู ้
ที่สร้างข้ึน รวมถึงประเมินผลว่ามีความรู้มาก
น้อยเพียงใด สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  
แขมมณ ี(2556: 141) ทีก่ลา่ววา่ การจดัการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการดำาเนินการเรียน
การสอน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำาถาม 
เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อ
นำามาประมวลหาคำาตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง 
โดยผู้สอนช่วยอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหา
แหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
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สรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และ
การทำางานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเทคนิคแผนผัง
มโนทศัน์ทีช่ว่ยให้ผูเ้รยีนได้ฝึกการจำาแนกแยกแยะ
ความรู้ สรุปข้อมูลที่ได้เรียนมา เช่ือมโยงความ
สัมพันธ์ของเน้ือหา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Novak (1998 อา้งถงึใน ศรเนตร อารโีสภณพิเชฐ,  
2557: 200) ที่อธิบายไว้ว่า แผนผังมโนทัศน์  
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน และ
สามารถสะท้อนความรู้ ความเข้ า ใจของ ผู้
เ รียนในการเรียนออกมาเป็นรูปธรรมผ่าน
แผนที่มโนทัศน์ได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอน และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทำาให้การ
เรียนรู้ที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียน ไม่เป็นเพียงการ
เรียนรู้แบบท่องจำา แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มีความหมายอย่างแท้จริง สำาหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
มโนทัศน์ ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ โดยครู
จะเป็นผู้กระตุ้นความสนใจของนักเรียน อาจ
ใช้คำาถามที่เป็นเร่ืองใกล้ๆ ตัวผู้เรียน เช่น ยก
ตัวอย่างลักษณะและจำานวนโครโมโซมของสิ่งมี
ชีวิตที่นักเรียนพบเจอได้ในชีวิตประจำาวัน แล้วให้
นักเรียนสังเกตความแตกต่างของโครโมโซมของ
สิ่งมีชีวิตที่กำาหนดขึ้นมา นักเรียนก็จะอยากรู้คำา
ตอบว่าโครโมโซมนั้น แตกต่างกันอย่างไร 2) ขั้น
การสำารวจและค้นหา โดยนักเรียนจะมีบทบาท
มากที่สุด เพราะนักเรียนต้องวางแผน ลงมือ
ปฏบิติัเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่อาจใช้วธิกีารทาง
วิทยาศาสตร์ได้ เช่น ทำาการทดลอง การสังเกต 
หรือการค้นคว้าข้อมูลเอกสารอ้างอิงจากแหล่ง
ข้อมลูต่างๆ เชน่ อนิเทอรเ์นต็ หอ้งสมดุ โปรแกรม 
twig ของโรงเรยีนดาราสมทุร เพือ่ใหไ้ด้ขอ้มลูมาก
เพียงพอ 3) ข้ันอธบิายและลงขอ้สรปุ โดยนกัเรยีน

เป็นผู้อธิบายองค์ความรู้ท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูล
ให้เพื่อนๆ เข้าใจ ซึ่งผู้วิจัยได้สอดแทรกเทคนิค
แผนผงัมโนทศันไ์วใ้นขัน้ตอนนี ้เพือ่ใหน้กัเรยีนฝกึ
การแยกแยะ จำาแนกขอ้มลูตา่งๆ เชือ่มโยงลักษณะ
ความสมัพนัธข์องโครโมโซมวา่ โครโมโซมของสิง่มี
ชีวิตน้ันใช้เกณฑ์อะไรในการจำาแนก และสามารถ
สรุปข้อมูล ระบุส่วนประกอบของโครโมโซม 
พร้อมนำาเสนอในรูปแบบของผังมโนทัศน์ได้ ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกำาหนดรูปแบบแผนผังมโน
ทัศน์ที่เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 
แผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้แผนการจดัการเรยีนรู ้
ที่ 1 เรื่องโครโมโซม (แบบเครือข่ายต้นไม้,แบบใย
แมงมุม) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการค้น
พบโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
(แบบเครือข่ายต้นไม้,แบบใยแมงมุม) แผนการ
จดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่งการจำาลองตวัเองของ DNA 
(แบบวฏัจกัร,แบบใยแมงมมุ) แผนการจัดการเรยีนรู ้
ที่ 4 เรื่องการสังเคราะห์โปรตีน (แบบลำาดับ
เหตุการณ์,แบบใยแมงมุม) และแผนการจัดการ
เรยีนรู้ที ่5 เรือ่งมวิเทชนั (แบบเครือขา่ยตน้ไม,้แบบ
ใยแมงมุม) โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกฝึกสร้าง
แผนผังมโนทัศน์ด้วยตนเอง โดยมีข้ันตอนการ
สร้างแผนผงัมโนทศัน ์4 ข้ันตอน ดงันี ้1) ขัน้เลือก
หัวข้อสำาคัญ โดยผู้เรียนต้องกำาหนดมโนทัศน์หลัก
ใหเ้หมาะสม 2) ขัน้ระดมความคดิ โดยผูเ้รยีนตอ้ง
