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ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์  

เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

The Effects of 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique in Learning 

Electrochemistry on Matthayomsueksa 5  Students’ Analytical Thinking Ability 

and Achivement 
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Nuchanat Singhar1, Wipharat  Chuachuad  Chaiyasit2, Wareerat  Keawurai3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน            

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E  ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงั                

มโนทศัน์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงั 

มโนทศัน์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีแบบแผนการวิจยัแบบ

ทดลองหนึง่กลุม่โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ( One-Group Pretest – Posttest Design ) กลุม่

ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ 

จงัหวดักําแพงเพชร จํานวน 1 ห้องเรียน รวมจํานวนนกัเรียน 38 คน  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการ            

สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน   

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

คาํสาํคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู้, แผนผงัมโนทศัน์, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to  1) compare the analytical thinking ability of  the 

students Matthayomsueksa 5 by using 5E inquiry process  with concept mapping technique in 

learning electrochemistry between before  and the after studing and  2) compare the achievement of  

the students Matthayomsueksa 5 by using  5E inquiry  process with concept mapping technique in 

learning electrochemistry between before and after studing 

The research  was experimental with One-Group Pretest – Posttest Design. The research 

sample comprised  38  Mathayomsuksa 5 students of Klongkhlung  Ratrangsan School, 

Kamphaengphet, in the academic year 2011. The results indicated : 

1. The analytical thinking ability of the students  Matthayomsueksa 5 was higher than 

before using  5E inquiry process  with concept mapping technique in learning electrochemistry         

at .01 level of statistical significance.  

2. The achievement  of  the students  Matthayomsueksa 5 was higher than before  using  

5E inquiry process  with  concept mapping technique in learning electrochemistry at .01 level of 

statistical significance.  

Keywords :  Inquiry Process, Concept Mapping, Analytical Thinking Ability 
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บทนํา 

พระราชบญัญติัการศกึษา พ.ศ. 2542 (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ และ สํานกั

นายกรัฐมนตรี, 2542) มาตรา 24 ได้กําหนดแนวการจดัการศกึษาวา่ด้วยการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั   

ความสนใจและความถนดัของผู้ เรียนโดยคํานงึถงึความแตกต่างระหวา่งบคุคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด        

การเผชิญสถานการณ์และประยกุต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา แตจ่ากผลสรุปการประเมินคณุภาพ

ภายนอกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ในช่วงปี 

พ.ศ. 2549 -2550 พบวา่ในสถานศกึษาระดบัการศกึษาพืน้ฐาน จํานวน 14,196  โรงเรียน ผลการประเมิน

คณุภาพภายนอก ในด้านผู้ เรียน สว่นใหญ่จะไมไ่ด้มาตรฐานในมาตรฐานท่ี 4  เก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์           

คิดสงัเคราะห์  มาตรฐานท่ี 5 ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศกึษา, 2551:10-11 ) ซึง่สอดคล้องกบัคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติและกองทนุสนบัสนนุการวิจยั        

ได้กลา่วถงึผลการประเมินคณุภาพของผลผลิตการศกึษาวา่ นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการคิด การคิด            

เชิงวิจารณ์ คิดวิเคราะห์ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดแบบวิทยาศาสตร์ (สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 

2551: 8 ; อ้างอิงมาจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,  2541: 9-10) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็น

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึง่ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2546:219) และเป็นการจดัการเรียนการสอนมุง่ให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบติัและแก้ปัญหาด้วยตวัเอง จนเกิดทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546:220) ทําให้นกัเรียนมี
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ความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ในคําศพัท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ มีทกัษะในการ          

คิดวิเคราะห์ มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์  ซึง่การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีพฒันา

ทกัษะการคิดได้ดี ทําให้ผู้ เรียนฝึกคิดให้ลกึซึง้ หรือกว้างไกลมากขึน้กวา่เดิมซึง่จะช่วยทําให้สามารถพฒันาทกัษะ

การคิดขัน้สงูได้ดีย่ิงขึน้ (สมบติั การจนารักพงศ์, 2549:11)  โนแวค และคณะได้พฒันาแผนผงัมโนทศัน์ 

(Concept map) โดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้พฒันากระบวนการคิดท่ีมีระบบ การมีมโนมติจะทําให้

ผู้ เรียนสามารถจดัสิ่งเร้าให้เป็นหมวดหมู ่เพ่ือง่ายแก่การเรียกออกใช้เม่ือต้องการ นอกจากนีจ้ะทําให้ผู้ เรียนมี  

หลกัในการแก้ปัญหา (Novax, et al., 1984 อ้างอิงใน อญัชลี ตนานนท์, 2536:47-48 ) การสร้างผงัมโนทศัน์เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีให้โอกาสผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การสร้างความรู้ การสรุปและการนําเสนอ

