
การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ชั้น ร่วมกับแผนผัง 

ความคิด เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ และความพงึพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ ์ อำเภอนาดูน  

จังหวัดมหาสารคาม 
 

*นางอำมร  จัตุชัย 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน  

ร่วมกับแผนผังความคดิที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความพึง 

พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 45 คน  

ทำการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage  Sampling)  โดยสุ่มหอ้งเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน เป็นสุม่แบบกลุ่ม  

(Cluster Random Sampling) และสุม่นักเรยีนจากห้องเรยีนที่ไดร้บัการสุ่มแบบกลุ่มห้องละ 15 คน โดยใช้วิธีการ 

สุ่มอย่างง่าย  สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสบืเสาะ 5 ข้ัน ร่วมกับแผนผังความคิดใน 

ระยะเวลาในการวิจัย 60 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวฏัจกัรการเรียนรู ้

แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน ร่วมกับแผนผงัความคิดวิชาชีววิทยาช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5  จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้   

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบวัดความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดความพึง 

พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับแบบแผนการวิจยัครั้งนี ้ใช้การทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง  

(One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย 

คะแนนทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไมเ่ป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group) 

  ผลการวิจัยพบว่า นักเรยีนที่ไดร้ับการจัดการเรยีนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน ร่วมกับ

แผนผังความคดิมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติระดับ .01  

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้านได้แก่ ความคดิคล่อง ความคดิยืดหยุ่น ความคิด

ริเริม่ หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรูโ้ดยรวมในระดับมาก 

 

 

*   ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 



Abstract 
 The study aims to investigate the effect of 5 Steps of Inquiry Learning Cycle Process with 

Mind Mapping on Biology Achievement, Scientific Creativity, and Instructional Satisfaction of Grade 

11 Students. The participants, selected based on the multistage sampling technique, were 45 

students studying in grade 11 at Nadoonprachasan school, Nadun District, Mahasarakam Province, 

Thailand, in the first semester of the 2020. During 60 hours of the study, the participants were 

instructed through 5 Steps of Inquiry Learning Cycle Process with Mind Mapping. Lesson plans 

designed based on 5 Steps of Learning Cycle Process with Mind Mapping under the topic of biology, 

biology achievement test, scientific creativity test, and questionnaire were used as tools for data 

collection. As the design of this study was one group pretest-posttest design, in the stage of data 

analysis, mean score, standard deviation and dependent sample t-test were employed.  

  The results of this study  were as follows: Initially, the students’ mean score of 

the post-test on biology achievement were higher than mean score of the pre-test at the statistical 

significance level of .01. In addition, the scientific creativity, consisted of fluency, flexibility, and 

originality, were higher than mean score of the pre-test at the statistical significance level of .01. 

lastly, the students’ satisfaction towards the 5 Steps of Inquiry Learning Cycle Process with Mind 

Mapping was at high level. The study revealed that using 5 Step of Inquiry Learning Cycle Process 

with Mind Mapping could increase students learning achievement, scientific creativity thinking, and 

students’ satisfaction towards learning Biology. 
 

Keywords : 5 Steps of Inquiry Learning Cycle Process, Mind mapping, learning achievement, 

Scientific Creativity, Instructional Satisfaction 

 

บทนำ 
 โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วทุกด้านไม่ว่าเรื่องข้อมูลข้าวสาร การเมือง 

เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการศึกษาได้ก้าว

เข้าสู่สังคมใหม่ที่เรียกว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้” 

เพราะความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนทุกวัน และสามารถรับ

ความรู้ใหม่ ๆ ได้ทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว คนที่พร้อม

ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันนี้ได้ จะดำรงชีวิตอยู่ได้

อย่างมีความสุข (มูลนิธิยุวพัฒน์. 2563) คุณสมบัติที่

สำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องมีเพ่ือให้ชีวิตอยู่อย่างมี

ความสุขนี้ก็คือ การคิดเป็น และความคิดสร้างสรรค์

ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้น (ทิพวัลย์  สุทิน.  2556)  

