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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู ้สารชีวโมเลกุล																		
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร												
การสืบเสาะหาความรู ้ร ่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 และ	 2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน																				
หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4														
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา														
ปีที่	 4/2	 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	 อ�าเภอบัวลาย	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา																				
ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	 17	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู้													
หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
ความคิด	จ�านวน	7	แผน	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 ร้อยละ	 (%)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และการทดสอบที	
(t-test)	
	 ผลการศึกษาพบว่า	
	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จากการ
จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัเทคนคิแผนผังความคิด	ก่อนการจดัการเรยีนรูม้ค่ีาเฉล่ีย
เท่ากับ	 13.82	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 34.55	 และหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 28.47	 คะแนน													
คิดเป็นร้อยละ	71.18	
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	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จากการ
จัดการเรียนรู ้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 หลังการจัดการเรียนรู ้																				
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จากการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70													
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	
	 4.	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 ก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 10.06	
คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	33.53	และหลงัการจดัการเรยีนรูม้ค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	18.12	คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	60.40	
	 5.	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้														
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ										
เรียนรู้	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 6.	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้													
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	ที่ระดับนัยส�าคัญ											
ทางสถิติ	.05
ค�าส�าคัญ :	การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู,้	เทคนคิแผนผังความคิด,	หน่วยการเรยีนรูเ้รือ่ง
	 	 ชีวโมเลกุล,	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ABSTRACT 
	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	of	learning	achievement	on		Molecular	
Biology	unit	and	ability	of	critical	thinking	of	Mattayomsuksa	4	students	from	Inquiry	cycle	
Learning	management	with	the	Mind	mapping	technique,	compare	learning	achievement	on	
Molecular	Biology	unit	and	ability	of	critical	thinking	of	students	before	and	after	Inquiry	cycle	
Learning	management	with	the	Mind	mapping	technique,	compare	results	with	70	percent	
standard.	
	 The	sample	were	17	students	of	Matthayomsuksa	4/2	at	Nongwapittayasan	school,	
under	the	office	of	Nakhon	Ratchasima	Provincial	Administration	Organization	Bualai	District	
in	the	second	semester	of	academic	year	2016.		The	research	tool	were	comprised	lesson	
plans	 on	Molecular	 Biology	 unit	 from	 Inquiry	 cycle	 Learning	management	with	 the	Mind									
mapping	technique	with	7	plans,	achievement	tests	and	ability	of	critical	thinking	tests.		The	
statistical	methods	in	analyzing	the	collected	data	were	mean,	standard	deviation,	percentage	
and	t-test.	
	 The	results	found	that	:	
	 1.	 Learning	achievement	on	Molecular	Biology	unit	and	ability	of	critical	thinking	of	
Mattayomsuksa	4	students	from	Inquiry	cycle	Learning	management	with	the	Mind	mapping	

technique	before	learning	a	mean	of	13.82	at	34.55	%	and	after	learning	a	mean	of	28.47	at	

71.18	%.	
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	 2.	 Learning	achievement	on	Molecular	Biology	unit	and	ability	of	critical	thinking	of	

Mattayomsuksa	 4	 students	 from	 Inquiry	 cycle	 and	 Learning	management	with	 the	Mind										

mapping	technique	were	a	statistical	significance	higher	than	before	learning	at	.05	level.	

	 3.	 Learning	achievement	on	Molecular	Biology	unit	and	ability	of	critical	thinking	of	

Mattayomsuksa	4	students	from	Inquiry	cycle	Learning	management	with	the	Mind	mapping	

technique	were	a	statistical	significance	not	higher	than	70	%	criteria	at	.05	level.	

	 4.	 Learning	 ability	 of	 critical	 thinking	 of	 students	 by	 Inquiry	 cycle	 and	 Learning															

management	with	the	Mind	mapping	technique	before	learning	showed	a	mean	of	10.06	at	

33.53	%	and	after	learning	a	mean	of	18.82	at	60.40	%.	

