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Effects of Inquiry Method with V Diagrams to
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน                                  

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 ทีเ่รยีนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกบัการใชผงัมโนมติรปูตวัว ี 2) เพือ่ศกึษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนแบบ                     

สืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา

อยูชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนชุมชนบานผาบอง ตาํบลผาบอง อาํเภอเมืองแมฮองสอน จงัหวัดแมฮองสอน 

ภาคเรยีนที ่2 ปการศกึษา 2558   จาํนวน 36 คน เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยัประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว แบบวัด             

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววี ที่มีคาความเช่ือม่ัน 0.98 แบบทดสอบวัด                               
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ที่มีคา                  

ความเช่ือม่ัน 0.82 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเฉลี่ยโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

 1.  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน                                

แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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
 ในยุคสมัยทีโ่ลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมติทิัง้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 

การเมืองโลก มีผลทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น

สงผลใหแตละประเทศตองพยายามปรับเปลี่ยนและดําเนินนโยบายใหเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลง                  

เพื่อใหประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู ไดในสังคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรเปน                           

ปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสําเร็จและสามารถแขงขันกับนานาชาติได                        

(Office of the Education Council, 2015)  การจัดการศึกษาจึงมคีวามจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองถกูปรับเปลีย่น

ใหทันตอสถานการณของโลกมนุษยในยุคโลกาภิวัตน ประเทศตางๆ จึงมุงเนนในเรื่องของการพัฒนา 

“ทรพัยากรมนุษย” เปนประเดน็สาํคญัซึง่ถกูจดัใหเปนทนุทางสังคมและเปนเครือ่งมอืสาํคัญในการดําเนนิการ

พัฒนาประเทศเชนเดียวกันกับประเทศไทย จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่ปฏิรูปมาแลวหลาย

ครั้งและลาสุดครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2552 เปนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) 

บนพ้ืนฐานของหลักการและแนวทางตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ขอ 2 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ                        

หนวยงานท่ีเกีย่วของดําเนินการฝกทกัษะกระบวนการคิด    การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาโดยการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มุ งเนนการพัฒนาคุณภาพ                          

และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน                  

เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ 

ทุกประเภทการศึกษา (Office of the Basic Education Commission, 2002, 9) และเพ่ือใหการปฏิรูป                        

การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค Macro Educational Policy Bureau (2009, 2) จึงกําหนดทักษะการคิด

วเิคราะหเปนเปาหมายยทุธศาสตรทีส่าํคัญประการหน่ึงและกาํหนดใหเปนคณุลกัษณะของผูเรยีนในการปฏริปู

การศึกษาซึ่งสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในดานสมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียนขอที่ 2 ความสามารถดานการคิด  (Ministry of Education, 2008, 6) รวมถึงความรวมมือระหวาง 

4 องคกรดานการศึกษานําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ                           

คณุภาพเยาวชน (สสค.)  ไดลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื (MOU) “ตดิอาวธุ เด็กและครไูทยเพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดสรางสรรค (Creativity) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking)”  จึงนํามาสูความรวมมือ                     

ในครั้งนี้  (Ritman, 2015, 1) การพัฒนากระบวนการคิดจึงเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ

จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดกลาวขางตน

แสดง ใหเห็นถึงการตระหนักในความสําคัญของการสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนเน่ืองดวยผลจาก     

การปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมาหลายเร่ืองประสบผลสําเร็จและอีกหลายเร่ืองท่ีมีปญหาตองเรงพัฒนา                           

ปรบัปรงุ ตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรยีนท่ีพบวาผูเรียนมผีลสมัฤทธิต์ํา่ ขาดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 103

ทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรูและการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับผลการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสอง (ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552) ของสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

(องคการมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห                            

คดิสรางสรรค  มวีจิารณญาณ  มคีวามคิดสรางสรรค คดิไตรตรองและมีวสิยัทศัน ระดบัการศกึษาประถมศึกษา

และมัธยมศกึษา มคีาเฉล่ียเทากบั 2.71 (คะแนนเตม็ 4) คณุภาพระดบัพอใชและสถานศกึษาระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานที่ไดระดับดี/ดีมาก  มีเพียงรอยละ 16.95  จากทั้งหมด 29,680 แหง (Macro Educational Policy 

Bureau, 2009). และเม่ือพิจารณาผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (Programme                        

for International Student Assessment หรือ PISA) ในป พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2555 พบวา                 

การรูเรือ่งวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ของนักเรียนไทยคะแนนเฉล่ีย คอื 429, 425 และ 444 ตามลําดบั 

