
บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 หวัข้อใหญ่ได้แก่ ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นกระบวนการวจิยั และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

2.1  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

  ทกัษะกระบวนการ (process skills) เป็นรากฐานที่ส าคญัของวทิยาศาสตรท์ี่ท าให้
มนุษย์เกิดพฤติกรรมการตรวจสอบหาความจรงิหรอืข้อเท็จจริงและน าไปสู่การหาบทสรุป 
(Hayes and Rau, 2006)  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(science process skills) เป็น
ความสามารถและความช านาญในการใชค้วามคดิและกระบวนการคดิเพื่อคน้ควา้หาความรูแ้ละ
แก้ปญัหาต่างๆ (สมเกียรต ิพรพสิุทธมิาศ, 2551) ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็น
ลกัษณะของความสามารถทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจติใจและร่างกาย (mental and physical abilities) ซึง่
เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ปญัหา การพฒันาตนเองและสงัคม (Akinbobola and  
Afolabi, 2010) นอกจากนี้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรย์งัเป็นทกัษะทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู้ ท าให้ผู้เรยีนได้แนวทางหรอืวธิกีารค้นคว้าวจิยั ผู้เรยีนมปีระสิทธภิาพการเรยีนรู้
เพิม่ขึน้ ท าให้ผู้เรยีนมคีวามกระตอืรอืร้นใฝ่เรยีนรู ้การตอบสนองของผู้เรยีนต่อการเรยีนการ
สอนดีขึ้น และท าให้ผู้เรยีนเข้าใจและมทีกัษะในการฝึกปฏิบตัิในการเรยีนรู้มากขึ้น เป็นต้น 
(Aktamis and Yenice, 2010) 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์นักการศกึษาวทิยาศาสตรข์องสมาคมอเมรกินัเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์(American Association for the Advancement of Science : 
AAAS) ได้จ าแนกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พื้นฐาน (basic science process skills) และทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้ผสมผสาน ( integrated science process skills) ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย 8 ทกัษะได้แก่ การสงัเกต (observing) 
การวดั (measuring) การจ าแนกประเภท (classifying) การหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปส
กบัสเปส และสเปสกบัเวลา (using space/space and space/time relationships) การใชต้วัเลข 
(using number) หรอืการค านวณ (calculating) การจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มูล 
(manipulating and communicating data) การลงความเหน็จากขอ้มูล (inferring) และการ
ท านาย (predicting) หรือการพยากรณ์ (forecasting) ส าหรบัทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขัน้ผสมผสาน ประกอบด้วย 5 ทักษะได้แก่ การตัง้สมมติฐาน ( formulating 
hypothesis) การก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร (operational defining of the variable) การ
ก าหนดและควบคุม ตัวแปร (identifying and controlling variable) การทดลอง 
(experimenting) และการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป ( interpreting data and 
conclusion) (พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และคณะ, 2551) 
  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) ได้สรุปรายละเอียดทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ดงันี้  

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พื้นฐาน 
1.1) การสงัเกต  หมายถงึ  การใช้อวยัวะรบัสมัผสัต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื

หลายอยา่งรว่มกนั ไดแ้ก่ ตา หู จมกู ลิน้ และกายสมัผสั โดยการมองเหน็ ไดย้นิ ดมกลิน่ รบัรส 
และสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของสิ่งนัน้ๆ โดยไม่ใส่เอา
ความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์เดิมของผู้ส ังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จากการสงัเกตจ าแนก
ลกัษณะของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มลูลกัษณะเชงิคุณภาพ ขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ (โดยกะประมาณ) และขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงลกัษณะต่างๆ ของสิง่ทีศ่กึษา  

1.2) การวดั หมายถงึ การเลอืกและใช้เครื่องมอืวดัเพื่อหาปรมิาณของสิง่ต่างๆ 
ออกมาเป็นตวัเลขทีแ่น่นอนไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง โดยมหีน่วยก ากบัเสมอ 

1.3) การจ าแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงล าดับวัตถุหรือ
เหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากสมบตัขิองสิง่ทีศ่กึษาเป็นเกณฑ ์ซึ่ง
อาจเป็นความเหมอืน ความแตกต่าง หรอืความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีก่ าลงัศกึษา  

1.4) การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา สเปสของวตัถุ 
หมายถงึ ที่ว่างที่วตัถุนัน้ครอบครองอยู่ ซึ่งมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัวตัถุนัน้ โดยทัว่ไปสเปสของ
วตัถุมลีกัษณะเป็นสามมติิ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
สเปสของวตัถุ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหว่างรปู 2 มติแิละรปูทรง 3 มติ ิและความสมัพนัธร์ะหว่าง
ต าแหน่งที่อยู่ของวตัถุหนึ่งกบัวตัถุอกีชนิดหนึ่ง ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัเวลา ไดแ้ก่ 
การแสดงทศิทางหรอืต าแหน่งของวตัถุในเวลาต่างๆ กนั   

1.5) การใช้ตวัเลข หมายถึง การนับจ านวนของวตัถุหรอืเหตุการณ์และการน า
ตวัเลขแสดงจ านวนทีน่ับไดม้าคดิค านวณ โดยใชก้ารบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลีย่ หรอืวธิกีาร
ค านวณอื่น ๆ   

1.6) การจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มูล หมายถงึ การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งอื่นๆ มาจดักระท าใหม่เช่น การหาความถี่ เรยีงล าดบั 
จดัแยกประเภท หรอืค านวณหาค่าใหม่ ทีส่ามารถแสดงให้ผูอ้ื่นเขา้ใจความหมายของขอ้มูลชุด
นัน้ได้ดีขึ้น โดยอาจแสดงในรูปของตาราง แผนภูม ิแผนภาพ แผนผงั  วงจร กราฟ สมการ    
การเขยีน และการบรรยาย  
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1.7) การลงความเหน็จากขอ้มลู หมายถงึการเพิม่เตมิความคดิเหน็ใหก้บัขอ้มลูที่
ไดจ้ากการสงัเกตอย่างมเีหตุผล โดยอาศยัพืน้ฐานความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิช่วยในการ
แสดงความคดิเหน็นัน้ๆ    

1.8) การท านายหรอืการพยากรณ์ หมายถงึ การสรปุผลลพัธห์รอืค าตอบล่วงหน้า
ก่อนทดลอง โดยอาศยัหลกัฐานจากขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิซ ้าๆ กนั หลกัการ 
กฎ หรอืทฤษฎทีีม่อียู่แลว้ การพยากรณ์ขอ้มูลเชงิปรมิาณหรอืขอ้มูลทีส่ามารถแสดงเป็นตาราง
หรือกราฟได้ ท าได้ 2 แบบ คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่ศึกษา และการ
พยากรณ์ภายนอกของขอ้มลูทีศ่กึษา 

2) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้ผสมผสาน 
2.1)  การตัง้สมมติฐาน หมายถึงการคดิหาค าตอบล่วงหน้าก่อนท าการทดลอง 

โดยอาศยัการสงัเกต ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐาน  ค าตอบที่คดิล่วงหน้านี้เป็นสิง่ที่
ยงัไม่ทราบหรอืยงัไม่เป็นหลกัการ กฎ หรอืทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานหรอืค าตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวอ้าจถูกหรอืผดิ ซึง่จะทราบไดภ้ายหลงัการทดลองหาค าตอบเพื่อสนับสนุนหรอื
คดัคา้นสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

2.2) การก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึการก าหนดความหมายและขอบเขต
ของค าต่างๆ (ทีอ่ยูใ่นสมมตฐิานทีต่อ้งการทดลอง) ใหเ้ขา้ใจตรงกนัและสามารถสงัเกตหรอืวดัได้ 

2.3)  การก าหนดตวัแปร หมายถงึ การบ่งชีต้วัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรเกนิ 
(extraneous variable) ทีต่อ้งควบคุมในสมมตฐิานหน่ึงๆ   

ตวัแปรต้นหรอืตวัแปรอสิระ คอื สิง่ที่เป็นเหตุที่ท าให้เกิดผลต่างๆ หรอืสิง่ที่
เรา  ตอ้งการทดลองดวู่าเป็นสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิผลเช่นนัน้จรงิหรอืไม่  

ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ เ ป็นผลเนื่ องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้น
เปลีย่นแปลงไป ตวัแปรตามจะเปลีย่นแปลงตามดว้ย  

