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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 2) เพื่ อเปรีย บเที ย บความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ท างคณิ ต ศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนั กเรีย น
ชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง ได้รับ การจัดการเรีย นรู้โ ดยใช้ วัฏจั กรการสืบ เสาะหาความรู้ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการ
จัด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ วั ฏจักรการสื บ เสาะหาความรู้ 4) เพื่อเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น เรื่อง สถิติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ กับเกณฑ์
ร้อยละ 70
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เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คือ 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง สถิ ติ โดยใช้ วั ฏจั ก ร
การสืบเสาะหาความรู้ 2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC: Index of Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.52 – 0.57
มี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ ตั้ ง แต่ 0.37 – 0.44 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบเท่ า กั บ 0.89 และ
3) แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective
Congruence) ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.23 – 0.78 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่
0.20 – 0.65 และมี ค่า ความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบเท่ ากับ 0.61 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจั ย 16 คาบเรีย น
ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.56 คิดเป็นร้อยละ 78.90
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ วั ฏ จั กรการสื บ เสาะหาความรู้ สู ง กว่ า ก่อนได้ รับ การจั ด การเรียนรู้ อย่ า งมีระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 14.90 คิดเป็นร้อยละ 74.50
คาสาคัญ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้
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Abstract
The purpose of this research is to compare the mathematical analytical thinking ability
and learning achievement in the statistics of ninth grade students through inquiry cycle learning
management. The subjects of this study consisted of forty one students at
Mabtaputpanpittayakarn School. They were randomly selected using cluster random sampling.
The instruments included a lesson plan; statistics for Inquiry Cycle Learning
Management, mathematical analytical thinking ability measurement.The index of objective
congruence are 0.67 – 1.00, the difficulty index are 0.52 – 0.57, the discriminant Index are
0.37 – 0.44, and the reliability is 0.89 and a mathematics test. The index of objective congruence
are 0.67 – 1.00, the difficulty index are 0.23 – 0.78, the discriminant Index are 0.20 – 0.65, and
the reliability is 0.61. The experiment lasted for sixteen periods. The One-Group Pretest-Posttest
Design was used in the study. The data were statistically analyzed using mean, standard
deviation and a t-test for dependent samples and a t-test for one sample.
The results of this research were as follows:
1) the mathematical analytical thinking ability identified by the statistics of ninth grade
students after the inquiry cycle learning management was statistically higher than before learning
at a .05 level of significance.
2) the mathematical analytical thinking ability on statistics among ninth grade students
after the inquiry cycle learning management was higher than the 70 percent criterion at a .05
level of significance. The mean score was 31.56 as 78.90%.
3) mathematical achievement in the statistics of ninth grade students after the inquiry
cycle learning management was statistically higher than before learning at a .05 level of
significance.
4) the learning achievement on statistics among ninth grade students after the inquiry
cycle learning management was statistically higher than the 70 percent criterion at an .05 level
of significance. The mean score was 14.90 as 74.50%.
Keyword: The Mathematical Analytical Thinking Ability, Learning Achievement, Inquiry Cycle
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บทนา

การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และเป็นกาลังคนที่มีคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, pp. 18-20)
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีความรู้ มีทักษะชีวิตรวมทั้งได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่ างมีวิ จารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่ อน าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่ อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ฆนัท ธาตุทอง, 2554, p. 7) คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์ อื่ น ๆ คณิ ต ศาสตร์ จึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, p. 1) การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะและเจตคติ ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการคิด เตรียม
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทน
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2560, p. 2)
จากการประเมินความสามารถของนักเรียนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2561, p. 3) ได้
มีการดาเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยผลการรายงานการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ชั น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2560 ของนั กเรี ย นพบว่ า
มีคะแนนเฉลี่ย 26.30 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 และค่าเฉลี่ยในสาระการเรียนรู้ เป็นดังนี้ สาระที่ 1
จานวนและการดาเนินการ มีคะแนนเฉลี่ย 29.22 สาระที่ 2 การวัด มีคะแนนเฉลี่ย 25.83 สาระที่ 3 เรขาคณิต
มีคะแนนเฉลี่ย 28.13 สาระที่ 4 พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ ย 29.22 สาระที่ 5 การวิ เคราะห์ข้อมู ลและ
ความน่าจะเป็น มีคะแนนเฉลี่ย 19.40 จากผลการสอบพบว่า สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นมี
คะแนนน้อยที่สุด จากผลคะแนน O-NET ปัจจัยที่ทาให้ผลคะแนนลดลงมาจาก วิธีสอนยังคงเน้นการสอนแบบ
ท่องจามากกว่าการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ ทาให้เด็กไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ข้อจากัดของการสอนแบบ
บรรยายทาให้ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถคิดตามสิ่งที่ครูบรรยายและไม่สามารถทาความเข้าใจในเนื้อหาวิ ชาได้
อย่างลึกซึ้ง เพราะการสอนที่ไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นการสอนที่ไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนได้ตลอดเวลา ทาให้นักเรียนไม่สนใจ (ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542, p. 145) สอดคล้องกับ
ไสว ฟักขาว (2542, p. 2) ได้กล่าวถึง วิกฤติที่สาคัญของระบบการศึกษาไทย คือความทุกข์ของผู้เรียน เนื่องมาจาก
การได้เรียนในเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน และต้องท่องจาความรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่มี
โอกาสได้ฝึกคิด ดังนั้นในการที่ระบบการศึกษาจะสร้างคนเก่ง คนดี และมีความสุขนั้น จะต้องปฏิรูปกระบวนการ
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เรียนรู้ใหม่ โดยเป็ นการจั ดการเรียนรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นศูน ย์ กลาง ซึ่ งในการเรียนการสอนโดยให้ ผู้ เรียนเป็ น
ศูนย์กลางนั้นต้องการแรงจูงใจและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ครูควรใช้บทบาทที่คอยอานวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือ
การคิดเป็นพฤติกรรมภายในของสมองซึ่งคอยสั่งการให้อวัยวะต่าง ๆ ปฏิบัติตาม เพื่อให้มนุษย์มีชีวิต
อยู่ได้อย่างปกติสุข และมีความปลอดภัยจนมีสภาพการดารงชีวิตที่ดี การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของ
การเรี ย นรู้ แ ละการด าเนิ น ชี วิ ต การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น พื้ น ฐานของการคิ ด บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลทั่วไป ทั้งทางด้านสติปัญญาและการดาเนินชีวิต
เป็ น ทั ก ษะที่ ทุ ก คนสามารถพั ฒ นาได้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทั ก ษะที่ ส าคั ญ คื อ การสั ง เกต การเปรี ย บเที ย บ
การคาดคะเน การประยุ กต์ใช้ การประเมิ น การจาแนกแยกแยะประเภท การจั ดหมวดหมู่ การสันนิ ษฐาน
การสรุปเชิงเหตุผล การศึกษาหลั กการ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
ทักษะระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการคิดระดับสูง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, p. 69)
ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์มี 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ความสาคัญ จาแนกแยกแยะสิ่งที่โจทย์กาหนด (เหตุ)
และสิ่งที่โจทย์ถาม (ผล) 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ดาเนินการคิด
ย้อนกลับจากผลไปสู่เหตุ 3) วิเคราะห์หลักการ บอกขั้นตอนของการได้มาซึ่งคาตอบ เขียนแสดงวิธีทาจากเหตุไปสู่
ผล และ 4) วิเคราะห์ตรวจสอบผลประเมินและสะท้อนคิด (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 2561, p.298)
จากสภาพปั ญ หาและข้ อ ดี ข องการคิ ด วิ เ คราะห์ จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึก
ปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา นักการศึกษาจึงมองหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนว
ใหม่เพื่อหวังสร้างให้เด็กไทยคิดเป็นนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, p. 95) ได้ให้ความหมายว่า เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้อ งสืบค้น
เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีต่าง ๆ จนทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น
