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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความสามารถด า นการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีเ่ รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูร ว มกับการใชผงั มโนมติรปู ตัววี 2) เพือ่ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูช นั้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานผาบอง ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 36 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว แบบวัด
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววี ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.98 แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ที่มีคา
ความเชื่อมั่น 0.82 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเฉลี่ยโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผังมโนมติรูปตัววี ทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were to study critical thinking ability and science learning
achievement of Mathayom Suksa 2 students who were learning through inquiry method with V
Diagrams. The population was 36 Mathayom Suksa 2 students in the second semester of the
academic year 2015 at Phabong Community School, Phabong Sub-District, MaeHongSon Province.
The instruments consisted of lesson plans emphasizing on inquiry method on the topic of Organ
System of Man and Animal, critical thinking ability test with the reliability index of 0.98 and science
learning achievement test with the reliability index of 0.82. Statistics used in data analysis included
mean, standard deviation and percentage of mean by using computer programs.
Research findings were as follows:
1. Critical thinking ability of Mathayom Suksa 2 students who were learning through Inquiry
Method with V Diagrams was higher than the requirement criteria.
2. Science learning achievement of Mathayom Suksa 2 Students who were learning through
inquiry method with V Diagrams was higher than that of before learning.

Keywords
Inquiry Method, V Diagrams, Critical Thinking Ability, Learning Achievement
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บทนํา
ในยุคสมัยทีโ่ ลกมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิตทิ งั้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
การเมืองโลก มีผลทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น
สงผลใหแตละประเทศตองพยายามปรับเปลี่ยนและดําเนินนโยบายใหเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให ป ระเทศของตนสามารถยื น หยั ด อยู  ไ ด ใ นสั ง คมโลกอย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี คุ ณ ภาพของประชากรเป น
ปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสําเร็จและสามารถแขงขันกับนานาชาติได
(Office of the Education Council, 2015) การจัดการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองถูกปรับเปลีย่ น
ใหทันตอสถานการณของโลกมนุษยในยุคโลกาภิวัตน ประเทศตางๆ จึงมุงเนนในเรื่องของการพัฒนา
“ทรัพยากรมนุษย” เปนประเด็นสําคัญซึง่ ถูกจัดใหเปนทุนทางสังคมและเปนเครือ่ งมือสําคัญในการดําเนินการ
พัฒนาประเทศเชนเดียวกันกับประเทศไทย จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่ปฏิรูปมาแลวหลาย
ครั้งและลาสุดครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2552 เปนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)
บนพืน้ ฐานของหลักการและแนวทางตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ขอ 2 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาโดยการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษา (Office of the Basic Education Commission, 2002, 9) และเพื่อใหการปฏิรูป
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค Macro Educational Policy Bureau (2009, 2) จึงกําหนดทักษะการคิด
วิเคราะหเปนเปาหมายยุทธศาสตรทสี่ าํ คัญประการหนึง่ และกําหนดใหเปนคุณลักษณะของผูเ รียนในการปฏิรปู
การศึกษาซึ่งสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในดานสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนขอที่ 2 ความสามารถดานการคิด (Ministry of Education, 2008, 6) รวมถึงความรวมมือระหวาง
4 องคกรดานการศึกษานําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “ติดอาวุธ เด็กและครูไทยเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค (Creativity) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking)” จึงนํามาสูความรวมมือ
ในครั้งนี้ (Ritman, 2015, 1) การพัฒนากระบวนการคิดจึงเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ
จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดกลาวขางตน
แสดง ใหเห็นถึงการตระหนักในความสําคัญของการสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนเนื่องดวยผลจาก