ตวัแปรที่ต้องควบคุม คอื สิง่อื่นๆ นอกจากตวัแปรต้นทีส่่งผลกระทบต่อการ
ทดลอง ซึง่จะต้องควบคุมให้เหมอืนๆ กนั จงึจะท าใหไ้ม่เกดิความคลาดเคลื่อนของการทดลอง
ได ้ 

2.4)  การทดลอง หมายถงึ การท าปฏบิตัิการด้วยวธิใีดๆ เพื่อหาค าตอบหรอื
ตรวจสอบสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทกัษะน้ีประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่  

(1) การออกแบบการทดลอง หมายถงึ การวางแผนก่อนลงมอืทดลองจรงิ 
เพื่อก าหนดวธิกีารทดลอง ซึ่งต้องมกีารก าหนดและควบคุมตวัแปร และเลอืกใช้อุปกรณ์หรอื
สารเคมต่ีางๆ ทีจ่ะใชใ้นการทดลองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) การปฏบิตักิารทดลอง หมายถงึ การลงมอืท าปฏบิตักิารทดลองจรงิ 
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(3)  การบนัทกึผลการทดลอง หมายถงึ การจดบนัทกึขอ้มูลทีไ่ด้จากการ
ทดลองซึง่อาจเป็นผลการสงัเกต ส ารวจ วดั หรอืวธิอีื่นๆ 

2.5)  การตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ 
การตคีวามหมายขอ้มูล หมายถงึ การแปลความหมายหรอืบรรยายลกัษณะ

และสมบตัิของข้อมูลที่มอียู่ การตคีวามหมายข้อมูลในบางครัง้อาจต้องใช้ทกัษะกระบวนการ
อื่นๆ ดว้ย เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการค านวณ เป็นตน้ 

การลงขอ้สรปุ หมายถงึ การสรปุความสมัพนัธข์องขอ้มลูจากการทดลองได ้  
  กระบวนการทดลองทางวทิยาศาสตรน์ัน้มคีวามส าคญักบัการสอนทางวทิยาศาสตร ์โดย
กระบวนการทดลองที่เสรมิกบัเนื้อหาทางวทิยาศาสตร์ช่วยให้นักเรยีนหรอืนักศึกษามคีวาม
เข้าใจและเรยีนรู้ได้ดขีึ้น เพิม่ความสนใจในห้องเรยีน พฒันาทกัษะที่กระท าด้วยมอื (manual 
skills) นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาสามารถเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบ (discovery learning) ไดด้ว้ยตนเอง 
ช่วยพฒันาทกัษะการสงัเกต เพิม่ทกัษะการแก้ไขปญัหา และนักเรยีนหรอืนักศกึษาได้เรยีนรู้
ผ่านประสบการณ์ของตนเอง การสอนวทิยาศาสตรโ์ดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
เมื่อผู้เรยีนเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ด้วยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เรยีนสามารถ
พฒันาตนเองใหม้ทีกัษะวจิยัได ้(Feyzioglu, 2009)  
  การสอนวทิยาศาสตร ์โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เมื่อผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ย
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์แล้วจะเกดิลกัษณะที่สอดคล้องกบัการสอนวทิยาศาสตร์
แบบโครงงาน (project-based science instruction : PBSI)  ดงันัน้สามารถก าหนดและตัง้
ค าถามงานวจิยัได้ สามารถก าหนดสมมตฐิานการวจิยัได้ สามารถก าหนดตวัแปรที่สามารถวดั
ค่าเชงิคุณภาพหรอืปรมิาณได้ สามารถออกแบบวธิกีารส ารวจผลการวจิยัได้ ปฏบิตัิการเพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัได ้บนัทกึ วเิคราะหแ์ละตคีวามขอ้มลูได ้สามารถสรปุผลจากขอ้มลูได ้
น าเสนอขอ้มลูในรปูแบบการบรรยาย (oral presentation) หรอืงานเขยีน (writing presentation) 
ได ้(สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ, 2551) 
  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ (nature of science : NOS) เป็นเป้าหมายหลกัทีส่ าคญัของ
วทิยาศาสตร์ศกึษาในหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย ดงันัน้ครูวทิยาศาสตร ์จงึต้องมคีวาม
เข้าใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์อย่างถ่องแท้  รวมทัง้สามารถถ่ายทอดความเข้าใจดงักล่าว
เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้ใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ กล่าวคอืมคีวามรูใ้นเนื้อหาผนวกวธิสีอน เพื่อ
สอนธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ (pedagogical content knowledge for teaching nature of 
science, PCK for teaching NOS) ทัง้นี้เนื่องจาก PCK for teaching NOS มบีทบาทส าคญั
และเป็นแนวคดิใหม่ในการผลติและพฒันาครูวทิยาศาสตร์ ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์เป็น
ประเด็นที่ได้รบัความสนใจมากในวงการวทิยาศาสตร์ศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ เนื่องจาก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรู้วิทยาศาสตร์ (scientific 
literacy) หากนักเรยีนมคีวามเข้าใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์แลว้กจ็ะช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้
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ดา้นอื่นๆ ตามดว้ย เชน่ นกัเรยีนจะมคีวามเขา้ใจเนื้อหาวทิยาศาสตรไ์ดด้ขี ึน้ รวมทัง้มเีจตคตทิีด่ ี
ต่อวทิยาศาสตร ์และมเีจตคตทิางวทิยาศาสตร ์(ชาตร ีฝา่ยค าตา, 2555) 

2.2   การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั (Research-Based 
Instruction) 

  การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นกระบวนการวจิยั หมายถึง การจดัสภาพการณ์ของ
การเรยีนการสอน ที่ให้ผู้เรยีนใช้กระบวนการวจิยั หรอืผลการวจิยัเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้
เนื้อหาสาระต่างๆ เช่นการใชก้ารประมวลผลงานวจิยั (research review) มาประกอบการสอน
เนื้อหาสาระ ใช้ผลการวจิยัมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรยีนรู ้ใช้กระบวนการวจิยัในการศกึษา
เนื้อหาสาระ หรอืให้ผู้เรยีนลงมอืท าวจิยัโดยตรง หรอืช่วยฝึกฝนทกัษะการวจิยัต่าง ๆ ให้แก่
ผูเ้รยีน (ทศินา  แขมมณี, 2552) 
  ทกัษะวจิยั (research skills) เป็นความสามารถทีไ่ดม้าจากการท าวจิยั  ซึง่รวมถงึการ
ได้มาของกลยุทธ์และเครื่องมอืส าหรบัการวจิยัด้วย ได้แก่ ทกัษะการแก้ไขปญัหา การคดิเชงิ
วจิารณ์ (critical thinking) การวเิคราะหแ์ละการเผยแพร่ขอ้มลู เป็นต้น ทกัษะการวจิยัจะไดร้บั
การฝึกฝนอย่างมากและจรงิจงัในการเรยีนระดบัอุดมศึกษา ซึ่งนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละ
ระดบับณัฑติศึกษา จ าเป็นต้องมทีกัษะวิจยัก่อนการท าวิจยัส าหรบัการท าวิทยานิพนธ์หรอื
ปรญิญานิพนธก่์อนส าเรจ็การศกึษา ซึ่งการฝึกทกัษะการวจิยัควรเริม่ต้นตัง้แต่ผู้เรยีนศกึษาอยู่
ในระดบัโรงเรยีน โดยถา้ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์วจิยัทีร่ะดบัการศกึษาต่างๆ ภายในโรงเรยีน ก่อน
จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือระดับสูง ต่อไป จะท าให้ผู้ เ รียนมีทักษะการสัง เกต 
(observation)  การจดัการ (manipulation) การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น (coordination) มเีจตคติ
ทางดา้นการวจิยั (research attitude) มทีกัษะการสบืคน้ขอ้มลู (data searching) หรอืการแก้ไข
ปญัหา (problem solving)  และมคีุณลกัษณะของนักวจิยัที่ด ีนอกเหนือจากการมทีกัษะ
กระบวนการเรยีนรูต่้างๆ ทีน่ าไปสู่การวจิยั มกีระบวนการหรอือุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการแก้ปญัหา 
มคีวามสามารถในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ การทดลอง 
หรอื การสงัเกต) การวเิคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอหรอืเผยแพร่ขอ้มลูการวจิยัได ้(Subahan 
Mohd Meerah and Arsad, 2010) 
  กระบวนการวจิยัเป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการแสวงหาความรูเ้พื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลความรูท้ี่เชื่อถอืได้ การให้ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการวจิยัในการศกึษาหาความรูต่้างๆ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนได้ร ับ
ประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจยั จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมี
ความหมายต่อตนเอง (ทศินา  แขมมณี, 2552) ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนควรมกีารเน้น
การฝึกทกัษะกระบวนการวิจยัร่วมด้วย ได้แก่ ทกัษะการตัง้โจทย์วจิยั การตัง้เป้าหมายจาก
โจทย์วจิยั การตัง้สมมติฐาน วธิกีารและการตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
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แปลความหมายขอ้มลู และการลงขอ้สรุป เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ยัง่ยนื หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาในระดบัต่างๆ ของประเทศ
ไทย ได้ให้ความส าคญัต่อการบูรณาการทกัษะวจิยัเขา้สู่กระบวนการเรยีนการสอน เพื่อให้ได้
ก าลงัคนที่มปีระสทิธภิาพมาช่วยพฒันาประเทศ เช่น ส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชวีศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคญัของการสรา้งคุณภาพผู้เรยีนอาชวีะศกึษาให้ได้มาตรฐาน 
โดยการผลติบุคลากรใหเ้ป็นผูแ้สวงหาความรูแ้ละมทีกัษะในการปฏบิตั ิซึง่ต้องพฒันาทกัษะการ
วจิยัให้เกิดกบันักศึกษาทุกคน เพื่อฝึกให้นักศึกษาค้นหาปญัหารอบตวั ในชวีติประจ าวนั ถ้า
มองเหน็สิง่ทีข่าดหายไปแลว้น ามาประดษิฐค์ดิคน้ จะท าใหเ้กดิความหลากหลายทีต่อบสนองต่อ
ความตอ้งการของสงัคม และสามารถแปลงผลงานวจิยัสู่เชงิพาณิชยไ์ด ้  แต่ทัง้นี้การที่นักศกึษา
จะมทีกัษะการวจิยัทีส่ามารถบรูณาการความรูใ้นวชิาชพี เพื่อสรา้งสิง่ประดษิฐห์รอืนวตักรรมทีม่ ี
ประสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นต้องพฒันาให้ความรูแ้ก่ครูก่อน ซึ่งทางส านักพฒันาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ได้จดัให้มโีครงการพฒันาครู เพื่อจดัการฝึกอบรมแก่ครูผู้สอน รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของครู เพื่อให้การฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (โสภดิา ลิม้วฒันาพนัธ,์ 2549)  
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและ
การพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนวิจยัแก่มหาวิทยาลยัราชภฏั 21 แห่ง  
ภายใต้โครงการวจิยัพฒันาครูด้วยภูมปิญัญาท้องถิน่ เพื่อพฒันาผู้เรยีนในระดบัอุดมศกึษา ให้
ได้รบัการพฒันาทกัษะที่เอื้อต่อการคดิ วเิคราะห์ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถวเิคราะห ์
ประพฤต ิสรา้ง พฒันา ประเมนิ ตดัสนิใจและแก้ปญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อใหท้กัษะเหล่านี้มี
อยู่ในผู้เรยีนและตดิตวัผูเ้รยีนไปตลอด โดยการวจิยัศกึษารปูแบบการพฒันาบณัฑติแบบระบบ
รวบยอดครบวงจรโดยใช้ทรพัยากร โจทย์ปญัหา และภูมปิญัญาท้องถิ่นเป็นหวัขอ้การเรยีนรู้
ตลอด 4 ปี เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนนี้สามารถเป็นครูต้นแบบยุคใหม่ที่จะ
ถ่ายทอดสู่เยาวชนในภูมิภาคเพื่อเป็นเยาวชนยุคใหม่ต่อไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยจดัท าโครงการเรื่องโครงการวิจยัเพื่อพัฒนาคร ู
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ดว้ยภูมปิญัญากระดาษสาโดยมคีวามร่วมมอืกนัของ 5 หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ หลกัสตูรฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา สิง่แวดลอ้ม และ คอมพวิเตอร ์ในส่วนของหลกัสูตรเคมไีด้
ด าเนินการฝึกทกัษะวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ  ผลการวจิยั
ดงักล่าวพบว่า นกัศกึษามพีฒันาการของทกัษะวจิยัทีด่ขี ึน้ ซึง่การฝึกฝนดงักล่าวต้องมกีารท าซ ้า
และท าอยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้การฝึกทกัษะการวจิยันัน้จงึเป็นระบวนการทีด่แีละมปีระโยชน์ต่อทัง้
นกัศกึษาและผูส้อนดว้ย (ศุภกฤษ  เมธโีภคพงษ์ และคณะ, 2555) 
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2.2.1  การสืบค้นข้อมลู 

  เทคนิคการสบืค้นขอ้มูล หมายถงึ วธิกีารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสรา้งประโยคการ
ค้นหา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการมากที่สุด เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลนัน้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื การคน้หาพืน้ฐานหรอือย่างง่าย (basic search) และการ
คน้หาแบบซบัซอ้นหรอืขัน้สงู (advanced search)  
  การคน้หาแบบพืน้ฐาน (basic search) เป็นการคน้หาสารสนเทศอย่างง่าย ไม่ซบัซอ้น 
โดยใชค้ าโดดๆ หรอืค าผสมเพยีง 1 ค า ในการสบืคน้ขอ้มลู ไดแ้ก่ การสบืคน้ขอ้มลูจากชื่อผูแ้ต่ง 
ชื่อเรือ่ง  หวัเรือ่ง และค าส าคญั  
  การคน้หาแบบขัน้สงู (advanced search) เป็นการคน้หาทีซ่บัซอ้นมากกว่าแบบพืน้ฐาน 
ซึ่งมเีทคนิคหรอืรูปแบบการค้นที่จะช่วยให้ผู้ค้นสามารถจ ากดัขอบเขตการค้นหาหรอืค้นแบบ
เจาะจงไดม้ากขึน้ เพื่อใหส้ามารถคน้หาขอ้มลูไดท้ีต่รงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด ไดแ้ก่  

1) Boolean Logic หรอืการคน้หาโดยใช ้operator เป็นการคน้หา โดยใชค้ าเชื่อม 3 ตวั 
คอื AND, OR และ NOT ดงันี้ 
  - AND ใชเ้ชื่อมค าคน้ เพื่อจ ากดัขอบเขตการคน้หาใหแ้คบลง เช่นต้องการคน้หาค าว่า
สม้ต าทีเ่ป็นอาหาร มรีปูแบบการคน้ดงันี้  คอื “สม้ต า AND อาหาร” หมายถงึ ต้องการคน้หาค า
ว่า “สม้ต า” และค าว่า “อาหาร”  

- OR ใชเ้ชื่อมค าคน้ เพื่อขยายขอบเขตใหก้วา้งขึน้ เช่น “สม้ต าไทย OR สม้ต าปปูลารา้”  
หมายถงึ ตอ้งการคน้หาค าว่า “สม้ต าไทย” และ “สม้ต าปปูลารา้” หรอืคน้หาค าใดค าหนึ่งกไ็ด ้

- NOT ใช้เชื่อมค าค้น เพื่อจ ากดัขอบเขตให้แคบลง เช่น ต้องการค้นหาค าว่า “ส้มต า 
AND อาหาร NOT เพลง” หมายถึง ต้องการค้นหา ค าว่า “ส้มต า” ที่เป็น “อาหาร” ไม่เอา 
“สม้ต า” ทีเ่ป็น “เพลง” เป็นตน้  

2) เทคนิคการตดัค า 
3) เทคนิคการจ ากดัค า 
การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการค้นหาให้ได้มาซึ่ง

สารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมอืสบืค้นด้วยมอื หรอืเทคโนโลย ีความส าเรจ็ในการสบืค้น
โดยทัว่ไป ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และเทคนิคการสบืค้นที่ใช้ทกัษะในการใช้เครื่องมอืสบืค้นต่างๆ 
รวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทของสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการสบืคน้อนัจะน าผูส้บืคน้ให้
เข้าถึงแหล่งที่จดัเก็บและให้บรกิารสารสนเทศและทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
รวดเรว็ และตรงตามความต้องการ เครื่องมอืสบืค้นบนอนิเทอรเ์น็ต (internet) จะช่วยให้การ
เขา้ถงึสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ตเป็นไปไดต้รงต่อความต้องการอย่างง่ายและสะดวก ทัง้นี้ ผูใ้ช้
ต้องทราบ URL (Uniform Resource Locator) หรอืทีอ่ยู่ทาง Internet ของเวบ็ (web) ที่
ตอ้งการสบืคน้ เพื่อใชใ้นการเขา้ถงึ web นัน้ๆ ได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูสื่อประสม (multimedia) ดว้ย 

keng
W1พื้นใส



13 

โดยเฉพาะการสบืคน้ขอ้มลูพจนานุกรม สารานุกรม และดรรชนีวารสาร  การรวบรวมขอ้มลูจาก
แหล่งสารสนเทศต่างๆ ปจัจุบนัแหล่งสารสนเทศมกีารให้บรกิารสารสนเทศหลายรูปแบบ ซึ่ง
สามารถจ าแนกได ้4 ประเภท คอื สื่อสิง่พมิพ ์หรอืวสัดุตพีมิพ ์(printed materials) สื่อโสตทศัน์ 
หรอืโสตทศันวสัดุ (audiovisual materials, audiovisual aids, audiovisual media) สื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(electronic media) และสื่อบุคคล (นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์และคณะ, 2553) 
  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมดี้วยกัน 2 วิธ ี
ไดแ้ก่ การคน้หาในรปูแบบ index directory และ การคน้หาในรปูแบบ search engine 
  1) การค้นหาในรปูแบบ index directory 
 วธิกีารคน้หาขอ้มลูแบบ index ขอ้มลูจะมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมากกว่าการคน้หา
ขอ้มลูดว้ยวธิขีอง search engine โดยขอ้มลูถูกคดัแยกออกมาเป็นหมวดหมู่ และจดัแบ่งแยก
ไซต ์(site) ต่างๆ ออกเป็นประเภท ส าหรบัวธิใีชง้าน เราสามารถทีจ่ะคลกิเลอืกขอ้มลูทีต่้องการ
ไดใ้น web browser จากนัน้ทีห่น้าจอกจ็ะแสดงรายละเอยีดของหวัขอ้ปลกีย่อยลกึลงมาอกีระดบั
หนึ่ง ปรากฏขึน้มาใหเ้ราเลอืกอกี ส่วนจะแสดงออกมาใหเ้ลอืกมากแค่ไหน ขึน้อยู่กบัขนาดของ
ฐานขอ้มูลใน index ว่า ในแต่ละประเภท จดัรวบรวมเกบ็เอาไวม้ากน้อยเพยีงใด เมื่อเขา้ไปถงึ
ประเภทยอ่ยทีส่นใจแลว้ ทีเ่วบ็เพจจะแสดงรายชื่อของเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ประเภทของขอ้มลู
นัน้ๆ ออกมา เอกสารใดน่าสนใจหรอืต้องการอยากทีจ่ะดู สามารถคลกิลงไปยงั link เพื่อขอ
เชื่อมต่อ ทางไซตก์จ็ะน าเอาผลของขอ้มลูดงักล่าวออกมาแสดงผลทนัท ีนอกเหนือไปจากนี้ไซต์
ทีแ่สดงออกมานัน้ทางผูใ้หบ้รกิารยงัไดเ้รยีบเรยีงโดยน าเอาไซต์ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งมากทีสุ่ดเอา
มาไวต้อนบนสุดของรายชื่อทีแ่สดง 
  2) การค้นหาในรปูแบบ search engine 
  วธิกีารอกีอย่างทีน่ิยมใชก้ารคน้หาขอ้มลูคอืการใช้ search engine ซึง่ผูใ้ชส้่วนใหญ่
กว่า 70% ใชว้ธิกีารคน้หาแบบน้ี หลกัการท างานของ search engine แตกต่างจากการใช ้index 
โดยลกัษณะของ search engine เป็นฐานขอ้มลูขนาดใหญ่มหาศาลทีก่ระจดักระจายอยู่ทัว่ไป 
บนอนิเทอรเ์น็ต ไมม่กีารแสดงขอ้มลูออกมาเป็นล าดบัขัน้ของความส าคญั การใชง้านเหมอืนการ
สบืคน้ฐานขอ้มลู อื่นๆ คอื ต้องพมิพค์ าส าคญั (keyword) ซึง่เป็นการอธบิายถงึขอ้มลูทีต่้องการ
เขา้ไปค้นหานัน้ๆ เขา้ไป จากนัน้ search engine กแ็สดงขอ้มูลและไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
ออกมา  

หลกัการคน้หาขอ้มลูของ search engine 
  (1) การคน้หาจากชื่อของต าแหน่ง URL ใน เวบ็ไซตต่์างๆ 

(2) การคน้หาจากค าทีม่อียูใ่น title (ส่วนที ่browser ใชแ้สดงชื่อของเวบ็เพจอยู่ทางดา้น 
ซา้ยบนของหน้าต่างทีแ่สดง 

(3) การคน้หาจากค าส าคญัหรอืค าสัง่ keyword (อยู่ใน tag ค าสัง่ใน html ทีม่ชีื่อว่า 
meta) 
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(4) การคน้หาจากส่วนทีใ่ชอ้ธบิายหรอืบอกลกัษณะ site 
(5) การคน้หาค าในหน้าเวบ็เพจด้วย browser ซึ่งการค้นหาค าในหน้าเวบ็เพจนัน้ใช้

ส าหรบักรณีทีเ่ขา้ไปคน้หาขอ้มลูที่เวบ็เพจใดเวบ็เพจหนึ่ง แลว้ภายในมขีอ้ความปรากฏอยู่มาก 
โดยตอ้งพจิารณาทลีะบรรทดั ซึง่คงไมส่ะดวก ในลกัษณะน้ี ใช ้browser ช่วยคน้หา  โดยขัน้แรก
ใหน้ าเมาส ์(mouse) ไปคลกิ ที ่menu Edit แลว้เลอืกบรรทดัค าสัง่ find in page หรอืกดปุ่ม Ctrl 
+ F ที ่keyboard จากนัน้ใส่ค าทีต่้องการคน้หาลงไปแลว้กก็ดปุ่ม find next โปรแกรมคน้หาค า
ดงักล่าว หากพบก็จะไปแสดงทีค่ านัน้ๆ ซึง่สามารถกดปุ่ม find next เพื่อคน้หาต่อไดอ้กีจนกว่า
พบขอ้มลูทีต่อ้งการ 
  การอ้างอิง หมายถงึ การบอกแหล่งทีม่าของขอ้ความทีใ่ชอ้้างองิในเนื้อหาทีน่ ามาเขยีน
เรยีบเรยีง  
 บรรณานุกรม (bibliography) หมายถงึ รายการของทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมดที่
ผูท้ ารายงานได้ใชป้ระกอบการเขยีนรายงาน ทัง้ที่ปรากฏชดัเจนโดยเขยีนอ้างองิไว ้และส่วนที่
ไม่ปรากฏชดัเจน แต่อาจเป็นเพยีงการรวบรวมความคดิหลาย ๆ แนว แลว้น ามาเรยีบเรยีงใหม่  
(หอสมดุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2556) 
  รปูแบบการลงรายการบรรณานุกรม 

(1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานุกรมทีเ่ป็นทีน่ิยมใชใ้นสาขาวชิา จติวทิยา การศกึษา และสาขาสงัคมศาสตรอ์ื่นๆ 

(2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร์ และวทิยาศาสตร ์
โดยเฉพาะทางชวีวทิยา 

(3) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุก
สาขาวชิา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสอื นิตยสาร หนังสอืพมิพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็น
เอกสารทีไ่มเ่ป็นวชิาการมากนกั 

(4) MLA (Modern Language Association) หรอื เป็นรูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานุกรมทีเ่ป็นทีน่ิยมใชใ้นสาขาวชิา วรรณกรรม ศลิป และสาขามนุษยศาสตร ์

(5) Turabian เป็นรปูแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมทีเ่ป็นที่นิยมใชใ้นสาขาวชิา
ทัว่ไปในระดบัวทิยาลยั/มหาวทิยาลยั 

(6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์(หอสมดุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2556) 
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2.2.2  การตัง้โจทยวิ์จยั วตัถปุระสงคก์ารวิจยั และการออกแบบการทดลอง 

