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บทคัดยอ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรที่เนนการคิดวิเคราะห พรอมท้ังศึกษาความกาวหนาทางการเรียน และ
ประสิทธภิาพของกระบวนการจัดการเรียนรู ขัน้ตอนการวิจยัประกอบดวย การทดสอบกอน
เรียน การจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูรวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 5 ขั้น ไดแก ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจคนหา ขั้นสรางคําอธิบาย ขั้น
อภิปรายความรู และข้ันประเมินผล และการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
การเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เนนการคิดวิเคราะหทุกข้ันตอน ทําใหผูเรียนมี
คะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียน (37.10±1.79) สูงกวาคะแนนความ
สามารถดานการคิดวิเคราะหกอนเรยีน (19.47±2.91) อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 
โดยยกระดับความสามารถดานการคิดวิเคราะหจากระดับพอใชไปอยูในระดับดีมาก ผูเรยีน
มีความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (<g> = 0.69) นอกจากนี้กระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะวิทยาศาสตรที่เนนการคิดวิเคราะหนี้มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 
เทากับ 78.80/82.44 ซึง่สงูกวาเกณฑมาตรฐานทีต่ัง้ไว (75/75) โดยสามารถยกระดับความ

สามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรยีนไดคลอบคลุมท้ังแบบวิเคราะหความสําคัญ วเิคราะห

ความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ 

คําสําคัญ: ความสามารถการคิดวิเคราะห การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะวิทยาศาสตร
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ABSTRACT
 This research aimed to compare the analytical thinking ability of grade 9 
students before and after using a science inquiry learning model with an emphasis 
on analytical thinking. The students’ learning improvement and effectiveness of the 
model were also analyzed. The research methodology comprised of a pre-test, 18 
hours teaching and learning that involved lesson plans with an emphasis on analytical 
thinking composed of engagement, exploration, explanation, discussion, and 
evaluation, and a post-test. The results revealed that, after use of the science inquiry 
learning model with an emphasis on analytical thinking at each step of inquiry, the 
students recorded an average post-test score in the analytical thinking ability exam 
of 37.10±1.79, higher than the average pre-test score of 19.47±2.91 at a significance 
level of .05. The students’ analytical thinking ability improved from a fairly to a very 
good level. The students had learning improvement at a medium level (<g> = 0.69). 
In addition, the science inquiry learning model with an emphasis on analytical thinking 
had the effectiveness (E1/E2) of 78.73/82.44, which is higher than the standard 
criterion of 75/75. The model was able to improve the students’ analytical thinking 
ability in prioritizing, relations, and principles. 

Keywords: Analytical thinking ability: Science inquiry approac 

บทนํา
 การคิดวิเคราะห (Analytical thinking) เปนความสามารถในการจําแนกแยกแยะ
องคประกอบสวนยอยๆ ของเรื่องราวตางๆ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลและหลักการ
มาอธิบายเร่ืองนั้นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งข้ึน ประกอบดวย การวิเคราะหความ
สาํคญัหรอืการวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหความสัมพนัธ และการวิเคราะหหลกัการ 

การบูรณาการการฝกคิดวิเคราะหเขาไปในกระบวนการจัดการเรียนรูตามสาระ จะเกิด
ประโยชนสองตอ คือ นอกจากผูเรียนจะมีโอกาสฝกฝนพัฒนาทักษะการคิดมากข้ึนแลว 

ทักษะเหลานี้ยังชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสาระท่ีเรียนเพิ่มข้ึน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้นดวย (ทิศนา แขมมณี, 2554; McDonald, 2012) ดวยเหตุนี้การจัดการ
ศกึษาในยคุปจจบัุนจงึมีเปาหมายสําคญัอยางหนึง่คอื พฒันาผูเรยีนใหเกดิความสามารถใน

การคิด เพื่อเปนรากฐานสําคัญใหผูเรียนพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามย่ิงๆ ขึ้นไป 
สามารถดํารงตนอยูในสังคมการเรียนรูในยุคศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีศักยภาพและมีความ

สุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 
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 อยางไรก็ตามแมจะมีการสงเสรมิใหมีการจัดการเรียนรู เพือ่พฒันาการคิดวิเคราะห
ควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตในสองทศวรรษท่ีผานมาพบวา 
การพัฒนาในสองสวนนี้ยังไมบรรลุเปาหมายสูงสุดท่ีตองการ ดังจะเห็นไดจากผูเรียนโดย
สวนใหญของประเทศมีคะแนนการทดสอบระดับชาติ ONET ไมผานเกณฑทีต่ัง้ไว (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2549; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา; 2550) 
อกีท้ังคะแนนความสามารถดานการคดิวิเคราะหก็ตํา่กวาเกณฑมาตรฐาน ดังจะเหน็ไดจาก
คะแนนที่คอนขางตํ่าจากผลการสอบ PISA ที่ใชขอสอบเนนการคิดวิเคราะห (สุนีย 
คลายนิล และคณะ, 2550) ปญหาดังกลาวเกิดจากครูยังเนนการถายเทความรู ไมถายเท
ความคิด เนนการทองจํา ไมนําไปสูการคิดวิเคราะห (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; ไพฑูรย 
สนิลารัตน, 2543) อกีท้ังครูยงัขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
ที่ผสมผสานกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห (สิทธิพล อาจอินทร, 2554)
 จากรายงานวิจัยทางการศึกษาพอสรุปไดวา การพัฒนาการคิดวิเคราะหควรเร่ิม
ตนจากการใชคําถาม ซึ่งอาจเปนการถามโดยใชเทคนิค 5W 1H (สุวิทย มูลคํา, 2547) หรือ
การถามในลักษณะอื่นๆ เชน คําถามเชิงเงื่อนไข คําถามเก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
และคําถามเชิงเปรียบเทียบ เปนตน การถามจะชวยไลเรียงความชัดเจนในแตละเร่ืองที่เรา
กําลังคิดเปนอยางดี นาํไปสูการสืบคนขอมูลโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพือ่หา
คําตอบ จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง เปนการ
เชื่อมโยงความคิดอยางเปนระบบ นอกจากนี้การอภิปรายในเหตุและผลของส่ิงที่ศึกษา จะ
ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหมากข้ึน (สิทธิพล อาจอินทร, 2554) นอกจากนี้ทักษะ
การคิดวิเคราะหสามารถพัฒนาไดดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ ที่ประกอบดวยการ
กําหนดปญหา การคาดคะเนคําตอบ การวางแผนและออกแบบการเก็บขอมูล (ทิศนา 
แขมมณี, 2554) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการวิจัยของ กรรณิการ กวางคีรี (2555) ธวัช ยะ

สุคํา (2553) สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต (2553) McDonald (2012) และ Nuangchalerm 
and Thammasena (2009) 

 บทความวิจยัฉบับน้ีไดนาํเสนอผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะวิทยาศาสตรทีเ่นน
การคิดวิเคราะห สาระการเรียนรูวทิยาศาสตรเรือ่งชวีติและส่ิงแวดลอม ทีใ่ชแหลงเรยีนรูใน
ชุมชนเปนฐานการเรียนรู (Area-based learning) เพื่อยกระดับความสามารถดานการคิด

วเิคราะหของผูเรยีนหลังเรยีนใหสงูกวากอนเรยีน ศกึษาความกาวหนาของผูเรยีนดานความ
สามารถในการคิดวิเคราะห และประสิทธภิาพของกระบวนการจัดเรียนรู ซึง่จะเปนตวัอยาง
ทีเ่ปนประโยชนตอครู ในการนําไปใชในการจัดการเรียนการเรียนรูใหเกิดประสิทธภิาพ และ

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรในลําดับตอไป
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วิธีการวิจัย
 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบานนา อําเภอ
ศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2556 ที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับเกง (3.5 และ 4.0) ปานกลาง (2.5 และ 3.0) 