แนวคิดหลกัได้ด้วยตนเอง โครงสร้างผงัมโนทศัน์เป็นการรวมความรู้ตา่ง ๆ มาจดัการอย่างมีระบบ โดยนําความรู้

มากําหนดเป็นมโนทศัน์ย่อย ๆ และนํามโนทศัน์เหลา่นัน้มาเช่ือมโยงกนัอย่างมีความหมาย เม่ือต้องการสร้าง     

ผงัมโนทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองใดก็ใช้ประเดน็สําคญัท่ีสดุของเร่ืองนัน้มาใช้เป็นมโนทศัน์หลกั แล้วจงึขยายความท่ีเป็น

รายละเอียดประกอบด้วยมโนทศัน์ย่อย ผู้ เรียนท่ีสามารถจดัมโนทศัน์ตา่ง ๆ ให้เป็นหมวดหมูแ่ละสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความคิดระดบัสงูด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

แก้ปัญหาและตดัสินใจ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549:41) ดงันัน้จงึนํากระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้มาใช้ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ (Concept Map) โดยบรูณาการเนือ้หาเร่ือง    

ไฟฟ้าเคมี เน่ืองจากไฟฟ้าเคมีมีบทบาทสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทัง้มวลรวมทัง้มนษุย์เราด้วย ไมว่า่จะ

เป็นแบตเตอร่ีตา่ง ๆ ท่ีเราใช้กนัในชีวิตประจําวนั หรือกระบวนการสําคญัสว่นใหญ่ในร่างกายของเรา1(

ศกัด์ิศรี   สภุาษร1, 2553) ด้วยความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียน  

 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ระหว่างก่อนเรียน

และหลงัเรียน 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

คาํถามการวิจัย 

1) การเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผัง                 

มโนทัศน์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการ              

คิดวิเคราะห์สงูขึน้หรือไม ่

2) การเรียนโดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E  ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงั                 

มโนทศัน์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จะช่วยให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้

หรือไม ่

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1542 

วิธีการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี  5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ จงัหวดักําแพงเพชร สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 จํานวนนกัเรียน 129 คน  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้จาก

วิธีการสุม่อย่างง่ายโดยมีหน่วยในการสุม่คือห้องเรียน  สุม่มาจํานวน  1  ห้องเรียน  ได้จํานวนนกัเรียน 38 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ      

หาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ กลุม่สาระการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี จํานวน 

5 แผนการจดัการเรียนรู้  จํานวน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 คาบ รวม 15 คาบ  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้1) ขัน้สร้างความ

สนใจ (Engagement)  2) ขัน้สํารวจและค้นหา (Exploration)  3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) และ

ให้นกัเรียนจดัแผนผงัมโนทศัน์แบบเรียงลําดบัขัน้ (Hierarchy map) ชนิดปลายปิด (Close-ended list task)  4) 

ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) และให้นกัเรียนจดัแผนผงัมโนทศัน์แบบเรียงลําดบัขัน้ (Hierarchy map) ชนิด

ปลายเปิด (Open-ended list task)  5) ขัน้ประเมิน (Evaluation)  และประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบ

ตา่งๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยแบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)  5 ระดบั ตามวิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert)  โดยคา่เหมาะสมมีคา่เฉลี่ย 3.50 ขึน้ไป และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1 (บญุชม ศรีสะอาด, 

2545:99 –100 )  2)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน 

4 ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ มีคา่ความยากง่ายตัง้แต ่ 0.31-0.77   คา่อํานาจจําแนกรายข้อของเบรนแนน 

(Brennan) ตัง้แต ่0.20-0.55  และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัของ โลเวต (Lovett) เท่ากบั  0.775   

โดยการสร้างข้อสอบจํานวน  45 ข้อ นําไปตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดย

ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่ 0.50 ขึน้ไป แล้วนําไปทดสอบกบั

นกัเรียนจํานวน 30 คน แล้วนําผลการการทดสอบมาหาคา่อํานาจจําแนกรายข้อของเบรนแนน (Brennan) โดย

กําหนดเกณฑ์พิจารณาต้องมีค่าตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:90) แล้วคดัเลือกข้อสอบจํานวน    

30 ข้อ และหาคา่ความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัด้วยวิธีของโลเวต (Lovett) (เทียมจนัทร์        

พานิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป. :199)  โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาต้องมีคา่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป   3) แบบทดสอบ         

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่เป็นข้อสอบปรนยัชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตวัเลือก  จํานวน 30 ข้อ มีคา่ดชันี      

ความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.80-1.00    คา่ความยากง่ายตัง้แต ่0.23-0.77 คา่อํานาจจําแนกของเบรนแนน 

(Brennan) ตัง้แต ่ 0.22-0.75 และมีคา่ความเช่ือมัน่ของโลเวต (Lovett) 0.835  โดยการสร้างข้อสอบจํานวน     