 ปญัหาวิจยั (research problem) คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความสงสยั ความอยากรู้ใน
ขอ้เทจ็จรงิ ซึง่น าไปสู่การหาทางปฏบิตัเิพื่อตอบค าถามเกี่ยวกบัขอ้สงสยั และการหาค าตอบนัน้
ต้องกระท าอย่างมรีะบบระเบยีบเชื่อถอืได้ นอกจากน้ี ปญัหาการวจิยั หมายถงึ สิง่ที่ก่อให้เกดิ
ความสงสยั ใคร่รู้ค าตอบดงันัน้ การก าหนดปญัหาการวิจยั จงึหมายถึง การระบุประเด็นที่
นกัวจิยัสงสยั และประสงคท์ีห่าค าตอบ ซึง่กค็อื ปญัหาการวจิยั ดงันัน้ นักวจิยัจงึจ าเป็นต้องระบุ
ปญัหาการวจิยัใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะ และชดัเจนทุกครัง้ทีด่ าเนินการวจิยั 

ระดบัของปญัหาวจิยั ได้แก่ ปญัหาวจิยัระดบัทัว่ไป (general research problem) 
ปญัหาวจิยัระดบัแคบ และปญัหาวจิยัทีเ่ป็นโจทยว์จิยั (Kroelinger, 2002)  
 ปญัหาวจิยัระดบัทัว่ไป (general research problem) คอื ปญัหาวจิยัระดบักวา้ง ยงัไม่
สามารถก าหนดขอบเขตการศึกษาวจิยัได้อย่างชดัเจน ส่วนปญัหาวจิยัระดบัแคบ และปญัหา
วจิยัที่เป็นโจทยว์จิยัคอื ปญัหาวจิยัที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ก าหนดปจัจยัที่ต้องการ
ศกึษาชดัเจนทราบแนวทางชดัเจนในการคน้หาค าตอบ (Allyn & Bacon, 2006) 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั (research objective) เป็นส่วนแสดงใหท้ราบว่า ผูว้จิยัต้องการจะ
ศกึษาหรอืคน้หาค าตอบอะไรบา้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัโจทยห์รอืปญัหาการวจิยั  
 สมมตฐิาน (Hypothesis) เป็นขอ้ความทีส่รา้งขึน้เพื่อการคาดคะเนค าตอบของปญัหา
ล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลอง สมมตฐิานใดเป็นที่ยอมรบัหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัหลกัฐานและ
เหตุผลที่มาสนับสนุนหรอืคดัค้านทัง้ทางตรงและทางอ้อมการตัง้สมมติฐานต้องยดึปญัหาเป็น
หลกัเสมอ ควรตัง้หลายๆ สมมตฐิานเพื่อมแีนวทางของค าตอบหลายๆ อย่างแต่ไม่ยดึสมมตฐิาน
ใดสมมติฐานหนึ่งเป็นค าตอบก่อนพสิูจน์ตรวจสอบสมมตฐิานหลายๆ วธิแีละหลายครัง้ๆ โดย
สมมตฐิานที่ดมีลีกัษณะเป็นสมมตฐิานที่เขา้ใจได้ง่ายแนะลู่ทางที่จะตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้
ด้วยการทดลอง เป็นสมมติฐานที่สอดคล้อง และอยู่ในขอบเขตของข้อเท็จจรงิที่ได้จากการ
สงัเกตและสมัพนัธก์บัปญัหาทีต่ ัง้ไว ้
 การออกแบบการทดลอง (experiment design) คอื การวางแผนการทดลองก่อนลงมอื
ปฏบิตัทิดลองจรงิ โดยใหส้อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้  โดยมกีารก าหนดและควบคุมตวัแปร
หรอืปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการทดลอง ซึง่การก าหนดตวัแปร คอืการชีบ้่งตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
และตวัแปรควบคุมของสมมตฐิานหนึ่งๆ ส่วนการควบคุมตวัแปรจะเป็นการควบคุมตวัแปรอื่นๆ 
นอกจากตวัแปรต้นที่มผีลให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน จงึต้องควบคุมให้เหมอืนกนัทุกกลุ่ม
ทดลอง ทกัษะการก าหนดและการควบคุมตวัแปร จงึเป็นความช านาญในการจ าแนกตวัแปร
ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ และเลือกตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ (ตัวแปรควบคุม) จดัตัวแปร        
ทีต่้องการศกึษาให้แตกต่าง (ตวัแปรอสิระ) เพื่อวเิคราะห์ผลที่เกดิขึน้จากการทดลอง (ตวัแปร
ตาม) ซึง่ ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ (independent variable) เป็นตวัแปรทีต่้องการศกึษา หรอื
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ก าหนดขึ้นมาท าการตรวจสอบ และพิจารณาผลของตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในความ
ควบคุมของตวัแปรใดๆ ส่วนตวัแปรตาม (dependent variable) คอื ตวัแปรที่ไม่มคีวามเป็น
อสิระในตวัเอง เปลี่ยนแปลงไปตามตวัแปรอิสระเพราะเป็นผลของตวัแปรอิสระนอก ส าหรบั   
ตวัแปรควบคุม (controlled variable)  คอืสิง่อื่นๆ นอกจากตวัแปรต้นทีท่ าใหผ้ลการทดลอง
คลาดเคลื่อน แต่ควบคุมใหค้งทีต่ลอดการทดลอง (คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2554) 

2.3  แผนผงัความคิด (mind map) 

 2.3.1 ความหมาย ความสาํคญัและประโยชน์ของการทาํแผนผงัความคิด  
แผนผงัความคดิ (mind map) เป็นหนึ่งในเทคนิคการสอนแบบเทคนิคการใชผ้งักราฟิก 

(graphic organizers) ซึ่งเทคนิคการสอน หมายถงึ กลวธิต่ีางๆ ที่ใช้เสรมิกระบวนการสอน 
ขัน้ตอนการสอน หรอืการกระท าต่างๆ ในการสอนใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพเพิม่ขึน้  

ผงักราฟิก เป็นแผนผงัทางความคิด ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรอืข้อมูลส าคญัๆ      
ทีเ่ชื่อมโยงกนัอยู่ในรปูแบบต่างๆ ซึง่ท าใหเ้หน็โครงสรา้งของความรูห้รอืเนื้อหาสาระนัน้ๆ  การ
ใช้ผงักราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้เรยีนสามารถน าไปใช้ในการเรยีนรูเ้นื้อหาสาระต่างๆ จ านวนมาก  
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนัน้ได้ง่ายขึ้น เรว็ขึ้น และจดจ าได้นาน นอกจากนี้    
ผงักราฟิกยงัเป็นเครื่องมอืที่ช่วยใหผู้เ้รยีนประมวลหรอืจดัความรู ้โดยจดัขอ้มลูทีป่ระมวลมาซึ่ง
อยู่ในลกัษณะกระจดักระจายให้เป็นระบบระเบยีบ อยู่ในรูปแบบที่อธบิายให้เข้าใจและจดจ า     
ได้ง่าย ผงักราฟิกเป็นรปูแบบของการแสดงออกของความคดิที่สามารถมองเหน็และอธบิายได้
อยา่งเป็นระบบชดัเจนและอยา่งประหยดัเวลาดว้ย (ทศินา  แขมมณ,ี 2552) 

การใชผ้งักราฟิกเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูม้พีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ประการ
ดว้ยกนัคอื (ทศินา  แขมมณ,ี 2552) 

1) การแยกแยะข้อมูลเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลกัที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างชัดเจน
สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้โนทศัน์ไดง้่ายขึน้ 

2) หากสมองมกีารจดัโครงสรา้งความรูไ้วอ้ย่างเป็นระบบระเบยีบ สามารถช่วยเรยีก
ความรูเ้ดมิที่มอียู่ในโครงสรา้งทางปญัญาออกมาใชเ้ชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ได้ง่าย
ขึน้ 

3) ผงักราฟิกทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึองค์ประกอบหลกัของเรื่องมลีกัษณะเป็นภาพซึง่ง่ายต่อ
การทีส่มองจะจดจ ามากกว่าขอ้ความทีต่ดิต่อกนัยดืยาว 