เพราะเป็นการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีทิศทาง มี

กระบวนการละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์และ

ประเมินความคิด ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า



ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงาน สร้างนวัตกรรมที่

สามารถผลิกวิกฤตเป็นโอกาสและเชื่อมโยงไปสู่การ

กระทำ หรือดำรงชีวิตที่เหมาะสม (วรรณิการ์   

วงศ์มยุรา.  2563)  ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนช่วยให้

บุคคลพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมรอบตัว ผลที่ได้

จากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

อย่างกว้างขวาง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  2545)  

ความคิดสร้างสรรค์ควรได้รับการส่งเสริมให้แก่

เยาวชนของชาติ (De Bono.1978) กระทรวง 

ศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการคิดสร้างสรรค์

เห็นได้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  จุดมุ่งหมายข้อที่ 2 “มีความรู้

ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 

การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต” และในสมรรถนะ

ผู้เรียนตามหลักสูตรข้อที่ 2 “ความสามารถในการคิด 

เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด

สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาน การคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้าง

องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ตนเองและสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) 

ความคิดสร้างสรรค์จึงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 

เพราะสามารถเรียนรู้ และฝึกหัดได้เช่นเดียวกันกับ

ทักษะอ่ืน ๆ (Lowenfeld และ Brittain.  1987)  

 ชีววิทยาเป็นวิชาที่ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิต 

เชิงวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ชีววิทยาและแก้ปัญหา

หาทางชีววิทยาต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ จึงจะ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ

ประเมินความสามารถด้านการคิดนักเรียนนาดูน

ประชาสรรพ์ร้อยละ 73.4 มีความสามารถระดับดี 

และดีมาก แต่ผลการประเมินไม่ได้แสดงรายละเอียด

ของความสามารถด้านการคิดในแต่ละด้าน และจาก

การจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้สังเกตการทำแบบฝึกหัด 

ใบงาน หรือการตอบคำถาม นักเรียนสามารถตอบ

คำถามที่เป็นมโนทัศน์สำคัญได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อ

มอบหมายชิ้นงานที่ต้องนำมโนทัศน์หรือหลักการทาง

ชีววิทยามาประยุกต์ พบว่าชิ้นงานจะมีลักษณะ

คล้ายกัน เหมือนกันไม่มีความแปลกใหม่ และผลการ

ทดสอบระดับชาติ (ONET) ระหว่างปี พ.ศ.2561-

2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์ลดลงและคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนยัง

ขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์ปัญหา

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์พบว่า นักเรียน

มีทัศนคติต่อวิชาชีววิทยาว่ามีเนื้อหา คำศัพท์วิชาการ

ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ขาดความกล้า

แสดงออก ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น โรงเรียนมี

กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้มาก ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียน   

การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิด

สร้างสรรค์ได้อย่างดี คือ การเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ที่มีความเชื่อว่า

นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมเป็นโครงสร้าง

ทางปัญญาอยู่แล้ว ครูไม่สามารถปรับโครงสร้างทาง

ปัญญาใหม่ได้ เมื่อได้รับประสบการณ์ใหม่นักเรียน

สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม และถ้าความรู้เดิม

ใช้กับประสบการณ์ใหม่ไม่ได้นักเรียนจะสร้างองค์

ความรู้ใหม่ขึ้น (วรรณิการ์  วงศ์มยุรา.  2563) การ



เกิดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ

นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมอย่างอิสระ ปราศจาก

การกดดัน ครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความ

สะดวก เป็นผู้ถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดและ

เชื่อมโยงความรู้ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย (Meaning Learning)  สำหรับวิธีการ

จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 

ได้แก่ วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry 

Cycle) 5 ขั้น เป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาคิดค้น  เพื่อให้นักเรียน

สามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

(Inquiry Approach)  ที่ต้องอาศัยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้

หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วย

ตนเอง (Lawson.  1995) เป็นความรู้ที่ฝังแน่นและ

เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน (Schuman. 1962)  