	 5.	 Learning	 ability	 of	 critical	 thinking	 of	 students	 by	 Inquiry	 cycle	 and	 Learning														

management	with	the	Mind	mapping	technique	were	a	statistical	significance	not	higher	than	

before	learning	at	.05	level.	

	 6.	 Learning	 ability	 of	 critical	 thinking	 of	 students	 by	 Inquiry	 cycle	 and	 Learning															

management	with	the	Mind	mapping	technique	were	a	statistical	significance	not	higher	than	

70	%	criteria	at	.05	level.

Keywords :	Inquiry	cycle	learning	management,	Mind	mapping	technique,	Molecular	biology	

	 	 			unit,	Ability	of	critical	thinking

บทน�า
	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต	 เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต	

ของทกุคน	ทัง้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัและในงานอาชพีต่าง	ๆ	ตลอดจนเครือ่งมือเครือ่งใช้	 และผลผลติต่าง	ๆ							

ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิตและในการท�างานเหล่านี้	 ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์											

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น	 ๆ	 วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความเป็นเหตุ

เป็นผล	 คิดสร้างสรรค์	 คิดวิเคราะห์	 วิจารณ์	 มีทักษะส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 มีความสามารถ												

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	สามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมูลทีห่ลากหลาย	และมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได้	

วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่	 ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 (Knowledge-based	 society)													

ดังนั้นทุกคนจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู ้วิทยาศาสตร์	 เพื่อที่จะมีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาต	ิ																		

และเทคโนโลยทีีม่นษุย์สร้างสรรค์ขึน้	สามารถน�าความรูไ้ปใช้อย่างมเีหตผุล	สร้างสรรค์	และมคุีณธรรม	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2551,	น.	1)	

	 วิทยาศาสตร์ได้ถูกก�าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา															

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551)	ตามที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์	ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้าง										

องค์ความรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน	ได้ท�ากิจกรรมที่หลากหลายในการท�าสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัว	

ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงท่ีมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติ	 การส�ารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการ																			

ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น	 คิดและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ														

แก้ปัญหาซ่ึงน�าไปสู่องค์ความรู้	 แนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ในรูปแบบต่าง	 ๆ																		

ให้ผู้อื่นรับรู้	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551,	 น.	 9)	 วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญ																			
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ร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น	 ๆ	 ท้ังวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิและวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 เราจะไม่เข้าใจเรื่องราว								

หรือปรากฏการณ์หลาย	 ๆ	 อย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ถ้าเราขาดความรู้ทางเคมี	 ดังน้ันคนจ�านวนมาก																				

จึงเรียนเคมีเพื่อจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 เคมีเป็นวิทยาการที่น่าสนใจให้ความรู้ถึงพฤติกรรม	

ของสสารต่าง	ๆ	และเราต้องเกี่ยวข้องกับเคมีอยู่ทุกวันตลอดชีวิต	(กฤษณา	ชุติมา,	2547,น.	2)	ดังนั้นรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 	 จะต้องเอื้อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และความส�าคัญของวิชาเคมี	 และสามารถ															

น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

	 จากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(ONET)	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6	กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	 สาระที่	 3	 สารและสมบัติของสาร	 มาตรฐาน	 ว3.1											

ปีการศึกษา	 2555-2557	 ในภาพรวมยังมีค่าคะแนนเฉล่ียที่ต�่ากว่า	 ร้อยละ	 50	 และมีค่าคะแนนเฉล่ีย																									

ที่ต�่ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ	กล่าวคือ	ปีการศึกษา	2555	ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	31.46	

ระดับสังกัดคะแนนเฉล่ียร้อยละ	 27.53	 ระดับโรงเรียนคะแนนเฉล่ียร้อยละ	 24.98	 	 (สถาบันทดสอบทาง												

การศกึษาแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน),	2555,	น.	5)	ปีการศกึษา	2556	ระดบัประเทศคะแนนเฉลีย่ร้อยละ	29.84		

ระดับสังกัดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 27.00	 ระดับโรงเรียนคะแนนเฉล่ียร้อยละ	 21.74	 (สถาบันทดสอบทาง																	

การศกึษาแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน),	2556,	น.	5)	ปีการศกึษา	2557	ระดบัประเทศคะแนนเฉลีย่ร้อยละ	29.94	

ระดบัสงักดัคะแนนเฉลีย่ร้อยละ	26.69	ระดบัโรงเรียนคะแนนเฉลีย่ร้อยละ	25.90	(สถาบนัทดสอบทางการศกึษา

แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน),	2557,	น.	5)	ตามล�าดบั	และรายงานผลการประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา

เคมีเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	2557	มีการประเมินระดับชั้นเรียน		

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 60	 (โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์,	 2557ก,	 12)														

ซึ่งอยู่ในคุณภาพที่ต�่ากว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก�าหนดให้นักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ	 70	 ขึ้นไป	 นอกจากน้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนทั้ง	 5	 ด้าน	 คือ												

1)	ความสามารถในการสื่อสาร	2)	ความสามารถในการคิด	3)	ความสามารถในการแก้ปัญหา	4)	ความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต	และ	5)	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	พบว่า	นักเรียนยังมีคะแนนสมรรถนะทั้ง	5	ด้าน	

จากปีการศึกษา	2555-2557	ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า	กล่าวคือ	ปีการศึกษา	2555	คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่	 1-5								

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	41.98,		37.46,		43.33,		43.33	และ	45.25	(โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์,	2555,	น.	

122)	ตามล�าดับ	ปีการศึกษา	2556	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	47.00,		40.32,		47.21,		47.21,		48.84	และ	47.27	

(โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์,	2556,	น.	132)	ตามล�าดับ	และปีการศึกษา	2557	มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	

48.00,	 	30.44,	 	53.00,	 	58.96	และ	45.41	(โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์,	2557ข,	น.	127)	ตามล�าดับ								

และโดยเฉพาะสมรรถนะด้านที่	2	ความสามารถในการคิด	มีค่าคะแนนที่ต�่ากว่าสมรรถนะด้านอื่น	ๆ	

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางแก้ไข	โดยศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสม	เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ	 จากการศึกษาพบว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู	้

(Inquiry	 cycle)	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	

(ทิศนา		แขมณี,	2551,	น.	41)	ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนรากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบเสริมสร้าง

ความรู้	 (Constructivism)	 ที่เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเอง	 โดยครูเป็นผู้กระตุ้น	 ผู้อ�านวย													

ความสะดวก	 ซักถาม	 และจัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน	 กระตุ้นให้นักเรียนคิด																

และ	 เชื่อมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 เก็บไว้ในหน่วยความจ�าระยะยาว	 (สมบัต	ิ																		