รวบรวมข้อมูล และสรุปความรู้ต่างๆ มาจัดการ
อย่างมีระบบ 3) ขั้นเขียนแผนผังมโนทัศน์ โดย 
ผูเ้รยีนเขยีนมโนทศัน์หลัก มโนทศันย์อ่ยๆ และจัด
มโนทัศน์ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ 4) ขั้นเชื่อมโยง  
โดยผู้เรียนต้องนำามโนทัศน์เหล่าน้ันมาเชื่อมโยง
กัน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 4) ขั้น
ขยายความรู้ โดยนักเรียนเชื่อมโยงกับแนวคิดเพิ่ม
เติมหรือสถานการณ์ใหม่ๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ เช่น การวิเคราะห์ความผิดปกติของ
โครโมโซมใชวิ้ธกีารอยา่งไร หรอืโรคท่ีเกีย่วขอ้งกบั
โครโมโซม และ 5) ขัน้ประเมนิผล ครแูละนกัเรยีน
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จะรว่มกนัประเมนิความรู ้ความเขา้ใจวา่ผูเ้รยีนนัน้
เกดิการเรียนรู้อะไรบา้ง และทีส่ำาคัญนกัเรยีนจะได้
ประเมินตัวเองด้วย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
จงึชว่ยสง่ผลใหพ้ฒันาคะแนนการคดิวเิคราะหห์ลงั
เรียนให้สูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์รอ้ยละ 70 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชย
พัทธ์ ศรีกรด (2558) ที่ได้ศึกษาการคิดวิเคราะห์
ทางวทิยาศาสตร ์และผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ
วฏัจกัรการเรยีรู ้5 ขัน้ (5E) รว่มกบัเทคนคิแผนผงั
ความคิด ผลการวิจัยพบว่า การคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชวีวทิยา หลังเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน และหลงัเรยีน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สำาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์
ของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์
ในแต่ด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การจัดจำาแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง  
การสรุปความ และการประยุกต์ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการจัดหมวดหมู่มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
การจัดจำาแนก ด้านการเช่ือมโยง ด้านการสรุป
ความ และด้านการประยุกต์ ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจ
เป็นผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโน
ทัศน์นั้นเป็นการเรียนที่เน้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความ
คิดในการค้นหาคำาตอบ เพื่อนำาความรู้ที่ได้นั้นมา
สรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อสร้างแผนผังมโนทัศน์ใน
ขั้นที่ 3) คือ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ซึ่งขั้นตอน

การสร้างแผนผังมโนทัศน์นั้น นักเรียนจะต้อง
อ่านสรุปความรู้จากเน้ือหา หรือข้อมูลที่ต้องการ
สร้างผังมโนทัศน์ แล้วนำามาจัดหมวดหมู่ความรู้  
จัดจำาแนกแยกแยะความสำาคัญของรื่องน้ันๆ 
กำาหนดมโนทัศน์หลัก รอง หรือย่อยก่อน แล้วจึง
เชือ่มโยงความสมัพนัธข์องมโนทศันต์า่งๆ อาจจะ
ไมต่อ้งอาศยัองคค์วามรูท้างชวีวทิยาเรือ่งอืน่ๆ มา
ประกอบมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ
การคิดวิเคราะห์ด้านการประยุกต์ซึ่งเป็นการคิด
วเิคราะหใ์นขัน้สูง ไซนเ์นอรแ์ละลสิตนั (Zeichner 
& Liston, 1987) เด็กนักเรียนบางกลุ่มอาจมีพื้น
ฐานความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ค่อย
กล้าแสดงออกในการตอบคำาถาม หรือ ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ก็จะส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ใช้
กระบวนการคดิประยกุตเ์ชือ่มโยงความสัมพนัธไ์ป
ยงัเร่ืองอืน่ๆ ไดน้อ้ยกวา่ดา้นอืน่ๆ สอดคลอ้งกบัผล
งานวจิยัของอรอมุา พนัธเ์กต ุทีศ่กึษาทกัษะการคดิ
วิเคราะหแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์
โ ด ย วิ ธี ก า ร สอนแบบสื บ เ ส า ะห าค ว าม รู้   
พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการจัดหมวดหมู่
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงเป็นอันดับหนึ่ง รอง
ลงมา ได้แก่ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุป
ความ ทักษะการจำาแนก และทักษะการประยุกต์
ตามลำาดับ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
มโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  