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์  

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์เพ่ือกระตุ้น ยั่วยุ หรือ

ท้าทายให้นักเรียนสงสัย ใคร่รู้ หรือขัดแย้ง เพ่ือ

นำไปสู่การแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้า หรือการ

ทดลอง 2)  ขั้นสำรวจและค้นหา นักเรียนดำเนินการ

สำรวจ ทดลอง ค้นหา และรวบรวมข้อมูล วางแผน

กำหนดการสำรวจตรวจสอบ หรือออกแบบการ

ทดลอง ลงมือปฏิบัติ เช่น สังเกต วัด ทดลอง 

รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ  

3)  ขั้นการอธิบาย นักเรียนนำความรู้ที่รวบรวม

มาแล้วในขั้นสำรวจและค้นหามาอภิปรายเพ่ือให้ผู้อ่ืน

เข้าใจ 4)  ขั้นขยายความรู้ นักเรียนได้มีการนำความรู้

หรือข้อมูลจากขั้นที่ผ่านมาแล้วมาใช้ อภิปรายภายใน

กลุ่มของตนเองเพ่ือลงข้อสรุปเป็นแนวคิดหลักขึ้น 

ปรับแนวคิดหลักของตัวเองให้ถูกต้อง 5)  ขั้น

ประเมินผล เป็นขั้นการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยว่า

นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่กำหนดไว้ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2563)  นอกจากนี้แผนผังความคิด (Mind 

mapping) เป็นเทคนิคการคิดและจดบันทึกท่ี

สอดคล้องกับการทำงานตามธรรมชาติของสมอง

มนุษย์ ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการคิดเชื่อมโยงความคิด

ใหม่ๆ ทั้งของตนเอง (Ideas Generation) และการ

สื่อสารความคิดร่วมกับผู้อ่ืน (Multiple-Perspective 

Brainstorming) ขยายมุมมองให้กว้างขวางขึ้น 

สื่อสารได้ชัดเจน ประหยัดเวลา เข้าใจตรงกัน เพราะ

แผนผังความคิดบูรณาการความคิดและข้อมูลเข้า

ด้วยกันแล้วสร้างออกมาเป็นภาพ (Budd.  2004) 

โดยใช้เส้น สี ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพประกอบ เพื่อ

บันทึกข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่าย ๆ รวดเร็ว 

สามารถจัดระเบียบข้อมูลที่หลากหลาย และความคิด

ใหม่ ๆ ได้จำนวนมาก (Buzan และ Buzan. 1996) 

ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Mani.  2012)  การ

นำแผนผังความคิดมาบูรณาการกับการจัดการเรียน

ช่วยปรับปรุงการสอน (Ozgul. 2012) และจัด

ระเบียบการสอนได้อย่างดี โดยใช้ในการนำเข้าสู่

บทเรียน สรุปบทเรียน หรือทบทวนบทเรียน ทำให้

การเรียนรู้สนุก มีความน่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจ

ในการเรียน เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

(Goodnough และ Woods.  2002) 

 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด



สร้างสรรค์ของได้นักเรียนให้สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของขัยวัฒน์  นวลตา (2560)  วิจัยเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น รวมทั้งความ

คงทนและความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะระดับมากที่สุด  มิแรนติ และ วิลูเจง 

(Miranti และ Wilujeng.  2017) ทำการ 

ศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

โดยใช้แผนผังความคิด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ทดลองมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำคัญ ซูไบดาห์ (Zubaidah.  2017) พัฒนา

ทักษะการคิดสร้างสร้างสรรค์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะที่บูรณาการแผนผังความคิด 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะบูรณาการแผนผังความคิดมีทักษะการคิด

สร้างสรรค์สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบสืบเสาะที่

ไม่ได้บูรณาการแผนผังความคิดอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

จัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 

ชั้น ร่วมกับแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น  

 

จุดประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนวิชาชีววิทยา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ 

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิดมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จำนวน 4 ห้องเรียน  

รวมทั้งสิ้น 144 คน  



กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น

ปีที่ 5  จำนวน 45 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563  ทำการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage  

