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ความสามารถในการคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูง

Thinking Abilities in Sciences of Primary School Students
Through Inquiry Method Enhanced the Higher-order Questions
อภิชญา ค�ำวัน
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
โดยวิธสี บื เสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถามระดับสูงทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการคิด ซึง่ ประกอบ
ด้วยการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี จังหวัดเชียงใหม่
จ�ำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบ
เสาะหาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูง เรื่อง แรงและความดัน จ�ำนวน 6 แผน แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ (KR-20 = 0.75) และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (KR-20 = 0.73) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตคิ า่ เฉลีย่ ร้อย
ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
คิดสังเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วย
ค�ำถามระดับสูงสูงขึน้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ ง แรงและความดันของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูงมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
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Abstract

The objectives of this research are to 1) study the Result of Learning
Management by Pursuing the additional knowledge from advanced questions
go through the ability of thinking. There are Critical Thinking and Synthesis
Thinking. 2)Science achievement of 16 students, Prathom Suksa 5 of Banmai
Sarapee School, Chiang Mai. It was held on the semester of academic
year 2018. Research instruments were the lesson plans by pursuing the
additional knowledge from advanced questions in totally 6 plans of Force
and Motion. The ability of critical thinking and synthesis thinking (KR-20 = 0.75)
and the effectiveness index of learning in Science for students (KR-20 = 0.73)
analyzed data by Statistics for Mean averages and Standard deviation.
The results of this research were 1) the ability of critical thinking
and the ability of synthesis thinking of students who have got learning
management by pursuing the additional knowledge from high level
questions, 2) also Force and Motion achievement of students who received
learning management by pursuing the additional knowledge from advanced
questions found the average after class is higher than before taking class.