และออน (2.0 – 0.0) จํานวน 11 12 และ 7 คน ตามลําดับ รวมท้ังสิ้น 30 คน เนื่องจาก
โรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพียงหน่ึงหองเรียน 
 การวิจยันีใ้ชแบบแผนการวิจยัก่ึงทดลองโดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลอง
กลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Single group, pretest - posttest design) 
มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห ซึง่ผานการ
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ และผานการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใช
กลุมเปาหมาย และมีคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาอยูระหวาง 0.2 – 0.8 คา p เทากับ 0.54 
คา r เทากับ 0.39 และคา KR-20 เทากับ 0.86 ใชเวลาสอบ 1 ชั่วโมง บันทึกผลสอบท่ีได
เปนคะแนนกอนเรียน แบบวัดฉบับน้ีเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 
ขอ แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ คิดวิเคราะหความสําคัญ คิดวิเคราะหความสัมพันธ และคิด
วิเคราะหหลักการ องคประกอบละ 15 ขอๆ ละ 1 คะแนน  
 2. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
จํานวน 6 แผน รวมเวลา 18 ชั่วโมง แตละแผนประกอบดวยข้ันตอนการสืบเสาะ 5 ขั้น และ
ในแตละข้ันของการสบืเสาะมีการบูรณาการการฝกการคิดวิเคราะหควบคูกันไป (ภาพที ่1) 
แผนการจัดการเรียนรูนี้ไดผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ และผานการทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมเปาหมาย และไดคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 
79.78/81.35 โดยแตละแผนมีรายละเอียดสําคัญดังตาราง 1 หลังการจัดการเรียนรูในแตละ
คร้ังจะทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3 ขอ ใชเวลาสอบ 10 นาที บันทึกผลสอบท่ีไดเปนคะแนนระหวางเรียน 
แบบฝกนีเ้ปนแบบปรนัยชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก และเขียนแสดงเหตุผล ซึง่ผานการตรวจ
สอบโดยผูเชี่ยวชาญ และผานการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุม
เปาหมาย มีคาความยากงาย (p) เทากับ 0.51 คาอํานาจการจําแนก (r) เทากับ 0.40 

คาความเช่ือม่ัน (KR-20) เทากับ 0.83 รวมท้ังสิ้นจํานวน 11 ชุด 
 3. ทดสอบหลังเรยีนโดยใชแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห ซึง่เปนแบบ
ทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน ใชเวลาสอบ 1 ชั่วโมง

 4. นําผลการวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนมา
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ วิเคราะหระดับความสามารถดานการคิด
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วิเคราะหโดยจําแนกเปน 5 ระดับ ไดแก ดีมาก (36-45 คะแนน) ดี (28-35 คะแนน) 
ปานกลาง (18-27 คะแนน) พอใช (8-17 คะแนน) และควรปรับปรุง (0-7 คะแนน) 
นาํคาเฉลีย่มาเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิตทิีร่ะดับนัยสําคัญ .05 โดยใชการทดสอบ
ทีแบบกลุมเปาหมายไมอิสระ (t-test for dependent sample) ดวยโปรแกรม Microsoft 
office excel วิเคราะหความกาวหนาของผูเรียนดานการพัฒนาความสามารถในการคิด
วเิคราะหโดยการหาคาดัชนคีวามกาวหนา (Normalized gain: <g>) และหาคาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดเรียนรูโดยการหาคา E1/E2 และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 75/75 

ตาราง 1 ขอมูลแผนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูหลัก
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ภาพที่ 1  ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะวทิยาศาสตร
 ที่เนนการคิดวิเคราะห
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน 
 จากการวิเคราะหคะแนนแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหกอนเรียน 
พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.47±2.91 จัดอยูในระดับพอใช และสามารถจําแนกไดเปน 3 
กลุมคือ ดี ปานกลาง และพอใช โดยมีรอยละของจํานวนนกัเรยีนในแตละกลุมเทากับ 3.3 ,50.0 
และ 46.7 ตามลําดับ สําหรับคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 37.10±1.79 จัดอยูในระดับ
ดีมาก และสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ดีมาก และดี โดยมีรอยละของจํานวนนักเรียน
ในแตละกลุมเทากับ 90.0 และ 10.0 ตามลําดับ (ภาพที่ 2) 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา
มากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 34.43* และ 
p = .00) สรุปไดวาวิธกีารจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะทีเ่นนการคิดวิเคราะห สามารถยกระดับ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยภาพรวมจากระดับพอใชเปนระดับดี
มาก นอกจากนี้หากพิจารณาแยกเปนองคประกอบยอยตางๆ ของการคิดวิเคราะหไดแก 
คิดวิเคราะหความสําคัญ คิดวิเคราะหความสัมพนัธ และคิดวิเคราะหหลักการ พบวาคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนของแตละองคประกอบยอยสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนขององคประกอบ
ยอยนัน้ๆ อยางมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยการคิดวิเคราะหความสําคญัมีคาคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือคิดวิเคราะหความสัมพันธ และคิดวิเคราะหหลักการ ตามลําดับ (ภาพที่ 
3) 