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ผ  า นมาหลายเรื่ อ งประสบผลสํ า เร็ จ และอี ก หลายเรื่ อ งที่ มี ป  ญ หาต อ งเร ง พั ฒ นา
ปรับปรุง ตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเ รียนทีพ่ บวาผูเ รียนมีผลสัมฤทธิต์ าํ่ ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรูและการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิ ยั ทัศน ระดับการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา มีคา เฉลีย่ เทากับ 2.71 (คะแนนเต็ม 4) คุณภาพระดับพอใชและสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดระดับดี/ดีมาก มีเพียงรอยละ 16.95 จากทั้งหมด 29,680 แหง (Macro Educational Policy
Bureau, 2009). และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment หรือ PISA) ในป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2555 พบวา
การรูเ รือ่ งวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ของนักเรียนไทยคะแนนเฉลีย่ คือ 429, 425 และ 444 ตามลําดับ
คะแนนอยูในระดับตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยที่มีคา 500 คะแนน (The Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology, 2013b, 18) และสอดคลองกับผลการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National
Educational Test หรือ O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของปการศึกษา 2555,
2556 และ 2557 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคือ 35.37, 37.95 และ 38.62 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาสถิติ
พื้นฐานพบวามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ทั้ง 3 ปการศึกษา ซึ่งถือวาไมผานเกณฑ (The National
Institute of Educational Testing Service (Public Organization, 2015) นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ของโรงเรียนชุมชนบานผาบอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 22-24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบวา มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนาคือสถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู อยางตอเนื่องรวมถึงปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดตามหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จากการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนขาดความเขาใจในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในบทเรียน การบันทึกและจัดกระทําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองและการสรุปบทเรียน เนือ่ งจากเนือ้ หาในบทเรียนคอนขางมากและมีความซับซอน จากขอมูลทีอ่ า งอิง
ดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนไทยเปนปญหาทีค่ วรจะตอง
เรงแกไขปรับปรุงและพัฒนาอยางจริงจังควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เมื่อพิจารณาทางดานการเรียนการสอนพบวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบหนึ่งของการสอน
ที่นํามาใชในวิชาวิทยาศาสตร จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาไดให
ความหมายและแนวทางสํ า หรั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู  ส รุ ป ได ว  า การจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตรตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) เปนอีกวิธีสอนหนึ่งที่เปนกระบวนการเรียนรู
โดยผานกิจกรรมสํารวจและทดลองเพื่อใหผูเรียนเขาใจในแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตรและไดรับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเจตคติทางวิทยาศาสตร (The Institute for the
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Promotion of Teaching Science and Technology, 2013a, 35) ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสรางความสนใจ (Engage) 2) การสํารวจและคนหา (Explore) 3)
การอธิบายและลงขอสรุป (Explain) 4) การขยายความรู (Elaborate) และ 5) การประเมิน (Evaluate)
ในปจจุบนั มีผนู าํ มาใชกนั อยางแพรหลายมีทงั้ ทีใ่ ช 5 ขัน้ ตอนโดยตรงและใชรว มกับสือ่ หรือเทคนิคการสอนอืน่ ๆ
สําหรับผูว จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูม าใชรว มกับผังมโนมติรปู ตัววี (V Diagrams)
ซึ่งเปนผังกราฟกชนิดหนึ่งที่ใชในการศึกษาธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรูในวิชาวิทยาศาสตร
ผังมโนมติรูปตัววีเปนแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการ ความคิดกับการสังเกตและ
วิธีการเชื่อมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตําราเรียน (Khamanee, 2011, 398)
นอกจากนี้ Gowin & Alvarez (2005, 3) ยังไดกลาวถึงผังมโนมติรูปตัววีวาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง
ชวยใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางเหตุการณ กระบวนการหรือ วัตถุไดอยางมีความหมายเปน
เครื่องมือที่ชวยใหเห็นความเกี่ยวของกันระหวางสิ่งที่รูแลวและสิ่งที่อยากจะรูหรือเขาใจซึ่งจะบันทึกเกี่ยวกับ
เหตุการณสาํ คัญทีไ่ ดจากการสืบเสาะหาขอเท็จจริงและทําใหผเู รียนสามารถ สรุปองคความรูแ ละกระบวนการ
ค น พบความรู  ช ว ยให เ ข า ใจสิ่ ง ที่ เ รี ย นและเป น การพั ฒ นาการคิ ด ในระดั บ สู ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive
