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บทคัดย่อ

การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 กลุ่มเป้าหมายที่ใช่ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำานวน 12 คน โรงเรียนโพนทอง
พัฒนาวิทยา อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ จำานวน 8 แผน รวม 12 ชั่วโมง และแบบประเมินพฤติกรรม
การคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
วงจรที่ 1 นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำานวน 8 คน และวงจรที่ 2 นักเรียนมีการ
คิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน

คำ�สำ�คัญ: คิดวิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้ ผังมโนทัศน์ วิจัยปฏิบัติการ

Abstract

This action research aims to develop analytical thinking of Mathayomsuksa1 students 
through inquiry-based learning with concept mapping to pass 80% of criterion. Target group 
were 12 students of Mathayomsuksa 1/4 Phontongpattanawittaya School, Phontong district, 
Roi Et province. in the second semester of 2018 academic year The research tools used in 
this research consisted of 8 lesson plan for 12 hours and analytical thinking observational 
form. Findings revealed that first spiral, 8 out of 12 students can pass 80% of criterion. Then 
the second spiral all of target group can pass 80% of criterion. 

Keywords: analytical thinking, inquiry, concept map, action research

1	 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 Department of Curriculum and Instruction, faculty of Education, Mahasarakham University



14 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 11 Number 1 January - April 2020

บทนำา

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรช่์วยใหก้าร
ดำาเนินชีวิตสะดวกสบาย และยิ่งมีบทบาทและ
สำาคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจบุนัและอนาคต ทัง้ในชวีติ
ประจำาวนัและการงานอาชีพตลอดจนเทคโนโลยทีี่
หลากหลาย เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละผลผลติตา่งๆ ที่
มนษุยไ์ดใ้ชเ้พือ่อำานวยความสะดวกในชวิีตและการ
ทำางานเหล่านีล้้วนเปน็ผลของความรู้วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ืน่ๆ 
มนุษยไ์ดพั้ฒนาวิธคีดิทัง้ความคดิเปน็เหตเุปน็ผล คดิ
สรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์วิจารณ ์มทีกัษะสำาคญัในการ
คน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา
อยา่งเป็นระบบ ตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลาย
และมปีระจกัษพ์ยานทีต่รวจสอบได ้ดงันัน้ทกุคนจงึ
จำาเปน็ตอ้งได้รบัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพือ่ที่
จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยี
ทีม่นษุยส์รา้งสรรคข์ึน้ สามารถนำาความรูไ้ปใชอ้ยา่ง
มีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยเน้นการ
เชื่องโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำาคัญใน
การคน้ควา้ และสรา้งองคค์วามรู ้และการแก้ปัญหา
ทีห่ลากหลาย ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูท้กุ
ขัน้ตอน มกีารทำากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ
อยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดับชัน้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 92) 

การเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์เปน็การเรยีนรูท้ีม่ี
กระบวนการและขั้นตอนในการศึกษาที่เป็นระบบ 
มคีวามซับซ้อนและตอ้งอาศยัศักยภาพการทำางาน
ของสมองซึ่งเด็กจำาเป็นต้องใช้การคิดวิเคราะห์ใน
ขัน้ตอนตา่งๆ ของการศึกษา (สถาบันสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย,ี 2552: 28-29) 
การคิดวิเคราะห์ช่วยให้มีการพิจารณาใคร่ครวญ
อยา่งลกึซึง้ถงึรายละเอยีดปลกียอ่ยอยา่งรอบคอบ
ระมดัระวงั และโดยความเขา้ใจในสถานการณท์ีเ่กดิขึน้  
(กญัญารตัน ์อรรคอำานวย และประสาท เนอืงเฉลมิ,  
2561) และจะช่วยให้ค้นพบว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
อยา่งไร ทำางานไดอ้ยา่งไร มสีาเหตทุีม่าและมผีลอ
ย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อเท็จจริง

ต่อไป สามารถในการแยกแยะความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ วิเคราะห์ เชิงหลักการ เพื่อการค้นหา
โครงสร้างระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทำางาน
ต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นดำารงอยู่ได้ในสภาพเช่นนั้น 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551: 55-58)

