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ผลการใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์
เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลองมีแบบแผนการวิจยั แบบ
ทดลองหนึง่ กลุม่ โดยการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ( One-Group Pretest – Posttest Design ) กลุม่
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนคลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 1 ห้ องเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยน 38 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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1

นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
Student in Master of Education Science Program in Naresuan University
2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
Faculty of Science Naresuan University
3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
Faculty of Education Naresuan University
1

1539

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

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
E-mail : nuch0018@hotmail.com

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ สํานัก
นายกรัฐมนตรี , 2542) มาตรา 24 ได้ กําหนดแนวการจัดการศึกษาว่าด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด
การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้ มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา แต่จากผลสรุ ปการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในช่วงปี
พ.ศ. 2549 -2550 พบว่าในสถานศึกษาระดับการศึกษาพื ้นฐาน จํานวน 14,196 โรงเรี ยน ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ในด้ านผู้เรี ยน ส่วนใหญ่จะไม่ได้ มาตรฐานในมาตรฐานที่ 4 เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มาตรฐานที่ 5 ด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2551:10-11 ) ซึง่ สอดคล้ องกับคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ได้ กล่าวถึงผลการประเมินคุณภาพของผลผลิตการศึกษาว่า นักเรี ยนขาดทักษะกระบวนการคิด การคิด
เชิงวิจารณ์ คิดวิเคราะห์ คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คิดแบบวิทยาศาสตร์ (สมาคมครู วิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย,
2551: 8 ; อ้ างอิงมาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2541: 9-10) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็ น
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบหนึง่ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2546:219) และเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง โดยวิธีการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิและแก้ ปัญหาด้ วยตัวเอง จนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546:220) ทําให้ นกั เรี ยนมี
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ความเข้ าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ ในคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น มีทกั ษะในการ
คิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนวิทยาศาสตร์ ซึง่ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นา
ทักษะการคิดได้ ดี ทําให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กคิดให้ ลกึ ซึ ้ง หรื อกว้ างไกลมากขึ ้นกว่าเดิมซึง่ จะช่วยทําให้ สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดขันสู
้ งได้ ดียิ่งขึ ้น (สมบัติ การจนารักพงศ์, 2549:11) โนแวค และคณะได้ พฒ
ั นาแผนผังมโนทัศน์
(Concept map) โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นากระบวนการคิดที่มีระบบ การมีมโนมติจะทําให้
ผู้เรี ยนสามารถจัดสิ่งเร้ าให้ เป็ นหมวดหมู่ เพื่อง่ายแก่การเรี ยกออกใช้ เมื่อต้ องการ นอกจากนี ้จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
หลักในการแก้ ปัญหา (Novax, et al., 1984 อ้ างอิงใน อัญชลี ตนานนท์, 2536:47-48 ) การสร้ างผังมโนทัศน์เป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิด การสร้ างความรู้ การสรุ ปและการนําเสนอ
แนวคิดหลักได้ ด้วยตนเอง โครงสร้ างผังมโนทัศน์เป็ นการรวมความรู้ ตา่ ง ๆ มาจัดการอย่างมีระบบ โดยนําความรู้
มากําหนดเป็ นมโนทัศน์ย่อย ๆ และนํามโนทัศน์เหล่านันมาเชื
้
่อมโยงกันอย่างมีความหมาย เมื่อต้ องการสร้ าง
ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่ องใดก็ใช้ ประเด็นสําคัญที่สดุ ของเรื่ องนันมาใช้
้
เป็ นมโนทัศน์หลัก แล้ วจึงขยายความที่เป็ น
รายละเอียดประกอบด้ วยมโนทัศน์ย่อย ผู้เรี ยนที่สามารถจัดมโนทัศน์ตา่ ง ๆ ให้ เป็ นหมวดหมูแ่ ละสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และมีความคิดระดับสูงด้ านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
แก้ ปัญหาและตัดสินใจ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2549:41) ดังนันจึ
้ งนํากระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ มาใช้ ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) โดยบูรณาการเนื ้อหาเรื่ อง
ไฟฟ้าเคมี เนื่องจากไฟฟ้าเคมีมีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทังมวลรวมทั
้
งมนุ
้ ษย์เราด้ วย ไม่วา่ จะ
เป็ นแบตเตอรี่ ตา่ ง ๆ ที่เราใช้ กนั ในชีวิตประจําวัน หรื อกระบวนการสําคัญส่วนใหญ่ในร่ างกายของเรา(
ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2553) ด้ วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน
1

1

วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี ระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