อย่างมีความหมาย และสามารถสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนเอง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, pp. 148-154)
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)
ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจค้นหา (Exploration) ขั้นที่ 4 ขั้นอธิ บาย
(Explanation) ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นที่ 7 ขั้นนา
ความรู้ไปใช้ (Extension) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ความรู้ที่ได้มีคุณค่า อีกทั้ง
ยั ง มี ค วามหมายส าหรั บ ผู้ เ รี ย น เป็ น ประยุ ก ต์ แ ละจดจ าได้ น าน สามารถเชื่ อ มโยงความรู้ แ ละน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่นาวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สถิติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจะนาผลไปใช้ปรับปรุงการสอนคณิตศาสตร์ให้มี ประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้น อี กทั้ ง สามารถท าให้นั กเรีย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองในอนาคต และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
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การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เด็กมี ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2560, pp. 11-12)
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
2. เพื่อเปรีย บเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้องกับ การจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้ วั ฏจั กรการ
สื บ เสาะหาความรู้ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้
(Constructivism) ที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีต่าง ๆ จนเกิดความ
เข้าใจและเกิดการรับรู้อย่างมีความหมาย และสามารถสร้างองค์ความรู้เอง (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, p.
95) สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อมกันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ
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วิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวน 14 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 540 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาจานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 41 คน ได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ จานวน 6 แผน
แผนละ 2 คาบเรียน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้การประเมินแบบประมาณค่า
(Rating Scale) อยู่ในระดับมาก
2. แบบวั ด ความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ท างคณิ ต ศาสตร์ของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 3
เป็นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 4 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective Congruence)
ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.51 – 0.56 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.40 – 0.44
และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85
3. แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective
Congruence) ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.33 – 0.78 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่
0.20 – 0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.62
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1. ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (Pretest) โดยใช้เวลา 2 คาบเรียน คาบละ 55 นาที แล้วบันทึกคะแนนเป็นคะแนน
ก่อนการจัดการจัดการเรียนรู้
2. ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์
3. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน จานวน 12 คาบ คาบละ 55 นาที
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4. หลั ง จากเสร็จ สิ้ น การทดลอง ท าการทดสอบอีกครั้ง (Posttest) โดยใช้ แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้เวลา 2
คาบเรียน คาบละ 55 นาที
5. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนนา
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังเสร็จสิ้นการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. เปรีย บเทีย บความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ทางคณิต ศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples
2. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ท างคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง สถิติ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for One Sample
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สถิติ t-test for
Dependent Samples
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for one Sample
ผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependence Sample) ผลปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
t
df
p
n
k
S
X
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
41 40 14.51 4.08 22.89
40 .000*
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
41 40 31.56 5.29
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = 22.89, df = 40, p = .000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 14.51 และ 31.56 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.08 และ 5.29)
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้
สถิติ t-test for One Sample ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

