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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้

วิชาสงัคมศึกษาโดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราช

วินิตบางเขน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้การคิดวิเคราะห์และการสืบเสาะหา

ความรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3) แบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด

ของบลูม 4) แบบประเมินการท างานกลุ่มและรายบุคคล 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดย

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 4) Paired Sample t-test  

ผลการวิจัย พบว่า 1) การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑจ์ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านแกณฑ ์จ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.33 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39, 

S.D. = 0.68)  
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยที่ ผ่านมาประสบความล้มเหลวใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ที่ไม่สามารถสร้างคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ คือ ไม่

สามารถสร้างคนให้มีพ้ืนฐานการคิด วิธีการเรียนรู้ การมีทกัษะในการจัดการและทกัษะในการด าเนินชีวิต 

สอดคล้องกบัค ากล่าวของนักวิชาการหลายทา่น เช่น วิทยากร เชียงกูล (2542) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่

ท าข้อสอบอัตนัยและข้อสอบที่เป็นการอธิบายความได้น้อยมาก เน่ืองมาจากขาดการปลูกฝังให้รักในการ

เรียนรู้  การอ่านหนังสอื การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  

อ ารุง จันทวานิช และไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2542) ได้กล่าวว่า ผลจากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกรมวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ระบุว่า วิชาคณิตศาสตร์และวิชา

สงัคมศึกษา มีนักเรียนประมาณร้อยละ 81 และ 61 ตามล าดับ มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

และพยุงศักด์ิ จันทร์สุรินทร์ (2541) กล่าวว่า สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาส าคัญที่

ท  าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน่ืองจากครูผู้สอน

ยังคงเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและยึดเน้ือหาเป็นหลัก เน้นการท่องจ า มากกว่า

การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สมรรถนะของผู้เรียนในด้านความรู้และ

ความคิดอยู่ในระดับต ่าอกีด้วย 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 บททั่วไป เร่ือง ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 กล่าวว่า 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 เร่ือง แนวการจัดการศึกษา ซ่ึงใน

มาตรา 23 และมาตรา 24 ก าหนดให้การจัดการศึกษา ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดกระบวน

การเรียนรู้น้ันต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด าเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และสถานศึกษายังเป็นส่วนที่ส าคัญใน การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

คุณภาพ ซ่ึงการเรียนรู้ น้ันสามารถเกดิขึ้ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

อย่างไรกต็ามในปัจจุบันพบว่า เดก็ไทยยังประสบปัญหาในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์อยู่ไม่

น้อย ซ่ึงปัญหาของการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ อาจเกดิมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นให้

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับที่ วีระ สุดสังข์ (2550) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในปัจจุบัน ครูผู้มีบทบาทส าคัญไม่ได้น าการคิดไปใช้จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง ครูอาจจะสอนให้

นักเรียนคิด แต่การสอนน้ันยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ท าให้ปัญหาการคิดของนักเรียนจึงยังมีอยู่ นักเรียน

ยังไม่มีประสบการณ์การคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสอดคล้องกับรายงานของส านักวิชาการและ
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มาตรฐานการศึกษา (2549) ที่พบสภาพปัญหาของผู้เรียนว่า มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด

สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรอง และการมีวิสัยทศัน์อยู่ในระดับ

ควรปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่  

การคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะส าคัญที่ต้องฝึกฝน ดังที่ บลูม (Bloom, 1956 อ้างองิใน ล้วน สาย

ยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาส่วนย่อย

ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบไปด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ 

อะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างน้ันอาศัยหลักการอะไร  

นอกจากน้ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การ

จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเป็นส่วนๆ เพ่ือค้นหาว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบ

อะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร และสุวิทย์ มูลค า (2547) กล่าวว่า การคิด

วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ แยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือเร่ืองต่างๆ 

ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อยๆ ที่ส าคัญน้ันแต่ละเหตุการณ์

เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เป็นการระบุคุณลักษณะ ระบุประเดน็หรือ 

