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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน
เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ร อ ยละ 65 ของคะแนนเต็ ม
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
เรี ย นวิ ท ยาศาสตร โดยใช วิ ธีก ารจั ด การเรีย นรูแ บบ สื บ เสาะหาความรูเ ป น ฐาน เรื่ อ ง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เครื่องมือที่ใชใน
การทดลองปฏิบัติคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 10 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การวิเคราะหขอมูลใชการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑ
และเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย
ใช t-test
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ผลการวิจั ย พบวา นักเรีย นมีมโนทัศ นทางวิทยาศาสตร ห ลัง เรีย นเฉลี่ย ร อยละ
73.33 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม และทักษะการ
วิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
จากรายงานการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นกลุ ม สาระวิ ท ยาศาสตรข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 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) และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดใหม
พรหมสุวรรณ พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พบวา
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดไตรตรองอยูในระดับ พอใช (โรงเรีย นวัดใหมพรหมสุว รรณ, 2553) จากขอมู ล
ขางตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในเกณฑที่ต่ํากวา
มาตรฐานที่ โ รงเรี ย นและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากํ า หนดไว และเมื่ อ ดู จ ากช ว งคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2554 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาสาระที่ 3 เรื่องสารและสมบัติของสาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ํา
กวาเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากมโนทัศน เปนองคประกอบหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2553) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนามโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงกวาหรือเทากับเกณฑทาง
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไวโดยเริ่มพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรตั้งแต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งนักเรียนจะตองมีการสรางองคความรูดวยตนเองโดยผา น
กระบวนการคิดและเชื่อมโยงเนื้อหาแตละสาระการเรียนรูมาสรางเปนองคความรูใหมใหกับ
ตนเอง และนักเรียนสามารถนําเอาองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวใช
การคิดอยางมีวิจารณญาณไตรตรองปญหาจนสามารถแกปญหานั้นได ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวา
หนาที่ของครูที่จะพัฒนาทักษะการคิดควบคูไปกับความรูดานเนื้อหา โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานเขาใจในเรื่องที่เรีย นและเปนการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
แกปญ หาด ว ยตั ว นักเรีย นเองและนักเรี ย นสามารถนํา ความรูไ ปใช ในชีวิ ตประจํา วัน ได
(สุวิทย มูลคํา, 2547) การเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) เปน
การจัดการเรียนรูตามแนวการสรางสรรคความรู โดยใหผูเรียนคนหาความรูไดดวยตนเอง
หรือสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (พิมพันธ เดชะ
คุปต, 2544) ผูส อนจะกระตุน ใหผูเ รีย นเกิ ดคําถาม เกิ ดการคิด และลงมื อสืบแสวงหา
ความรู เพื่อนํามาหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกใน
การเรี ย นรู ด า นต า ง ๆ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นแบบสรา งความรู (Constructivism) ที่ ช ว ย
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ ในการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การสํารวจ
ตรวจสอบ การสื บ ค น การอภิ ป ราย การอธิ บ าย การรวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห
การเปรียบเทียบ เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547) และ
สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา คือการทําใหบุคคลมีความสามารถในการคิดเพื่อที่จะชวยให
บุคคลมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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เปน เครื่องมือในการเรีย นรูไดดว ยตนเอง ซึ่งการพัฒ นานักเรีย นใหรู จักคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตองพัฒนากระบวนการเรียน การสอนโดย
มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด (ทิศนา แขมมณี และ
คนอื่น ๆ, 2544) ในการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิดนั้น การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) เปนความคิดประเภทหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาในตนเองอยางมาก สมควรที่
จะพัฒนาใหเกิดขึ้นกับทุกคน (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544) การคิดอยางมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธกับการแกปญหา (Problem Solving) และการแกปญหาสวนใหญตองใชการ
คิดอยา งมี วิจ ารณญาณ ซึ่ งเปน การคิ ดที่ มีเ หตุผ ลโดยผา นการพิจ ารณาไตรต รองอยา ง