คําถามการวิจัย

1) การเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การจั ด แผนผั ง
มโนทัศน์ เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี สําหรั บ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จะช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สงู ขึ ้นหรื อไม่
2) การเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
หรื อไม่
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วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนคลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จํานวนนักเรี ยน 129 คน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ จาก
วิธีการสุม่ อย่างง่ายโดยมีหน่วยในการสุม่ คือห้ องเรี ยน สุม่ มาจํานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ จํานวนนักเรี ยน 38 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ กลุม่ สาระการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ องไฟฟ้าเคมี จํานวน
5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 15 คาบ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) ขันสร้
้ างความ
สนใจ (Engagement) 2) ขันสํ
้ ารวจและค้ นหา (Exploration) 3) ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุป (Explanation) และ
ให้ นกั เรี ยนจัดแผนผังมโนทัศน์แบบเรี ยงลําดับขัน้ (Hierarchy map) ชนิดปลายปิ ด (Close-ended list task) 4)
ขันขยายความรู
้
้ (Elaboration) และให้ นกั เรี ยนจัดแผนผังมโนทัศน์แบบเรี ยงลําดับขัน้ (Hierarchy map) ชนิด
ปลายเปิ ด (Open-ended list task) 5) ขันประเมิ
้
น (Evaluation) และประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบ
ต่างๆ ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ ท (Likert) โดยค่าเหมาะสมมีคา่ เฉลี่ย 3.50 ขึ ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 (บุญชม ศรี สะอาด,
2545:99 –100 ) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ มีคา่ ความยากง่ายตังแต่
้ 0.31-0.77 ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของเบรนแนน
้ 0.20-0.55 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บของ โลเวต (Lovett) เท่ากับ 0.775
(Brennan) ตังแต่
โดยการสร้ างข้ อสอบจํานวน 45 ข้ อ นําไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยเลือกข้ อสอบที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป แล้ วนําไปทดสอบกับ
นักเรี ยนจํานวน 30 คน แล้ วนําผลการการทดสอบมาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของเบรนแนน (Brennan) โดย
กําหนดเกณฑ์พิจารณาต้ องมีค่าตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป (บุญชม ศรี สะอาด, 2545:90) แล้ วคัดเลือกข้ อสอบจํานวน
30 ข้ อ และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บด้ วยวิธีของโลเวต (Lovett) (เทียมจันทร์
พานิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป. :199) โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาต้ องมีคา่ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึง่ เป็ นข้ อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.80-1.00 ค่าความยากง่ายตังแต่
้ 0.23-0.77 ค่าอํานาจจําแนกของเบรนแนน
(Brennan) ตังแต่
้ 0.22-0.75 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของโลเวต (Lovett) 0.835 โดยการสร้ างข้ อสอบจํานวน
45 ข้ อ นําไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยเลือก
ข้ อสอบที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป แล้ วนําไปทดสอบกับนักเรี ยนจํานวน 30 คน แล้ วนําผล
การการทดสอบมาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของเบรนแนน (Brennan) โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาต้ องมีคา่
ตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป (บุญชม ศรี สะอาด, 2545:90) แล้ วคัดเลือกข้ อสอบจํานวน 30 ข้ อ และหาค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บด้ วยวิธีของ โลเวต (Lovett) (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป. :199)
โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาต้ องมีคา่ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทําการทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ จํานวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3
คาบ รวม 15 คาบ เมื่อจัดการเรี ยนรู้ ครบตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทําการทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน นําคะแนนที่ได้ จากการทดสอบ
ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผลข้ อมูลที่ได้ นําผลการทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และทําการทดสอบค่าทีแบบ t-test Dependent (บุญชม ศรี สะอาด, 2545:109)

ผลการวิจัยและอภิปราย
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิตกิ ารทดสอบค่าที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเรื่ อง ไฟฟ้าเคมี
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ คะแนนเต็ม
df
S.D.
d
S.D. D
t
ก่อนเรี ยน
30
6.08
หลังเรี ยน
30
22.37
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.25
3.63

16.29

3.83

37

31.43*

จากตาราง 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนเรื่ อง ไฟฟ้าเคมี กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู้
ด้ วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ พบว่าผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนคลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ มีผลการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์เรื่ องไฟฟ้าเคมี สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรี ยนได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ อาร์ ม โพธิ์พฒ
ั น์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าการใช้ ชดุ กิจกรรมการเขียนแผนผัง
มโนทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยนได้ โดยคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับ รุ จาภา ประถมวงษ์ (บทคัดย่อ :
2551) ที่พบว่านักเรี ยนที่ได้ เรี ยนแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู กว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับ จุฑารัตน์ ศรี สารคาม (2553 : บทคัดย่อ) ที่
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคผังกราฟิ กแทรกในกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ 5 ขัน้ (5Es)
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิตกิ ารทดสอบค่าที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเรื่ อง ไฟฟ้าเคมี กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ คะแนนเต็ม
df
S.D.
d
S.D.
t
ก่อนเรี ยน
30
8.34
หลังเรี ยน
30
19.11
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1.65
2.09

10.76

2.11

37

26.19*

จากตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเรื่ อง
ไฟฟ้าเคมี กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ พบว่า ผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
คลองขลุงราษฎร์ รังสรรค์ มีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการ
จัดแผนผังมโนทัศน์เรื่ องไฟฟ้าเคมี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ บุญเกิด
ไชยวงศ์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่าการสอนโดยใช้ แผนผังมโนทัศน์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนได้ โดยคะแนนความสามารถในผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้ องกับ อาร์ ม โพธิ์พฒ
ั น์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าการใช้ ชดุ กิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศน์
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ โดยคะแนนความสามารถในผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับ กนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550 : บทคัดย่อ) ที่
พบว่าการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนได้ โดยคะแนนความสามารถในผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้ องกับ สอดคล้ องกับ เสวียน ประวรรณถา (2553 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับ เยาวภา ทองหนา (2550 :
บทคัดย่อ) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ และสอดคล้ องกับ อรัญญา สถิตไพบูลย์ (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนได้

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1.1 ครู ต้องคอยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนทํากิจกรรมในแต่ละขันตอน
้
และต้ องมีการจัดเตรี ยมแหล่งข้ อมูล
ให้ นกั เรี ยนสืบค้ นอย่างเพียงพอ
1.2 ครู ไม่ควรจํากัดเวลาในการทํากิจกรรมในแต่ละขันมากเกิ
้
นไป อาจใช้ เวลานอกห้ องเรี ยน
เพิ่มเติมจะเป็ นการส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทําการวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี
2.2 ควรนําการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ร่ วมกับเทคนิคการจัด
แผนผังมโนทัศน์ไปใช้ กบั นักเรี ยนระดับชันอื
้ ่นๆ หรื อสาระอื่นๆ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ หรื อสาระการ
เรี ยนรู้ อื่นๆ
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