Keywords: thinking abilities; inquiry method enhanced the higher-order
qestions

บทน�ำ

โลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้ที่จะด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมดัง
กล่าวได้อย่างสมดุล ต้องเป็นผู้ที่มีการคิดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกระท�ำกับข้อมูล
แสวงหาความรู้ และเรียนรู้โลกทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต การจัดการศึกษานับว่าเป็น
บทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นผูม้ กี ารคิดเพือ่ เตรียมนักเรียนให้กา้ ว
เข้าสู่สังคมแห่งความรู้และข้อมูล พร้อมทั้งสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนนี้
ได้อย่างมีความสุข ดังที่ Robinson (1987 cited in Cotton) และ Fisher (2007) (อ้างใน
มยุรี บิลหรีม, 2554) กล่าวว่า “การสอนให้นกั เรียนเป็น นักคิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพนับเป็นเป้า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หมายเร่งด่วน ของการจัดการศึกษา เนื่องจากการคิดเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่นักเรียนจะน�ำ
ไปใช้ในการด�ำเนินการกับข้อมูล ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเตรียม
นักเรียนให้มีศักยภาพและพร้อมที่จะด�ำเนินชีวิตในโลกอนาคตที่มิอาจคาดเดาได้ เนื่องจาก
เห็นว่าความรู้ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอส�ำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไปได้”
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้มองข้ามในเรื่องการพัฒนาการคิด โดยหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพของคนไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรือ่ งดังกล่าวเช่นกัน
ดังเช่น องค์กรด้านการจัดการศึกษา ซึง่ มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ก็มิได้วางเฉยต่อเรื่องดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญกับ การพัฒนาการคิด ดังปรากฏในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545–2559) ที่สรุปได้ว่า นอกจากการ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดแล้ว ยังต้อง
ส่งเสริมนักเรียนให้รจู้ กั คิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง เกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง และ
สามารถ น�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545) รวมถึงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2545) ในหมวด 4 แนวทางการ จัดการศึกษา มาตราที่ 24 วรรค 2 และ 3 สรุปได้วา่ การ
จัดการเรียนรูต้ อ้ งฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ท�ำเป็น (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ก�ำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของผู้เรียนด้านการคิด สรุป
ได้วา่ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า มีทกั ษะและ
ศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดและวิธีการท�ำงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทกั ษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทักษะการคิดแล การสร้างปัญญา พร้อมกันนี้แนวการจัดการเรียนรู้ก็มุ่งปลูกฝังด้านปัญญา
และพัฒนาการคิดของผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2555) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นกลไก
ส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการด�ำรงชีวิตส�ำหรับโลกแห่งอนาคตได้อย่างมีความสุข
ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านใหม่สารภี
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนอยูน่ นั้ พบว่า การสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต นัน้ นักเรียนก็คงไม่ได้ฝกึ กระบวนการคิดมากนัก และท�ำความเข้าใจเนือ้ หา
ได้ยากกว่าการได้เรียนรู้จากการลงมือทดลอง ลืมง่าย ไม่สามารถน�ำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้อย่าง
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ถูกต้อง และการเรียนรูข้ องนักเรียนเกิดขึน้ น้อยและไม่คงทน นอกจากนี้ การทีน่ กั เรียนแต่ละ
คนขาดประสบการณ์ตรงต้องอาศัยจินตนาการของตนเองเพือ่ ท�ำความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียน มี
ส่วนท�ำให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจทีค่ ลาด เคลือ่ นในเรือ่ งนัน้ ๆได้งา่ ย ซึง่ หากเป็นความเข้าใจที่
คลาดเคลือ่ นย่อมส่งผลกระทบต่อการน�ำความเข้าใจนัน้ ไปใช้ ไม่วา่ จะเป็นการเรียนรูใ้ นระดับ
ที่สูงขึ้นหรือการทดสอบต่าง ๆ จากการสังเกตและผลคะแนนการทดสอบจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า นักเรียนมีความถนัด
เฉพาะเนื้อหาที่เป็นการวัดความรู้ ความจ�ำ แต่ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นการวัดการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
ในเนื้อหาได้ จึงส่งผลให้ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดต�่ำลง เช่น รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ
11.1 (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน, 2557)
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ศึกษารายงานผลการจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ของแต่ละปีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบของแต่ละปีอย่าง
ละเอียด จึงได้พบว่า สาระที่ 4 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จะต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ซึ่งปีการศึกษา 2559 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 9 มาตรฐาน
และจ�ำนวนนักเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าขีดจ�ำกัดล่าง มีถึงร้อยละ 61.54 (สถาบันการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาด้านคุณภาพการคิดของนักเรียนซึ่งกระตุ้นให้ผู้วิจัยจะต้องหาแนวทางในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการคิดสังเคราะห์
เนือ่ งจากความสามารถ ในการคิดทัง้ 2 ประเภทจะช่วยส่งเสริมให้การคิดซึง่ มีลกั ษณะเป็นก
ระบวนการที่มีล�ำดับขั้นตอน เช่น กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดแก้
ปัญหา เป็นต้น มีประสิทธิภาพและบรรลุจดุ มุง่ หมายของการคิดในเรือ่ งนัน้ ๆ ได้ ผูว้ จิ ยั เลือก
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถามขัน้ สูง เพือ่ ช่วยเสริมสร้างความสามารถทาง
ความคิดให้แก่นกั เรียนเพือ่ ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรียน ก่อให้เกิดการอภิปรายอย่างต่อ
เนือ่ ง ท�ำให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงระหว่าง
ความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว และความส� ำ คั ญ ของการใช้ ค� ำ ถามในการเรี ย น
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ บบสื บ เสาะ ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลของการเรี ย นการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยการใช้ค�ำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการคิดสังเคราะห์ และผู้วิจัยคาดหวังว่าผลจาก
การวิจัยจะเป็นแนวทางส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธสี บื เสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถาม

ระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธสี บื เสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถาม
ระดับสูงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่องผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้ค�ำถาม
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษา ผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอน การด�ำเนินการวิจัยเป็นหัวข้อตามล�ำดับ ดังนี้
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน
16 คน
ระยะเวลาและเนื้อหาของการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยท�ำการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ ี สืบเสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถามระดับสูง ในเนือ้ หาเรือ่ งแรงและ
ความดัน จ�ำนวน 6 แผนการเรียนรู้
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ ความสามารถในการคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูงและเนื้อหาที่
ใช้สอนได้แก่ เนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม
ตัวชี้วัดการเรียนรู้ ว 4.1 ป 5/1 -ป 5/2 เรื่อง แรงและความดัน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่ง
ด�ำเนินการทดลองโดยใช้รปู แบบการวิจยั แบบ One Group Pre – Post test Design โดยมี
แบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pre – Post test Design
ก่อนการทดลอง
T1

ตัวแปรต้น
X

หลังการทดลอง
T2

ความหมายของสัญลักษณ์
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง

หาความรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบสืบเสาะ

โดยใช้คำ� ถามระดับสูง เรือ่ งแรงและความดัน จ�ำนวน 6 แผน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
1) แบบวัดความสามารถในการคิด
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หาคุณภาพของแบบวัดรายข้อจาก
การค�ำนวณค่าความยาก (Difficulty) และอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) และหาคุณภาพ
ของแบบวัดทั้งฉบับจากการค�ำนวณค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
2. แบบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์ หาคุณภาพแบบทดสอบทั้งฉบับ
จากการค�ำนวณค่าความเทีย่ งโดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา ( - Coefficient) ของบรอนบัค
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หาคุณภาพของแบบวัดราย
ข้อจากการค�ำนวณค่าความยาก (Difficulty) และอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) และหา
คุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับจากการค�ำนวณค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน
สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบคะแนนทีไ่ ด้จากแบบวัดความสามารถในการ
คิดและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้คำ� ถามระดับสูงทีม่ ตี อ่ ความสามารถ
ในการคิด จาการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แรงและความดัน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ได้ผลดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ร้อยละ (Xร้อยละ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและความดัน ก่อนและหลังเรียน
Xร้อยละ

คะแนน

SD

ก่อนเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

33.10

Xร้อยละ

SD

หลังเรียน
16.44

60.26
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและความดันใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน คือ คะแนนเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องแรงและความดันของนักเรียนก่อนได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะโดยใช้คำ� ถามระดับสูงมีคา่ เท่ากับ 33.10 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.44 ภาย
หลังได้รบั การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้คำ� ถามระดับสูงแล้วมีคา่ เท่ากับ
60.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.16
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียน รวมทุกองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ได้ผลดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Xร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
คะแนน

ก่อนการทดลอง
Xร้อยละ

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์

40.10

SD
9.91

หลังการทดลอง
Xร้อยละ
60.71

SD
10.45

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
กลุม่ ทดลอง ก่อนได้รบั การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้คำ� ถามระดับสูง
มีค่าเท่ากับ 40.10 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.91 ภายหลังได้รับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้ค�ำถามระดับสูงแล้ว มีค่าเท่ากับ 60.71 และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 10.45
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ระหว่างก่อน
และหลังเรียน ของนักเรียน รวมทุกองค์ประกอบของการคิดสังเคราะห์ ได้ผลดังตาราง 4.4
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลีย่ (X̅) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของความสามารถใน
การคิดสังเคราะห์ ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน รวมทุกองค์ประกอบของการคิดสังเคราะห์
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หลังเรียน

Xร้อยละ

SD

Xร้อยละ

SD

57.6

6.91

82.5

7.74

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสังเคราะห์รวมทุก
องค์ประกอบของการ คิดสังเคราะห์ หลังเรียนนักเรียนมีระดับความสามารถในการคิด
สังเคราะห์เพิม่ ขึน้ จากระดับพอใช้เป็นระดับดีมาก โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ในการคิดสังเคราะห์ก่อนเรียนเท่ากับ 57.6 คะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
6.91 จัดอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนภายหลังได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ
โดยใช้ค�ำถามระดับสูงแล้ว นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลัง
เรียน มีคา่ เท่ากับ 82.5 คะแนน และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.74 คะแนน จัดอยูใ่ น
ความสามารถในการ คิดสังเคราะห์ระดับดี