n

k

41

40

S

X

31.56 5.29

0  70%

t

p

28.00

4.31

.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t = 4.31,df = 40, p = .000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.56 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.90 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 5.29) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (40 คะแนน)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependence Sample) ผลปรากฏดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ก่อนและหลังได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
t
df
p
n
k
S
X
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
41
20 10.34 2.47 12.28
40 .000*
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
41
20 14.90 3.22
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ วั ฏ จั กรการสื บ เสาะหาความรู้ สู ง กว่ า ก่อนได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05
(t = 12.28, df = 40, p = .000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 10.34 และ 14.90 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.47
และ 3.22).
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for One Sample
ปรากฏดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์

n

k

41 20

X

S

0  70%

t

p

14.90

3.22

14.00

1.79

.041*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากนักเรียนจานวนทั้งหมด 41 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.79, df = 40, p = .041) โดยคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 14.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.50 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.22)
ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (20 คะแนน)
อภิปรายผล
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลัง ได้ รับ การจั ดการเรียนรู้โ ดยใช้ วัฏจักรการสืบ เสาะหาความรู้สูง กว่ าก่อนได้ รับ การจั ดการเรียนรู้ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อการแก้ปัญหาและหาเหตุผล ผู้สอนใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหรือหาคาตอบ โดยการคิดและการลงมือ
ปฏิบัติ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด ตนเอง รู้วิธีจั ดกระบวนการคิด แก้ปั ญหา สรุปความรู้ได้ด้ว ยตนเอง
ความรู้คงทนและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ส่งผลให้นักเรียนสามารถทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
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จาแนกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็นสองส่วน คือ สิ่งที่โจทย์กาหนดและสิ่งที่โจทย์ถาม สามารถแยกสิ่งที่โจทย์
กาหนด ใช้ความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการหาคาตอบ และมีหลักการในการคิดหาคาตอบซึ่งสอดคล้องกับคากล่าว
ของ ทิศนา แขมมณี (2560, p. 141) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ หมายถึง การดาเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถามเกิดความคิดและลงมือต่อ
แสวงหาความรู้ เพื่อนามาประมวลหาคาตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วยอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุป
ข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการและการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ อาจเนื่องมาจากการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถจาแนกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็นสองส่วน คือ สิ่งที่
โจทย์กาหนดและสิ่งที่โจทย์ถาม สามารถแยกสิ่งที่โจทย์กาหนด ใช้ความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการหาคาตอบ
และมีหลักการในการคิดหาคาตอบ สอดคล้องกับ บลูม (Bloom Benjamin Samuel, 1964, pp. 6-9) ให้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและตีความข้อมูล เพื่อหา
องค์ประกอบย่อยของสิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่าง ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อค้นหาความจริง
ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร รวมทั้งหาความสัมพั นธ์และความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพัน
กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไรจนได้ความคิดเพื่อนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ หรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้ และจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
คาริน (Carin Arthur A., 1993, p. 86) ได้ใหความหมายไว้ว่า วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาหรือประมวลผลข้อมูลได้ประโยชน์ของการสืบเสาะ คือ การกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อกลุ่มคนมุ่งเน้นที่สิ่งที่ทางานได้ดี โดยการมีส่วนร่วมในการถามคาถามแล ะเล่า
เรื่องราว
การเรีย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ต้ องเปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้มี ส่ วนร่วมในการสร้างและ
ประเมินคาอธิบาย ผู้เรียนมีโอกาสซักถามและตรวจสอบหลักฐานการมีส่วนร่วมในการสร้างคาอธิบายช่วยให้
ผู้เรียนได้ตรวจสอบการเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลของหลักฐาน สอดคล้องกั บคากล่าวของ อัมพร ม้าคนอง (2554:
24) ที่กล่าวว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) เป็นการคิดแยกแยะ ตีความและขยายความจากสิ่งที่
มีอยู่ คิดหาความสัมพันธ์ คิดเพื่อเขียนพิสูจน์และวิพากษ์วิจารณ์การพิสูจน์ เช่น การแปลความหมายหรือการ
ตีความข้อมูลจากปัญหาคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องเน้นการให้ข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เป็น
ภาพรวมเพื่อให้ผู้เรียนจาแนกแยกแยะหรือหาองค์ประกอบย่อย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
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เน้นกระบวนการให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการแก้ปัญหาและหาเหตุผล ผู้เรียนสืบค้นหรือหา
ค าตอบ โดยการคิด และการลงมื อปฏิบั ติ ท าให้นั กเรีย นได้ พั ฒ นาความคิ ด ตนเอง รู้วิ ธี จั ด กระบวนการคิ ด
แก้ปัญหา สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ความรู้คงทนและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ส่งผลให้นักเรียนสามารถทา
ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการหาคาตอบ และมีหลักการในการคิดหาคาตอบซึ่ง
สอดคล้องกับคากล่าวของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, p. 60) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ดังนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาคือฉลาดขึ้น เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และนักจัด
ระเบียบ การค้นพบด้วยตนเองทาให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจา นักเรียนรู้วิธีค้นหาความรู้
แก้ปั ญหาด้วยตนเอง ช่ว ยให้จดจาความรู้ได้ นานและสามารถถ่ายโยงความรู้ไ ด้ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑามาศ หนูนุ้ย (2561) ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความใฝ่เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism) ที่นักเรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้โดยผู้วิจัยจะสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีความคิดและประสบการณ์จากการได้ลงมือทากิจกรรม ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันจึงทาให้นักเรียนมีมุมมองของความรู้ที่หลากหลาย และทาให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อ งกับคากล่าวของ ทิศนา แขมมณี (2560, p. 95)
ในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือ
ว่าเป็นปัจจัยสาคัญของการสร้างความรู้ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอื่นๆจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น
และหลากหลายขึ้น สอดคล้องกับคากล่าวของ Eisenkraft (2003 : 57-59) ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้นที่เริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหา
นั้น ๆ ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนนาความรู้ ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2554, p. 60) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดแรงจูงใจ
ภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาวารัตน์ อธิวัฒน์ (2559) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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.ข้อสังเกตจากการวิจัย
จากการทดลองจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ เรื่ อ ง สถิ ติ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตบางประการจากการวิจัย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สถิติ ควรชี้แจงขั้นตอนในการทา
กิจกรรมอย่างชัดเจน และมีการแจ้งจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ซึ่งได้ผล
ตอบรับและการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของนักเรียน
2. ใบกิจกรรมบางกิจกรรมโจทย์ปัญหามีความซับซ้อน ต้องคิดหลายขั้นตอน ครูควรให้คาแนะนา
และช่ วยนักเรีย นสรุป ขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ ปัญ หา และหาโจทย์ ที่มี ลักษณะปัญ หาที่คล้ ายกัน มาให้
นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาในครั้ง
ต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไปในการจัดการเรียนรู้
1. ครูผู้สอนควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ อย่างถ่อง
แท้ เพื่อจะได้นามาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของนักเรียนและใช้
คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ สาหรับเนื้อหา
คณิตศาสตร์อื่น ๆ ในระดับมัธยมศึกษา
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิด
แก้ปัญหา การคิดเชื่อมโยง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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