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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเเละหลงั

การใช้การจัดการเรียนรู้เเบบ 5E ท่ีดัดเเปลงร่วมกับเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ One Group 
Pretest-Posttest  Design กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 จ านวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ 1) 
แผนการการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 2) แบบวดัทกัษะการคิดขั้นสูง สถิติท่ี
ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for Dependent Samples 

ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ี
ดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลจาก
การวจิยั พบวา่คะแนนเฉล่ียทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนหลงัทดลอง ดา้นคิดสร้างสรรค ์ประเมินค่า และวเิคราะห์ มี
คะแนนสูงข้ึนตามล าดบั  
 
ค ำส ำคญั: การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดัดแปลง , เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก, ทักษะการคิดขั้นสูง 

 
Abstract 

The objective  of  this  research is to compare the higher-order thinking skills of seventh grade students 
before and after  an integration between 5E learning management and active learning technique. A one group                          
pretest-posttest design was  used  to  collect  data  from  32 seventh-grade  students. The research instruments included:  
1) lesson plans integrating 5E learning management into active learning technique and 2) the higher-order thinking 
skills test. The  dependent  samples t-test was also applied for the purpose of  hypothesis testing  and statistical analysis.            
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The research findings indicate that the higher-order thinking skills of seventh grade students after an 
integration between 5E learning management and active learning  technique  were  higher than before the trial with 
the statistical significance of  .05. The research results  also found that the average scores of advanced thinking skills 
of students after the experiment   gradually  improved  in terms of creativity, evaluation and analysis. 
 

Keywords: 5E's learning cycle modified, Active learning, higher-order thinking skills 
 

1. บทน า 
การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาให้คนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์มีความเจริญงอกงามทุกดา้นทั้ง

ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบติั โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการสร้างและพฒันาคนไทยเพ่ืออนาคตของ
ประเทศ สร้างคนไทยใหเ้ป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ มี
ความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได ้คิดวิเคราะห์เป็น เพื่อให้มีความพร้อมเขา้สู่การศึกษา
ระดบัสูง และโลกของการท างาน ในส่วนของแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดมี้การก าหนดให้คนไทยทุก
คนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 จัดการศึกษาจึงตอ้งมีการก าหนดเพ่ือประกนัว่ามนุษยไ์ดรั้บการ
พฒันาอยา่งมีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายร่วมกนั รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (กมล รอดคลา้ย, 
2560; สมหมาย ปวะบุตร, 2558; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 

จากข้อมูลโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment) ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในการเตรียมความ
พร้อมให้เยาวชนมีศกัยภาพส าหรับการแข่งขนัในอนาคต ประเมินต่อเน่ืองทุก 3 ปี เนน้การประเมินความสามารถของ
นกัเรียนในการใชค้วามรู้ทกัษะเพ่ือแกปั้ญหาในชีวติจริง ไดแ้ก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  
 ผลการประเมิน PISA 2015  นักเรียนไทยไดค้ะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน  โดยคะแนนเฉล่ีย
กลางนานาชาติอยู่ท่ี 493 คะแนน และเม่ือเทียบกับผลการประเมิน PISA 2012 นักเรียนไทยได้คะแนนเฉล่ียวิชา
วิทยาศาสตร์ลดลง 23 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ทั้ งท่ีประเทศไทยให้
ความส าคญักบัการศึกษาในการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ และความสามารถของนกัเรียนมาโดยตลอด นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่
การพฒันาการศึกษาของไทยยงัประสบปัญหา เน่ืองจากการศึกษาไทยมีขอ้จ ากดัของเร่ืองหลกัสูตรและระบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นการท่องจ า ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ขาดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ การแกปั้ญหาอยา่งเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการคิดวเิคราะห์ การใชเ้หตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต, 2560) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไทยมีปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีต ่าลง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ถือวา่เป็นวิธีการส าคญัในการส่งเสริมนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงข้ึน 
ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ควรมีปรับเปล่ียนวธีิการเรียนการสอนจากการบอกเล่าโดย
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ครู มาเป็นการออกแบบวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัศกัยภาพนกัเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) โดยได้
ส่งเสริมจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และคน้พบดว้ยตนเองมากท่ีสุดทั้งกระบวนการ
และองคค์วามรู้ เช่น ผูคิ้ด ลงปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมภาคสนาม การ
สังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูล (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556) การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนระหวา่งท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมการ
เรียนเหล่านั้ น จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ไดพ้ฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง มีเจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นกัเรียนจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้ตอ้งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนของ
นกัเรียน   

ในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยทัว่ไปเป็นการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีให้นกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองผา่นการทดลอง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลหรือค าตอบท่ีตอ้งการนกัเรียนการจดัการเรียนรู้วธีิน้ีเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมายาวนาน ในปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ควรมีการปรับการจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
บทบาทหนา้ท่ีในการเรียนรู้มากข้ึน วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงก็เป็นวธีิการหน่ึงท่ีคงการเรียนรู้แบบวธีิการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเพ่ิมการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการดดัแปลงจากการเรียนรู้แบบ 5E จากขั้น
การประเมินผลมาเป็นขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียน ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
เพ่ือนและครู เป็นวิธีการท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนไม่เกิดความน่าเบ่ือในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู้คือการเพ่ิมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดัดแปลง ปรียานุช พรหมภาสิต            
(2559) กล่าววา่เทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกก็เป็นวธีิการหน่ึงท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิควธีิท่ีหลากหลาย เช่น
การสุมหวัคิด การเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิด  เขียน-จบัคู่-แลกเปล่ียน เป็นตน้ โดยใหค้วามส าคญักบันกัเรียนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนและนกัเรียนดว้ยกนัเอง เนน้การเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบติัจริงและการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ข้ึนไดด้้วยตนเองและ
สามารถนาไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ ได ้นอกจากน้ีแลว้นกัเรียนยงัเกิดความสนใจ มีความอยากรู้อยากเรียน และเกิด
แรงจูงในในการเรียนอีกดว้ย โดยครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นผูว้างแผนในการจดักิจกรรมในชั้นเรียน
เท่านั้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีพฒันานักเรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วยด้าน
วิเคราะห์ ดา้นประเมินค่า และดา้นคิดสร้างสรรค ์เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองในการเรียนรู้  ท่ีผ่านการลง
มือปฏิบติัดว้ยตนเอง  การลองถูกการลองผิด การแกปั้ญหา จนไดข้อ้มูลหรือค าตอบท่ีตนเองศึกษา ซ่ึงท าใหน้กัเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากในการใชชี้วติในปัจจุบนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกับ (กุลยา ตนัติผลาชีวะ , 2543) กล่าวว่า การท่ีครูกระตุน้ให้นักเรียนไดแ้สดงออกดว้ยการให้อิสระแก่
นกัเรียนในการคิดและการท ากิจกรรม จะช่วยใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงคเ์พ่ิมข้ึน พร้อมทั้งเกิดปฏิสมัพนัธ์กบั
ครู และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนรวมทั้ งเป็นแนวทางแห่งการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
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2. วตัถุประสงค์ 
เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเเละหลงัการใชก้ารจดัการเรียนรู้

เเบบ 5E ท่ีดดัเเปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 221 คน 
3.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   1 หอ้งเรียน จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ ม.1/1 ซ่ึงจะไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก 

3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
แปรตาม คือ ทกัษะการคิดขั้นสูง 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช 

จ านวน 7 แผน ท่ีสร้างข้ึนแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ และดา้นการวดัผลประเมินผล จ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับความเท่ียงตรงของเน้ือหา เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งและความเหมาะสม (IOC) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเหมาะสม (IOC) ของ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00  และแบบ
วดัทกัษะการคิดขั้นสูง น าแบบวดัทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีสร้างข้ึนแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ และ
ดา้นการวดัผลประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบลกัษณะขอ้ค าถาม ตวัเลือก ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
ความถูกตอ้งดา้นภาษา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข โดยการคดัเลือกค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง             
0.60 – 1.00   

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบวดัทกัษะการคิดขั้นสูง  ด าเนินการทดลอง โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนเอง ซ่ึงใช้

ระยะเวลาในการวิจยั 15 คาบ คาบละ 50 นาที  เม่ือส้ินสุดการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบวดั
ทกัษะการคิดขั้นสูง  ท าการตรวจใหค้ะแนนการท าแบบวดัทกัษะการคิดขั้นสูง โดยตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผิดให ้0 
คะแนน แลว้น าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

3.6 การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ท่ี

ดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกก่อนทดลองและหลงัทดลอง โดยใชส้ถิติทดสอบ คือ t-test for Dependent 
Samples 
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4. ผลการวจิยั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนก่อนทดลองและหลงัทดลอง  โดยใช้สถิติ

ทดสอบ t-test for  Dependent Samples  ปรากฏดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนก่อนทดลองและหลงัทดลอง 

ขั้นพฤติกรรมการวดั กลุ่มตวัอยา่ง N n X S.D. t 
วิเคราะห์ หลงัทดลอง 32 11 6.66 2.24    