การจนารักพงค์,	 2549,	 น.	 3-4)	 ซ่ึงมี	 5	 ขั้นตอนดังน้ี	 	 ขั้นที่	 1	 ขั้นสร้างความสนใจ	 (Engagement)																												
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ขั้นท่ี	 2	 ขั้นส�ารวจและค้นหา	 (Exploration)	 ขั้นท่ี	 3	 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	 (Explanation)	 ขั้นท่ี	 4																				
ขั้นขยายความรู้	(Elaboration)	และ	ขั้นที่	5	ขั้นประเมิน	(Evaluation)	(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,	 2550,	 น.	 56-57)	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 เทคนิคแผนผังความคิดเป็นการจัดการเรียนรู ้																							
อีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้อย่างเต็มที่	 สามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง																		
เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการจดจ�าเนื้อหาในบทเรียน	 	 สามารถน�าเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้มาจัดระบบ	 จัดล�าดับ								
และเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันจนท�าให้เกิดความรู้ใหม่	(สุวิทย์	มูลค�า	และ	อรทัย		มูลค�า,	2545,	น.	175)	
การพัฒนาการคิดเก่ียวกับการเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้วยแผนผังความคิดท�าให้มองเห็น																						
การคิดระหว่างกรอบต่าง	ๆ 	ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบยิ่งขึ้น	(สุวิทย์	มูลค�า,	2545,	น.		175)			ในการ
วเิคราะห์ประเดน็ปัญหานัน้	ผูเ้รียนต้องมปีระสบการณ์เดมิประกอบกับการใช้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	
ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางก�าหนดไว้ว่า	 ผู ้เรียนต้องมีคุณภาพ	 คือใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์															
ทักษะทางปัญญา	 ทักษะการคิดแก้ปัญหา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551ก,	 น.	 7)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้										
จึงต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 โดยผู้สอน	 ก�าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทาง														
ให้กิจกรรมการเรียนเป็นแนวทางพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์	
	 ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วยการเรียนรูส้ารชวีโมเลกลุ	และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกบัเทคนคิแผนผงัความคดิ	เนือ่งจาก		การจดัการเรยีนรูแ้บบวัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู	้เป็นวธิกีารจดัการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู	้									
อย่างอิสระ	 มีอิสระในการคิด	 สามารถคิดวิเคราะห์	 และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง	น�าเทคนิคแผนผัง
ความคิดเข้ามาร่วม	 โดยเทคนิคนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรือประสบการณ์ที่ได้รับ																			
อย่างมีระบบ	 เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่ฝังแน่น	 และผู้วิจัย														
มุ่งหวังว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดจะช่วยส่งเสริม						
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วยการเรยีนรูส้ารชวีโมเลกลุของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	
จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	
	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนหน่วยการเรยีนรูส้ารชีวโมเลกุลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	4	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	
	 3.	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนหน่วยการเรยีนรูส้ารชีวโมเลกุลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 4	 หลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 กับเกณฑ์															
ร้อยละ	70	
	 4.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จากการจัดการ											
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	
	 5.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด
	 6.	 เพือ่เปรยีบเทียบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่4	หลังการจดัการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	กับเกณฑ์	ร้อยละ	70
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ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้	 สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4		ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิด	ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอนวิชาเคมีที่สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป	

	 2.	 เป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 

 สมมติฐานในการวิจัย 

	 1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล		หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

	 2.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 	 หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 	 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์										

ร้อยละ	70	

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 	

	 4.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry	

process)	 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา	

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry	 process)	 เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน															

ทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรูโ้ดยการแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	และในกระบวนการเรยีนรู้	ผู้เรยีนจะเกดิทักษะ	

และกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและถูกต้องเพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู ้ของตนเอง																											

ที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งใช้เทคนิคแผนผังความคิดตามแนวคิดของ	 โทน่ี	 บูซาน	 น�ามาแทรกในการออกแบบกิจกรรม	

การเรียนรู้ตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry	 process)	 ซึ่งม	ี																				

5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นสร้างความสนใจ	(Engagement)	2)	ขั้นส�ารวจและค้นหา	(Exploration)	3)	ขั้นอธิบาย

และลงข้อสรุป	 (Explanation)	 4)	 ขั้นขยายความรู้	 (Elaboration)	 และ	 5)	 ขั้นประเมิน	 (Evaluation)																				

โดยน�ามาบูรณาการสอดแทรกในข้ันอธิบายและลงข้อสรุป	 โดยเทคนิคแผนผังความคิด	 (Mind	mapping)	 นี้	

เป็นเสมอืนกระจกทีส่ะท้อนเงาการคดิรอบทิศทางของเราออกมาให้ได้รับรู	้ท�าให้เข้าใจระบบความคดิของตนเอง	