องค์ประกอบของข้อมูล ซ่ึงครอบคลุมถึงการระบุความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลด้วย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษา นอกจากการคิดวิเคราะห์แล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหน่ึงคือการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาค้นคว้าวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ในวิชาสังคม

ศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เน่ืองจากเป็นช่วงช้ันที่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐาน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สงูข้ึน เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในที่สุดผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ซ่ึงมีแนวคิดเร่ิมต้นมาจาก Robert Karplus ที่เป็นผู้เสนอการจัดการเรียนรู้วิธีน้ีในระดับ

ประถมศึกษา เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียนและลดความน่าเบ่ือหน่ายของการเรียนใน

ห้องเรียน โดยจุดเร่ิมต้นของวัฏจักรการเรียนรู้น้ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ 

Piaget และผลงานของ Ausubel และแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ เกี่ยวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ (Trowbridge และ Bybee, 1996, 204; 

Robertson, 1996; Abraham, 1997, p. 219 อ้างถึงใน นันทกา คันธยิงค์, 2547, น. 17) 

เร่ิมต้นจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน โดยที่ Karplus และ Thier (1967; cited in 

lawson, 1995, p. 134-139) ได้น าเสนอรูปแบบวงจรการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจ (exploration) ขั้นสร้าง 

(invention) และขั้นค้นพบ (discovery) 

ต่อมา Eisenkraft (2003, p. 57-59) ได้พัฒนารูปแบบของวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเป็น 

7 ขั้นตอน โดยไอน์เซนคราฟต์ได้ให้เหตุผลว่าขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เป็นข้ันตอนที่ยังไม่

ต่อเน่ือง และยังไม่สมบูรณ์ จึงได้ท าการเพ่ิมขั้นตอนของการเรียนรู้อีก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้

เดิม (elicit) และขั้นน าความรู้ไปใช้ (extend) ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ 3) 
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ขั้นส ารวจและค้นหา 4) ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป 5) ขั้นขยายความคิด 6) ขั้นตอนการประเมินผล 7) ขั้น

น าความรู้ไปใช้ 

นอกจากน้ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) ยังได้น าเสนอขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้าง

ความสนใจ 2) ขั้นส ารวจและค้นหา 3) ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น งานวิจัยของ 

แววมณี กุลเมืองน้อย (2550, บทคัดย่อ) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และปิยฉัตร์ ชัยมาลา (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลัดดาวัลย์ จ่ิม

อาษา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7 ข้ัน สาระที่ 2 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ Somers (2005) ได้ท าการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E ในการสอนสิ่งแวดล้อม

ศึกษา เร่ือง พืชชายฝั่งของรัฐหลุยสเ์ซียน่า ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากน้ี Mecit (2006) 

ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนโดยวงจรการเรียนรู้รูปแบบ 7E ในการปรับปรุงทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนเกรด 5  

ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ว่า ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา การเรียนรู้ควรปรับขั้นตอนและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็น ท า

เป็น แก้ปัญหาเป็น โดยมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ รู้จักวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ สามารถมองเห็นทิศทางที่จะเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จากเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยผลที่ได้รับจากการศึกษาอาจจะเป็นแนวทางน าไป

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้เกดิประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 
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สมมติฐานของการวิจยั 

1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่เรียนรู้โดยการสบืเสาะหาความรู้มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยการ

สบืเสาะหาความรู้หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 8 ห้องเรียน จ านวน 240 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random Sampling) ด้วยวิธกีารจับฉลาก  

ตัวแปรต้น ได้แก่  

1. การเรียนรู้ โดยการสบืเสาะหาความรู้  

2. การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม 

ตัวแปรตาม ได้แก่  

1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระยะเวลาในการท าวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 

3 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลา 15 ช่ัวโมง 

เน้ือหาที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ เน้ือหารายวิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการ

เรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม ประกอบไปด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเมืองการปกครองไทย ได้แก่ 

เร่ืองที่ 1 ระบอบการเมืองการปกครอง เวลา 3 ช่ัวโมง 

เร่ืองที่ 2 การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เวลา 3 ช่ัวโมง 

