
 

 73 

 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชาภูมิศาสตร์ โดยให้นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ โดยให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรยีนหัว
ตะพานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 31 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย 22.65 คิดเป็นร้อยละ 75.50 ของคะแนนเต็ม และ
นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 14.87 คิดเป็นร้อยละ 74.35 ของคะแนนเต็ม และนักเรียน
สอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.65 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผัง

กราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.59, S.D.=0.68) 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห,์ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน, เทคนิคผังกราฟิก 

 
ABSTRACT 

The objectives of the research were 1) to develop Analytical thinking ability for grade 11 students’ 
using 5 Steps learning process with Graphic organizer technique so that students would have average score 
not less than 70% of total score, and that there would be 70% of the students that would achieve a 70% 
or higher pass rate. 2) to study the Achievement using 5 Steps learning process with Graphic organizer 
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technique so that students would have average score not less than 70% of total score, and that there would 
be 70% of the students that would achieve a 70% or higher pass rate. and 3) to study the satisfaction of 
grade 11 students toward 5 Steps learning process with Graphic organizer technique. The target group was 
31 Grade 11 students in Huataphan Wittayakom School during the 1st semester of academic year 2019. The 
research design was Action Research.  

The findings of the analysis showed that overall  
1. The students achieved average scores of 22.65 or 75.50 % for Analytical thinking ability, there 

were 24 students  or 77.42 % who achieved the pass the criteria. 
2. The students achieved average scores of 14.87 or 74.35 % for Achievement, and there were 25 

students or 80.65% passed the criteria which was higher than defined criteria.  

3. The students’ satisfaction were at a very good level. (x̅=4.59, S.D.=0.68) 
Keywords : Analytical Thinking Ability, 5 Steps Learning Process, Graphic Organizer 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 โลกในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมี
ทักษะในการเผชิญกับโลกที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” โดย
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นคนทันโลก ตัวอย่างเช่น การรู้จักคิดวิเคราะห์ 
แยกส่วนย่อยรวมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา น ามาซึ่งความมุ่งหวังที่ต้องการให้
นักเรียนเกิด คือ ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ น าไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบ 
(สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2552) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาเป็น ได้แก่ ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่องค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) โดย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความช านาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้น ๆ แล้วเสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้น
อย่างยุติธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา มักพบปัญหาในชั้นเรียน คือ ครูผู้สอนที่เป็นผู้ให้
ความรู้ในหลักวิชาที่มีความเข้มข้นมักคาดหวังว่าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้วและสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระที่จะ
สอนได้ดี ครูจึงมองข้ามการอธิบายที่มาหรือทบทวนความรู้ และจากการสังเกตสภาพการเรียนการสอนในสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม พบว่า ในด้านเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีเนื้อหามาก ท าให้ยากแก่การเข้าใจและจดจ า จึงต้องใช้เวลานานจึงจะเข้าใจ
บทเรียน ด้านรูปแบบการสอนครูผู้สอนยังเน้นใช้การสอนแบบบรรยาย เนื่องจากครูผู้สอนด าเนินการสอนตามหนังสือ
แบบเรียนหรือสอนตามคู่มือครู นักเรียนจึงเป็นเพียงผู้รับข้อมูลอย่างเดียว อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพโดยส านักงาน
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 5 
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้รับคะแนนประเมินที่ 9.44 คะแนน อยู่ระดับ
คุณภาพพอใช้ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนต่ าที่สุดของทุกตัวบ่งชี้ในโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้รับคะแนนประเมินที่ 11.45 คะแนน อยู่
ระดับคุณภาพพอใช้เช่นเดียวกัน  
 จากสภาพการเรียนการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้เกิด
กับผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ซึ่งเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
นักเรียนจะมีค าตอบจากประเด็นปัญหาอย่างกว้างขวาง น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
 จากปัญหา หลักการ และเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ตลอดทั้งพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และมี
นวัตกรรมทางการศึกษาไว้ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเป็นล าดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 โดยมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการน าหลักการและขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis 
and Mctaggart (1992 อ้างถึงใน ยาใจ พงษ์บริบูลย์, 2537) มีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน ศึกษาเอกสารและวรรณกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อให้ผู้ช่วย
วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท าการวิจัยและทราบบทบาทหน้าที่ของตนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแล้วในขั้นที่ 1 มาด าเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสังเกตกระบวนการของการ
ปฏิบัติการ (The action process) และผลของการปฏิบัติการ (The effect of action)  
 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา อุปสรรค ที่
ได้จากขั้นสังเกตการณ์ โดยการวิเคราะห์ การประเมิน อภิปราย สรุปผล และเสนอแนะการจัดกิจกรรมในแต่ละแผน  
การจัดการเรียนรู้และวงจรปฏิบัติแต่ละวงจร ร่วมกันทั้งผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อกา ร
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวางแผนการปฏิบัติการวงจรต่อไป 
  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 31 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก รายวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 9 แผนการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง รวม
เวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ 