Sampling)  โดยสุ่มห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน 

เป็นสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

และสุ่มนักเรียนจากห้องเรียนที่ได้รับการสุ่มแบบกลุ่ม

ห้องละ 15 คน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ จัดการเรียนรู้ด้วย 

วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิด 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนรู้  

        เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาในวิชาชีววิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้

ได้แก่ 1) การสืบพันธุ์ของพืชดอก 2)โครงสร้างและ

การเจริญเติบโตชองพืชดอก 3)การลำเลียงของพืช  

4) การสังเคราะห์ด้วยแสง 5) การควบคุมการ

เจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

        ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ ดำเนินการ

ทดลองสอน 54 คาบ และทดสอบหลังเรียน 2 คาบ 

โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนิน การสอนเอง 

 แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองข้ันต้น

ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ one 

group pretest-posttest design  ซึ่งมีแบบ

แผนการวิจัย ดังตาราง 1 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฎจักรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 

จำนวน 35 แผน มีค่าการประเมินวิเคราะห์ความ

เหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้าน

หลักสูตรการสอน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญการวัดและ

ประเมินผล 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการคิด  
 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E O1 X O2 

 

หมายเหตุ สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

  E  แทน กลุ่มทดลอง 

  O1  แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

  O2  แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

  X   แทน การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 



จำนวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนผังความคิดจำนวน 

1 คน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35 – 

0.77 ค่าอำนาจจำแนกมีค่าตั้งแต่ 0.21 – 0.77 และ

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84         

 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ โดย

ปรับปรุงจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด

ของทอแรนซ์ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความคิด

คล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) เเละ

ความคิดริเริ่ม (originality) มีค่าความยากของ

ข้อสอบระหว่าง 0.39 - 0.61  ค่าอำนาจจำแนก 0.32 

– 0.38  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.58 

 4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ ของ Likert (Likert Scale) จำนวน 25 ข้อ ค่า

ความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(alpha coefficient) ของ Cronbach เท่ากับ 0.79 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดของวิชา 

ตัวชี้วัด รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล พร้อมอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของ

นักเรียนและผู้วิจัย 

 2. ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ดังนี้ 

  2.1 นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาชีววิทยา ว32042  

จำนวน 40 ข้อ มีระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 

60 นาที 

  2.2 นักเรียนทำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์

ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ มีระยะเวลาในการทำ

แบบทดสอบ 40 นาที โดยแต่ละข้อครูจะจับเวลาข้อ

ละ 10 นาที เมื่อครบเวลาตามที่กำหนด ครูจึงให้

นักเรียนทำข้อถัดไป 

  2.3 ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิด ที่สร้างขึ้นและบันทึกผลการจัดการเรียน

การสอนท้ายแผน 

  2.4 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว ทำการ

ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

  2.4.1 นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาชีววิทยา จำนวน 

40 ข้อระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 60 นาที 

    2.4.2 นักเรียนทำแบบวัดความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ ระยะเวลา

ในการทำแบบทดสอบ 40 นาท ี

            2.4.3 นักเรียนทำแบบวัดความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ จำนวน 25 ข้อ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. นำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และแบบวัดความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมาหา

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ 



เรียน คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ

แผนผังความคิด โดยใช้สถิติการทดสอบทีชนิดกลุ่ม

ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent 

group)  

3. หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

องคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการการ

เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 

ร่วมกับแผนผังความคิด แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 

ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง

เรียน ดังตาราง 2 

ตาราง 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการ

เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด   

การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� 𝑆. 𝐷. t – test p-value 

ก่อนเรียน 45 40 6.11 3.12  
25.041 
 

0.000* 

 หลังเรียน  45 40 
27.31 5.82 

      * p<.01 

 

เมื่อพิจารณาตาราง 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ

แผนผังความคิด ก่อนการจัดการรู้มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 6.11  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.12  และหลังการจัดการ

เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.31 จากคะแนนเต็ม 

40 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.82 เมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 

ร่วมกับแผนผังความคิดพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาชีววิทยาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่อนนำคะแนนจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิทยามาวิเคราะห์

คะแนนพัฒนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ

แผนผังความคิด มาหาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และ

แปลผลระดับพัฒนาการตามวิธีของศิริชัย กาญจน

วาสี ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3

 



ตาราง 3  จำนวนและร้อยละของระดับพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย 

วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 

คะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ ระดับพัฒนาการ จำนวนคน ร้อยละ 

76 – 100 สูงมาก 11 24.44 
51 – 75 สูง 24 53.33 
26 – 50 ปานกลาง 9 20.00 
0 – 25 ต้น 1 2.22 

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2  พบว่านักเรียนที่

เรียนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น

ร่วมกับแผนผังความคิด มีระดับพัฒนาการทางการ

เรียนวิชาชีววิทยาอยู่ในระดับพัฒนาการระดับสูงมาก 

จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44  มีพัฒนาการ

ระดับสูง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  

53.3  มีพัฒนาการระดับกลาง จำนวน 9 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 20 และมีพัฒนาการระดับต้น จำนวน 1 คน 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ ดังตาราง 4 

 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน และหลังจัดการ
เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด 

ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เต็ม 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

 
t - test 

 
P - value 

�̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 
ความคิดคล่อง 16 8.62 1.85 13.00 0.85 14.828* 0.000* 

ความคิดยืดหยุ่น 16 7.69 1.82 11.93 1.10 13.763* 0.000* 

ความคิดริเริ่ม 16 3.76 1.86 8.07 2.29 16.233* 0.000* 

รวม 48 20.07 3.71 33.00 3.12 24.886* 0.000* 

         * p<.01 
 

เมื่อพิจารณาจากตาราง 4 พบว่าความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนก่อน

การจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 20.07 คะแนน และมี

คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 33.00 

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสอง

ครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน โดย

ความคิดคล่องมีคะแนนเฉลี่ย 13.00 สูงที่สุด  



รองลงมาคือ ความคิดยืดหยุ่นคะแนนเฉลี่ย 11.93  

และความคิดริเริ่มคะแนนเฉลี่ย 8.07 ตามลำดับ 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ 

เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 

ร่วมกับแผนผังความคิด มีระดับความความพึงพอใจ

โดยรวมระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.38   และเม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.56   รองลงมาคือ

บทบาทของครูผู้สอน คะแนนเฉลี่ย 4.55  และ

กิจกรรมเขียนแผนผังความคิด คะแนนเฉลี่ย 4.39 

ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 

วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ

มีระดับพัฒนาการทางการเรียนชีววิทยาอยู่ใน

ระดับสูงมาก จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44  

มีระดับสูง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33  

ระดับกลาง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20 แล่ะ

ระดับต้นเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22  ทั้งนี้

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 

ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด เป็นรูปแบบของ

กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถใช้หาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้ หรือประสบการณ์

การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง โดยมี

พ้ืนฐานแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 

(Constructivism ; Piaget. 1972 และ Vygotsky.  

1978)  ที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ 

(Jonassen. 1992)   ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เร้าใจให้

นักเรียนอยากเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน ส่งเสริม

ให้นักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้า มีเหตุผล มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างอิสระ ค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์และ

มีความหมายต่อนักเรียน (Schuman. 1962) ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เร้า

ความสนใจ (Engagement)  ผู้วิจัยได้นำเข้าสู่เนื้อหา

ในบทเรียน หรือเรื่องที่มีความน่าสนใจ จึงทำให้

นักเรียนเกิดความสนใจ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำลัง

เกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับ

ความรู้เดิมที่นักเรียนเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ทั้งได้กระตุ้น