คะแนนอยูในระดับต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยที่มีคา 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 โดยมีคะแนนเฉล่ียคือ 35.37, 37.95 และ 38.62 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาสถิติ                     

พื้นฐานพบวามีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 ทั้ง 3 ปการศึกษา ซึ่งถือวาไมผานเกณฑ (The National                        

Institute of Educational Testing Service (Public Organization, 2015) นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) ของโรงเรียนชุมชนบานผาบอง สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 22-24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบวา มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียน มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนาคือสถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรู  อยางตอเนื่องรวมถึงปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดตามหลักสูตรของสถานศึกษา  สําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                        

จากการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพบวา  นักเรียนขาดความเขาใจในการเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในบทเรียน การบันทึกและจัดกระทําขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองและการสรปุบทเรยีน เนือ่งจากเนือ้หาในบทเรยีนคอนขางมากและมคีวามซบัซอน จากขอมลูทีอ่างองิ

ดงักลาวขางตนสะทอนใหเหน็วาความสามารถดานการคดิวเิคราะหของนกัเรยีนไทยเปนปญหาทีค่วรจะตอง

เรงแกไขปรับปรุงและพัฒนาอยางจริงจังควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร                   

เมื่อพิจารณาทางดานการเรียนการสอนพบวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบหนึ่งของการสอน

ที่นํามาใชในวิชาวิทยาศาสตร จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาไดให                       

ความหมายและแนวทางสําหรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) เปนอีกวิธีสอนหนึ่งที่เปนกระบวนการเรียนรู                       

โดยผานกิจกรรมสํารวจและทดลองเพื่อใหผูเรียนเขาใจในแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตรและไดรับ                     

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมท้ังเจตคติทางวิทยาศาสตร   (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)                         

ในปจจุบนัมีผูนาํมาใชกนัอยางแพรหลายมีทัง้ท่ีใช 5 ขัน้ตอนโดยตรงและใชรวมกับสือ่หรือเทคนิคการสอนอ่ืนๆ 

สาํหรับผูวจิยัมคีวามสนใจท่ีจะนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมาใชรวมกับผงัมโนมติรปูตวัวี  (V Diagrams) 

ซึ่งเปนผังกราฟกชนิดหนึ่งที่ใชในการศึกษาธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรูในวิชาวิทยาศาสตร                            

ผังมโนมติรูปตัววีเปนแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการ  ความคิดกับการสังเกตและ                                

วิธีการเช่ือมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตําราเรียน (Khamanee, 2011, 398)

นอกจากน้ี Gowin & Alvarez (2005, 3) ยังไดกลาวถึงผังมโนมติรูปตัววีวาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง

ชวยใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางเหตุการณ กระบวนการหรือ  วัตถุไดอยางมีความหมายเปน

เครื่องมือที่ชวยใหเห็นความเก่ียวของกันระหวางสิ่งที่รูแลวและส่ิงที่อยากจะรูหรือเขาใจซ่ึงจะบันทึกเกี่ยวกับ

เหตกุารณสาํคญัทีไ่ดจากการสบืเสาะหาขอเทจ็จริงและทาํใหผูเรยีนสามารถ  สรุปองคความรูและกระบวนการ                 

คนพบความรู   ชวยใหเขาใจสิ่งที่เรียนและเปนการพัฒนาการคิดในระดับสูงสอดคลองกับทฤษฎี                             

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) 

สอดคลองกบั Margaret & Leela (2006, 32) ทีไ่ดศกึษาเกีย่วกบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูบนอนิเทอรเนต็

สภาพแวดลอมเสมอืนจรงิโดยใชแผนผงัรปูตัววเีพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิข้ันสงู คอื การวเิคราะห การสงัเคราะห 

การประเมินคาและกระบวนการคิดของครูฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวา  การใชทักษะ                      

การสืบเสาะหาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีมีผลสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงและมีเจตคติ                 

ในทางบวกตอกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เชนเดียวกับ Christine & Rebecca (2011, 1)                   

ไดศึกษาผลการใชผังมโนมติรูปตัววีเพื่อพัฒนาการคิดแบบนักวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการและมโนมติ

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนพบวา ผังมโนมติรูปตัววีมีผลตอความเขาใจของนักเรียน

เกีย่วกับการคดิแบบนกัวทิยาศาสตรตอปรากฏการณตางๆ ในธรรมชาตแิละสงเสริมความเขาใจความสัมพันธ

ระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและความคิดรวบยอด
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 จากเหตุผล แนวคิด หลักการของการปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังปญหาคุณภาพการศึกษารายวิชา

วทิยาศาสตรดานผูเรยีนและความสามารถในการคิดวเิคราะหดงักลาวขางตนและจากผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานรอบสามของสํานกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) ของโรงเรยีนชมุชนบานผาบอง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 

เขต 1  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry) รวมกับการใชผังมโนมติ

รูปตัววี (V Diagrams) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยการเรยีนรู เรือ่ง ระบบตางๆ ในรางกายมนษุยและสตัว เพือ่สงเสรมิการคดิวเิคราะหและพฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอไป 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย                       

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี 

 2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                              

ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร 

        ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี ้คอื นกัเรียนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนชุมชนบานผาบอง 

อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน                  

เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 36 คน   

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  2.1 แผนการจัดการเรียนรู ตามแนวสืบเสาะหาความรู ร วมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี                           

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                          

เร่ืองระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนแบบทดสอบเขียนตอบแบบอธิบายโดยใชผังมโนมติรูปตัววี   

จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย 1) ระบบยอยอาหาร 2) ระบบหมุนเวียนเลือด 3) ระบบหายใจ 4) ระบบขับถาย  

5) ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม และ 6) ระบบสืบพันธุ มีคาความยากงายรายขอตั้งแต .43 ถึง .53 

มีคาอํานาจจําแนกรายขอต้ังแต .66 ถึง .80 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 

  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู  เรื่อง                               

ระบบตางๆ   ในรางกายมนุษยและสัตว เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใชวัดพฤติกรรมท้ัง 6 ดาน คือ 
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1) ความรู  ความจํา 2) ความเขาใจ 3) การนาํไปใช 4) การวเิคราะห 5) การสงัเคราะห และ 6) การประเมินคา 

จํานวน  40 ขอ มีคาความยากงายรายขอต้ังแต .30 ถึง.73 มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .36 ถึง .60 และ 

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .82  

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

     ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังตอไปน้ี  

     3.1 ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนกับกลุมประชากรโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เปนขอสอบแบบปรนัย                           

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

   3.2 ผูวจิยัทาํการสอนนกัเรียนกลุมประชากรเกีย่วกบัองคประกอบสวนตางๆ และวธิกีารสราง       

ผังมโนมติรูปตัววี อธิบายพรอมกับยกตัวอยางกิจกรรมการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตรประกอบการเขียน

ผังมโนมติรูปตัววีและใหนักเรียนฝกเขียนผังเปนรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน

                 3.3 ผูวจิยัทาํการสอนกลุมประชากรโดยใชแผนการจดัการเรยีนรูตามแนวทางสบืเสาะหาความรู    

มีลําดับขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังตัวอยางของการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนท่ี 1 เรื่อง ระบบยอยอาหาร                     

ดังตอไปนี้

   3.3.1  ขัน้ที ่1  การสรางความสนใจ ในขัน้ตอนน้ีครนูาํเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเดิม 

เร่ือง อวัยวะและหนาที่ของอวัยวะในการยอยอาหารประเภทตางๆ เพื่อเช่ือมโยงเขาสูหัวขอการเรียนรู                              

เรื่อง กลไกการยอยอาหารของมนุษย - กิจกรรมการยอยแปง ครูกระตุนใหนักเรียนรวมกันตั้งประเด็นคําถาม

เกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่เปลี่ยนไปขณะถูกเคี้ยวในปากและนําคําถามบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี                          

องคประกอบสวนที่ 1 คําถามสําคัญซึ่งแสดงถึงความสามารถของนักเรียนดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ

เปนผลของการเริ่มตนดวยการตั้งประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตรจากเร่ืองที่สนใจ  สิ่งที่ไดสังเกตและ                       

ปฏิบัติ ทั้งนี้การตั้งคําถามเปนกระบวนการสําคัญของการคิดวิเคราะห  เปนหัวใจของการสืบเสาะหาความรู

และเปนตัวกําหนดเก่ียวกับเหตุการณและ/หรือวัตถุ การบันทึกขอมูล การจัดกระทําขอมูลท่ีจะเกิดข้ึนใน

กระบวนการสืบเสาะข้ันสํารวจและคนหา 

   3.3.2 ขั้นท่ี 2  การสํารวจและคนหา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบ           

เพื่อหาคําตอบของคําถามสําคัญที่ไดกําหนดประเด็นไวและนําขอมูลบันทึกลงในผัง ดงันี้ ขั้นตอนการปฏิบัติ