4) การใช้ผงักราฟิก ซึ่งมลีกัษณะเป็นทัง้ภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรูอ้ย่างตื่นตวั (active learning) เน่ืองจากผู้เรยีนต้องมทีัง้การฟงั พูด อ่าน 
เขยีน คดิ จงึสามารถจดัท าผงักราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 
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ตวัอย่างผงักราฟิก ได้แก่ ผงัความคดิหรอืแผนผงัความคดิ (mind map) ผงัมโนทศัน์ 
(concept map) ผงัแมงมุม (spider map) ผงัก้างปลา (fishbone map) ผงัวฏัจกัร (circle or 
cyclical map) ผงัวงกลมซ้อนหรอืเวน็ไดอะแกรม (venn diagram) ผงัวไีดอะแกรม (vee 
diagram) และผงัพลอ็ตไดอะแกรม (plot diagram) เป็นตน้ (ทศินา  แขมมณ,ี 2552) 

แผนผงัความคดิ (mind map) เป็นวธิกีารบนัทกึความคดิเพื่อใหเ้หน็ภาพของความคดิที่
หลากหลายมุมมอง ที่กว้าง และที่ชดัเจน โดยยงัไม่จดัระบบระเบยีบความคดิใดๆ ทัง้สิ้น เป็น
การเขยีนตามความคดิ  ที่เกดิขึน้ขณะนัน้ การเขยีนมลีกัษณะเหมอืนต้นไมแ้ตกกิ่งก้านสาขา
ออกไปเรื่อยๆ ท าให้สมองได้คิดได้ท างานตามธรรมชาติ และมีการจินตนาการกว้างไกล  
แผนผงัความคดิ ยงัเป็นวธิกีารหนึ่งที่ใช้ในการบนัทึกความคดิของการอภปิรายกลุ่ม หรอืการ
ระดมความคดิ โดยใหส้มาชกิทุกคนเสนอความคดิเหน็ และท าการจดบนัทกึดว้ยค าสัน้ๆ ค าโตๆ 
ใหทุ้กคนมองเหน็ พรอ้มทัง้โยงเขา้หากิง่ก้านทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เพื่อรวบรวมความคดิทีห่ลากหลาย
ของทุกคน ไว้ในแผ่นกระดาษแผ่นเดยีว ท าให้ทุกคนได้เห็นภาพความคดิของผู้อื่นได้ชดัเจน 
และเกดิความคดิใหมต่่อไปได้ (มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์, 2551) นอกจากนี้ แผนผงัความคดิ 
เป็นวธิกีารช่วยบนัทกึความคดิเพื่อใหเ้หน็ภาพความคดิทีห่ลากหลายมุมมองทีก่วา้งและชดัเจน
กว่าการบันทึก โดยยงัไม่จดัระบบระเบียบความคิด ใดๆทัง้สิ้น เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการคดิของมนุษยท์ี่บางช่วงสมองอาจกระโดดออกนอกทางขณะที่ก าลังคดิเรื่องใด  
เรื่องหนึ่ง ขอ้ดขีองการท าแผนผงัความคดิ คอื ท าให้จดจ าไดง้่ายขึน้ ทุกคนไดม้สี่วนร่วม ท าให้
ได้ความคิดเห็นของทุกคน สามารถน าเสนอข้อมูลได้ดี และท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนใจ 
(ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย, 2551) แผนผงัความคดิเป็น
เครือ่งมอืทีช่่วยในการจดัการระบบความคดิทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

แผนผงัความคดิ เป็นผงัที่แสดงความสมัพนัธ์ของสาระหรอืความคดิต่างๆ ให้เหน็เป็น
โครงสร้างในภาพรวม โดยใช้ เส้น ค า ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมาย รูปทรง
เรขาคณิต และภาพ แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคดิหรอืสาระนัน้ๆ (ทศินา  
แขมมณ,ี 2552) แผนผงัความคดิ คอื ทศันคต ิ(visual) การแสดงความคดิและความสมัพนัธข์อง
ความคดินัน้แบบไม่เป็นเส้นตรง ประกอบด้วยเครอืข่ายความเชื่อมโยงและความสมัพนัธ์ของ
ความคดิ โดยวตัถุประสงคข์องแผนผงัความคดิ คอื เพื่อหาความสมัพนัธห์รอืความเชื่อมโยงเชงิ
สรา้งสรรคข์องความคดิ อยา่งไรกต็าม แผนผงัความคดินัน้ ความคดิต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกบั
ความคิดอื่นๆ ได้ ในการสร้างแผนผังความคิดนัน้ ผู้เรียนต้องมีความคิดโดยเป็นไปตาม
ธรรมชาต ิหรอืโดยตนเอง (spontaneous thinking)  (Davies, 2010) 
 ความเป็นมาของแผนผงัความคดิ คอื แผนผงัความคดิไดบ้ญ้ญตัขิึน้มาเมื่อ พ.ศ. 2517 
โดย คุณโทนี บูซาน (Tony Buzan) ซึง่แผนผงัความคดินี้เป็นเทคนิคการใชผ้งักราฟิก (graphic 
organizers) รปูแบบหนึ่งที่ท างานตามธรรมชาตคิวามคดิของเรา เป็นเทคนิคเชงิกราฟิกที่ทรง
พลงัเสมอืนกุญแจสารพดัประโยชน์ทีจ่ะเปิดสมองใหท้ างานไดอ้ย่างเตม็ศักยภาพ เพราะเป็นการ
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ใช้ความสามารถของสมองทัง้ 2 ซกี คอื ซ้ายและขวาให้มกีระบวนการคดิที่เชื่อมโยงกนั โดย
ลกัษณะส าคญัของแผนผงัความคดิม ี4 ประการ คอื 1.หวัเรื่องที่เป็นข้อใหญ่ใจความได้รบ้การ
กลัน่กรองจนตกผลกึเป็นภาพ “แก่นแกน” ตรงกลาง 2.ประเดน็ส าคญักระจายเป็นรศัมอีอกมา
เป็น “ก้าน” หรอื กิ่งแก้ว แตกแขนงออกจาก “แก่นแกน” 3. กิ่งที่แตกแขนงออกมาแต่ละกิ่ง
รองรบั ค าไข/ภาพ โดยมเีส้นเชื่อมเป็นรายละเอยีดออกมารอบๆ  4.กิง่ก้านต่างๆ ต้องเชื่อมต่อ
ยดึโยงกันดุจกิ่งไม้หรือรากไม้ (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั, 2551) 
 ประโยชน์ของแผนผงัความคดิ คอื รปูแบบอสิระ (free form) และโครงสรา้งไม่จ ากดั 
(unconstrained structure) ไม่มขีอ้จ ากดัของความคดิ และการเชื่อมโยงความคดิสามารถท าได ้
ไม่มคีวามจ าเป็นที่ต้องจดจ าโครงสรา้งหรอืรูปแบบความคดิ แผนผงัความคดิช่วยสนับสนุนให้
เกดิความคดิสรา้งสรรค ์และส่งเสรมิให้เกดิการระดมความคดิ ส่วนขอ้เสยีของแผนผงัความคดิ
คอื ประเภทของการเชื่อมโยงอาจถูกจ ากดัด้วยความสมัพันธ์หรอืการเชื่อมโยงความคดิอย่าง
ง่าย และการเชื่อมโยงระหว่างความคดิไม่ชดัเจนนัน้คอืขอ้จ ากดัของแผนผงัความคดิ (Davies, 
2010) 
  
 2.3.2 หลกัการเขียนแผนผงัความคิด 

การเขยีนแผนผงัความคดิให้ใช้กระดาษแผ่นเดยีว ใช้สสีนัหลากหลาย  ใช้โครงสร้าง
ตามธรรมชาติที่แผ่กระจายออกมาจุดศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มเีครื่องหมาย สญัลกัษณ์ และ
รูปภาพที่ผสมผสานร่วมกนัอย่างเรยีบง่าย สอดคล้องกบัการท างานตามธรรมชาติของสมอง 
โดยมวีธิเีขยีนดงันี้ (มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2551) 

1). เตรยีมกระดาษเปล่าทีไ่มม่เีสน้บรรทดั โดยวางกระดาษในแนวนอน 
2). วาดภาพหรอืเขยีนขอ้ความทีส่ ื่อถงึเรื่องทีจ่ะท าไว้กลางหน้ากระดาษ โดยใชส้อีย่าง

น้อย 3 ส ีและตอ้งไมต่กีรอบดว้ยรปูทรงเรขาคณติ 
3). พจิารณาถงึหวัเรื่องส าคญัที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ท าแผนผงัความคดิโดยให้