70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และสมมติฐาน
ข้อที่ 4 เนื่องจาก ผู้วิจัยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเทคนิคแผนผัง 
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มโนทัศน์ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความรู้
ด้านพุทธิพิสัย โดยผู้วิจัยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ข้ันสร้างความสนใจ โดยครูเป็นผู้
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น 
อาจยกวัตุปัญหามา เช่น นำารูปแบคทีเรียที่มีการ
ขยายจำานวน หรือเพ่ิมจำานวนอย่างรวดเร็ว มา
ให้นักเรียนดู โดยนักเรียนจะตื่นเต้นและสนใจ
ในการเรียนรู้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น ซ่ึงครู
เป็นผู้นำาเข้าสู่บทเรียน 2) ข้ันสำารวจและค้นหา 
โดยผู้เรียนต้องสำารวจและค้นหาทำาความเข้าใจ
ในประเด็นหรือคำาถาม วางแผนกำาหนดแนวทาง
ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างพอเพียง โดยผู้เรียน
จะต้องศึกษาถึงกลไกการแบ่งเซลล์ และการเพิ่ม
จำานวนของสารพันธุกรรมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร 3) 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป โดยผู้เรียนต้องนำาข้อมูล
ท่ีไดม้าทำาการวเิคราะห ์สรปุผล และนำาเสนอผลที่
ได้ในรูปของแผนผังมโนทัศน์ เช่น อธิบายขั้นตอน
ของการจำาลอง DNA แบบเปน็วฏัจกัรวา่มขีัน้ตอน
อย่างไร ใช้เอนไซม์อะไรบ้าง โดยนักเรียนจะต้อง
ลงมือสร้างแผนผังมโนทัศน์ตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น
ตอน ได้แก่ 1) ขั้นเลือกหัวข้อสำาคัญ นักเรียนต้อง
กำาหนดมโนทัศน์หลักให้เหมาะสม และน่าสนใจ 
2) ขั้นระดมความคิด นักเรียนในกลุ่มต้องค้นคว้า 
และสรปุข้อมูล เก่ียวกบัการจำาลอง DNA แยกแยะ 
จำาแนกขั้นตอนต่างๆ รวมถึงจัดหมวดหมู่เอนไซม์
ในการแยกสาย และต่อสาย DNA 3) ขั้นเขียน
ข้อมูล นักเรียนเขียนระบุมโนทัศน์รอง หรือ มโน
ทัศน์ย่อยๆ และจัดมโนทัศน์ต่างๆ 4) ขั้นเชื่อม
โยง นักเรยีนนำามโนทศันเ์หลา่นัน้มาลากเสน้เช่ือม
โยงว่า แต่ละขั้นตอนนั้นต่อเน่ืองกันอย่างไร แล้ว
นกัเรยีนจะเปน็ผูน้ำาเสนอหน้าช้ันเรียน 4) ขัน้ขยาย
ความรู้ โดยผู้เรยีนจะนำาความรูท้ีไ่ด้มาเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อขยายความรู้ให้กว้างขวาง
ขึ้น เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัสที่ก่อโรค AIDS ถ้า

ตัวอย่างเลือดมีปริมาณน้อยๆ เราจะเพิ่มจำานวน
สารพันธุกรรมของไวรัสได้อย่างไร โดยใช้เทคนิค
อะไร เป็นต้น และ 5) ขั้นประเมินผล โดยครูเป็น
ผู้ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
ของนักเรียน รวมถึงนักเรียนจะได้ประเมินผลงาน
ของเพื่อนๆ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ พิม
พันธ์ เดชะคุปต์ (2545) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
โดยกระบวน การสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนค้นหาความจริง
โดยการแสวงหาความรู้ ให้ผู้เรียนฝึกคิดหาเหตุ
ผลลงมือปฏิบัติ สำารวจตรวจสอบ สร้างความรู้
ด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้จะคงทนถาวรอยู่ในความ
ทรงจำาระยะยาว ทำาให้มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
สติปัญญา ผู้เรียนฉลาดยิ่งขึ้นและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ได้นานขึ้นและสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของบารูดี้และบาร์เทลส์ 
(Baroody & Bartels, 2001) และบริงค์แมนน์  
 (Brinkmann, 2003) กล่าวว่า แผนผังมโน
ทัศน์ช่วยะช่วยในการบันทึกความเข้าใจที่ได้เรียน
มา เกิดการเรียนรู้อยางมีความหมาย คงทน 
ช่วยจัดระบบความคิด ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง 
มโนทัศน์ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ จนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนให้สูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนุชนาท สิงหา (2554) ได้ศึกษาผลการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
เทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบ
ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโน
ทัศน์ในแต่ด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความจำา ด้านความเข้าใจ 