การคิดวิเคราะห์เป็นหัวใจของการพัฒนา
ในทกุๆ ดา้น เดก็ทกุคนควรได้รบัการประเมินและ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เด็กประสบความ
สำาเร็จและก้าวหน้าในการเรียนรู้และอยู่รอดทั้ง
ในวันนี้และในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์จึงเป็นสิ่งจำาเป็น และจะช่วยส่งเสริมการ
ปูพื้นฐานทางสมองที่ดีให้แก่เด็กต่อไปในทุกด้าน 
จากการสังเกตการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอน
ใน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำาเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1/4 1/6 
และ 1/8 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561 สังเกตได้จากการตอบคำาถามและการทำา
กจิกรรมใน ชัน้เรยีน นกัเรยีนไมส่ามารถบอกไดว้า่
อะไรคือใจความสำาคัญของเรือ่งทีเ่รยีน ไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทีเ่รียนกบัความรู้เดิมได้ ไม่สามารถ
เขียนบอกสาเหตุ หรือผลของเรื่องที่เรียนได้ และ
นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีทำาการทดลอง
หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ เกดิขึน้โดยใชห้ลกัการใด มวีธิกีาร
อยา่งไร ซึง่เกดิมาจากกระบวนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูข้องครทูีย่งัไมไ่ดเ้นน้การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 

นอกจากนี้ลักษณะการจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ยังเป็นลักษณะที่ใช้การบรรยาย ผู้สอน
เปน็ศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ผู้สอน
ให้ความสำาคัญกับคำาตอบมากกว่ากระบวนการ 
อีกทั้งผู้เรียนยังขาดเครื่องมือช่วยคิดในระหว่าง
การเรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสน้อยมากที่จะฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างท่ีควรจะเป็น ทำาให้
ผู้เรียนกลายเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้ฝึกปฏิบัติ เม่ือ 
ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึง 
สง่ผลใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถสรปุความรูห้ลงัจากการ
ทำากจิกรรมการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึง่จำาเปน็ตอ้ง
แกไ้ขและไดรั้บการพัฒนา ดงัน้ันจงึควรหากิจกรรม



15วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2563

การเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ 
ผูว้จิยัพบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดการ
จดัการเรยีนรูท้ีย่ดึการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (สมบัติ การจนา
รักพงค์ และคณะ, 2549: 15 ; ดาวรุ่ง อยู่ยั่งยืน 
และสถาพร ขันโต, 2556: 37) 

ผงัมโนทัศน ์(Concept Map) เปน็แผนภาพ
ทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งมโนทศัน ์(Concept) 
ตา่งๆ เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อยา่งเปน็ลำาดบัขัน้ 
เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
(สุวิทย์ มูลคำา, 2553: 18 ) ผังมโนทัศน์เป็นผัง
ที่แสดงมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่ไว้ตรง
กลาง และแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศันใ์หญ่
กบัมโนทศัน์ยอ่ยๆ เปน็ลำาดบัขัน้ดว้ยเสน้เชือ่มโยง 
(ทิศนา แขมมณี, 2557: 393) การสร้างแผนผัง
มโนทัศน์นั้นเร่ิมต้นโดยการเขียนมโนทัศน์ใหญ่ไว้
ตรงกลางจากนัน้เขียนมโนทัศนท่ี์มีความสำาคัญรอง
ลงมาเปน็ลำาดบัขัน้ จากใหญ่ไปยอ่ยเชือ่มมโนทศัน์
ต่างๆ โดยใช้เส้นเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
จากนั้นเขียนคำาเชื่อมที่แสดงถึงลักษณะของความ
สัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต้องคำานึงว่า คำาที่นำามา
เขยีนนัน้ควรเปน็คำาสำาคญั ทำาใหเ้หน็ความสมัพนัธ์
ต่างๆ อย่างครอบคลุม เข้าใจ เนื้อหาดีขึ้น ให้เกิด
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย ถกูตอ้ง และครอบคลมุ 
เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555: 87-91) 

ด้วยเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าว  
ผูศ้กึษาคน้ควา้จงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สูง
ขึ้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกับผังมโนทศัน ์ใหผ่้าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุม่เปา้หมายเปน็นักเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1/ 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวน 12 คน 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาเรื่อง บรรยากาศ 1 กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีชัน้มธัยมศกึษา 
ปทีี ่1 ตามหลกัสตูรการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 (ฉบับปรบัปรงุ 2560) ภาคเรยีนที ่2 ปกีาร
ศึกษา 2561 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง บรรยากาศ 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 8 แผน 2 รูปแบบ  
ได้แก่

1.1 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรูร้ว่มกบัผงัมโนทศัน ์เรือ่ง บรรยากาศ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามวงจรปฏิบัติการที่ 1 
จำานวน 4 แผน รวมเวลา 6 ชั่วโมง