  1) แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกส าหรับผู้วิจัยใช้บันทึกพฤติกรรม
ของนักเรียนที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง ท าการบันทึกเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกส าหรับผู้ช่วยวิจัยในการบันทึก
พฤติกรรมการสอนของผู้วิจัยและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนขณะด าเนินการเรียนการสอน 
   3) แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยสัมภาษณ์นักเรียนเรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน จ านวน 10 คน หลังสิ้นสุดแต่ละวงจร 
    4) แบบทดสอบท้ายวงจร ใช้ทดสอบหลังสิ้นสุดแต่ละวงจร จ านวน 3 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก ฉบับละ 15 ข้อ  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
   1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก เป็นแบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ชี้แจงแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ช่วยวิจัย  
 2. ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 9 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นวงจรปฏิบัติการ ดังนี้ 
  วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 
  วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 
  วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7-9 
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 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และ
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจร สัมภาษณ์นักเรียน จ านวน 10 
คน ประกอบด้วยนักเรียนเรียนเก่ง 3 คน เรียนปานกลาง 4 คนและเรียนอ่อน 3 คน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
ท้ายวงจร น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในวงจรต่อไป 
 5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อด าเนินการสอนครบทั้ง 3 วงจร โดยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดความสามารถการในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และแปล
ผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

   1.1 ข้อมูลจากแบบทดสอบท้ายวงจร น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าร้อยละ (Percentage) เทียบกับ
เกณฑ์ ที่ก าหนดคือมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

   1.2 ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ น ามาหาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เทียบกับเกณฑ์คือมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

   1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลจากแบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นความเรียง เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่ามีข้อบกพร่อง มีปัญหาอุปสรรค เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาหาวิธีการที่จะปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัยทั้ง 3 วงจร นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 
ตารางท่ี 1 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

เต็ม สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

31 30 29 10 22.65 4.74 75.50 24 77.42 
 
จากตารางพบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย 22.65 คะแนน คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 

75.50 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัยทั้ง 3 วงจร นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย

ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ให้มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
 
ตารางท่ี 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน 
S.D. 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

เต็ม สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

31 20 19 9 14.87 2.68 74.35 25 80.65 
 

จากตารางพบว่านักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ย 15.26 คะแนน คิดเป็นเฉลี่ย 
ร้อยละ 76.29 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
  จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก โดยภาพรวม 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลความ 
�̅� S.D. 

1. ด้านครูผู้สอน 4.70 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านเนื้อหา 4.58 0.71 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.61 0.77 มากที่สุด 
4. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  4.39 0.73 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล  4.40 0.64 มาก 

รวม 4.59 0.68 มากที่สุด 
 
 จากตารางพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ ด้านครูผู้สอน (x̅ = 4.70, S.D. = 0.53) ด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.61, S.D. = 0.77) 

ด้านเนื้อหา (x̅ = 4.58, S.D. = 0.71) ด้านการวัดและประเมินผล (x̅ = 4.40, S.D. = 0.64) และด้านการใช้สื่อการ

เรียนการสอน (x̅ = 4.39, S.D. = 0.73) 



 