.80* ก่อนทดลอง 32 11 1.44 1.19 
ประเมินค่า หลงัทดลอง 32 11 8.03 1.75  

.58* ก่อนทดลอง 32 11 3.28 1.39 
คิดสร้างสรรค ์ หลงัทดลอง 32 8 6.00 1.99  

.41* ก่อนทดลอง 32 8 2.91 1.08 
รวม หลงัทดลอง 32 30 20.75 3.17  

.34* ก่อนทดลอง 32 30 7.62 2.64 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทกัษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกก่อนทดลองเท่ากบั 
7.62 คะแนน และ 2.64 ตามล าดบั และหลงัทดลองมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.75 คะแนน 
และ 3.17 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนทดลองและหลงัทดลอง พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกหลงัทดลองสูงกวา่
ก่อนทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีผลต่อทกัษะการ
คิดขั้นสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช 

ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดัดแปลงร่วมกบั
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 อนั
เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลง เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง นกัเรียนเป็นผูสื้บเสาะ 
แสวงหาความรู้ หรือคน้ควา้ในการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลหรือกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ตั้งแต่
การส ารวจปัญหาหรือสถานการณ์ การลงมือปฏิบติั การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการสรุปขอ้มูล เพื่อให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสน าเสนอผลงานหรือความสามารถของตนเองในการแสดงความคิดเห็น ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพ่ือนๆ และครู ดงัท่ีสรชา ศกัด์ิค  าดวง (2559) ท่ีไดก้ล่าวการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ไวว้า่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียน
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เป็นศูนยก์ลาง โดยนักเรียนเป็นผูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ คน้ควา้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองกนัเป็นวฏัจกัรโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ นกัเรียนมีส่วนรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ครูมี
หนา้ท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น แลว้ลงมือสืบเสาะหาความรู้โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อคน้หาความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีความหมายดว้ยตนเอง 

ผูว้ิจยัไดน้ าการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงของสุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ (2551) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดย
น าเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมาแทรกในแต่ละขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงขั้นน าเขา้สู่บทเรียนผูว้ิจยัน าเทคนิคส่ือ
โดยตรงจากครู และเขียน-จบัคู่-แลกเปล่ียน เน่ืองจากเป็นขั้นเร่ิมตน้ของการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจจากครูโดยตรง ดว้ยข่าว สถานการณ์  เป็นตน้ แลว้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือความรู้ของ
ตนเอง และมีแลกเปล่ียนกับเพ่ือนซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยในการทดสอบเน้ือหาก่อนเรียน ดงัท่ีสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) ไดก้ล่าวขั้นสร้างความสนใจ ไวว้า่เป็นขั้นของการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ 
อาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัย หรือจากความสนใจของนกัเรียนเอง เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็น
ท่ีจะศึกษา ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ หรือครูกระตุน้ดว้ยการสอนประเด็นข้ึนมา
ก่อนก็ได ้ ขั้นส ารวจขอ้มูลเพ่ือการคน้พบผูว้ิจยัน าเทคนิคสุมหวัคิด และเขียนบนัทึก เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกภายใน
กลุ่มมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแกปั้ญหาหรือหาค าตอบร่วมกนั ท าให้สมาชิกทุกคนตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัก่อนท่ีครู
จะสุมเรียกตอบค าถาม ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมหรือคน้หาค าตอบก็จะมีการเขียนบนัทึกขอ้มูลเพ่ือเป็นหลกัฐาน
ในการอธิบายหรือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ดงัท่ีสุคนธ์ สินธพานนท ์(2558) ไดก้ล่าววา่ขั้นส ารวจขอ้มูลและคน้หา เป็นขั้น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงร่วมกันสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการและทกัษะ 
กิจกรรมในขั้นน้ีนกัเรียนตอ้งสืบเสาะหาความรู้ คน้หา ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ รวบรวมขอ้มูล ทดสอบแนวความคิด 
บนัทึกความคิด ท าการทดลองดว้ยตนเอง ขั้นอธิบายมโนทศัน์ผูว้ิจยัน าเทคนิคถามตอบค าถาม  เวียนกนัอภิปราย  อ่างปลา 
แผนผงัความคิด และเกม เป็นกระตุน้ให้สมาชิกภายในกลุ่มอธิบายผลจากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั เร่ิมจากนกัเรียนตั้ง
ค  าถามแลว้หาค าตอบดว้ยการถามตอบภายในกลุ่ม ผ่านการแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั โดยการ
เวียนกนัอภิปรายในการหาค าตอบจากการถามตอบสมาชิกในกลุ่ม ส าหรับค าถามใดท่ีนกัเรียนหาค าตอบไม่ไดห้รือมีขอ้
สงสัยหรือตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม ครูจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ขียนค าถามลงกระดาษแลว้น าไปหยอ่นท่ีกล่องอ่าง
ปลาท่ีครูเตรียมไว ้จากนั้นครูจะอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนสามารถหาขอ้สรุปออกมาในรูปของแผนผงัความคิด ใน
ส่วนของแผนผงัความคิดของแต่ละกลุ่มจะมีการน าเสนอและให้รางวลัโดยการใชเ้กมประกอบเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในน าเสนอผลงานและการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง ดังท่ีชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554) ท่ีกล่าวถึงการคน้หา
ค าตอบผ่านกิจกรรมท่ีมีความผสมผสานระหว่างการสังเกต การใชค้  าถาม การคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ทดลองให้มีประจักษ์พยาน และหลกัฐาน ขั้นขยายและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ผูว้ิจัยน าเทคนิคตรวจสอบการอ่านและ
แลกเปล่ียนความคิด  เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดขั้นสูงในการตอบว่าได้เรียนรู้ประเด็นใดบ้าง เพื่อให้นักเรียนมี
จุดมุ่งหมายในการอ่านในการหาค าตอบ แลว้น ามาแลกเปล่ียนเพ่ือนกลุ่มย่อย 2-3 คน และภายในกลุ่มใหญ่ และขั้น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผูว้ิจยัน าเทคนิคเกม เป็นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ในส่ิงท่ีเรียนโดยการใชเ้กม เพ่ือเป็นกระตุน้ความ
สนใจและเกิดความต่ืนตวัในการเรียนใหมี้ความต่อเน่ือง ดงัท่ีสถาพร พฤฑฒิกลุ (2555) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
วา่เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรคท์างปัญญา (Constructivism) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้มากกวา่
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เน้ือหาวชิา เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนในตนเอง ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงผ่าน
ส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผูแ้นะน า กระตุน้ หรืออ านวยความสะดวก  