1.2 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรูร้ว่มกบัผงัมโนทศัน ์เรือ่ง บรรยากาศ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามวงจรปฏิบัติการที่ 2 
จำานวน 4 แผน รวมเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งแผนการ
จดัการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ะเปน็แผนทีเ่กดิจาก
การปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ของวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 
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2. แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ในแต่ละ
วงจร

ขั้นตอนการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามกระบวนการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ใช้รูปแบบ 
วงจร PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis and  
others (2013) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) 
การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล 
(Reflection) ปฏิบัติการวิจัยท้ังส้ิน 2 วงรอบ  
โดยการปฏิบัติการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้

วงจรปฏิบัติการที่ 1 

1. การวางแผน 

 1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นกัเรยีนในระหว่างการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์
ภาคเรียนที่ 1/2561 และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนขาดการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียน

 1.2 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนโพนทองพัฒนา
วิทยา อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 12 คน 

 1.3 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ  
รูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรมการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรยีนจากหนังสอื เอกสารงานวจิยั 
และอนิเทอรเ์นต็ ซ่ึงผูว้จิยัเลอืกรปูแบบการสอนแบบ
สบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงัมโนทศัน ์มาใชใ้นการ
พัฒนาการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนในงานวจิยัครัง้นี้

 1.4 ดำาเนินการสร้าง และพัฒนา
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงั
มโนทศัน ์เรือ่ง บรรยากาศ 1 ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
จำานวน 4 แผน รวมเวลา 6 ช่ัวโมง และเครือ่งมอืที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินการ
คิดวิเคราะห์ ตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 1.5 นำาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
และแบบประเมินพฤตกิรรมการคดิวิเคราะห์เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคลอ้งเหมาะสม ให้คำาแนะนำาในสว่นทีบ่กพรอ่ง
และให้ข้อเสนอแนะ

 1.6 นำาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
และแบบประเมินการคิดวิเคราะห์ มาพิจารณา 
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
คำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญ จนไดแ้ผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ และแบบประเมินการคิดวิเคราะห์ที่
สมบูรณ์ 

2. การปฏิบัติ (Action) ดำาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ 

3. การสังเกต (Observation) สังเกตและ
ประเมนิพฤตกิรรมทีบ่ง่ชีพ้ฤตกิรรมการคดิวเิคราะห์
ของนักเรียนระหว่างดำาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 ด้วยแบบประเมินการคิดวิเคราะห์ 

4. การสะทอ้นผล (Reflection) นำาขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิการคดิวเิคราะหม์าวเิคราะห ์
และประเมินผลคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 เพื่อหาข้อสรุป ปัญหา และอุปสรรค
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตักิารวจิยัทีย่งัไมส่ามารถ
แก้ไขได้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และหาแนวทางใน
การปรบัปรงุแกไ้ขปญัหา เพือ่นำาไปใชใ้นการปฏบิตัิ
การวิจัยในวงจรถัดไป 

วงจรปฏิบัติการที่ 2 

1. การวางแผน (Planning)

 1.1 นำาผลสะท้อนจากวงจรปฏิบัติ
การที ่1 มาวางแผนการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
ของวงจรปฏิบัติการที่ 2 

 1.2 ศึกษาวิธีการที่สามารถปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในการปฏิบัติ
การวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เพื่อวางแผนการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 



17วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2563

2. การปฏิบัติ (Action) ปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ จำานวน 4 แผน เพื่อ
พฒันาพฤตกิรรมการคิดวเิคราะห ์ของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำานวน 12 คน

3. การสังเกต (Observation) ดำาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สังเกตและประเมินพฤติกรรมที่บ่งช้ี
พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่าง
ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยแบบประเมนิ
การคิดวิเคราะห์ 

4. การสะทอ้นผล (Reflection) นำาขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิการคดิวเิคราะหม์าวเิคราะห ์
และประเมินคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 เพื่อหาข้อสรุป ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในการปฏบิตักิารวจิยั ทำาการวเิคราะหข์อ้มลู 
วา่จากการจดักิจกรรมการจดัการเรยีนรูบ้รรลตุาม
ความมุ่งหวังของการของวิจัยหรือไม่ แล้วทำาการ
สรุปผลจากการปฏิบัติการวิจัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

หลงัการจดักจิกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั
ผังมโนทัศน์แต่ละวงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยบันทึกผล
การสงัเกตลงบนแบบประเมนิการคดิวเิคราะห ์แลว้
นำาขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติิพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ร้อย
ละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน นำาผลการ
วเิคราะหม์าเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ แลว้
บรรยายสรปุแบบพรรณนาวเิคราะห ์เช่ือมโยงความ
สมัพนัธต์ามรูปแบบของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพ่ือ
จะได้รู้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรม
แต่ละวงจรปฏิบัติการว่า ปฏิบัติได้เหมาะสมหรือ
ไม่เพียงใด มีปัญหา หรืออุปสรรคหรือไม่ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาหาวธิแีกไ้ข วางแผนดำาเนนิ
การในวงจรปฏิบัติการต่อไป 

ผลการวิจัย

วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนสนใจในบท
เรยีนผา่นกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ
รู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ ลงมือทำาแผนผังมโนทัศน์ใน
ช่วงแรกที่ยังค่อยคุ้นเคยนัก เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่
นักเรียนไม่เคยทำาในช่วงแรกนักเรียนยังไม่รู้และ
เข้าใจในหลักการของการทำาแผนผังมโนทัศน์ จึง
ทำาให้ครูผู้สอนต้องยกตัวอย่างการทำาแผนผังมโน
ทัศน์และอธิบายหลักการของการทำาแผนผังมโน
ทัศน์ให้กับนักเรียน ส่วนปัญหาที่พบคือ นักเรียน
ส่วนหนึ่งเมื่อลงมือทำาแผนผังมโนทัศน์แล้วอาจมี
ความไม่มั่นใจในสิ่งที่ลงมือทำา จึงทำาการสอบถาม
และต้องการคำาอธิบายอยู่เรื่อยๆ จึงทำาให้ต้องใช้
เวลาในการเรยีนรูแ้ละ ทำาความเขา้ใจ ทำาใหใ้นชว่ง
แรกของการจดัการเรยีนการสอนมกีารลดระยะเวลา 
นกัเรียนยงัขาดความเขา้ใจในการแยกแยะวิเคราะห์
เนือ้หา ทัง้การวเิคราะหค์วามสำาคญัของเนือ้หา การ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเนือ้หา และการวเิคราะห์
หลกัการของเนือ้หา ทำาใหม้นีกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรม
การคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จำานวน 8 
คน และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 4 คน ครูแก้ปัญหา
โดยการปรับปรุงแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่จะใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยเน้นให้นักเรียน
ได้ทำาการวิเคราะห์เนื้อหาเพิ่มขึ้น โดยจัดกิจกรรม
ทีน่กัเรียนไดล้งมอืปฏบิตัเิอง ซึง่จะทำาใหน้กัเรียนมี
ความเขา้ใจในเนือ้หามากขึน้ เพือ่พฒันาพฤตกิรรม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนจำานวน 4 
คน ที่มีการคิดวิเคราะห์ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 80  
ซึ่งนักเรียนจำานวน 4 คน มีความเข้าใจและคุ้นเคย 
กับวิธีการในการทำาแผนผังมโนทัศน์มากขึ้น  
รูแ้ละเขา้ใจในหลกัการของการทำาแผนผงัมโนทศัน ์
เน่ืองจากได้ทำาแผนผังมโนทัศน์มาแล้วหลายคร้ัง  
มกีารเขยีนแผนผังมโนทศันไ์ดถ้กูตอ้ง สามารถทำาการ
วิเคราะห์เนื้อหา ทั้งการวิเคราะห์ความสำาคัญของ
เน้ือหา การวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของเน้ือหา และ
การวิเคราะห์หลักการของเนื้อหา ได้รวดเร็วและ 
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ดีขึ้น และทำาแผนผังมโนทัศน์ได้ดี เนื่องจากได้มี
การคดิวเิคราะห ์ซึง่ไดเ้รยีนรูจ้ากการทำาแผนผงัมโน
ทัศน์จนนำาไปสู่ความถูกต้องของการวิเคราะห์ของ
เนือ้หา ทำาใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมการคดิวเิคราะห์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน 