ให้นักเรียนสร้างคำถามทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้

อยากเห็นในประเด็นที่สำคัญ เพ่ือนำไปสู่การ

ตรวจสอบความรู้ในขั้นตอนที่ 2  ขั้นสำรวจและ

ค้นหา (Exploration) ในขั้นนี้นักเรียนมีการทำความ

เข้าใจประเด็นหรือคำถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่อง

แท้แล้ว ก็จะมีการวางแผน กำหนดแนวทางการ

สำรวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกท่ี

เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบ 

อาจทำ ได้หลายวิธี เช่น สืบคน้ข้อมูล สำรวจ ทดลอง 

กิจกรรมภาคสนาม เป็นต้น นักเรียนจะได้ข้อมูลอย่าง

พอเพียง ทำให้นักเรียนสามารถตรวจสอบปัญหาและ



ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นระบบ  ขั้นที่ 3 ขั้น

อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ในขั้นนี้เมื่อ

นักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วจะมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมา

ทำการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่

ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้าง

แบบจำลอง รูปวาด ตาราง กราฟ  ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงประจักษ์

พยานอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอแนวคิดต่อไป ใน

ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ใช้แผนผังความคิดเข้ามาใช้ใน

กิจกรรมการเรียนรู้ จึงช่วยให้นักเรียนได้สร้างองค์

ความรู้ใหม่ ทำให้นักเรียนมีความสนใจ จำง่าย และ

กลับไปค้นหาเนื้อหาบทเรียนได้อย่างง่าย แผนผัง

ความคิดเป็นการใช้ภาพที่สื่อความหมายชัดเจน 

สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจ และสามารถ

ค้นหาได้ง่ายกว่าการใช้ตัวอักษร และช่วยนักเรียนได้

เกิดการเรียนรู้ สามารถสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) ช่วงนี้นักเรียน

นำความรู้ที่สร้างข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือ

แนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือแบบจำลองหรือ

ข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์

อ่ืน ๆ ซึ่งอาจใช้การทำผังความคิดเข้ามาจะช่วยให้

นักเรียนเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ทำให้เกิด

ความรู้กว้างขวางขึ้น และขยายแนวกรอบความคิด

ของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์

เดิม ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ใน

ขั้นนี้ผู้วิจัยและนักเรียนตรวจสอบการประเมินการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า นักเรียนรู้อะไรบ้าง 

อย่างไร และมากน้อยเพียงใดซึ่งจะช่วยให้นักเรียน

สามารถนำความรู้ที่ได้มาประมวลและประยุกต์ใช้ใน

เรื่องอ่ืน ๆ ได้   นอกจากนี้การนำแผนผังความคิด

ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ส่งผลให้

การจัดการเรียนรู้มีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมา

ยิ่งขึ้น เพราะแผนผังความคิดจัดเป็นกระบวนการ

เรียนรู้แบบใหม่ กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ทุก

ระดับอายุและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ

คิดในขณะเรียนอย่างกระตือรือร้น ทำให้บรรยากาศ

ในการเรียนคึกคักมีชีวิตชีวา (Heimlich and 

Pittleman 1986)  กระตุ้นการทำงานของสมองซีก

ซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสัมพันธ์กันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำให้จดจำความรู้ไว้อย่างยาวนาน 

(Afana และ Al-Jais. 2009)  นักเรียนมีสมาธิในการ

เรียน ได้เป็นจัดระเบียบของความคิดและข้อมูลใน

ลักษณะเป็นภาพ ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และหลุดออกจากแนวการเรียนรู้

แบบเดิม ซึ่งการจัดการข้อมูลเป็นภาพส่งเสริมให้

นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีข้ึน  (Mandour. 2009)   

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน (Wadha. 2016) 

จึงเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 

5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด ในแต่ละขั้นตอนของ

กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนในการเรียนการ

สอน นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ครูเป็นเพียงผู้

แนะนำเพ่ือให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น 

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ให้สูงขึ้น ทั้งยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (นภาพรรณ  ไพรพะยอม. 2564) สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สลิลนา  ศรีสุขศิริพันธ์  (2554) พัฒนา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้

แบบสืบเสาะและแผนผังความคิด เรื่อง



ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,  พรสุรีย์   

วิภาศรีนิมิต  (2554)  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

นักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด, วรรณี   

โยชพนัส (2555) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบ

แผนผังความคิด,  บุณยาพร  วิเศษวงษา (2555) ผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 5 ขั้นประกอบแผนผังความคิด กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 2,  กุลวิชญ์ ศรีวิเศษ (2563) ผลการจัดการเรียนรู้

เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 

5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,  

Widiana และ Jampel  (2016) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยวัฏ

จักรการเรียนรู้ ประกอบแผนผังความคิดของ 

ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยวัฏจักรการ

เรียนรู้ร่วมแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสำคัญ Ginting (2017) และ Bawaneh (2019) 

พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนผังความคิดมี

ผลสัมฤทธิ์สูงนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ   

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏ 

จักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะ 5  ขัน้ มุ่งให้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Hands-on activity) 

ผู้เรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือร้นเป็นการ

เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

learning)  ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดอย่าง

หลากหลายรวมทั้งการคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น และสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ (Flexible and adaptable) ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายที่ตอบสนอง

ความสนใจของนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง  ผู้วิจัย

ยังใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียนแล้วนำมาเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ของ

ตนเอง  การที่นักเรียนมีโอกาสได้คิดและตัดสินใจด้วย

ตนเอง นับว่าเป็นการพัฒนากระบวนการคิด

สร้างสรรค์  รวมถึงการได้กำหนดเป้าหมายของการ

เรียนรู้ของตนเองจึงทำให้การเรียนรู้ที่มีความหมาย 

และเห็นคุณค่าของการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  ด้าน

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยเน้นกิจกรรม

กลุ่มท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ระดม

สมอง ระดมความคิด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ร่วมกันได้อย่างดี (วิชัย วงษใหญ่, มารุต  พัฒนผล. 

2564)  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นำแผนผังความคิดมา

แทรกในกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรแบบสืบเสาะ 

5 ขั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการนำมาจัดการ

เรียนรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 

(Zibaidan และคณะ 2017) ที่เน้นกระบวนการคิด 

(metal process) มากกว่าพฤติกรรมที่แสดงออก 

ความรู้เป็นตัวแทนของความคิดที่เป็นสัญลักษณ์ 



(Symbolic Mental presentations) และเป็น

เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Steyn 

และ Bocr. 1998)  ทั้งยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่า

สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ (Griffiths. 

2020) แผนผังความคิดจึงเป็นวิธีการที่กระตุ้นการคิด

และบูรณาการความคิดเข้ากับข้อมูล (Buzan และ 

Buzan.  1996) ช่วยบันทึกความคิดให้เห็นภาพ โดย

ใช้คำ ภาพ หรือสัญลักษณ์  ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง

หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย (Gebya และ Dian.  

2012) แล้วแผ่เป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลาง

เหมือนกับการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทในสมอง 

กระตุ้นให้สมองซีกซ้ายซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์คำและ

สัญลักษณ์  สมองซีกขวาซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์

รูปแบบ สี รูปร่าง ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(Buzan. 1997) แผนผังความคิดจึงเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพสำหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียน (Afana. 2009) ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกัน

งานวิจัยของวรรณภา โคตรพันธ์. (2552). ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเขียนผังมโนมติพบว่า  ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเขียนผัง

มโนมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01, ฤทธิญา นามเกต (2561) การ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกับแผนผังความคิดเรื่องวัสดุรอบตัว กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

นักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกับแผนผังความคิด มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคล่องกับ Zubaidah และคณะ (Zubaidah. 

et al.  2017)  ทำการวิจัยพัฒนาทักษะการคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยการสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่านักเรียน

ที่เรียนด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ

แผนผังความคิดมีทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยการสืบเสาะที่ไม่บูรณาการแผนผัง

ความคิด และการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญที่

ระดับ .05,   Fatmawati (2016) วิเคราะห์

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้แผนผังความคิด  มิเรนติ และ

วิลูเจง (Miranti และ Wilujeng. 2017) ศึกษาการ

พัฒนาความคิด ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้ทำ

แผนผังความคิดมีความสามารถคิดสร้างสรรค์สูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏ 

จักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับมาก เนื่องจากวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 