กล่าวคือ นกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค ์ เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้จากส่ิงท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบันรินทร์ วงคค์  าจนัทร์ (2558, น.130) ศึกษาความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning พบว่า นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
6. บทสรุป 

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกก่อนทดลองและหลงัทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test for  Dependent 
Samples  พบวา่ คะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5E   ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกก่อนทดลองเท่ากบั 7.62 คะแนน และ 
2.64 ตามล าดบั และหลงัทดลองมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.75 คะแนน และ 3.17 ตามล าดบั  
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของนักเรียนก่อนและหลงัทดลอง พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน การจดัการเรียนรู้แบบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกเป็น
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ควบคู่กบัการแทรก
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความต่ืนตวัในการเรียนรรู้ จึงเป็นวิธีการท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการ
พฒันาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ท่ีมีซับซ้อนในการเรียนรู้ เกิดการพฒันาการทักษะการคิดขั้นสูง สอดคลอ้งมกราพนัธ์ุ   
จูฑะรสก (2556: 12) กล่าวว่า ทกัษะการคิดขั้นสูง เป็นทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายขั้น และตอ้งอาศัยทักษะการส่ือ
ความหมายและทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหลายๆ ทกัษะในแต่ละขั้น ทกัษะการคิดขั้นสูงจึงจะพฒันาไดเ้ม่ือนักเรียนได้
พฒันาทกัษะการคิดพ้ืนฐานจนเกิดความช านาญแลว้ 

6.1 ขอ้เสนอแนะ 
6.1.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
6.1.1.1 ดา้นความคิดสร้างสรรคพ์บว่านกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากนกัเรียนมีโอกาสใน

การส ารวจคน้ควา้อยา่งจ ากดั ท าใหค้วามคิดท่ีเกิดข้ึนหรือวธีิการแกปั้ญหาไม่ค่อยมีความแปลกใหม่ ส่งผลต่อพฒันากา
การทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง แกปั้ญหาดว้ย
ตนเองมากกว่าเดิม เพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้หรือแนวทางในการหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีความ
หลากหลาย แปลกใหม่ ซ่ึงอาจจะแนวทางหน่ึงท่ีน าไปสู่การกระบวนการสร้างสรรคโ์ครงงานทางวทิยาศาสตร์ 
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6.1.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั 
จากการจดัการเรียนรู้แบบ 5E   ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุก พบวา่ผลการปฏิบติักิจกรรม

ของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในขั้นส ารวจขอ้มูลเพ่ือการคน้พบ แต่ละกลุ่มมีวธีิการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัเฉพาะกลุ่ม เป็นส่ิงท่ี
บอกไดว้า่นอกจากทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีเกิดข้ึนแลว้ ยงัมีกระบวนการแกปั้ญหาเกิดข้ึน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังถดัไป
ควรมีการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผูว้ิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่ง จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์             
ดร.พรทิพย ์ ศิริภทัราชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ใน
การท างานวิจยัทุกขั้นตอนจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี   พร้อม
ผูอ้  านวยการ และคณะครูโรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคมท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการท าวิจยัจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และ
พระคุณบิดา มารดา ญาติพ่ีนอ้งและทุกๆ ท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจ
ในการท างานวจิยัฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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