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้เสริม
ด้วยค�ำถามระดับสูงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรื่องแรงและ
ความดัน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูงช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น เพราะการที่นักเรียนพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ค�ำถาม
ระดับสูงร่วมกับเทคนิคสนับสนุนการใช้ค�ำถาม ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการเรียน เมื่อ
ครูถามค�ำถามเพื่อให้นักเรียนตอบ พบว่า นักเรียนไม่ตอบค�ำถามที่ครูถามส่งผลให้ครูไม่
สามารถพัฒนา การคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ่งการที่นักเรียนไม่ตอบค�ำถามอาจ
เป็นเพราะนักเรียนไม่คนุ้ เคยกับครูผสู้ อนและการเรียนการสอนโดยใช้คำ� ถามระดับสูงทีต่ อ้ ง
ใช้การคิดระดับสูงในการตอบค�ำถาม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเรียนการสอนโดยใช้ค�ำถาม
ระดับสูงนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการคิดของนักเรียน ครูได้เตรียมวิธีการกระ
ตุ้นการคิดและการตอบค�ำถามของนักเรียนโดยใช้เทคนิคสนับสนุนการใช้ค�ำถาม คือ 1)
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การกระตุ้นการตอบค�ำถาม (Prompting) เป็นเทคนิคที่ครูใช้เมื่อนักเรียนตอบค�ำถามไม่
ได้หรือตอบค�ำถามไม่ถูกต้อง ซึ่งครูช่วยนักเรียนในการตอบค�ำถามโดยการปรับค�ำถามให้
เข้าใจง่ายขึ้น หรือ พยายามล้วงการตอบค�ำถามของนักเรียนให้ยาวขึ้น ซึ่งช่วยให้นักเรียน
ตอบค�ำถามของครูได้ 2) การกระจายค�ำถาม (Redirection) ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้
ตอบค�ำถามเดียวกันนี้จ�ำนวนมากขึ้น นับได้ว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มจ�ำนวนนักเรียนในการ
มีส่วนร่วมในการเรียนให้มากขึ้น นักเรียนจึงได้รับการพัฒนาการคิดอย่างทั่วถึง 3) เวลารอ
คอยค�ำตอบ (Wait-time) ช่วยให้นกั เรียนมีเวลาในการคิดหาค�ำตอบ เนือ่ งจากค�ำถามระดับ
สูง จ�ำเป็นที่จะต้องให้เวลานักเรียนในการใช้ความคิด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะท�ำให้ค�ำตอบของ
นักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจาก การใช้เทคนิคสนับสนุนการใช้ค�ำถามแล้ว ครูใช้วิธี
การท�ำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการตอบค�ำถามเพื่อให้นักเรียนตอบนั้น ค�ำตอบของ
นักเรียนไม่จ�ำเป็นที่จะถูกต้อง แต่ความส�ำคัญของค�ำถามคือการกระตุ้น การคิดและการ
ค้นหาค�ำตอบของนักเรียน 2) รวมถึงใช้การเสริมแรงทางบวกเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ตอบ
ค�ำถามอีกในครั้งต่อๆไป คือ ไม่ต�ำหนินักเรียนแม้ว่าจะตอบผิดและให้ก�ำลังใจนักเรียนเสมอ
รวมถึงชมเชยเมือ่ นักเรียนตอบค�ำถามได้ถกู ต้อง และใช้การเรียกชือ่ นักเรียนให้ตอบค�ำถามที
ละคน เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียน ทีไ่ ม่ตอบค�ำถามได้ตอบมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ภายหลังจากผ่านการก
ระตุ้นการคิดและการตอบค�ำถามโดยใช้เทคนิคสนับสนุนการใช้ค�ำถามและวิธีการอื่นๆข้าง
ต้น ผู้วิจัยสังเกตพบว่า พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขนึ้ อย่างชัดเจน คือ จ�ำนวนนักเรียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบค�ำถามและ ร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของค�ำตอบที่ได้มีคุณภาพ
ขึ้น นักเรียนตอบค�ำถามได้ยาวขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นักเรียนได้ใช้ความคิดในระดับที่สูงขึ้น