และท�าให้เกิดอิสระในการคิด	 ลักษณะของแผนผังความคิดเป็นการเขียนรอบทิศทางไม่มีที่สิ้นสุด	 (Buzan															

&	Buzan,	 1997,	p.	 79)	การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	

เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้		สามารถคิด	แก้ปัญหา	และหาค�าตอบด้วยตนเอง	และวิธีการดังกล่าว

นอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้แล้วยังสามารถช่วยพัฒนารูปแบบการคิด	 โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห	์							
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Bloom	 (1956,	 p.	 41)	 คือ	 สมรรถภาพด้านการคิดวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการ

หาเหตุผลมาเกี่ยวข้องกันเสมอ	 จึงต้องอาศัยพฤติกรรมด้านความจ�า	 ความเข้าใจ	 และด้านการน�าไปใช้มา							

ประกอบการพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์	ต่าง	ๆ 	3	ประการ	คือ	1)	การวิเคราะห์ความส�าคัญ	2)	การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์	และ	3)	การวิเคราะห์หลักการ	

	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน	 พบว่า	 การจัดการเรียนรู้										

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	สามารถน�ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้	ผู้วิจัยจึงน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่	1	

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 1.	 ประชากร	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนหนองหว้า													

พิทยาสรรค์	ต�าบลหนองหว้า	อ�าเภอบัวลาย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4/2	 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	 ต�าบล																

หนองหว้า	อ�าเภอบัวลาย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน								

17	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	

		การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู ้ร ่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิด

					ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

					ขั้นที่	1	ขั้นสร้างความสนใจ

					ขั้นที่	2	ขั้นส�ารวจและ		

															ค้นหา

					ขั้นที่	3	ขั้นอธิบายและ

														ลงข้อสรุปร่วมกับ

														แผนผังความคิด

					ขั้นที่	4	ขั้นขยายความรู้

					ขั้นที่	5	ขั้นประเมิน

1.	ผลสัมฤทธิ์

			ทางการเรียน

			หน่วยการรียนรู้

			สารชีวโมเลกุล

2.	ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์

			-	ความส�าคัญ

			-	ความสัมพันธ์

			-	หลักการ

	 	 ตัวจัดกระท�า	 	 								

	ตัวแปรที่ศึกษา
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 แผนแบบการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนทดลอง	 (Pre-experimental	 design)	 ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง					

โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ ่มทดลองกลุ ่มเดียว	 วัดผลก่อนและหลังการทดลอง	 (One-group																										

pretest-posttest	design)	(พิชิต		ฤทธิ์จรูญ,	2551,	น.	138)	

  

			 			O
1
	 		 X	 			O

2
 

	 O
1	
				 แทน		การทดสอบก่อนเรียน

	 X				 แทน		การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด		

	 O
2
			 แทน		การทดสอบหลังเรียน

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมี	 2	 ประเภท	 คือ	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง	 และเครื่องที่ใช้ในการ								

เก็บรวบรวมข้อมูล	

	 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู ้สารชีวโมเลกุล																			

จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	 7	 แผน															

แผนละ		3	ชั่วโมง	รวมทั้งสิ้น	21	ชั่วโมง	

	 	 ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของแผนการจัดการเรียนรู้	 โดยใช้แบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้	 	 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 โดยก�าหนดการให้คะแนน	 (สมบูรณ์	 ตันยะ,									

2545,	น.	161-162)	ดังนี้	

	 	 5	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมมากที่สุด	

	 	 4	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมมาก	

	 	 3	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมปานกลาง	

	 	 2	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมน้อย	

	 	 1	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด	

	 	 และใช้เกณฑ์ประเมิน	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	น.	103)	ดังนี้	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 4.51-5.00		 หมายถึง	 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 3.51-4.5	 0	 หมายถึง	 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 2.51-3.50	ห	 มายถึง	 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง

	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.51-2.50		 หมายถึง	 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย	

	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.00-1.50		 หมายถึง	 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด	

