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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน
เรื่อง สารและสมบัติของสาร เปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี
เรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555
ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เครื่องมือท่ีใชใน
การทดลองปฏิบัติคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 10 แผน 2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย  แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การวิเคราะหขอมูลใชการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑ
และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย
ใช t-test
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ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ
73.33 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม และทักษะการ
วิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare scientific concepts

entitled “Substances and its Property” of Mathayomsuksa I students by
using  inquiry based  approach with the  school,s passing criterion of 65% of
the full marks, and 2) to compare the students, critical thinking skill between
the beginning and the end of the study. The target group consisted of 30
Mathayomsuksa I students at Watmaipromsuwan School in Kabinburee
District, Prachinburee Province, under the Office of Prachinburee Educational
Service Area 2, during the second semester of the 2013 academic year. The
research tools were 1) Lesson Plan Inquiry Based Approach 2) Forms of
Scientific Concepts Test 3) Forms of Critical Thinking Skill Test.

The results of the research indicated that::
The students, scientific concepts at post-instruction were at the

average 73.33% of the full marks and got higher than the criterion of 65% of
the  full marks  and the students critical thinking skill at post-instruction was
significantly higher than  their pre-instruction  at the .05 level of significance.

คําสําคัญ
มโนทัศนทางวิทยาศาสตร  แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐานทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ความสําคัญของปญหา
จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ปกการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑรอยละ 65 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 และไมผานเกณฑรอยละ
65 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 44.33 (งานทะเบียน โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ,
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2554) และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดใหม
พรหมสุวรรณ พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พบวา
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดไตรตรองอยูในระดับ พอใช (โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ, 2553) จากขอมูล
ขางตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในเกณฑท่ีต่ํากวา
มาตรฐานท่ีโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดไว  และเม่ือดูจากชวงคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2554 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาสาระท่ี 3 เรื่องสารและสมบัติของสาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา
กวาเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องจากมโนทัศน เปนองคประกอบหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2553) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนามโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงกวาหรือเทากับเกณฑทาง
สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดไวโดยเริ่มพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรตั้งแต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งนักเรียนจะตองมีการสรางองคความรูดวยตนเองโดยผาน
กระบวนการคิดและเชื่อมโยงเนื้อหาแตละสาระการเรียนรูมาสรางเปนองคความรูใหมใหกับ
ตนเอง และนักเรียนสามารถนําเอาองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวใช
การคิดอยางมีวิจารณญาณไตรตรองปญหาจนสามารถแกปญหานั้นได ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวา
หนาท่ีของครูท่ีจะพัฒนาทักษะการคิดควบคูไปกับความรูดานเนื้อหา โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานเขาใจในเรื่องท่ีเรียนและเปนการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
แกปญหาดวยตัวนักเรียนเองและนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
(สุวิทย มูลคํา, 2547) การเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) เปน
การจัดการเรียนรูตามแนวการสรางสรรคความรู โดยใหผูเรียนคนหาความรูไดดวยตนเอง
หรือสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (พิมพันธ เดชะ
คุปต, 2544) ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิดการคิด และลงมือสืบแสวงหา
ความรู เพ่ือนํามาหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยท่ีผูสอนชวยอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูดานตาง ๆ วิธีการจัดการเรียนแบบสรางความรู (Constructivism) ท่ีชวย
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ ในการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบคนการอภิปราย การอธิบาย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
การเปรียบเทียบ เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547) และ
สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา คือการทําใหบุคคลมีความสามารถในการคิดเพ่ือท่ีจะชวยให
บุคคลมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งการพัฒนานักเรียนใหรูจักคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตองพัฒนากระบวนการเรียน การสอนโดย
มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด (ทิศนา แขมมณี และ
คนอ่ืน ๆ, 2544) ในการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิดนั้น การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) เปนความคิดประเภทหนึ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งท่ีมีคุณคาในตนเองอยางมาก สมควรท่ี
จะพัฒนาใหเกิดข้ึนกับทุกคน (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544) การคิดอยางมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธกับการแกปญหา (Problem Solving) และการแกปญหาสวนใหญตองใชการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนการคิดท่ีมีเหตุผลโดยผานการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ มีหลักเกณฑ มีหลักฐานเชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการสรุปและตัดสินใจวาสิ่งใด
ถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก สิ่งใดควรทํา จะชวยใหผูเรียนสามารถคนควาหา
ความรู และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีครูควรปลูกฝงให
นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใชในการ
แกปญหาตอไป