ภาพที่ 2 ระดับความสามารถดานการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน
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2. ความกาวหนาของผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 จากการพจิารณาคะแนนความสามารถทางการคิดวิเคราะหกอนเรยีนและหลังเรยีน
เรียนพบวา นักเรียนทั้งชั้นมีดัชนีความกาวหนาเฉลี่ย เทากับ 0.69 จัดอยูในระดับกลาง 
(Medium gain) และเม่ือแยกพิจารณาความกาวหนาของนักเรียนเปนรายดานของการคิด
วิเคราะหพบวา มีความกาวหนาดานการวิเคราะหความสําคัญ ไมแตกตางกันทั้ง 3 ดาน 
โดยจัดอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกับภาพรวม (ภาพที่ 3) โดยมีนักเรียนรอยละ 46.67 
ไดคะแนนเทากับหรือมากกวาคาเฉลีย่รายช้ัน จากภาพท่ี 4 จะเหน็ไดวาไมมีนกัเรียนคนใด
มีความกาวหนาทางดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับต่ํา นกัเรยีนกวารอยละ 50 มีดัชนคีวาม
กาวหนาอยูในระดับกลาง และอีกกวารอยละ 50 มีดัชนีความกาวหนาอยูในระดับสูง 

    ภาพที่ 3  คะแนนความสามารถทางการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน และดัชนี 

 ความกาวหนาแบบภาพรวมและแบบแยกองคประกอบยอย

69
.0

6

69
.0

7

67
.4

3

69
.3

5

42
.0

0

40
.2

247
.5

6

43
.2

6

82
.2

2

81
.3

3

83
.7

8

82
.4

4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

- 63 -

ภาพที่ 4 ดัชนีความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู
 จากผลการวิจัยในขอ 1 และขอ 2 สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
วิทยาศาสตรตามแนวทางของงานวิจัยนี้ สามารถยกระดับความสามารถดานการคิด
วิเคราะหของนักเรียนไดเปนอยางดี จึงเปนที่นาสนใจวารูปแบบของกระบวนการจัดการ
เรียนรูในคร้ังนี้มีประสิทธิภาพเปนอยางไร และอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม จากการ
วเิคราะหคะแนนแบบฝกหัดในแตละแผน เพือ่นาํมาหาคะแนนประสิทธภิาพของกระบวนการ 
(E1) ไดผลดังภาพที่ 5 

       ภาพที่ 5  คะแนนรอยละแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหแตละแผนการจัดการเรียนรู

 กับคะแนนรอยละแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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 จากภาพจะเหน็ไดวา ประสิทธภิาพของกระบวนการมีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน
รอยละ 75 ทัง้แบบโดยรวมและแบบรายดาน โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 78.80 โดยดานวิเคราะห
ความสําคัญมีคะแนนสูงสุดเปนไปในแนวทางเดียวกันกบัคะแนนประสิทธภิาพของผลลัพธ 
(E2) ในขณะท่ีคา E1 ของดานวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการมีคาตํ่าลง
มา ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการคิดท้ังสองแบบน้ีตองอาศัยความสามารถท่ีสูงขึ้นกวาการคิด
วิเคราะหองคประกอบ ทําใหคะแนนในสวนน้ียังไมสูงเทาท่ีควรจึงตอไดรับการพัฒนามาก
ขึ้น ในสวนของคะแนนแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียน เมื่อนํามาหา
คาประสิทธภิาพของผลลพัธพบวา มีคาอยูระหวาง 81.33 ถงึ 83.78 คิดเปนคาเฉลีย่เทากับ 
82.44 แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนนี้มีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานท้ังแบบโดยรวมและแบบรายดาน 
 จากผลการวิจัยโดยรวมสะทอนใหเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
วิทยาศาสตรที่เนนการคิดวิเคราะหในทุกข้ันตอนของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรนี้มีคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 78.80/82.44 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว และคา E1 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นวาการฝกปฏิบัติที่ตอเนื่องจะทําใหผูเรียนเกิดความคุนเคย 
และมีความชํานาญในการทําสิ่งน้ันๆ เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ (ทิศนา แขมมณี, 2554) และเน่ืองดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูทีมี่ประสิทธภิาพและฝกคิดวิเคราะหอยางตอเนือ่ง จงึทาํใหผูเรยีน
สามารถยกระดับความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรยีนใหสงูกวากอนเรยีนอยางมีนยั
สําคัญทางสถิติ และสูงถึงระดับมาตรฐานท่ีตั้งไวได (กรรณิการ กวางคีรี, 2555; สิทธิพล 
อาจอินทร, 2554; Nuangchalerm and Thammasena, 2009) จึงเปนเครื่องยืนยันไดวา 
การฝกใหผูเรยีนไดคิดวิเคราะหประเด็นยอยของความรู เชือ่มโยงความสัมพนัธเชงิหลกัการ