	 	 ผลการประเมินพบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนนประเมินองค์ประกอบของแผนการจัดการ	

เรียนรู้ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.38	 รายข้ออยู่ระหว่าง	 4.00-4.67	 มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์	 3.51													

ขึ้นไป	หรือมีความเหมาะสมมาก	
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	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห	์							

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	

	 	 2.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้	 สารชีวโมเลกุล	 ของนักเรียน															

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 4	 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 40	 ข้อ	 ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน											

คือ	 ตอบถูกให้	 1	 คะแนน	 ตอบผิดให้	 0	 คะแนน	 ซึ่งคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน																		

ที่สร้างขึ้นมีค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	มีค่าความยากง่าย	(p)	อยู่ระหว่าง	0.21-0.79	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	

อยู่ระหว่าง	0.22-0.89	และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.83	

	 	 2.2	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เป็นแบบ

ปรนัย	5	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	โดยใช้แบบทดสอบของ	อรพิน	ศรีวงศ์แก้ว	(2550,	น.	96-103)	เป็นแบบ

ทดสอบที่มีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์	 หรือบทโคลง	 กลอน	 โดยแต่ละสถานการณ์มีค�าถามแบบวิเคราะห์

ความส�าคัญ	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์	 และวิเคราะห์หลักการ	 ตามแนวคิดและทฤษฎีของ	 Bloom	ซึ่งคุณภาพ	

ของแบบทดสอบพบว่า	 มีค่าความยากง่าย	 (p)	 อยู่ระหว่าง	 0.22-0.73	 ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	 อยู่ระหว่าง															

0.24-0.91	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.87	

 การด�าเนินการทดลอง 

	 ในการวจิยัครั้งนี	้ผูว้ิจยัด�าเนนิการทดลองและเก็บข้อมลูด้วยตนเอง	ในภาคเรยีนที่	2	ปีการศกึษา	2558	

ตามล�าดับดังนี้	

	 1.	 ทดสอบก่อนเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์	แบบปรนยัชนดิเลือกตอบ	

จ�านวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	จ�านวน	40	ข้อ	

	 2.	 ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และเก็บคะแนนจากใบงานทั้ง	7	แผน	

	 3.	 ทดสอบหลังเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับก่อนเรียน	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

	 1.	 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิด	โดยการหาค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 2.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิด	ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบที	(T-test	for	dependent)	

	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคแผนผังความคิด	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	ที่ตั้งไว้โดยการทดสอบที	(T-test	for	one	sample)	
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ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ก่อนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจักรการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัเทคนคิแผนผงัความคดิ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	13.82	คะแนน	

คิดเป็นร้อยละ	 34.55	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	 4.23	 หลังการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ																					

28.47	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 71.18	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 4.57	 ซ่ึงมีคะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย	

เท่ากับ	14.65	คะแนน	หรือร้อยละ	36.63	

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หลังการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู	้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หลังการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	 ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70													

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	

	 4.	 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่4	ก่อนการจัดการเรียนรูแ้บบวัฏจกัร

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเท่ากับ	10.06	คะแนน	หรือร้อยละ	33.53	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	4.64	หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	18.12	คะแนน	หรือร้อยละ	60.40	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	3.74	ซึ่งมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ	8.06	คะแนน	หรือร้อยละ	26.87	

	 5.	 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ									

ที่ระดับ	.05	

	 6.	 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	

อภิปรายผล 
	 ผลการวิจัยเร่ือง	 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลและความสามารถ	

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด	มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผล	ดังนี้	

	 1.	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถในการคิดวิเคราะห	์									

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่4	จากการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัเทคนคิแผนผัง

ความคิด	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจจะ

เน่ืองจากว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ได้เน้นให้นักเรียน							

เสาะแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	มโีอกาสได้แสดงความคดิเหน็	ได้ท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่		อภปิรายและออกแบบ	