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูของ ทัศนวรรณ ประจันตะเสน (2551) กมลวรรณ สิงหามาตร (2552)
พวงเพชร เกตุวีระพงศ (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553) พบวา นักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีการคิด
วิจารณญาณผานเกณฑท่ีตั้งไว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว และจันทรจิรา  ภมรศิลปะธรรม (2551) อาทิตยา จิตรเอ้ือเฟอ (2551)
พบวากอนเรียน นักเรียนมีมโนทัศนในเรื่องท่ีเรียนถูกตองบางสวน แนวคิดคลาดเคลื่อน
บางสวนและแสดงมโนทัศนทางเลือก หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเสาะหาความรูแลวนักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนในเรื่องท่ีเรียน
ถูกตองเพ่ิมข้ึน จากความสําคัญของมโนทัศนทางวิทยาศาสตรการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีกลาวขางตน และสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานท่ีมีตอมโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดย

ใชวิธี การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีคะแนนท่ีไดจากการวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรผานเกณฑเปาหมายรอยละ 65 ของคะแนนเต็มและทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กับ
เกณฑรอยละ 65ของคะแนนเต็ม

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
พัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตร และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสารสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนขยายโอกาสในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จํานวน 30 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 600 คน

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อ. กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี เขตคุณภาพการศึกษา 5 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ท่ีไดจากการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ ข้ันท่ี 1 สุมเขตคุณภาพการศึกษามา 1 เขต
คุณภาพ ข้ันท่ี 2 สุมโรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนขยายโอกาสในเขตคุณภาพนั้นมา 1 โรงเรียน
ข้ันท่ี 3 สุมหองเรียนจากโรงเรียนท่ีสุมไดในข้ันท่ี 2 มา 1 หองเปนกลุมตัวอยางไดนักเรียน
จํานวน 30 คน

2. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-
Experimental Design) มีรูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
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2.1 การเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โดยวัดจากคะแนนการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 65
ของคะแนนเต็ม ใชรูปแบบท่ีมีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลองอยางเดียว (One Group
Posttest Design)

2.2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรูเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ใชรูปแบบกลุมท่ีมีการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการ
ตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีคาความเชื่อม่ัน คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก อยูใน
ระดับมาตรฐาน

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

เปนฐานจํานวน 10 แผน ใชเวลาสอนท้ังหมด 21 ชั่วโมง
4.3 กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูเปนฐาน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.4 เม่ือสิ้นสุดการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

เปนฐานท้ัง 10 แผน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบทดสอบวัด
มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทดสอบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

4.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
เพ่ือพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง
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5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติ

ของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชในการทดสอบหลังเรียนครั้งเดียว กับเกณฑ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําไปคํานวณจากสูตร t-test One Sample นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for
Dependent Samplesวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง

สารและสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.33 ของ
คะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว

2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
การพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช

วิธีการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว 2 ขอดังนี้

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่องสาร และสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.33
ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญในการคนหาความรู โดยผูเรียนมีบทบาทเปนผูปฏิบัติ วางแผนและ
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ออกแบบวิธีในการแสวงหาความรู เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยตนเอง โดยเริ่มจาก
ข้ันสรางความสนใจ ผูสอนจะกระตุนยั่วยุใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็นโดยการใช
คําถาม การสาธิต การสรางสถานการณ ในการสรางความสนใจเพ่ือใหผู เรียนเกิด
กระบวนการคิดในการกําหนดประเด็นปญหาในครั้งนั้นเพ่ือเชื่อมโยงไปสูข้ันสํารวจ และ
คนหาโดยผูเรียนชวยกันระดมสมองภายในกลุมถึงประเด็นปญหาและรวมกันวางแผน
ออกแบบปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสู
ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป โดยการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห นําเสนอ และรวมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไดซึ่งกันและกัน แลวรวมกันหาขอสรุปท่ีไดจากการทดลอง
กิจกรรมในครั้งนั้น ในข้ันขยายความรูผูเรียนสามารถนําความรู ท่ีไดมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดและในข้ันประเมินผล เปนข้ันท่ีผูเรียนจะนําองคความรูท่ีผูเรียนไดรับมา
สรางเปนองคความรูใหมดวยตนเอง เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด
ซึ่งเปนไปตาม แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม โดยเนนเก่ียวกับลักษณะของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ท่ีผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning are Active) เปน
กระบวนการ ท่ีผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณท่ีมีมากอนหรือความรูเดิมของ
ผูเรียน และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดท่ีหลากหลายเปนสิ่งท่ีมีคาและจําเปน
(Multiple Perspective are Valued & Necessary) ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของ
ตนเอง แนวคิดนี้จําเปนตองประกอบดวยแนวคิดท่ีหลากหลายและ กวางขวาง อาจมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ โดยท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุมเพ่ือน นักเขียน และหนังสือ เปน
ตน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมสงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและ สังเคราะห
สิ่งเหลานี้เปนแนวคิดท่ีบูรณาการข้ึนมาใหม ซึ่งพบวา ผูเรียนเม่ือนักเรียนไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา ภมรศิลปะธรรม (2552)
อาทิตยา  จิตรเอ้ือเฟอ (2551) เสฐียรพงษ  ศิวินา (2552) สําอาง สีหาพงษ (2552) และ
ตรีคูณ โพธิ์หลา (2553) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐานแลวผูเรียนมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยเฉลี่ยสูงข้ึน

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู เรื่องสารและสมบัติของสารกอนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัย เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน
และหลังเรียนพบวา คะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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จากผลการวิจัยจะเห็นวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูท่ีมีกิจกรรมฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจะแทรกอยูในข้ันตอนการ
จัดกิจกรรมท้ัง 5ข้ันดังนี้

ข้ันท่ี 1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียน หรือเรื่องท่ี
นาสนใจ โดยสรางสถานการณปญหา การตั้งคําถาม การสาธิต หรือเปนการเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมท่ีเพ่ิงเรียนผานมา เปนการกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นท่ีจะ
ศึกษา ในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในดานการระบุ
ประเด็นปญหา ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญท่ีเปนจุดเริ่มตนของทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพราะเปนกระบวนการท่ีทําใหนักเรียนตระหนักวาปญหาหรือความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนคืออะไร เปนการกระตุนใหนักเรียนเริ่มตนคิด

ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) เปนการทําความเขาใจประเด็น
ปญหาท่ีกําหนด วางแผนแนวทางในการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดแนวทางท่ี
เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง
ศึกษาจากใบความรู หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเพียงพอ นักเรียนไดฝก
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การบันทึกผลการทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมทดลองและ
การเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2
ดาน ไดแก ดานการตั้งสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล

ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันท่ี 2
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นําเสนอเปนตารางแผนผัง
มโนมติ การบรรยายสรุป ซึ่งเม่ือนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอสรุปของกลุมเรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนในหองเรียนรวมกันพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล
และความแตกตางของขอมูลในแตละกลุม หลังจากนั้นใหนักเรียนศึกษาใบความรูและ
รวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปของการศึกษาเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ในข้ันนี้นักเรียนจะ
ไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3 ดาน ไดแก การพิจารณาความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ดานการระบุลักษณะของขอมูล และดานการลงขอสรุป

ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีไดจากการสรุป
บทเรียนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติม หรือนําขอสรุปท่ีไดไปใช
อธิบายสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในครั้งนี้ผูวิจัยไดกระตุนใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดโดยการตั้ง
คําถาม ซึ่ ง ใน ข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณท้ัง
6 ดาน ดังท่ีไดกลาวมาในข้ันท่ี 1-3
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ข้ันท่ี 5 ข้ันประ เ มินผล ( Evaluation)  เป นการประเ มินการ เรี ยนรู ด ว ย
กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนการ
ใหโอกาสท่ีหลากหลายแกผูเรียนในการแสดงออกถึงความรูท่ีมีอยู การประเมินสามารถ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลาไมจําเปนตองอยูตอนทายของบทเรียน ในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับการฝก
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการประเมินผล

จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐาน ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู เปนการฝกทักษะการคิดใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชคําถามใน
การกระตุนซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545) ท่ีกลาววา ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกิด
คําถาม เกิดการคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนํามาประมวลหาคําตอบหรือ
ขอสรุปดวยตนเองและยังทําใหผูเรียนไดพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริงท่ีมีอยูแลว เพ่ือ
กําหนดสมมติฐานท่ีเปนไปได และทําการตรวจสอบ วิเคราะห แปลผล สรุปผลพิจารณา
ความสอดคลอง ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลมีการตรวจสอบความถูกตองขององค
ความรูและกระบวนการท่ีไดโดยวิเคราะหแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน และกัน สอดคลองกับ
สุวิทย มูลคํา (2547) ท่ีกลาววา การคิดท่ีมีเหตุผล โดยผานการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ มีหลักเกณฑ มีหลักฐานท่ีเชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการสรุปและตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2553) ท่ีกลาววา
กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ เก่ียวกับสถานการณท่ีเปนปญหาคลุมเครือ มีความ
ขัดแยง เพ่ือตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ สิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา โดยใชความรู
ความคิดจากประสบการณของตนจากขอมูลท่ีรอบดาน ท้ังขอมูลเชิงวิชาการ ขอมูล
ทางดานสิ่งแวดลอมและขอมูลสวนตัวของผูคิด ดังนั้นอาจกลาวไดวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สถิตไพบูลย (2550)
ทัศนวรรณ ประจันตะเสน (2551) กมลวรรณพร สิงหามาตร (2552) พวงเพชร เกตุวีระ
พงศ (2552) จีรนันท วงศกอม (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน

ฐานจะประสบผลสําเร็จและผูเรียนมีความรูคงทนไดข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไดแก
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ผูเรียน ครูผูสอน บรรยากาศในชั้นเรียน ระยะเวลา การฝกซ้ํา ๆ และแหลงเรียนรู ท่ี
เหมาะสมท่ีผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเพ่ือตอบขอสงสัยไดหลากหลาย

2. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐาน เปนการฝกทักษะการคิด การแสวงหาความรู จึงควรนําไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา โดยครูผูสอนตองปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ประเด็นปญหาใหเหมาะสม
กับเนื้อหา เวลา ผูเรียนรวมท้ังความยากงายของประเด็นปญหาท่ีจะนํามาสอน

3. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมุงเนนการปลูกฝง
ใหผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรู เปนฐานไปทําการวิจัยเ พ่ือพัฒนามโนทัศนและทักษะในการคิดอยาง อ่ืน
นอกเหนือจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน คิดแกปญหา คิดสรางสรรค คิดสังเคราะห
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสูงข้ึน

2. ควรมีการทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา เพ่ือเปนการ
ฝกทักษะการคิดจากการใชคําถามเปนตัวกระตุนใหกับผูเรียน โดยผูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ควรมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดลอมของ
ผูเรียนในแตละระดับชั้นและทองถ่ิน
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