และเหตุผลของประเด็นยอยเหลานั้น นําไปสูการเกิดความเขาใจท่ีถองแท (สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ, 2555; McDonald, 2012) การท่ีผูเรียนไดมีโอกาสในการนําเสนอเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรูกับผูอื่น คิดวิเคราะหและซักถาม แสดงเหตุผลโตแยงในคําอธิบายท่ีสรางขึ้น ทําให
นักเรียนเกิดความเขาใจท่ีลึกซึ้งในงานของตนเอง (สุภาพร พรไตร, 2555; National 
Research Council, 2000; Proulx, 2004)
 กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เนนการคิดวิเคราะห ตองเร่ิมตนดวยการ
ที่ครูนําเสนอสถานการณที่นาสนใจ แลวใชคําถามท่ีหลากหลาย (สุวิทย มูลคํา, 2547) จะ
ทาํใหนกัเรยีนไดฝกคิดวิเคราะหองคประกอบ ความสมัพนัธ หลกัการเหตแุละผลในเรือ่งรา
วนัน้ๆ (สภุาพร พรไตร, 2555) ในขัน้ของการสํารวจคนหาตองใหนกัเรยีนไดฝกคิดวิเคราะห
องคประกอบ ความสัมพันธ และหลักการระหวางตัวแปรอิสระ (เหตุ) และตัวแปรตาม (ผล) 

และจัดลําดับความสําคัญของขอมูลท่ีมีความสัมพนัธเชือ่มโยงกับคําถามท่ีกําลังสํารวจตรวจ
สอบ (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) ในขั้นสรางคําอธิบายตองมุงเนนใหนักเรียนฝกคิด
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางคํากลาวอางและหลักฐานสนับสนุนวาสมเหตุสมผลหรือไม 
ในข้ันอภิปรายความรู ตองใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหความสัมพันธ หลักการ และเหตุผล 
วาคําอธิบายน้ันตอบคําถามท่ีตองการทราบหรือไม มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอหรือไม 
และเหมือนหรือตางกับคําอธิบายท่ีนักวิทยาศาสตรไดกลาวไวในเรื่องเดียวกันหรือไม 
อยางไร (พิกุล แผนสุพัด และ สุภาพร พรไตร, 2554; National Research Council, 2000) 
และสุดทายในขั้นประเมินผลตองสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางผูเรียน แสดงเหตุผลโตแยง ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจท่ีลึกซึ้งในงานของ
ตนเอง และจะทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิดอยางตอเนื่อง (สิทธิพล อาจอินทร, 2554; 
สุภาพร พรไตร, 2555) จากนั้นครูและนักเรียนจึงรวมกันสรุปบทเรียน

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรทีเ่นนการคิดวิเคราะหทกุ
ขัน้ตอนทีพ่ฒันาขึน้ มีคาประสิทธภิาพ E1/E2 เทากับ 78.80/82.44 สงูกวาเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไว (75/75) สามารถยกระดับความสามารถดานการคิดวิเคราะหจากระดับพอใชไปอยู
ในระดับดีมาก ทําใหผู เรียนมีคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียน 
(37.10±1.79) ทั้งแบบวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ
สงูกวาคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหกอนเรยีน (19.47±2.91) อยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนอยูในระดับกลางหรือระดับ
สูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 0.69 

ขอเสนอแนะ

 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนีไ้ปใช ผูใชควรทําความเขาใจใหดีเสยีกอนเพือ่จะ
ไดเหน็ภาพรวมและทราบขัน้ตอนการสอน อกีท้ังตองพจิารณาบริบทของตนเองเพือ่ปรับใช

ใหเหมาะสม เชน การคิดวิเคราะหในแตละข้ันตอนของการสืบเสาะหากผูใชมีเวลาจํากัด 

อาจใหผูเรียนคิดกลุมและคิดท้ังชั้น หรืออยางใดอยางหนึ่ง หากมีขอจํากัดเรื่องเวลาและ
ความสามารถของผูเรยีน ผูสอนอาจเพิม่ความชวยเหลือใหมากข้ึน ไมควรปลอยใหเปนการ

สืบเสาะในลักษณะเปด (Open Inquiry)

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดบานนาทุกทานท่ีใหการสนับสนุน และอํานวยความ
สะดวกตลอดการวิจัย กราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาแกไขปรับปรุงเครื่อง

มือใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
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