วางแผนแนวทางการหาค�าตอบร่วมกัน	 ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียน	 โดยเฉพาะ													

ในขั้นส�ารวจและค้นหา	 ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและค้นหาค�าตอบ																		

จากประสบการณ์ตรง	 มกีารลงมอืปฏบิตัจิรงิเพือ่รวบรวมข้อมลูแล้วน�าไปสู่ขัน้อธบิายและลงข้อสรปุ	 โดยในขัน้นี้	

ได้น�าเทคนิคแผนผังความคิดเข้ามาช่วย	 มีการใช้กระบวนการกลุ ่มเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ																					

สิ่งที่เรียนมาและน�าเสนอออกมาในรูปแบบแผนผังความคิด	 ท�าให้นักเรียนสามารถน�าความรู ้ที่เกิดขึ้น																				
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มาเชือ่มโยงสมัพนัธ์กนัได้อย่างเป็นระบบและสมเหตสุมผล	ซึง่ถ้านกัเรยีนไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งนัน้แล้ว

จะไม่สามารถสรปุเป็นความคดิรวบยอดในรปูแบบแผนผงัความคดิได้	นอกจากนี	้ในขัน้ขยายความรูไ้ด้พยายาม

ให้มีกจิกรรมทีน่�าความรูไ้ปต่อยอด	เพือ่สร้างความเข้าใจและจดจ�าเนือ้หาได้แม่นย�ามากยิง่ขึน้	จงึส่งผลให้นกัเรยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนแสดงให้เห็นว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ	

เทคนิคแผนผังความคิดสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ

หาความรู้	ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องรายวชิาต่าง	ๆ 	เช่น	ผลการวจัิยของ	อเนกพงศ์ชฐั	ศกึประเสรฐิ	(2557)	

ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หน่วยการเรียนรู้	ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม	การคิดวิเคราะห์	และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา	

ความรู้	(7E)	ร่วมกับแผนผังความคิด	สุทิษา	ดอกสันเทียะ	(2555)	ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หน่วยการ

เรียนรู้	ทรัพยากรธรณี	และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับการสอน														

แบบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัเทคนคิผงักราฟิก	อจัฉรา	ประเสรฐิจมุพล	(2555)	ทีศึ่กษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน		

หน่วยการเรียนรู ้แหล่งน�้าและอากาศบนโลก	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร	์																

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์	 และ	 อัญชรี																		

สุระพันธ์	 (2554)	 ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการรักษาสมดุลในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต															

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิด	โดยมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	พบว่า	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล	 และความสามารถ											

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ																

หาความรูร่้วมกบัเทคนคิแผนผงัความคิด	กับเกณฑ์	ร้อยละ	70	พบว่า	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ไม่สูงกว่าเกณฑ์	 	 ร้อยละ	 70	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน													

ที่ตั้งไว้	 อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 หลายประการ	 คือ	 นักเรียนยังมีทักษะพื้นฐานความรู้เดิม																				

อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า	ขาดทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	ไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองเท่าท่ีควร	 จะเห็นได้จากพฤติกรรมในการเรียนการสอนในช่วงแผนแรก	 ๆ	 นักเรียนยังมี

พฤตกิรรมทีก่ล่าวมาข้างต้นอยู	่ซึง่ส่งผลต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเอง	และยงัเหน็ได้จากคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และมีค่าคะแนนเฉลี่ย	 13.82	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	 40	คิดเป็น

ร้อยละ	 34.55	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 ที่ผ่านมามีระดับผล												

การเรียนอยู่ในระดับ	 3-4	 ร้อยละ	 6.25	 (โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์,	 2557ก,	 12)	 และผลการทดสอบ									

ระดับชาติ	 (O-NET)	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ปีการศึกษา	 2557	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร	์							

เฉลี่ยร้อยละ	 33.57	 (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน),	 2557,	น.	 5)	 ซึ่งถือว่าผลสัมฤทธิ์									

อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า	 นอกจากนั้น	 นักเรียนยังขาดทักษะในด้านการคิด	 อาจจะเน่ืองจากในกระบวนการเรียนการ

สอนแบบเดิมยังเน้นในเรื่องความ	 รู ้ความจ�า	 ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด																							

จะเห็นได้จากนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ	 10.06	 คะแนน															

จากคะแนนเต็ม	 30	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 33.53	 ซ่ึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ							

ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์	 ร้อยละ	 70	 นั้น	 ต้องเกิดการพัฒนาอีกมาก	 และเกณฑ์								

ที่ตั้งไว้	 ร้อยละ	 70	 อาจเป็นเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสูง	 ฉะนั้น	 จึงต้องให้นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้																		
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ที่เน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	เสาะแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	และเน้นทักษะกระบวนการคิด

โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์อาจจะเห็นได้จาก	 เม่ือนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร									

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดแล้ว	นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้า

เฉลี่ย	14.65	คะแนน	หรือร้อยละ	36.63	และด้านการคิดวิเคราะห์มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ	8.06	

คะแนน	หรือร้อยละ	26.87	ซึ่งหากต้องการให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวต้องใช้เวลาในการ

พัฒนาให้นานกว่าน้ี	 และได้รับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองต่อไป	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ		

สทุษิา	ดอกสนัเทยีะ	(2555)	ทีศ่กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วยการเรยีนรูท้รพัยากรธรณ	ี	และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค											

ผังกราฟิก	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนไม่สูงกว่าเกณฑ์													

ร้อยละ	70	ที่นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 

	 	 1.1	 จากผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัย	 พบว่า	 ในแผนแรก	 ๆ	 นักเรียนไม่ค่อยกล้า									

ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตอบค�าถามต่าง	 ๆ	 ดังน้ัน	 ครูจึงควรมีวิธีการต่าง	 ๆ	 ในการกระตุ้นให้นักเรียน							

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	น�าเสนอผลงานหรือมีความมั่นใจในการคิด	การตัดสินใจกับสถานการณ์										

ต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น	 เช่น	การพูดให้ก�าลังใจ	กล่าวชมเชย	หรือสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง	 เพื่อสร้างความ

ผ่อนคลายของนักเรียน	แล้วนักเรียนจะสามารถกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้ดีขึ้น	

	 	 1.2	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น	 นักเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทมาก																		

ในกระบวนการเรียนรู้	 ดังนั้นผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น	 หรือแสดงความคิดที่อิสระ

เพือ่หาวธิกีารทีห่ลากหลาย	ทีจ่ะได้มาซ่ึงค�าตอบด้วยตนเอง	นอกจากนี	้จากการวจิยัพบว่า	ในช่วงการจดักิจกรรม

การเรยีนรูแ้ผนแรก	ๆ 	นกัเรยีนยงัขาดการจดัล�าดบัความส�าคญั		ความสัมพนัธ์ขององค์ความรูท้ีไ่ด้	ซึง่เป็นเหตผุล

หนึง่ทีท่�าให้ความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนรูน้ัน้ไม่คงทน	เพราะเกดิการสบัสนของข้อมลูทีไ่ด้	เทคนคิแผนผงัความคดิ

เป็นวิธีที่ช่วยจัดล�าดับการคิดของนักเรียนให้ดีข้ึนได้	 และในการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู	้									

ในแต่ละขั้นตอนการสอนใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าปกติ	 ฉะน้ันครูผู ้สอนควรควบคุมเวลาและวางแผน																					

การจัดกิจกรรมมาเป็นอย่างดี		กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนควรมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม	

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถในการคิดจากการใช้

เทคนิคแผนผังความคิดร่วมกับวิธีการสอนรูปแบบอื่น	ๆ	

	 	 2.2	 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์												

จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น	ๆ	

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ในระดับช้ันและในกลุ่ม

สาระอื่น	ๆ	
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