Psychology) มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piajet) และทฤษฎีการเรียนรู
อยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคล
ในการสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเองอยางมีความหมายจากประสบการณ การนําผังมโนมติรูปตัววี
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถใชไดหลายรูปแบบโดยอาจใชเปนเครื่องมือเตรียมการสอน
ใชในการสอน หรืออาจใชตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียน จากรายงานการวิจัยทางการศึกษาพบวาการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
สามารถพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรได (Kulya, 2008 ; Rojanasarot, 2012 ; Chareesan, 2011 ; Singhar, 2011 ; Kota, 2014)
สอดคลองกับ Margaret & Leela (2006, 32) ทีไ่ ดศกึ ษาเกีย่ วกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูบ นอินเทอรเน็ต
สภาพแวดลอมเสมือนจริงโดยใชแผนผังรูปตัววีเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง คือ การวิเคราะห การสังเคราะห
การประเมินคาและกระบวนการคิดของครูฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวา การใชทักษะ
การสืบเสาะหาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีมีผลสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงและมีเจตคติ
ในทางบวกตอกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เชนเดียวกับ Christine & Rebecca (2011, 1)
ไดศึกษาผลการใชผังมโนมติรูปตัววีเพื่อพัฒนาการคิดแบบนักวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการและมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนพบวา ผังมโนมติรูปตัววีมีผลตอความเขาใจของนักเรียน
เกีย่ วกับการคิดแบบนักวิทยาศาสตรตอ ปรากฏการณตา งๆ ในธรรมชาติและสงเสริมความเขาใจความสัมพันธ
ระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและความคิดรวบยอด
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จากเหตุผล แนวคิด หลักการของการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งปญหาคุณภาพการศึกษารายวิชา
วิทยาศาสตรดา นผูเ รียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหดงั กลาวขางตนและจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ของโรงเรียนชุมชนบานผาบอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน
เขต 1 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry) รวมกับการใชผังมโนมติ
รูปตัววี (V Diagrams) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรู เรือ่ ง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เพือ่ สงเสริมการคิดวิเคราะหและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานผาบอง
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 36 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู  ต ามแนวสื บ เสาะหาความรู  ร  ว มกั บ การใช ผั ง มโนมติ รู ป ตั ว วี
หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว จํานวน 6 แผน เวลา 24 ชั่วโมง ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 1) ระบบยอยอาหาร 2) ระบบหมุนเวียนเลือด 3) ระบบหายใจ 4) ระบบขับถาย
5) ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม และ 6) ระบบสืบพันธุ
2.2 แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยผังมโนมติรูปตัววี หนวยการเรียนรู
เรื่องระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนแบบทดสอบเขียนตอบแบบอธิบายโดยใชผังมโนมติรูปตัววี
จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย 1) ระบบยอยอาหาร 2) ระบบหมุนเวียนเลือด 3) ระบบหายใจ 4) ระบบขับถาย
5) ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม และ 6) ระบบสืบพันธุ มีคาความยากงายรายขอตั้งแต .43 ถึง .53
มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .66 ถึง .80 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98
2.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร หน ว ยการเรี ย นรู  เรื่ อ ง
ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใชวัดพฤติกรรมทั้ง 6 ดาน คือ
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1) ความรู ความจํา 2) ความเขาใจ 3) การนําไปใช 4) การวิเคราะห 5) การสังเคราะห และ 6) การประเมินคา
จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงายรายขอตั้งแต .30 ถึง.73 มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .36 ถึง .60 และ
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .82
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังตอไปนี้
3.1 ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนกับกลุมประชากรโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนขอสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
3.2 ผูว จิ ยั ทําการสอนนักเรียนกลุม ประชากรเกีย่ วกับองคประกอบสวนตางๆ และวิธกี ารสราง
ผังมโนมติรูปตัววี อธิบายพรอมกับยกตัวอยางกิจกรรมการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตรประกอบการเขียน
ผังมโนมติรูปตัววีและใหนักเรียนฝกเขียนผังเปนรายบุคคลเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