ขั้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิด

ความสงสังยอยากรู้ นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ของ

ตนเองก่อนเรียนเรื่องใหม่ นักเรียนมีอิสระ และกล้า

แสดงความคิดเห็น ได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง 

และได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น  สอดคล้องกับ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ซึ่งเป็น

กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับ



ผู้เรียน มุ่งให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้

อำนวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาล

ใจ ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำ ทำหน้าที่เป็นโค้ชและ

พ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการ

จัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful   

learning) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ มีความข้าใจใน

ตนเองใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรมที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ

ทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับ

ช่วงวัย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน.  2562)  ด้านบาทบาทครูผู้สอนนักเรียนให้

ความเห็นว่าครูได้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

เช่น เตรียมสื่อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน 

และข้อมูลที่น่าสนใจให้นักเรียนเสมอก่อนทำการสอน

ครูเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ประกอบกับการใช้เทคโนลยีได้อย่างเหมาะสม

ทำให้การเรียนของนักเรียบราบรื่น นอกจากนี้ครูยัง

สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในการเรียน เปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วม

ทั้งให้กำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จ

ใจการเรียนและการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ

บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21  ด้านกิจกรรมการ

เขียนแผนผังความคิดมีความพึงพอใจระดับมาก 

เพราะนักเรียนเห็นว่าการทำแผนผังความคิดทำให้

นักเรียนคิดคล่องและรวดเร็วขึ้น  ได้เชื่อมโยงความรู้

เดิมกับความรู้ที่ได้เรียนรู้ใหม่ (Osborn. 1957) เห็น

ภาพรวมของเนื้อหาที่เรียนได้อย่างชัดเจน ได้คิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบแผนผังความคิด 

นอกจากนี้ แผนผังความคิดเป็นวิธีการที่สนุก 

น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้ 

(Goodnough  และ Woods 2002)  บรรยากาศใน

การเรียนคึกคักมีชีวิตชีวา เพิ่มความจำและ

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และการเรียนการสอน

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Griffiths.  2020)  

ด้านการวัดประเมินผลนักเรียนพึงพอใจระดับมาก

เพราะมีวิธีการที่หลากหลาย มีเกณฑ์ความชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ นักเรียนได้รับผลย้อนกลับ

อย่างสม่ำเสมอ ครูและนักเรียนร่วมกันวัดประเมินผล 

ซึ่งเป็นกระบวนการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 

21 ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจต่อวัฏจักรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิดขอ 

งผู้วิจัยสอดคล่องกับงานวิจัยของ กรรณิกา แท่นคำ 

(2555) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 

ขั้น พบว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด,  

ศิริพรรณ คุณพระเนตร (2559) ทำการศึกษาการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถ ในด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก, พรรณทิพย์ 

ชับขุนทด, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, พิศมัย 

อุบลศรี (2560) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังความคิดในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก

และการผดุงครรภ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

รู้อยู่ในระดับมาก   



 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

     1.1 ทำการวิเคราะห์ผู้เรียน และบริบท

ของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียน และสถานศึกษา 

จะทำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       1.2  ครูผู้สอนต้องมั่นใจว่านักเรียนมี 

พ้ืนฐานการทำแผนผังความคิดอย่างถูกต้องมาแล้ว 

หากนักเรียนมีความเข้าใจหรือทำแผนผังความคิดไม่

ถูกต้อง ควรให้คำแนะนำก่อนเพ่ือนักเรียนจะได้ทำ

แผนผังความคิดได้ถูกต้อง 

       1.3 ครูต้องชี้แจงถึงบาทบาทและขั้นตอน

การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจทุก

ขั้นตอน 

       1.4 ครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศที่เป็น

กันเอง ส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียน เพื่อให้มีความ

มุ่งม่ันที่จะเรียนรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาถึงผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 

ร่วมกับแผนผังความคิด ในตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการ

เรียนรู้ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หรือทักษะการ

เรียนในศตวรรษท่ี 21  

      2.2 ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบว่าการ 

เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผัง

ความคิด กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ว่าได้ผล

แตกต่างกันหรือไม่
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