เร่ืองที่ 3 ปัญหาการเมืองของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข เวลา 3 ช่ัวโมง 

เร่ืองที่ 4 ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ เวลา 3 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายที่ควรรู้ ได้แก่ 

เร่ืองที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน เวลา 3 ช่ัวโมง 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การคิดวิเคราะห์และ

การสบืเสาะหาความรู้ จ านวน 5 แผน ระยะเวลา 15 ช่ัวโมง 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย ก่อน

เรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 

3. แบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของบลูม 

4. แบบประเมินการท างานกลุ่ม /รายบุคคล  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ในวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ในวิชาสังคม

ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

1. ช้ีแจงล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถ โดยใช้คะแนน

จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้การคิดวิเคราะห์และการสืบเสาะหาความรู้ 

จ านวน 15 ช่ัวโมง ระยะเวลา 5 สปัดาห์ 

4. ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยตรวจผลการคิด

วิเคราะห์และประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม/รายบุคคลของนักเรียน 

5. หลังจากเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนซ่ึงเป็นชุดคู่ขนานกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

6. ให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการคิดวิเคราะห์กับการเรียนโดยใช้การสืบ

เสาะหาความรู้ ในวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

7. เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและแปลผลต่อไป 

 

การวิเคราหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังน้ี 

1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ใช้ สถิติ

ทดสอบค่า Paired Sample t-test 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage)  
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3. วิเคราะห์ข้อมูลการท างานรายบุคคล โดยใช้คะแนนผลรวมและแปลผล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลการท างานกลุ่ม โดยใช้คะแนนผลรวมและแปลผล 

5. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ในวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

7. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ในวิชาสังคม

ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่ม/รายบุคคล จ านวน 5 คร้ัง พบว่า การคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.67 และนักเรียนที่มีคะแนน ไม่ผ่านแกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนเท่ากับ 13.40 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.71 และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเท่ากับ 17.97ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 เม่ือ

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลัง

เรียน มีค่า Sig.(2-tailed) เทา่กบั .000 แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39, S.D = 0.68) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ ด้านผู้สอน (�̅� = 4.35, S.D = 0.68) ด้าน

กจิกรรมการเรียนรู้  (�̅� = 4.41, S.D = 0.67) ด้านผู้เรียน (�̅� = 4.41, S.D = 0.69) 

 

อภิปรายผล  

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ในวิชาสังคม

ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แบ่งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล จ านวน 5 คร้ัง พบว่า 

1.1 การคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน เป็นรายกลุ่ม พบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนน
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ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และนักเรียนที่มีคะแนน ไม่ผ่าน

แกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  

1.2 การคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน เป็นรายบุคคล พบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และนักเรียนที่มีคะแนนต ่า

กว่าร้อยละ 80 ไม่ผ่านแกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 จะเหน็ได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน

การคิดวิเคราะห์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ผ่านเกณฑ์ และคะแนนค่อนข้างสูง เน่ืองจาก กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน คือ (1) ขั้นส ารวจและค้นหา (2) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (3) 

ขั้นขยายความรู้ (4) ขั้นประเมินผล (5) ขั้นน าความรู้ไปใช้ และการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของบลูม 

ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความส าคัญ (2) การวิเคราะห์หลักการ (3) การวิเคราะห์ความสมัพันธ ์ซ่ึงช่วยท า

ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น โดยพิจารณาจากคะแนนของนักเรียนในการท า

กิจกรรมแต่ละคร้ัง อีกประการหน่ึง การเรียนรู้โดยการท างานเป็นกลุ่มช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ได้ดี 

เช่น การวางแผน เป็นขั้นตอน และเป็นระบบ การศึกษาค้นคว้า มุ่งมั่นค้นคว้าหาข้อมูล และใช้แหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย ผลงานมีความถูกต้อง และค่อนข้างสมบูรณ์ มีการน าเสนอให้รายละเอยีดชัดเจน และส่วนที่