รอบคอบ มีห ลักเกณฑ มีห ลักฐานเชื่อถือได เพื่อนํา ไปสูการสรุปและตัดสิน ใจวาสิ่งใด
ถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก สิ่ งใดควรทํา จะชวยใหผูเรียนสามารถคนควาหา
ความรู และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ครูควรปลูกฝงให
นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใชในการ
แกปญหาตอไป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูของ ทัศนวรรณ ประจัน ตะเสน (2551) กมลวรรณ สิงหามาตร (2552)
พวงเพชร เกตุวีระพงศ (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553) พบวา นักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีการคิด
วิจารณญาณผานเกณฑที่ตั้งไว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว และจันทรจิรา ภมรศิลปะธรรม (2551) อาทิตยา จิตรเอื้อเฟอ (2551)
พบวากอนเรียน นักเรียนมีมโนทัศนในเรื่องที่เรียนถูกตองบางสวน แนวคิดคลาดเคลื่อน
บางสว นและแสดงมโนทัศนทางเลือก หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบเสาะหาความรูแลวนักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนในเรื่องที่เรีย น
ถูกตองเพิ่มขึ้น จากความสําคัญของมโนทัศนทางวิทยาศาสตรการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กลาวขางตน และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับ
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุว รรณ ทําใหผูวิจัย มีความสนใจที่จ ะศึกษาผลของการใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานที่มีตอ มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดย
ใชวิธี การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีคะแนนที่ไดจากการวัด มโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรผานเกณฑเปาหมายรอยละ 65 ของคะแนนเต็มและทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กับ
เกณฑรอยละ 65ของคะแนนเต็ม
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กอนเรียนและหลังเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
พัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตร และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง สารและสมบัติของสารสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน นักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนขยายโอกาสในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จํานวน 30 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 600 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ อ. กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี เขตคุณภาพการศึกษา 5 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่ไดจากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ ขั้นที่ 1 สุมเขตคุณภาพการศึกษามา 1 เขต
คุณภาพ ขั้นที่ 2 สุมโรงเรียนที่เปนโรงเรียนขยายโอกาสในเขตคุณภาพนั้นมา 1 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 สุมหองเรียนจากโรงเรียนที่สุมไดในขั้นที่ 2 มา 1 หองเปนกลุมตัวอยางไดนักเรียน
จํานวน 30 คน
2. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปน การวิจัย เชิงทดลองเบื้องตน (PreExperimental Design) มีรูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
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2.1 การเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โดยวัดจากคะแนนการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานเทียบกับเกณฑที่กําหนดรอยละ 65
ของคะแนนเต็ม ใชรูปแบบที่มีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลองอยางเดียว (One Group
Posttest Design)
2.2 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรูเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ใชรูปแบบกลุมที่มีการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการ
ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคาความเชื่อมั่น คาความยากงาย และคา อํานาจจําแนก อยูใน
ระดับมาตรฐาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐานจํานวน 10 แผน ใชเวลาสอนทั้งหมด 21 ชั่วโมง
4.3 กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูเปนฐาน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เปนฐานทั้ง 10 แผน ผูวิจัยทําการทดสอบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบทดสอบวัด
มโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทดสอบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.5 ตรวจให ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
เพื่อพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง
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5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชในการทดสอบหลังเรียนครั้งเดียว กับเกณฑ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวนําไปคํานวณจากสูตร t-test One Sample นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for
Dependent Samplesวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรีย นเฉลี่ย รอยละ 73.33 ของ
คะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
2. ทักษะการคิดอยางมีวิจ ารณญาณของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 1 ที่เรีย น
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช
วิธีการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว 2 ขอดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อเปรีย บเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรีย น
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่องสาร และสมบัติของสาร มีมโนทัศนทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.33
ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญในการคนหาความรู โดยผูเรียนมีบทบาทเปนผูปฏิบัติ วางแผนและ
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ออกแบบวิ ธี ในการแสวงหาความรู เพื่ อ แกป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ได ดว ยตนเอง โดยเริ่ ม จาก
ขั้น สรางความสนใจ ผูส อนจะกระตุนยั่ว ยุใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น โดยการใช
คํ า ถาม การสาธิ ต การสร า งสถานการณ ในการสร า งความสนใจเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการคิดในการกําหนดประเด็นปญหาในครั้งนั้นเพื่อเชื่อมโยงไปสูขั้นสํารวจ และ
คน หาโดยผูเรีย นชว ยกัน ระดมสมองภายในกลุมถึงประเด็น ปญหาและรว มกัน วางแผน
ออกแบบปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสู
ขั้น การอธิบายและลงขอสรุป โดยการนําขอมูล ที่ไดมาวิเคราะห นําเสนอ และรว มกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดซึ่งกันและกัน แลวรวมกันหาขอสรุปที่ไดจากการทดลอง
กิจ กรรมในครั้ งนั้ น ในขั้ น ขยายความรู ผูเ รี ย นสามารถนํา ความรู ที่ไ ด มาประยุ ก ตใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันไดและในขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ผูเรียนจะนําองคความรูที่ผูเรียนไดรับมา
สรางเปนองคความรูใหมดวยตนเอง เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด
ซึ่ ง เป น ไปตาม แนวคิ ด ของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม โดยเน น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ที่ผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning are Active) เปน
กระบวนการ ที่ผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มีมากอนหรือความรูเดิมของ
ผูเรียน และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดที่หลากหลายเปนสิ่งที่มีคาและจําเปน
(Multiple Perspective are Valued & Necessary) ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของ
ตนเอง แนวคิดนี้จําเปนตองประกอบดวยแนวคิดที่หลากหลายและ กวางขวาง อาจมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ โดยที่ผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุมเพื่อน นักเขียน และหนังสือ เปน
ตน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมสงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและ สังเคราะห
สิ่งเหลานี้เปนแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม ซึ่งพบวา ผูเรียนเมื่อนักเรียนไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน มีมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา ภมรศิลปะธรรม (2552)
อาทิตยา จิตรเอื้อเฟอ (2551) เสฐียรพงษ ศิวินา (2552) สําอาง สีหาพงษ (2552) และ
ตรีคูณ โพธิ์หลา (2553) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐานแลวผูเรียนมีมโนทัศนทางวิทยาศาสตรโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรีย บเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู เรื่องสารและสมบัติของสารกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน
และหลังเรียนพบวา คะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากผลการวิจัยจะเห็นวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่มีกิจกรรมฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจะแทรกอยูในขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมทั้ง 5ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียน หรือเรื่องที่
นาสนใจ โดยสรางสถานการณปญหา การตั้งคําถาม การสาธิต หรือเปนการเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่เพิ่งเรียนผานมา เปนการกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะ
ศึกษา ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในดานการระบุ
ประเด็ น ป ญ หา ซึ่ ง เป น กระบวนการสํ า คั ญ ที่ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ของทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนตระหนักวาปญหาหรือความขัดแยงที่
เกิดขึ้นคืออะไร เปนการกระตุนใหนักเรียนเริ่มตนคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เปน การทําความเขาใจประเด็น
ปญหาที่กําหนด วางแผนแนวทางในการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดแนวทางที่
เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง
ศึกษาจากใบความรู หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ นักเรี ยนไดฝก
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การบันทึกผลการทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมทดลองและ
การเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2
ดาน ไดแก ดานการตั้งสมมติฐานและการรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 2
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน นําเสนอเปนตารางแผนผัง
มโนมติ การบรรยายสรุป ซึ่งเมื่อนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอสรุปของกลุมเรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนในหองเรียนรวมกันพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล
และความแตกตางของขอมูลในแตละกลุม หลังจากนั้นใหนักเรีย นศึกษาใบความรูและ
รวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปของการศึกษาเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ในขั้นนี้นักเรียนจะ
ไดรับการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3 ดาน ไดแก การพิจารณาความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ดานการระบุลักษณะของขอมูล และดานการลงขอสรุป
ขั้น ที่ 4 ขั้น ขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่ไดจ ากการสรุป
บทเรียนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใช
อธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ในการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรูในครั้ งนี้ผูวิจัย ได กระตุน ใหนัก เรีย นเกิดกระบวนการคิ ดโดยการตั้ ง
คํ า ถาม ซึ่ ง ในขั้ น นี้ นั ก เรี ย นจะได รั บ การฝ ก ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณทั้ ง
6 ดาน ดังที่ไดกลาวมาในขัน้ ที่ 1-3
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ขั้นที่ 5 ขั้ น ประเมิ น ผล (Evaluation) เป น การประเมิ น การเรี ย นรู ด ว ย
กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนการ
ใหโอกาสที่หลากหลายแกผูเรียนในการแสดงออกถึงความรูที่มีอยู การประเมินสามารถ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาไมจําเปนตองอยูตอนทายของบทเรียน ในขั้นนี้นักเรียนจะไดรับการฝก
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการประเมินผล
จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนฐาน ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู เปนการฝกทักษะการคิดใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชคําถามใน
การกระตุนซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2545) ที่กลาววา ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกิด
คําถาม เกิดการคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพื่ อนํามาประมวลหาคําตอบหรื อ
ขอสรุปดวยตนเองและยังทําใหผูเรียนไดพิจารณาขอมูลและขอเท็จจริงที่มีอยูแลว เพื่อ
กําหนดสมมติฐานที่เปนไปได และทําการตรวจสอบ วิเคราะห แปลผล สรุปผลพิจารณา
ความสอดคลอง ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลมีการตรวจสอบความถูกตองขององค
ความรูและกระบวนการที่ไดโดยวิเคราะหแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน และกัน สอดคลองกับ
สุวิทย มูลคํา (2547) ที่กลาววา การคิดที่มีเหตุผล โดยผานการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ มี ห ลั ก เกณฑ มี ห ลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสรุ ป และตั ด สิ น ใจที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพว า สิ่ ง ใดถู ก ต อ ง สอดคล อ งกั บ ประพั น ธ ศิ ริ สุ เ สารั จ (2553) ที่ ก ล า วว า
กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหาคลุมเครือ มีความ
ขัดแยง เพื่อตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ สิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา โดยใชความรู
ความคิ ด จากประสบการณ ข องตนจากข อ มู ล ที่ ร อบด า น ทั้ ง ข อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ ข อ มู ล
ทางดานสิ่งแวดลอมและขอมูล สว นตัว ของผูคิด ดังนั้ น อาจกลาวไดวา การจัดกิจ กรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สถิตไพบูลย (2550)
ทัศนวรรณ ประจันตะเสน (2551) กมลวรรณพร สิงหามาตร (2552) พวงเพชร เกตุวีระ
พงศ (2552) จีรนันท วงศกอม (2552) และปริญญาพร เรืองสุทธิ์ (2553)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐานจะประสบผลสําเร็จและผูเรียนมีความรูคงทนไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไดแก
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ผูเ รี ย น ครู ผู ส อน บรรยากาศในชั้น เรี ย น ระยะเวลา การฝ ก ซ้ํา ๆ และแหลง เรีย นรู ที่
เหมาะสมที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเพื่อตอบขอสงสัยไดหลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
ฐาน เปนการฝกทักษะการคิด การแสวงหาความรู จึงควรนําไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา โดยครูผูสอนตองปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ประเด็นปญหาใหเหมาะสม
กับเนื้อหา เวลา ผูเรียนรวมทั้งความยากงายของประเด็นปญหาที่จะนํามาสอน
3. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนฐาน ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ที่มุงเนนการปลูกฝง
ใหผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู เ ป น ฐานไปทํ า การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นามโนทั ศ น แ ละทั ก ษะในการคิ ด อย า งอื่ น
นอกเหนือจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน คิดแกปญหา คิดสรางสรรค คิดสังเคราะห
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสูงขึ้น
2. ควรมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐานไปใชกับผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา เพื่อเปนการ
ฝกทักษะการคิดจากการใชคําถามเปนตัวกระตุนใหกับผูเรียน โดยผูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ควรมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดลอมของ
ผูเรียนในแตละระดับชั้นและทองถิ่น
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