เขยีนเป็นค าทีม่ลีกัษณะเป็นหน่วย หรอืเป็นค าส าคญั (key word) สัน้ ๆ ทีม่คีวามหมาย บนเสน้ 
ซึง่แต่ละเสน้จะตอ้งแตกออกมาจากศูนยก์ลางไมค่วรเกนิ 8 กิง่ 

4). แตกความคดิของหวัเรื่องส าคญัแต่ละเรื่องในข้อ 3 ออกเป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดย
เขยีนค าหรอืวลบีนเสน้ทีแ่ตกออกไป ลกัษณะของกิง่ควรเอนไมเ่กนิ 60 องศา 

5). แตกความคดิรองลงไปทีเ่ป็นส่วนประกอบของแต่ละกิง่ ในขอ้ 4 โดยเขยีนค าหรอืวลี
เสน้ทีแ่ตกออกไป ซึง่สามารถแตกความคดิออกไปเรือ่ยๆ 

6). การเขยีนค า ควรเขยีนด้วยค าที่เป็นค าส าคญั (key word) หรอืค าหลกัที่มี
ความหมายชดัเจน 
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7). ค า วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการท าให้เด่น เช่น       
การตกีรอบ 

8). ตกแต่งแผนผงัความคดิที่เขยีนดว้ยความสนุกสนานทัง้ภาพและแนวคดิทีเ่ชื่อมโยง  
ต่อกนั  

นอกจากนี้ การเขยีนแผนผงัความคดิมขี ัน้ตอนหลกัๆ ในการท าดงันี้ (ทศินา  แขมมณี, 
2552) คอื  

1). เขยีนความคดิรวบยอดไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาออกไปเป็นความคดิรวบยอด
ยอ่ยๆ  

2). เขยีนค าทีเ่ป็นตวัแทนความหมายของความคดินัน้ๆ ลงไปและใชร้ปูทรงเรขาคณิต 
แสดงระดบัของค า ค าใดอยู่ในขอบเขตหรอืระดบัเดียวกัน ใช้รูปทรงเรขาคณิตเดียวกันล้อม
กรอบค านัน้  

3). ลากเสน้เชื่อมโยงความคดิ เพื่อแสดงความสมัพนัธข์องความคดิต่างๆ เสน้ทีใ่ชอ้าจ
เป็นเสน้ตรง เสน้โคง้ หรอือาจใชล้กูศร แสดงความเชื่อมโยงของความคดิต่างๆ  

4). ใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นตวัแทนความหมายของความคดิและความรูส้กึต่างๆ  
5). สรา้งผงัความคดิใหส้มบรูณ์ตามความเขา้ใจของตน 

 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ส านกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา (2549) ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาการ
เรยีนการสอนเพื่อสร้างทกัษะวจิยัให้นักศกึษาอาชวีศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 
จดัท าสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์รา้งความเขา้ใจแก่ผูบ้รหิารและจดัท าคู่มอืครปูระกอบการฝึกอบรม และ
ระยะที่ 2 การฝึกอบรมครูที่ปรกึษาการวจิยั ซึ่งโครงการนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มี
ทกัษะวจิยั โดยบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาชพี รวมถงึเพื่อใหค้ร ูสามารถจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนเพื่อให้ผู้เรยีนสามารถท าวจิยัได้ โดยครูเป็นที่ปรกึษาด้านการวจิยั นอกจากนี้เพื่อให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินโครงการและส่งเสรมิใหค้รแูละนักศกึษา
สามารถท าวจิยัได ้ซึง่มกีระบวนการสรา้งทกัษะการวจิยัโดยพฒันาครผูู้สอนวชิาโครงการ เพื่อ
เป็นทีป่รกึษาการท าวจิยัของนักศกึษา จากนัน้มอบหมายให้นักศกึษาท าโครงการ หรอืชิน้งาน
หรอืสิ่งประดษิฐ์ โดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรู้ เมื่ อนักศึกษาท างานที่
ไดร้บัมอบหมายเสรจ็ ได้มกีารสรา้งเวทกีารน าเสนอผลงานวจิยัของนักศกึษา เพื่อรบัการชีแ้นะ
เพิม่เตมิใหม้กีารปรบัปรุง เพื่อพฒันาผลงานนักศกึษาในเชงิวชิาการและเชงิพาณิชยไ์ด ้จากผล
การด าเนินการนี้มปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีนซึง่ไดร้บัการพฒันาทกัษะการคดิและสามารถท าวจิยัได ้มี
ความเชื่อมัน่ในการบูรณาการความรูเ้พื่อการท างานและประกอบอาชพีเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 
และผลงานน าไปสู่เชงิพาณิชย์หรอืแก้ปญัหาสงัคมได้ ส าหรบัครูผู้สอนเองสามารถน าความรู ้
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ความเขา้ใจและทกัษะที่ได้รบัไปใช้ในการเรยีนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถท าวิจยัต่อได ้
รวมถึงท าให้มรีะบบการพฒันาบุคลากรร่วมกนัในสถานศึกษาโดยครูได้ท างานร่วมกนัในการ
เป็นที่ปรกึษาวิจยัให้นักศึกษามกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกนัในสถานศึกษาท าให้เกิด
องคก์รแห่งการเรยีนรู ้

Ibrahim (2013) ไดศ้กึษาผลของแผนผงัความคดิแบบดจิติลั (digital mind maps) ต่อ
ผลสมัฤทธิท์างดา้นวทิยาศาสตร ์(science achievement) ของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 
ในประเทศซาอุดอิาระเบยี (Saudi Arabia) กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนหญิงจ านวน 44 คน 
ท าการศกึษาวจิยัในภาคการเรยีนที ่2 ของปีการศกึษา 2012/2013 โดยนักเรยีนถูกแบ่งกลุ่ม
แบบสุ่มออกเป็น 2 กลุ่มการทดลองที่ได้รบัการทดลองวิจยัแตกต่างกัน กลุ่มแรกใช้แผนผงั
ความคดิแบบดจิติลัระหว่างกระบวนการเรยีน ขณะทีก่ลุ่มทีส่องใช้แผนผงัความคดิ (paper mind 
maps) ผลการวิจยั พบว่า การใช้แผนผงัความคิดแบบดิจติัลมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างด้าน
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิและจากผลการวจิยัทีไ่ดจ้งึสามารถสรุปไดว้่า
การใช้แผนผังความคิดแบบดิจติัลส าหรบันักเรียนซาอุดิอาระเบียระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถช่วยในการปรบัปรงุผลสมัฤทธิท์างดา้นวทิยาศษสตรข์องนกัเรยีนได ้

Akinbobola and Afolabi (2010) ไดศ้กึษาวเิคราะหท์กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
(science process skills) ของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในแอฟรกิาตะวนัตกทีม่กีาร
ให้ประกาศนียบตัรรบัรองการทดสอบปฏบิตัิวชิาฟิสกิส์ในประเทศไนจเีรยี ในช่วงเวลา 10 ปี
ตัง้แต่ปี 1998-2007 โดยในการศกึษานี้ไดใ้ชร้ปูแบบการวจิยัแบบ ex-post facto design พบว่า
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่ถูกวเิคราะห์นอกเหนือจาก 15 ทกัษะที่ใช้ใน
การศกึษานี้คอื การจดักระท าขอ้มลู (manipulating data) 15% การค านวณ (calculation) 14%
การบนัทกึขอ้มูล (recording) 14% การสงัเกต (observation) 12% และการสื่อความหมาย
ขอ้มูล (communicating data) 11% จากงานวจิยันี้พบว่าผู้เรยีนมทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขัน้พื้นฐานสูงกว่าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้ผสมผสาน โดยคดิเป็น 
63% และ 37% ตามล าดบั และนอกจากนี้ผู้เรยีนยงัมทีกัษะต่างๆ ในทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พื้นฐานต่างๆ สูงกว่าทกัษะต่างๆ ในทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้
ผสมผสานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิดงันัน้ทางโรงเรยีนจงึควรเพิม่การฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้ผสมผสานเข้าไปในการทดสอบปฏิบัติวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในแอฟริกาตะวนัตกของประเทศไนจเีรยีให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปญัหา ทักษะการคิดอย่างไตร่ตรอง พินิจ
พจิารณา และมเีหตุผลมากขึน้ เพราะทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ัง้ข ัน้พื้นฐานและขัน้
ผสมผสาน เป็นทกัษะกระบวนทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดด้ี
ขึน้ และน าไปสู่การพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองชาตอิยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป  
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Subahan and Arsad (2010) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะวจิยัของนักเรยีนในโรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาของประเทศมาเลเซยี โดยนักเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะวจิยัไปพรอ้มกบั
การท าโครงงาน (project work) ตามหวัขอ้ทีส่นใจ ซึง่เป็นงานส่วนหนึ่งของวชิาสงัคมศาสตร ์
จากการวจิยัพบว่า นอกจากนักเรยีนมคีวามสนุกสนานต่อโครงงานทีท่ าแลว้นักเรยีนยงัสามารถ
น าความรูท้ี่ได้รบัน าไปใช้ประโยชน์ และนักเรยีนยงัมทีกัษะการวจิยัและได้รบัประสบการณ์ใน
การท าวจิยัอกีดว้ย 