45 ข้อ นําไปตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยเลือก

ข้อสอบท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.50  ขึน้ไป แล้วนําไปทดสอบกบันกัเรียนจํานวน 30 คน แล้วนําผล

การการทดสอบมาหาคา่อํานาจจําแนกรายข้อของเบรนแนน (Brennan) โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาต้องมีคา่

ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:90) แล้วคดัเลือกข้อสอบจํานวน 30 ข้อ และหาคา่ความเท่ียง 

(Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัด้วยวิธีของ  โลเวต (Lovett) (เทียมจนัทร์  พานิชย์ผลนิไชย, ม.ป.ป. :199)  

โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาต้องมีคา่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป    

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   ทําการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการ     

คิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ จํานวน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 

คาบ รวม 15 คาบ  เม่ือจดัการเรียนรู้ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้ ทําการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ

ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลที่ได้  นําผลการทดสอบวดัความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หาคา่เฉลี่ย (mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

และทําการทดสอบคา่ทีแบบ  t-test Dependent (บญุชม ศรีสะอาด, 2545:109)   

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

ตาราง 1 คา่เฉลี่ย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สถิติการทดสอบคา่ที และระดบันยัสําคญัทางสถิติ ของการ

ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง ไฟฟ้าเคมี      

กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

การทดสอบ คะแนนเตม็  S.D. d S.D.D df t 

ก่อนเรียน 30 6.08 2.25 
16.29 3.83 37 

31.43* 

 หลงัเรียน 30 22.37 3.63 

     * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ระหวา่งก่อนเรียนและ      

หลงัเรียนเร่ือง ไฟฟ้าเคมี กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้  

ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ พบวา่ผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีท่ี 5  โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ มีผลการทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์เร่ืองไฟฟ้าเคมี สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของผู้ เรียนได้ ซึง่สอดคล้องกบั อาร์ม โพธ์ิพฒัน์ (2550 : บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่การใช้ชดุกิจกรรมการเขียนแผนผงั

มโนทศัน์สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนได้ โดยคะแนนความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สอดคล้องกบั รุจาภา  ประถมวงษ์  (บทคดัย่อ : 

2551) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีได้เรียนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงูกวา่

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคล้องกบั จฑุารัตน์  ศรีสารคาม (2553 : บทคดัย่อ) ท่ี

พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขัน้ (5Es) 

ช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนได้ 
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ตาราง 2 คา่เฉลี่ย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สถิติการทดสอบคา่ที และระดบันยัสําคญัทางสถิติ ของการ

ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง ไฟฟ้าเคมี กลุม่สาระการ

เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

การทดสอบ คะแนนเตม็  S.D. d S.D. df t 

ก่อนเรียน 30 8.34 1.65 
10.76 2.11 37 

26.19* 

 หลงัเรียน 30 19.11 2.09 

     * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง 

ไฟฟ้าเคมี กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์  พบวา่ ผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียน

คลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ มีผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการ

จดัแผนผงัมโนทศัน์เร่ืองไฟฟ้าเคมี สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ ซึง่สอดคล้องกบั บญุเกิด 

ไชยวงศ์ (2549 : บทคดัย่อ) พบวา่การสอนโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้ เรียนได้ โดยคะแนนความสามารถในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  สอดคล้องกบั อาร์ม โพธ์ิพฒัน์ (2550 : บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่การใช้ชดุกิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนทศัน์

สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ โดยคะแนนความสามารถในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   สอดคล้องกบั กนกวลี  แสงวิจิตรประชา (2550 : บทคดัย่อ) ท่ี

พบวา่การใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้ เรียนได้ โดยคะแนนความสามารถในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  สอดคล้องกบั สอดคล้องกบั เสวียน  ประวรรณถา (2553 : บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ โดยคะแนนผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคล้องกบั เยาวภา  ทองหนา (2550 : 

บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้ เรียนได้ และสอดคล้องกบั อรัญญา  สถิตไพบลูย์ (2550 : บทคดัย่อ) พบวา่การจดักิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

1.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงัมโนทศัน์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

1.1 ครูต้องคอยกระตุ้นให้นกัเรียนทํากิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอน และต้องมีการจดัเตรียมแหลง่ข้อมลู

ให้นกัเรียนสืบค้นอย่างเพียงพอ 

1.2 ครูไมค่วรจํากดัเวลาในการทํากิจกรรมในแตล่ะขัน้มากเกินไป อาจใช้เวลานอกห้องเรียน

เพ่ิมเติมจะเป็นการสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

       2.1 ควรทําการวิจยัศกึษาเก่ียวกบั ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดัแผนผงั         

มโนทศัน์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี 

                   2.2  ควรนําการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัเทคนิคการจดั

แผนผงัมโนทศัน์ไปใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้อ่ืนๆ หรือสาระอ่ืนๆ ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆ  
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