กิจกรรมการทดลองบันทึกลงในองคประกอบสวนที่ 2 เหตุการณและ/หรือวัตถุและวิธีการบันทึกขอมูลที่ได

จากการใชประสาทสัมผัสบันทึกลงในองคประกอบสวนที่ 3 วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู องคประกอบยอย 

- การบันทกึขอมูล นกัเรียนนาํผลการทดลองรวมกนัอภปิรายภายในกลุมและจัดกระทําขอมูลใหอยูในรปูแบบ

ที่นาสนใจและบันทึกลงในผังองคประกอบสวนท่ี 3 วิธีการท่ีทําใหไดมาซ่ึงความรู องคประกอบยอย -                             

การจัดกระทําขอมูล จากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้มีผลใหนักเรียนเกิดความสามารถดานการคิดวิเคราะห

ความสัมพันธ
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   3.3.3 ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงขอสรุป ในข้ันนี้นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติ

กจิกรรมการทดลองมาวเิคราะห แปลผล สรปุและอภปิรายรวมกนัภายในกลุมเพือ่นาํเสนอผลงานหนาชัน้รวมกนั

อภิปรายผลการทดลองเพื่อลงขอสรุปท่ีถูกตองและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี  องคประกอบสวนที่ 3 วิธี

การท่ีทําใหไดมาซ่ึงความรู องคประกอบยอย - ขอสรุปดานความรู ซึ่งกิจกรรมในข้ันน้ีเปนข้ันตอนท่ีสงเสริม   

ใหนักเรียนสรางคําอธิบายที่ผานการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลจากขอมูลการสํารวจและคนหาเพื่อนําไปสู

การอภิปรายสรุป   เปนความรูทีถ่กูตองมหีลกัฐานอางองิประกอบการสรุป  สามารถเช่ือถอืไดสงผลใหนกัเรียน

มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหความสําคัญ

     3.3.4 ขั้นที่ 4  การขยายความรู จากการสรุปความรูกิจกรรมการยอยแปง ครูนําเขาสูกิจกรรม

ตอไปโดยการยกตัวอยางประโยชนของการเค้ียวอาหาร เชน เคี้ยวอาหารชาๆ สุขภาพดี สมองแข็งแรง                             

เพื่อยั่วยุใหนักเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในหัวขอที่เกี่ยวกับประโยชนของการเค้ียวอาหารจากเว็บไซต                        

ดานสขุภาพ ในขัน้ตอนนีน้กัเรยีนจะนาํขอมลูทีไ่ดจากการสบืคนมาอภปิรายรวมกนัทัง้ชัน้เรยีนเพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรู สรุปเปนคําอธิบายทางวิทยาศาสตรและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี องคประกอบสวนท่ี 3 วิธีการ                  

ทีท่าํใหไดมาซึง่ความรู องคประกอบยอย - ขอสรปุดานคณุคา ชวยสงเสรมิความสามารถดานการคดิวเิคราะห

ความสําคัญของนักเรียนเนื่องดวยในขั้นขยายความรูนักเรียนไดเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมไดอยาง                 

มีเหตุผลเปนระบบเขาใจไดลึกซึ้งและสมบรูณยิ่งขึ้น  สะทอนถึงความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใช                  

ในชีวิตประจําวันหรือสถานการณอื่นๆ ได 

       3.3.5  ขั้นที่ 5  การประเมิน นักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม                          

การยอยแปงรวมกบัการใชผงัมโนมตริปูตวัว ีโดยเริม่จากคาํถามสาํคัญ เหตกุารณและ/หรอืวตัถ ุการบนัทกึขอมลู 

การจดักระทาํขอมลู ขอสรปุดานความรูและขอสรปุดานคณุคาแตละองคประกอบยังเปนขอมลูทีถ่กูแยกแยะ

ไวในขั้นตอนนี้  ครูเนนใหนักเรียนนําขอมูลท้ังหมดมาประมวลเพื่อสรุปและบันทึกลงในผังมโนมติรูปตัววี                   

องคประกอบสวนที ่4 ความคิด มโนมตหิรอืทฤษฎี องคประกอบยอย - มโนมติ มคีวามสัมพันธกบัความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหหลักการและสามารถพัฒนาไดดวยกิจกรรมในข้ันประเมินที่เปนการประมวลความรู                 

ความเขาใจของนักเรียนที่ไดจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

  3.4  เมื่อดําเนินการสอนเสร็จสิ้น  ผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววีและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมใน                      

หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว

  3.5 ผูวิจัยนําคะแนนจากการใชแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติ                

รูปตัววีจากการทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรู เร่ือง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว มาวิเคราะห 

ขอมลูดวยวธิกีารทางสถติโิดยการหาคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยเปรยีบเทยีบรอยละของคาเฉลีย่

ของกลุมประชากรกับเกณฑที่ผูวิจยักําหนดขึ้น คือ รอยละ 65 โดยอางอิงจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา 

แหงชาติ (องคการมหาชน)
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             3.6  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร                      

หนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล        

ทางสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอน                       

แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู                            

เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ซึ่งทําการวัดหลังการสอนปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 และ 4.2  

ตารางท่ี 4.1 

แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและรอยละของคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถดานการคิดวเิคราะห

ของนักเรียนจํานวน 36 คน ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี
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* เกณฑผานคือรอยละ 65 

 จากตารางท่ี 4.1  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียน  มีคะแนนเฉล่ีย                             

เทากบั 20.67 คะแนนจากคะแนนเต็ม 28 คะแนน คดิเปนรอยละ 73.81 ซึง่สูงกวาเกณฑรอยละ 65 ทีก่าํหนดไว 

แสดงใหเห็นวา การใชผงัมโนมตริปูตัววรีวมกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสามารถสงเสริมการคดิวิเคราะห

ของนักเรียนได
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* เกณฑผานคือรอยละ 65

 จากตารางท่ี 4.2  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี มีผลคะแนนดังนี้ 

 การวิเคราะหความสําคัญ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 54 จากคะแนนเต็ม 72 คิดเปนรอยละ 75 

 การวิเคราะหความสัมพันธ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 53 จากคะแนนเต็ม 72 คิดเปนรอยละ 74

 การวิเคราะหหลักการ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 16 จากคะแนนเต็ม 24 คิดเปนรอยละ 67 

ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 65 ที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใช                             

ผังมโนมติรูปตัววีสามารถสงเสริมการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดานของนักเรียนได

 2.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวย                         

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยการเรียนรู 

เรือ่ง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสตัว ซึง่ทาํการวัดกอนการเรียนและหลังเรียนปรากฏผล ดงัตารางท่ี 4.3

ตารางท่ี 4.3 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลตางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

จํานวน 36 คน กอนและหลังเรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี

ตารางท่ี 4.2 

แสดงคาเฉลีย่และรอยละของคาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถดานการคดิวเิคราะหทีส่มัพนัธกบัองคประกอบ

ของผังมโนมติรูปตัววี ทั้ง 3 ดาน คือ การวิเคราะหความสําคัญการวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห

หลกัการ ของนกัเรียนจาํนวน 36 คน ทีเ่รยีนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกบัการใชผงัมโนมติรปูตวัวี
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 จากตารางท่ี 4.3  พบวาคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนดวยการสอน                             

แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.47 คะแนน                           

และหลังเรยีน มคีะแนนเฉล่ียเทากบั 26.75 คะแนน แสดงใหเห็นวา นกัเรียนทีเ่รียนดวยการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
 1.  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนดวยการสอน                          

แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

นักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแบบ Inquiry Cycle (5Es) ระดับของการสอนแบบช้ีแนะ

แนวทาง (Guided Inquiry) รวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีที่ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมของแตละแผน                          

ในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว ตามลําดับข้ันตอนการสอน 5 ขั้น จะเห็นวา

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ

การใชผังมโนมติรูปตัววีที่มีองคประกอบสัมพันธกับทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูโดย                    

ผานกิจกรรมการสํารวจและทดลองเพื่อใหผู เรียนเขาใจในแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตรและ                                       

ไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งในแตละขั้นตอน                      

การสอนไดสอดแทรกองคประกอบของผังมโนมติรูปตัววี ดังที่ Novak & Gowin (2008, 55) กลาวไวสามารถ

สรุปไดวา  ผังมโนมติรูปตัววีสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรู                

ในวชิาวิทยาศาสตรซึง่แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกบัวธิกีาร ความคิดกบัการสังเกตและวิธกีารเช่ือมโยง

ความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเน้ือหาในตําราเรียน ทําใหผู เรียนสามารถสรุปองคความรู                              

และกระบวนการคนพบความรูชวยใหเขาใจส่ิงที่เรียนและเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห                

ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 1 เชนเดียวกับ  Singhar (2011, 1) Kota, (2014, 1) และ  Pomsang (2013, 1)                             