Aydin, et al. (2007). ไดศ้กึษาการใช้แผนผงัความคดิ (mind map) และทฤษฎ ี         
พหุปญัญา (theory of multiple intelligences) ในการสอนวทิยาศาสตร์  ซึ่งการสอน
วทิยาศาสตรน์ัน้มคีวามส าคญัที่ต้องเปลี่ยนเป็นแนวความคดิสมยัใหม่ (modern approaches) 
ในการเรยีนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful  learning) และ การเรียนรู้อย่างถาวร 
(permanent learning) โดยทฤษฎีพหุปญัญามคีวามส าคญัต่อการแสดงออกของลกัษณะ
เฉพาะตวัส่วนบุคคลและท าให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในห้องเรยีนวทิยาศาสตรอ์ย่างแขง็ขนั ซึ่งใน
ความเป็นจรงิแล้ว รูปแบบการเรยีนรูท้ี่หลากหลายของผูเ้รยีนจ าเป็นต้องใช้เทคนิคและวธิกีาร
สอนที่แตกต่างกนั ซึ่งในการเตรยีมแผนการสอนนัน้ได้เน้นการท ากจิกรรมที่กระตุ้นผู้เรยีนที่ม ี        
พหุปญัญาที่แตกต่างกนั การศกึษาวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เน้นไปทีก่ารจดักจิกรรมทีม่พีื้นฐานบน
ทฤษฎพีหุปญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “ การจ าแนกสสารและการเปลีย่นรูปของสสาร” ของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 และใช้แผนผงัความคดิเป็นเทคนิคการสอนในแผนการสอน ท าการ
วิเคราะห์ความส าคัญของแผนผังความคิดและทฤษฎีพหุปญัญา จากการศึกษาวิจยัพบว่า 
แผนผงัความคดิมปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย และการใชพ้หุปญัญาดา้นต่างๆ 
มปีระสทิธภิาพสูงเทยีบเท่ากบัผู้เรยีนใช้สมองผสมผสานกนัทัง้สองด้านเพื่อการท างานอย่าง
เตม็ที ่นอกจากนี้ แผนผงัความคดิยงัสามารถพฒันาพหุปญัญาดา้นต่างๆของผูเ้รยีนได ้และการ
ใช ้  แผนผงัความคดิภายในทฤษฎพีหุปญัญาสามารถช่วยดา้นการสอนทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

Myers and Dyer (2005) ไดศ้กึษาผลของการผสมผสานการปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหท์ี่
มต่ีอผลสมัฤทธิด์้านเน้ือหาความรู้ของนักเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
รปูแบบการเรยีนรูท้ี่แตกต่างกนั โดยกลุ่มสิง่ทดลองที่ท าการศกึษา ประกอบด้วย 3 ระดบัคอื 
วิชาที่ไม่มีการท าปฏิบัติการ วิชาที่มีการสาธิตการทดลอง แต่ไม่ได้ปฏิบัติการทดลองจริง 
(prescriptive laboratory) และวชิาทีม่กีารท าปฏบิตักิารทีม่กีารวเิคราะห ์และปฏบิตักิารทดลอง
จรงิ โดยมกีารออกแบบการวจิยั เป็นแบบการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน วิธีการสอน ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่
เหมอืนกนัหรอืต่างกนั (ethnicity) ของนักเรยีนพบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรยีนด้านเนื้อหา
ความรู ้ และ คะแนนการทดสอบก่อนเรยีนดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มคี่าเท่ากบั 
33% ของค่าความแปรปรวนของคะแนนทีไ่ดใ้นดา้นเนื้อหาความรูข้องนักเรยีน ส่วนรปูแบบการ
เรยีนรู ้เพศ วธิกีารสอน คะแนนการทดสอบก่อนเรยีน เท่ากบั 36% ของค่าความแปรปรวนของ
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คะแนนที่ไดใ้นด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ยงัพบว่า นักเรยีนทีถู่กสอน
โดยใชเ้นื้อหาความรูเ้ป็นหลกั หรอื นักเรยีนที่ไดฝึ้กปฏบิตัทิดลองจรงิ ได้คะแนนความรู ้ความ
เข้าใจ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่า นักเรยีนที่ถูกสอนโดยใช้การสาธิตการ
ปฏบิตักิารทดลอง 

Walters and Soyibo (2001)  ได้ศกึษาวเิคราะห์ระดบัของพฤตกิรรมของนักเรยีน
มธัยมศกึษา Jamaican ทีม่ต่ีอทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้ผสมผสาน ( integrated 
science process skills) และท าการวเิคราะห์ความแตกต่างทางสถติิของค่าเฉลี่ยที่ได้โดย
เชื่อมโยงกบัปจัจยัต่างๆ คอื เพศ ระดบัชัน้เรยีน สถานที่ตัง้ของโรงเรยีน ประเภทของโรงเรยีน 
ประเภทของนักเรยีน และพื้นหลงัทางเศรษฐกิจและสงัคม (socio-economic background 
(SEB))กลุ่มตวัอย่างนักเรยีนทีท่ าการศกึษามทีัง้หมด 305 คน ประกอบดว้ยนักเรยีนผูช้าย 133 
คน ผู้หญงิ 172 คน เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 4 จ านวน 146 และ 159 คน 
ตามล าดบั เป็นนักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมแบบ traditional high school จ านวน 150 คน และ
นักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมแบบ comprehensive high school จ านวน 155 คน นักเรยีนจ านวน 
64 คน มาจาก Reform of Secondary Education (ROSE) project และนักเรยีนจ านวน     
141 คนมาจาก non-ROSE นอกจากนี้ในกลุ่มตวัอย่างยงัแบ่งลกัษณะเป็นนักเรยีนของโรงเรยีน
ในเมอืง และชนบท จ านวน 166 คน และ 139 คน ตามล าดบั และเป็นนักเรยีนทีม่พีืน้หลงัทาง
เศรษฐกจิและสงัคมสูงและต ่า จ านวน 110 คน และ 195 คน ตามล าดบั การเก็บขอ้มูลวจิยั    
มาจากผลการทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้ผสมผสาน พบว่าคะแนนเฉลีย่มคี่า
ต ่า และไม่เป็นที่น่าพงึพอใจ โดยพฤติกรรมของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคี่าลดลงในทกัษะการ
แปลผลขอ้มลู การบนัทกึขอ้มูล การลงความเหน็ขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน และการบ่งชี้ตวัแปร 
ซึง่ผลวเิคราะหพ์ฤตกิรรมมคี่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีม่พีืน้ฐานมาจาก ระดบัชัน้
การศกึษา ประเภทโรงเรยีน ประเภทนกัเรยีน และ พืน้หลงัทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่ป็นนักเรยีนจากโรงเรยีนมธัยมแบบดัง้เดมิเป็น ROSE students และมี
พืน้หลงัทางเศรษฐกจิและสงัคมสูง พบว่ามคี่าระดบัของพฤตกิรรมของนักเรยีนสูงกว่า และเมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับพฤติกรรมของนักศึกษากับปจัจยัต่างๆ ข้างต้น พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นัในเชงิบวก ระดบัพฤตกิรรมและประเภทของโรงเรยีนมคี่าความสมัพนัธก์นัสูง 
แต่ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทนกัเรยีน ระดบัชัน้เรยีน และพืน้หลงัทางเศรษฐกจิและสงัคมกบั
พฤตกิรรมมคี่าต ่า 
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