 79 

อภิปรายผล 
1. จากการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก รายวิชา ส 32101 ภูมิศาสตร์ นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน และมีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นได้เน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้แนะน า และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการ
แนะน าข้อมูลสารสนเทศให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการประเมินสาระสนเทศโดยการใช้เหตุผล ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นที่ 
1 ขั้นตั้งค าถาม การใช้ค าถามลักษณะปลายเปิดที่มุ่งให้นักเรียนเกิดการอยากรู้ คิดหาค าตอบ ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหา
สารสนเทศ การฝึกทักษะการสืบค้นในหลากหลายรูปแบบโดยใช้ค าถามน าการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ เป็นการ
สรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมหรือสื่อการเรียนรู้ที่มอบให้ ผ่านผังกราฟิกทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ผังมโนทัศน์ เวนน์
ไดอะแกรม ผังก้างปลา ผังใยแมงมุม ผังวัฏจักร และแผนภูมิต้นไม้ ขั้นที่ 4 ขั้นการสื่อสาร คือการน าเสนอผลงานที่ เกิด
จากการสร้างสรรค์ความรู้ในกระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การสนทนา และขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทน
สังคม การน าองค์ความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากการประยุกต์ใช้แล้ว น าไปบริการสังคมให้คนรอบข้างได้รับรู้และ เข้าใจ 
(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ , 2556) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ (2560) ศึกษาผลของการใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ สัมพันธ์กับ วยุรี  วงค์สมศรี (2560) 
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย สูงขึ้น โดยวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.33 วงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
79.33 และวงจรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83.33 นักเรียนร้อยละ 90.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป โดยนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.78 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้
ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) มีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ทั้งด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยในด้านผู้เรียน 
บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ นักเรียนได้น า เสนอแนวคิดอย่างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 92.00 
ส่วนด้านผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงออกมากที่สุด คือ ครูเตรียมสถานการณ์ที่นักเรียนได้ค้นคว้า 
สืบเสาะ รวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 90.00 อีกทั้งผังกราฟิกยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
น าไปสู่ความคิดรวบยอด สอดคล้องกับ Gallavan และ Kottler (2004) ศึกษาผังกราฟิก 8 ประเภทที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับนักเรียนและครูสังคมศึกษา พบว่า ผังกราฟิกเป็นแบบจ าลองภาพที่ท าให้ครูและนักเรียนจัดระเบียบแนวคิดและ
เข้าใจเนื้อหา ครูหลายคนกังวลว่าการศึกษาทางสังคมมีแนวโน้มที่จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่าวิชาสังคมถูกมองว่าเป็นเรื่องที่
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ซับซ้อนและสับสน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ผังกราฟิกจะเข้ามาช่วยให้นักเรียนเรียงล าดับ แสดงความสัมพันธ์ 
สร้างความหมาย และจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอ่านและการอภิปราย 
โดยมีประโยชน์ส าหรับการอ่านเนื้อหาที่ยาก หรือข้อมูลที่เน้นความส าคัญของคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การตอบสนองความต้องการของประชากรพิเศษ และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษา โดยคณะผู้วิจัยได้เสนอผังกราฟิก 8 
ประเภท พร้อมค าอธิบายค าศัพท์และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนก่อนเกรด 12 โดยครูควรปรับใช้และยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนเกิดมีความท้าทายในเนื้อหา และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สัมพันธ์กับ 
Kristina Condidorio (2010) ศึกษาประโยชน์ของการใช้ผังกราฟิกในการเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผัง
กราฟิกช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากโดยการแสดงภาพ ความคิด และอ านวยความสะดวกใน
การสะท้อนความเห็นของนักเรียน ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เกรด 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สภาพอากาศ 
และพบว่าในการใช้ผังกราฟิกในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะประสบความส าเร็จ อีกทั้งควรใช้ ผังกราฟิกเพื่อท า
ความเข้าใจแนวคิดอย่างละเอียดมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ผังกราฟิกในการสอนสะกดค า และการผังกราฟิกเพื่อฝึกฝน
ทักษะ น าไปสู่การเรียนรู้อย่างอิสระตลอดชีวิต  

2. จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก รายวิชา ส 32101 ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.65 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 74.35 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นที่ 1 
ขั้นตั้งค าถาม ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาสารสนเทศ ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นการสื่อสาร และขั้นที่ 5 ขั้นตอบแทน
สังคม เป็นวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนนั้นจะ
เป็นบันไดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามล าดับไปสู่ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนโดยในขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 
จากการระบุค าถามน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือการสรุปผลโดย 3 ขั้นดังกล่าวเป็นกา รน าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาบูรณาการโดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการคิดที่ประกอบด้วยขั้นตอนให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนขั้นที่ 4 ของ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเป็นขั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการพูดเขียนอ่านเป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้เรียน
สามารถที่จะน าเสนอการเขียนสื่อความการรายงานรวมถึงการวิเคราะห์ออกมาส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ของนักเรียนได้ 
และเทคนิคห้องเรียนกลับทาง คือ เป็นการน าสิ่งที่เดิมที่เคยปฏิบัติในชั้นเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน และน าสิ่งที่เคยถูก
มอบหมายให้ปฏิบัติที่บ้านมาปฏิบัติในชั้นเรียนแทน ส่งผลให้นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ด้วยตนเองทุกสถานที่
และทุกเวลา สอดคล้อง พงศธร จันเจียวใช้ (2562) ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง รายวิชา ส 31102 สังคมศึกษา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 1) ทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง รายวิชา ส31102 สังคม
ศึกษา นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน และมีคะแนน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.1 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง รายวิชา 
ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.03 ของคะแนนเต็ม 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิค

ผังกราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด 

ดังนี้ ด้านครูผู้สอน (x̅ = 4.70, S.D. = 0.53) ด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.61, S.D. = 0.77) ด้านเนื้อหา (x̅ = 

4.58, S.D. = 0.71) ด้านการวัดและประเมินผล (x̅ = 4.40, S.D. = 0.64) และด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน (x̅ = 
4.39, S.D. = 0.73) ซึ่งเป็นไปตามที่พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เป็นกระบวนทัศน์
มีการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งจะเป็นบันไดให้นักเรียนพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูจะต้องมีความเข้าใจและมี
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญะ กันธิยะ (2559) ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 1. ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยนักเรียน
มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านการวิเคราะห์หลักการเพิ่ม
มากขึ้น 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจมากอันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.57 
จ านวน 3 รายการ ได้แก่ นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้นักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และนักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น รองลงมาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.54 จ านวน 2 รายการ ได้แก่ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบในการแสดงความคิดเห็น และ
อันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 สัมพันธ์กับวิชิต เทพประสิทธิ์ 
และคณะ (2560) ศึกษาการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนโดยใช้สื่อ eDLTV เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชากลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนโดยใช้สื่อ eDLTV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย 
  1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พบคือ นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันออกไป ครูผู้สอนควรเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเป็นกันเองกับนักเรี ยนทุกคนอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้นักเรียนมีก าลังใจในการร่วมกิจกรรม เพราะถ้านักเรียนมีก าลังใจหรือมีการเสริมแรงที่ดี ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
  1.2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ในขั้น
ตั้งค าถาม ซึ่งมีกิจกรรมฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้าสู่สถานการณ์ นักเรียนต้องใช้เวลามากใน
การท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ผู้วิจัยยกตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยควรควบคุมเวลาในขั้นอื่นให้เหมาะสม  
  1.3 ระหว่างด าเนินกิจกรรมพบว่า นักเรียนยังขาดความสามารถในการตั้งค าถามและการคิดวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางคนลอกค าตอบจากเพื่อน อาจท าใหน้ักเรียนขาดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และเรียนไม่รู้เรื่อง ส่งผลให้คะแนนในการท าแบบทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนฝึก
ศึกษาและค้นหาด้วยค าตอบด้วยตนเองก่อน จึงน าค าตอบมาสรุปและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
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  1.4 เวลาในการจัดกิจกรรมต้องสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา ควรมีการตกลงกับนักเรียนใน
เรื่องการก าหนดเวลา เพื่อเตรียมการในการท ากิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
  1.5 การสรุปความรู้โดยใช้ผังกราฟิก ควรแนะน านักเรียนให้ใช้แผนผังกราฟิกที่หลากหลายและเหมาะสม
กับกับประเภทของข้อมูล และควรให้ท าหลังจากเรียนรู้ทันที เพื่อท่ีนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้ของตนเองและไม่มีงาน
ค้าง  

2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น เพื่อศึกษาผล ปัญหาและอุปสรรค หรือหารูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ในการที่จะช่วยพัฒนา ส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป  
  2.2 ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ให้ทดลองใช้
กับกลุ่มสาระอื่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
  2.3 ควรศึกษาการน าวิธีสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น หรือขั้นอื่น ๆ ที่
สามารถสอดแทรกได้ ซึ่งการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก อาจจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาแบบใหม่เกิดขึ้นได้ 
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