ด้านการนำาไปใช้ และด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยด้านความรู้ ความจำามีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้าน
การนำาไปใช้ ตามลำาดับทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมา
จาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ข้ัน ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์น้ันเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทำาให้ผู้เรียน
ได้นำาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งการสังเกต การ
รวบรวมปญัหา การคดิวเิคราะหแ์ละอธบิายขอ้มลู 
จากการเรียนรู้ในห้องเรียนและการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม จนนำาไปสู่การเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี
ขึน้ สอดคลอ้งกับแนวคิดของกรมวชิาการ (2546) 
ที่กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู ้5 ขัน้ น้ันจะส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะ
การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และผู้วิจัยยังมุ่งเน้นสอดแทรกเทคนิค
แผนผังมโนทัศน์ในขั้นที่ 3) คือ ขั้นอธิบายและ
ลงข้อสรุป ทำาให้ผู้เรียนนั้นสามรถจดจำาความรู้ 
ได้นานยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ท่ีดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ 
ปานีสงค์ และคณะ (2560) ที่กล่าวว่า แผนผัง
มโนทศัน์น้ันจะชว่ยทำาใหผู้เ้รยีนอ่านแลว้เกดิความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นการการสรุปเนื้อหา แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างของเน้ือหา และความสัมพันธ์
ของเรื่องทั้งหมด ช่วยให้ความคิดของนักเรียนที่
ได้เรียนรู้มามีการสรุปที่ชัดเจนย่ิงข้ึน สามารถนำา

มาใช้สรุปทบทวนก่อนสอบเพื่อคะแนนที่สูงขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการนำา
ไปใช้ อาจจะต้องอาศัยความรู้ทางชีววิทยาด้าน
อ่ืนๆ หลายเรื่องเข้ามาประยุกต์ ซึ่งค่อนข้างยาก 
นักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้เรียนมาก่อน ทำาให้
นักเรียนนำาไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันได้ไม่ดี
เท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (Bloom 
อ้างถึงใน แสงธิรา เจริญนาน, 2550: 46) ที่
กล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการนำาไปใช้นั้น 
นกัเรยีนจะต้องมคีวามรู้ ความจำา และความเขา้ใจ
ในเนื้อหาให้ได้ดีเสียก่อน จึงจะนำาความรู้ไปใช้ได้ 
จึงจัดให้อยู่สูงกว่าระดับความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ 

1.1 แผนผงัมโนทศันม์หีลายรปูแบบ และ
แต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์วิธีการเขียนแตกต่าง
กนั ดงันัน้ผูส้อนตอ้งชีแ้จงวตัถปุระสงค์และอธบิาย
การสร้างแผนผังมโนทัศน์แต่ละแบบให้นักเรียน
เข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ให้นักเรียนสามารถสื่อสารข้อมูลผ่านแผนผัง 
มโนทัศน์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและจุด
ประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์  
ครูผู้สอนควรแนะนำาขั้นตอนต่างๆ ให้นักเรียน
เข้าใจก่อนที่จะให้นักเรียนทำากิจกรรมต้องเน้นยำ้า
ให้นักเรียนปฏิบัติทีละขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผมสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรนำาการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผัง มโนทัศน์
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ไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาชีววิทยาเรือ่งอืน่ๆ 
ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้ เช่น อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต สรีระวิทยาของพืชและสัตว์ เป็นต้น 
เพื่อเพิ่มบริบทที่กว้างขึ้น

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ ร่วมกับตัวแปรอ่ืน 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความ
คงทนในการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งจำาเป็นในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน
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