สรุป

จากการศึกษาความสามารถในการคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
โดยใช้วิธีสืบเสาะ
หาความรู้เสริมด้วยค�ำถามระดับสูงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาโดยใช้วธิ ี สืบเสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถามระดับสูงของนักเรียนในภาพรวมมี คะแนน
เฉลี่ยความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนได้รับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้ค�ำถามระดับสูง มีค่าเท่ากับ 40.10 และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 9.91 ภายหลังได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดย
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ใช้ค�ำถามระดับสูงแล้ว มีค่าเท่ากับ 60.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.45 เมื่อ
พิจารณาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน แยกตามองค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ทงั้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ก่อนเรียน มีคา่ เท่ากับ
ร้อยละ 46.20 ส่วนหลังเรียน มีคา่ เท่ากับร้อยละ 59.78 ในด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่า ก่อนเรียนมีคา่ เท่ากับ ร้อยละ 44.29 ส่วนหลังเรียน มีคา่ เท่ากับร้อยละ 58.70 ในด้าน
การวิเคราะห์หลักการ พบว่า ก่อนเรียนมีคา่ เท่ากับ ร้อยละ 38.32 ส่วนหลังเรียนพบว่า มีคา่
เท่ากับร้อยละ 51.22
คะแนนความสามารถในการคิดสังเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาโดยใช้วธิ ี สืบเสาะหาความรูเ้ สริมด้วยค�ำถามระดับสูงของนักเรียนในภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการ คิดสังเคราะห์รวมทุกองค์ประกอบของการคิดสังเคราะห์ หลัง
เรียนนักเรียนมีระดับความสามารถในการ คิดสังเคราะห์เพิ่มขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับ
ดีมาก โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการ คิดสังเคราะห์กอ่ นเรียนเท่ากับ 57.6
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.91 จัดอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนภายหลังได้รับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้ค�ำถามระดับสูงแล้ว นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดสังเคราะห์หลังเรียน มีค่าเท่ากับ 82.5 คะแนน และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 7.74 คะแนน จัดอยู่ในความสามารถในการคิดสังเคราะห์ระดับดี เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการ คิดวิเคราะห์แยกตามองค์ประกอบของการคิดสังเคราะห์ทงั้
3 ด้าน พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีระดับความสามารถในการคิดสังเคราะห์ดา้ นการสังเคราะห์
ข้อความเพิ่มจากระดับดีเป็นระดับดีมาก ส่วนด้าน การสังเคราะห์แผนงานหรือปฏิบัติการ
และด้านการสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนามธรรม พบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถ
เพิ่มขึ้น จากระดับพอใช้เป็นระดับดีมากนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ คิด
สังเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการคิด
สังเคราะห์ของนักเรียน แยกตามองค์ประกอบของการคิดสังเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การสังเคราะห์ขอ้ ความ พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนร้อยละ 48.78 มีความสมารถอยูใ่ นระดับดี
ส่วนหลังเรียน นักเรียนร้อยละ 63.41 มีการพัฒนาความสามารถเพิม่ ขึน้ มาอยูใ่ นระดับดีมาก
ในด้านการสังเคราะห์แผนงานหรือแผนปฏิบัติการ พบว่า ก่อนเรียนร้อยละ 56.79 มีความ
สามารถอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนหลังเรียน นักเรียนร้อยละ 48.78 มีการพัฒนาความสามารถ
มาอยู่ในระดับดีมาก ในด้านการสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนามธรรม พบว่า ก่อนเรียน
นักเรียน ร้อยละ 65.83 มีความสามารถมาอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนหลังเรียนพบว่า นักเรียน
ร้อยละ 51.22 มีการพัฒนาความสามารถมาอยู่ในระดับดีมาก
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