ส าคัญกค็ือมีความรับผิดชอบต่อการท างาน ซ่ึงอยู่ในระดับทั้งหมดพอใช้ถึงดี จึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

สนับสนุนการเรียนรู้แบบน้ี ซ่ึงทิศนา แขมณี (2545) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

กระบวนการสืบสวนว่า เป็น การด าเนินการเรียนการสอน ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดค าถาม เกิดการคิด 

และการลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วย

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ด้านการสบืค้นหาแหล่งเรียนรู้  การศึกษาหา

ข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการท างานร่วมกับผู้อื่น และ 

Robert Karplus (1977) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิธีน้ีในระดับประถมศึกษา เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้มี

ความสนใจในการเรียนและลดความน่าเบ่ือหน่ายของการเรียนในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัด

ดาวัลย์ จ่ิมอาษา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 

ข้ัน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2553 จ านวน 17 คน การวิจัยใช้รูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (one-shot case study) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน

สงัคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย

ละ 82.35 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้คือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 79.85 ในด้าน

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 76.47 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ คือ

ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.29 พิมพ์แพร สืบบุก (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล

การใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนฉิมพลี จังหวดักรุงเทพมหา

นคร ผลการวจิยัพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Mecit (2006) ได้ท าการศึกษาผล
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ของการเรียนโดยวงจรการเรียนรู้ รูปแบบ 7E ในการปรับปรุงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

เกรด 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ เรียนโดยวงจรการเรียนรู้รูปแบบ 7E มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณดีกว่ากลุ่มควบคุม 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

2.1 นักเรียนจ านวน 30 คน ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2.2 คะแนนเฉล่ียแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ก่อนเรียนเทา่กบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.71 และคะแนนเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเท่ากับ 17.97 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 เม่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ค่า Sig มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพ่ิมขึ้ น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การที่นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหา

ความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

แสดงให้เหน็ว่า การเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนได้ เน่ืองจากเน้ือหารายวิชาสังคมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสาระ

การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงมีปริมาณเน้ือหามาก และจ าเป็นที่

นักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกห้องเรียน อีกประการหน่ึง การเรียนรู้โดยการสืบ

เสาะหาความรู้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี  จึง

ท าให้ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชดาภรณ์ โสภา (2559, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษา เร่ืองการศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมี

คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉล่ียเท่ากบั 21.40 คิดเป็นร้อยละ 71.33 ของคะแนนเตม็ และ

มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ที่

ก  าหนดไว้ และ พิมพ์แพร สืบบุก (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

7E ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนฉิมพลี จังหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า (1) นักเรียนที่

เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส า

คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของ

นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39, S.D = 0.68) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ ด้านผู้สอน (�̅� = 4.35, S.D = 0.68) ด้าน

กจิกรรมการเรียนรู้  (�̅� = 4.41, S.D = 0.67) ด้านผู้เรียน (�̅� = 4.41, S.D = 0.69) 
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 ด้านผู้สอน ได้แก่ ผู้สอนช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหา ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และสร้างบรรยากาศของการเรียนท าให้

นักเรียนท างานได้อย่างอิสระ ด้านผู้เรียน ได้แก่ มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในเน้ือหาที่เรียนมากข้ึน ได้

พัฒนาความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ จ่ิมอาษา (2554, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น อยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.82, S.D. = 

0.39) นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และรัชดาภรณ์ โสภา (2559, บทคัดย่อ)ได้ศึกษา เร่ือง

การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกบัเทคนิคผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ นักเรียนได้ศึกษาและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.82, S.D. = 0.39) 

ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างหลากหลาย (�̅� = 4.82, 

S.D. = 0.39) 

 

ขอ้คน้พบงานวิจยั 

1. การจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ ทั้ง 5 ขั้นตอน รวมไปถึงหลักการคิดวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบลูม ทั้ง 3 ด้าน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคม

ศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกาป่ีที่ 4 ซ่ึงเดิมการสอนเป็นการบรรยาย และเน้นเน้ือหาเป็นหลัก ท าให้