ทีไ่ดศกึษาผลการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกบัการเขยีนผงัมโนมติรปูตวัวพีบวา นกัเรยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .01
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 ภาพที่1:   แสดงตัวอยางผลงานของนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

   รวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี เรื่อง กลไกการยอยอาหารของมนุษย กิจกรรมการยอยแปง

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                                    

ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้                 

อาจเนื่องมาจาก ลักษณะสําคัญของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ที่ เ ร่ิมตนดวยการตั้งคําถาม                                        

ทางวิทยาศาสตร การใหความสําคัญกับหลักฐานเพื่อใชเปนขอมูลในการตอบคําถามเชิงวิทยาศาสตรรวมถึง

การเช่ือมโยงคําอธิบายไปสูองคความรูทางวิทยาศาสตรและสื่อสารองคความรูไปสูผูอื่นไดอยางมีเหตุผล 

ลักษณะสําคัญดังกลาวเหลานี้ไดสอดแทรกใน 5 ขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  ดังนั้นรูปแบบ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและเกิดความรู                    
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ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาไดอยางถูกตองเชนเดียวกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

ทีไ่ดใหหลกัการไววาการสงเสรมิใหครจูดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการสบืเสาะหาความรูโดยผานกจิกรรม

สํารวจและทดลองเพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการสรางองคความรู  เกิดความเขาใจในแนวความคิดหลัก                               

ทางวิทยาศาสตร  (Concept) และไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  (Science                                 

Process Skills) จะกอใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู                     

จากแนวคิดดงักลาวมีความสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองท่ีใหความสําคญักบักระบวนการ

และวิธีการของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเองอยางมีความหมายจากประสบการณ                   

เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง  เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริงเปนกิจกรรม                 

ที่เปดโอกาสใหผู เรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุอุปกรณ สิ่งของหรือขอมูลตางๆ ที่เปนของจริงและ                                              

มีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลอง

ถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเปนความรูความเขาใจข้ึนและไดกลาวถึงการสรางผังมโนมติรูปตัววีวาเปนกิจกรรม                

การเรียนรูวทิยาศาสตรทีใ่หโอกาสผูเรยีนไดเขยีนสรุปเพือ่นาํเสนอความรู กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรู                     

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชผังมโนมติรูปตัววีเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูของผูเรียน มีความสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ Rojanasarot (2012, 1) Chareesan (2011, 1) Krueaglad (2014, 1) ที่ไดศึกษาผลของ       

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเสริมดวยผังมโนมติรูปตัววีที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

  จากการอภิปรายดังกลาวจะเห็นวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติ                    

รูปตัววี สามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะหและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรใหสูงขึ้นไดจริงดังที่ผูวิจัยคาดหวังไว

สรุป
           จากการศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีเพื่อสงเสริม                                

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน                                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การวิจัยสรุปผลไดดังน้ี 1)  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน                                        

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูง

กวาเกณฑทีก่าํหนด  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ทีเ่รยีน

ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวจิยัไดใหขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใชและในการทําวิจยัคร้ังตอไป ดงัน้ี

 1. ผูสอนสามารถนําการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติ                        

รูปตัววีไปใชในการจัดการเรียนรูในเน้ือหาอื่นๆ ในวิชาวิทยาศาสตร หรือในวิชาอ่ืนๆ ที่ตองการสงเสริม                          

การคิดวิเคราะหและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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 2. ครูผูสอนควรใหนักเรียนไดใชเวลาในการศึกษาองคประกอบของผังมโนมติรูปตัววีเพื่อใหเขาใจ

ถึงวิธีการเขียนคําอธิบาย การเชื่อมโยงขอมูลที่สัมพันธกันในแตละสวน รวมถึงวิธีการบันทึกและ                                         

การจัดกระทําขอมูลเพื่อใหไดขอสรุปในทุกองคประกอบอยางถูกตอง  

 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชผังมโนมติรูปตัววีกับ                          

วิธีการสอนแบบอื่นๆ เชน การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม การสอนแบบรวมมือ                             

การสอนแบบ POE และการสอนแบบโครงงาน เปนตน เพือ่นาํผลทีไ่ดมาวเิคราะหและวางแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรูที่เหมาะสมและหลากหลายตอไป

 2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชผังมโนมติรูปตัววี 

ไปใชในการพัฒนาความสามารถดานความคิดสรางสรรค การคิดเชิงวิทยาศาสตร ความสามารถ                                    

ดานการสื่อสารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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