อภิปรายผล

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์มีการ
คิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน เพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านกระบวนการสอบถาม อภิปราย ทดลอง เพื่อ
หาคำาตอบในสิ่งที่นักเรียนสงสัย นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558 ; วณีา ประชากลู และประสาท เนอืง
เฉลมิ, 2559) ผังมโนทศันช์ว่ยสรปุความรูจ้ากสิง่ที่
เรียนในคาบเรียน ทุกคาบ ได้ฝึกความสามารถใน
การหาสว่นประกอบทีส่ำาคญัของเรือ่งราวตา่งๆ ได้
ฝกึการหาความสมัพนัธข์องสว่นสำาคัญตา่งๆ และ
ไดฝ้กึการใชห้ลกัการในการหาความสมัพนัธ ์ต่างๆ 
ทำาให้นักเรียนเข้าใจและจดจำาเนื้อหาได้มากขึ้น  
(สวุทิย ์มลูคำา, 2553) โดยนำาเสนอเปน็ผงัมโนทศัน์
ซึ่งจะทำาให้เห็นภาพการสรุปความคิดเรื่องต่างๆ 
แยกแยะเรือ่งราว เหตกุารณ ์ปรากฏการณ ์หรอืส่ิงใด 
สิ่งหน่ึง ออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือเป็นหมวดหมู่
ว่าสิ่งเหล่านั้น ประกอบด้วย อะไร มีความสำาคัญ
อย่างไร รวมท้ังการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบเหล่านั้นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
และอาศยัหลกัการอะไร ในหนา้กระดาษแผน่เดยีว  
มกีารระบายสีทีส่วยงาม มกีารเขยีนคำาเชือ่มระหวา่ง
หัวขอ้ ซึง่งา่ยตอ่การจดจำา และเปน็การเพิม่โอกาส
ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดฝ้กึปฏบิตั ิสำารวจ
และค้นหาข้อมูล สังเกตและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
นำามาซึง่การสรปุผลการศกึษา โดยใชก้ระบวนการ
ทำาผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ของนักเรียนและความรู้ที่ได้จะคงทนถาวร อีกทั้ง
นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์

การวิจัยปฏิบัติช่วยในการทำาความเข้าใจ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ครูมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องทางเรียนของ
นักเรียนผ่านการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต 
และการสะท้อนผล (ประสาท เนอืงเฉลมิ, 2561) 
ซึง่วงจรปฏิบัติการที ่1 สะทอ้นให้เห็นว่านักเรียนมี
ความความสนใจในการเรยีนการสอน กระตอืรอืรน้ 
และอยากรู้อยากเห็นผ่านการมอบหมายงาน เมื่อ
นักเรียนลงมือทำาร่วมกันก็จะสามารถสื่อสารและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น การ
เขยีนแผนผังมโนทศันจ์ะชว่ยใหเ้กิดการคดิวิเคราะห ์
และเมื่อสะท้อนผลการปฏิบัติในวงจรที่ 1 นั้น
นักเรียนบางคนยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้
อาจเนือ่งมาจากระยะเวลาทีจ่ำากดั รวมทัง้การเรยีน
การสอนแบบสบืเสาะหาความรูต้้องอาศยัระยะเวลา 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ครูต้องยกตัวอย่าง
การทำาแผนผังมโนทัศน์และอธิบายหลักการของ
การทำาแผนผังมโนทัศน์ให้กับนักเรียน นอกจากนี้
การทำากิจกรรมการเรียนรู้อาจมีการลดระยะเวลา
หรอืสอนไดไ้ม่ครบขัน้ตอนบ้างและนกัเรยีนยงัขาด
ความเขา้ใจในการแยกแยะวเิคราะหเ์นือ้หา ทัง้การ
วิเคราะห์ความสำาคัญของเนื้อหา การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา และการวิเคราะห์หลัก
การของเนื้อหา ทำาให้มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
คิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จำานวน 8 คน 
และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 4 คน ครูแก้ปัญหาโดย
การปรับปรุงแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะ
ใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยเน้นให้นักเรียนได้
ทำาการวิเคราะห์เน้ือหาเพิ่มขึ้น นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเอง ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา 
มากขึน้ วงจรปฏบิตักิารที ่2 นกัเรยีนจำานวน 4 คน 
ทีม่กีารคดิวเิคราะห์ไมถ่งึเกณฑ์รอ้ยละ 80 ทัง้นีไ้ด้มี
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ
รว่มกบัผงัมโนทศันใ์หม้คีวามนา่สนใจและคุน้เคยกบั
วิธกีารในการทำาแผนผงัมโนทศัน ์มากขึน้ นกัเรียน
รูแ้ละเขา้ใจในหลกัการของการทำาแผนผงัมโนทศัน์
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สามารถทำาการวเิคราะหเ์นือ้หาไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่
ขึ้น เนื่องจากผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนและมี
การคดิวิเคราะห ์ทำาใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมการคดิ
วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

ผู้สอนจึงต้องพยายามควบคุมเวลา และ
ยืดหยุ่นกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาและความ
สามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม 

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารเปรยีบเทยีบระหวา่งการสอนโดย
ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้รว่มกบั
ผังมโนทัศน์กับการสอนรูปแบบอื่นๆ 
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