ผู้เรียนได้เพียงท่องจ า แต่การเรียนรู้แบบน้ีช่วยท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิด มีการวางแผนอย่าง

เป็นขั้นตอน เพ่ือค้นหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง และในบางเร่ืองมีการฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้

ผู้เรียนได้พัฒนาการท างานร่วมกบัผู้อื่น มีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ยอมรับซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงผลอนัน้ีจะ

น าไปสู่ การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ และอีกประการหน่ึงท าให้นักเรียนเหน็ความส าคัญของ

ครูในฐานะเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ผู้สอน  

2. การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มเป็นคร้ังแรกน้ันมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องและรวดเรว็มากข้ึน เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดของบลูม 3 ด้าน เน่ืองจากกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ

ข้อสงสยัที่เกิดข้ึน จนท าให้นักเรียนสามารถด าเนินกจิกรรมตามข้ันตอนของการสบืเสาะหาความรู้ และการ

คิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมส าเรจ็ ทั้งน้ีครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการ

ท ากจิกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนให้ครบทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  

504527



11 
 

3. การจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดของบลูมอย่างสม ่าเสมอ และผสมผสานระหว่างกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคลสามารถพัฒนาให้

นักเรียนเกิดความช านาญเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม โดย

สังเกตได้จากกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 3 และคร้ังที่ 4 เป็นกิจกรรมกลุ่ม ส่วนคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 

4 เป็นกจิกรรมรายบุคคล ซ่ึงสงัเกตจากผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การ

สบืเสาะหาความรู้ของนักเรียน พบว่า มีพัฒนาการคะแนนที่สงูข้ึนตามล าดับ 

4. นักเรียนบางคนเมื่อท ากจิกรรมรายบุคคลมีคะแนนผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษาค่อนข้างสูง แต่เม่ือท ากิจกรรมกลุ่มคะแนนลดต ่าลง สาเหตุเน่ืองมาจากนักเรียนที่มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาระดับดี เมื่อท าผลงานรายบุคคลจะแสดง

ศักยภาพได้อย่างเตม็ที่ แต่เม่ือท าผลงานกลุ่ม นักเรียนดังกล่าวให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มน้อย และ

นักเรียนที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาในระดับพอใช้บางคนมีบทบาทใน

การท างานกลุ่มสงู จึงท าให้ผลงานกลุ่มได้คะแนนต ่ากว่าระดับความสามารถของสมาชิกกลุ่มบางคน ในการ

จัดกิจกรรมกลุ่มคร้ังถัดไป ผู้วิจัยจึงได้กระตุ้นให้นักเรียนที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ วิชา

สังคมศึกษาในระดับดีให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียน ยอมรับฟังความ

คิดเหน็ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มมากขึ้น ส่งผลให้กจิกรรมกลุ่มในคร้ังต่อมา นักเรียนมีคะแนนสงูขึ้นตามล าดับ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1.1 ครูผู้สอนควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน โดยการตอบค าถาม 

และให้ค าปรึกษาในข้อสงสยัของนักเรียนเกี่ยวกบัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้และการคิดวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบลูม รวมถึงเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ขั้นตอนของการท างานกลุ่ม 

การท าใบงาน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกดิความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2 ครูผู้สอนควรบริหารจัดการระยะเวลาให้เพียงพอต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยการ

สืบเสาะหาความรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้น

ขยายความรู้ ขั้นประเมินผล ไปจนถึงข้ันน าความรู้ไปใช้ ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียน

ได้เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน 

1.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใการสบืเสาะหาความรู้และการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด

ของบลูม จ าเป็นต้องใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วีดิทัศน์กระตุ้นความ

สนใจในการเรียนรู้ ใบงานกลุ่มและรายบุคคล เวบ็ไซต์ที่ใช้ในการส่งงาน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้และการคิดวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบลูมควรน าไปใช้กับนักเรีนในระดับที่สูงข้ึน ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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