3.3 ผูว จิ ยั ทําการสอนกลุม ประชากรโดยใชแผนการจัดการเรียนรูต ามแนวทางสืบเสาะหาความรู
มีลําดับขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังตัวอยางของการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนที่ 1 เรื่อง ระบบยอยอาหาร
ดังตอไปนี้
3.3.1 ขัน้ ที่ 1 การสรางความสนใจ ในขัน้ ตอนนีค้ รูนาํ เขาสูบ ทเรียนโดยการทบทวนความรูเ ดิม
เรื่อง อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในการยอยอาหารประเภทตางๆ เพื่อเชื่อมโยงเขาสูหัวขอการเรียนรู
เรื่อง กลไกการยอยอาหารของมนุษย - กิจกรรมการยอยแปง ครูกระตุนใหนักเรียนรวมกันตั้งประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่เปลี่ยนไปขณะถูกเคี้ยวในปากและนําคําถามบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี
องคประกอบสวนที่ 1 คําถามสําคัญซึ่งแสดงถึงความสามารถของนักเรียนดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ
เปนผลของการเริ่มตนดวยการตั้งประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตรจากเรื่องที่สนใจ สิ่งที่ไดสังเกตและ
ปฏิบัติ ทั้งนี้การตั้งคําถามเปนกระบวนการสําคัญของการคิดวิเคราะห เปนหัวใจของการสืบเสาะหาความรู
และเปนตัวกําหนดเกี่ยวกับเหตุการณและ/หรือวัตถุ การบันทึกขอมูล การจัดกระทําขอมูลที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการสืบเสาะขั้นสํารวจและคนหา
3.3.2 ขั้นที่ 2 การสํารวจและคนหา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบ
เพื่อหาคําตอบของคําถามสําคัญที่ไดกําหนดประเด็นไวและนําขอมูลบันทึกลงในผัง ดังนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองบันทึกลงในองคประกอบสวนที่ 2 เหตุการณและ/หรือวัตถุและวิธีการบันทึกขอมูลที่ได
จากการใชประสาทสัมผัสบันทึกลงในองคประกอบสวนที่ 3 วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย
- การบันทึกขอมูล นักเรียนนําผลการทดลองรวมกันอภิปรายภายในกลุม และจัดกระทําขอมูลใหอยูใ นรูปแบบ
ที่นาสนใจและบันทึกลงในผังองคประกอบสวนที่ 3 วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย การจัดกระทําขอมูล จากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้มีผลใหนักเรียนเกิดความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ
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3.3.3 ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงขอสรุป ในขั้นนี้นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองมาวิเคราะห แปลผล สรุปและอภิปรายรวมกันภายในกลุม เพือ่ นําเสนอผลงานหนาชัน้ รวมกัน
อภิปรายผลการทดลองเพื่อลงขอสรุปที่ถูกตองและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี องคประกอบสวนที่ 3 วิธี
การที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย - ขอสรุปดานความรู ซึ่งกิจกรรมในขั้นนี้เปนขั้นตอนที่สงเสริม
ใหนักเรียนสรางคําอธิบายที่ผานการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลจากขอมูลการสํารวจและคนหาเพื่อนําไปสู
การอภิปรายสรุป เปนความรูท ถี่ กู ตองมีหลักฐานอางอิงประกอบการสรุป สามารถเชือ่ ถือไดสง ผลใหนกั เรียน
มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ
3.3.4 ขั้นที่ 4 การขยายความรู จากการสรุปความรูกิจกรรมการยอยแปง ครูนําเขาสูกิจกรรม
ตอไปโดยการยกตัวอยางประโยชนของการเคี้ยวอาหาร เชน เคี้ยวอาหารชาๆ สุขภาพดี สมองแข็งแรง
เพื่อยั่วยุใหนักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวกับประโยชนของการเคี้ยวอาหารจากเว็บไซต
ดานสุขภาพ ในขัน้ ตอนนีน้ กั เรียนจะนําขอมูลทีไ่ ดจากการสืบคนมาอภิปรายรวมกันทัง้ ชัน้ เรียนเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู สรุปเปนคําอธิบายทางวิทยาศาสตรและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี องคประกอบสวนที่ 3 วิธีการ
ทีท่ าํ ใหไดมาซึง่ ความรู องคประกอบยอย - ขอสรุปดานคุณคา ชวยสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ความสําคัญของนักเรียนเนื่องดวยในขั้นขยายความรูนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมไดอยาง
มีเหตุผลเปนระบบเขาใจไดลึกซึ้งและสมบรูณยิ่งขึ้น สะทอนถึงความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันหรือสถานการณอื่นๆ ได
3.3.5 ขั้นที่ 5 การประเมิน นักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
การยอยแปงรวมกับการใชผงั มโนมติรปู ตัววี โดยเริม่ จากคําถามสําคัญ เหตุการณและ/หรือวัตถุ การบันทึกขอมูล
การจัดกระทําขอมูล ขอสรุปดานความรูแ ละขอสรุปดานคุณคาแตละองคประกอบยังเปนขอมูลทีถ่ กู แยกแยะ
ไวในขั้นตอนนี้ ครูเนนใหนักเรียนนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลเพื่อสรุปและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี
องคประกอบสวนที่ 4 ความคิด มโนมติหรือทฤษฎี องคประกอบยอย - มโนมติ มีความสัมพันธกบั ความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหหลักการและสามารถพัฒนาไดดวยกิจกรรมในขั้นประเมินที่เปนการประมวลความรู
ความเขาใจของนักเรียนที่ไดจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู
3.4 เมื่อดําเนินการสอนเสร็จสิ้น ผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววีและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมใน
หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว
3.5 ผูวิจัยนําคะแนนจากการใชแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติ
รูปตัววีจากการทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว มาวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธกี ารทางสถิตโิ ดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลีย่
ของกลุมประชากรกับเกณฑที่ผูวิจยั กําหนดขึ้น คือ รอยละ 65 โดยอางอิงจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)
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3.6 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัย
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู
เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ซึ่งทําการวัดหลังการสอนปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 และ 4.2
ตารางที่ 4.1
แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและรอยละของคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนจํานวน 36 คน ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
ªµ¤µ¤µ¦oµ
µ¦·ª·Á¦µ³®r
³ÂÁÈ¤
nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ

¨µ¦°
®¨´Á¦¸¥
28
20.67
1.87

·Á}¦o°¥¨³*

73.81

* เกณฑผานคือรอยละ 65

จากตารางที่ 4.1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 20.67 คะแนนจากคะแนนเต็ม 28 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.81 ซึง่ สูงกวาเกณฑรอ ยละ 65 ทีก่ าํ หนดไว
แสดงใหเห็นวา การใชผงั มโนมติรปู ตัววีรว มกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูส ามารถสงเสริมการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนได
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ตารางที่ 4.2
แสดงคาเฉลีย่ และรอยละของคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหทสี่ มั พันธกบั องคประกอบ
ของผังมโนมติรูปตัววี ทั้ง 3 ดาน คือ การวิเคราะหความสําคัญการวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห
หลักการ ของนักเรียนจํานวน 36 คน ทีเ่ รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูร ว มกับการใชผงั มโนมติรปู ตัววี
ªµ¤µ¤µ¦oµ
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* เกณฑผานคือรอยละ 65

จากตารางที่ 4.2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี มีผลคะแนนดังนี้
การวิเคราะหความสําคัญ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 54 จากคะแนนเต็ม 72 คิดเปนรอยละ 75
การวิเคราะหความสัมพันธ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 53 จากคะแนนเต็ม 72 คิดเปนรอยละ 74
การวิเคราะหหลักการ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16 จากคะแนนเต็ม 24 คิดเปนรอยละ 67
ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 65 ที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช
ผังมโนมติรูปตัววีสามารถสงเสริมการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดานของนักเรียนได
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรู
เรือ่ ง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ซึง่ ทําการวัดกอนการเรียนและหลังเรียนปรากฏผล ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลตางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จํานวน 36 คน กอนและหลังเรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
³Â¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥
nµÁ¨¸É¥
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จากตารางที่ 4.3 พบวาคาเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.47 คะแนน
และหลังเรียน มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 26.75 คะแนน แสดงใหเห็นวา นักเรียนทีเ่ รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแบบ Inquiry Cycle (5Es) ระดับของการสอนแบบชี้แนะ
แนวทาง (Guided Inquiry) รวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีที่ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมของแตละแผน
ในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ตามลําดับขั้นตอนการสอน 5 ขั้น จะเห็นวา
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ
การใชผังมโนมติรูปตัววีที่มีองคประกอบสัมพันธกับทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูโดย
ผ า นกิ จ กรรมการสํ า รวจและทดลองเพื่ อ ให ผู  เ รี ย นเข า ใจในแนวความคิ ด หลั ก ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
ไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งในแตละขั้นตอน
การสอนไดสอดแทรกองคประกอบของผังมโนมติรูปตัววี ดังที่ Novak & Gowin (2008, 55) กลาวไวสามารถ
สรุปไดวา ผังมโนมติรูปตัววีสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรู
ในวิชาวิทยาศาสตรซงึ่ แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกบั วิธกี าร ความคิดกับการสังเกตและวิธกี ารเชือ่ มโยง
ความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตําราเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรุปองคความรู
และกระบวนการคนพบความรูชวยใหเขาใจสิ่งที่เรียนและเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 1 เชนเดียวกับ Singhar (2011, 1) Kota, (2014, 1) และ Pomsang (2013, 1)
ทีไ่ ดศกึ ษาผลการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ บบ 5E รวมกับการเขียนผังมโนมติรปู ตัววีพบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01
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ภาพที่1: แสดงตัวอยางผลงานของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี เรื่อง กลไกการยอยอาหารของมนุษย กิจกรรมการยอยแปง

2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งมาจาก ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู  ที่ เ ริ่ ม ต น ด ว ยการตั้ ง คํ า ถาม
ทางวิทยาศาสตร การใหความสําคัญกับหลักฐานเพื่อใชเปนขอมูลในการตอบคําถามเชิงวิทยาศาสตรรวมถึง
การเชื่อมโยงคําอธิบายไปสูองคความรูทางวิทยาศาสตรและสื่อสารองคความรูไปสูผูอื่นไดอยางมีเหตุผล
ลักษณะสําคัญดังกลาวเหลานี้ไดสอดแทรกใน 5 ขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ดังนั้นรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและเกิดความรู
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ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาไดอยางถูกตองเชนเดียวกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทีไ่ ดใหหลักการไววา การสงเสริมใหครูจดั การเรียนการสอนตามแนวทางการสืบเสาะหาความรูโ ดยผานกิจกรรม
สํารวจและทดลองเพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการสรางองคความรู เกิดความเขาใจในแนวความคิดหลัก
ทางวิทยาศาสตร (Concept) และไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science
Process Skills) จะกอใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
จากแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูด ว ยตนเองทีใ่ หความสําคัญกับกระบวนการ
และวิธีการของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเองอยางมีความหมายจากประสบการณ
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริงเปนกิจกรรม
ที่ เ ป ด โอกาสให ผู  เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ สิ่ ง ของหรื อ ข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ ป น ของจริ ง และ
มีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลอง
ถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้นและไดกลาวถึงการสรางผังมโนมติรูปตัววีวาเปนกิจกรรม
การเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทใี่ หโอกาสผูเ รียนไดเขียนสรุปเพือ่ นําเสนอความรู กระบวนการเรียนรูแ ละผลการเรียนรู
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชผังมโนมติรูปตัววีเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน มีความสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Rojanasarot (2012, 1) Chareesan (2011, 1) Krueaglad (2014, 1) ที่ไดศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเสริมดวยผังมโนมติรูปตัววีที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
จากการอภิปรายดังกลาวจะเห็นวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติ
รูปตัววี สามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะหและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรใหสูงขึ้นไดจริงดังที่ผูวิจัยคาดหวังไว

สรุป
จากการศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 การวิ จั ย สรุ ป ผลได ดั ง นี้ 1) ความสามารถด า นการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูง
กวาเกณฑทกี่ าํ หนด 2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีเ่ รียน
ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดใหขอ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใชและในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป ดังนี้
1. ผูสอนสามารถนําการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติ
รูปตัววีไปใชในการจัดการเรียนรูในเนื้อหาอื่นๆ ในวิชาวิทยาศาสตร หรือในวิชาอื่นๆ ที่ตองการสงเสริม
การคิดวิเคราะหและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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2. ครูผูสอนควรใหนักเรียนไดใชเวลาในการศึกษาองคประกอบของผังมโนมติรูปตัววีเพื่อใหเขาใจ
ถึ ง วิ ธี ก ารเขี ย นคํ า อธิ บ าย การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ที่ สั ม พั น ธ กั น ในแต ล ะส ว น รวมถึ ง วิ ธี ก ารบั น ทึ ก และ
การจัดกระทําขอมูลเพื่อใหไดขอสรุปในทุกองคประกอบอยางถูกตอง
สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววีกับ
วิธีการสอนแบบอื่นๆ เชน การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม การสอนแบบรวมมือ
การสอนแบบ POE และการสอนแบบโครงงาน เปนตน เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมและหลากหลายตอไป
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
ไปใช ใ นการพั ฒ นาความสามารถด า นความคิ ด สร า งสรรค การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร ความสามารถ
ดานการสื่อสารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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