ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ
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ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดอานาจเจริญ
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) เปรี ย บเที ย บความคงทนในการเรี ย นรู ้ วิช าเคมี ข องนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ ที่เรี ยนด้วยผังกราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยน
ที่ เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยผังกราฟิ ก
ประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ (3) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยผังกราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี (4) เปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการคิ ดสังเคราะห์ของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยผังกราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธี
สอนแบบปกติ และ (5) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดสังเคราะห์ของนักเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนด้วยผัง
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจิกดู่วิทยา จังหวัดอานาจเจริ ญ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 26 คน จานวน 52 คน ได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม แล้วจับ
ฉลากให้หอ้ งหนึ่ งเป็ นกลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี และอีกห้องหนึ่ งเป็ น
กลุ่มควบคุมเรี ยนแบบปกติ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการ
สอนแบบ 7 อี แผนการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มี
ค่าความเที่ยง 0.85 แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความเที่ยง 0.97 และแบบวัดความสามารถในการ
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คิดสังเคราะห์มีค่าความเที่ยง 0.77 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความคงทนในการเรี ยนรู ้ วิชาเคมี ข องนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ในเขตพื้ นที่
จังหวัดอานาจเจริ ญ ที่เรี ยนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอน
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยการใช้
ผังกราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สู งกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 (3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7
อี หลังเรี ย นสู งกว่าก่ อ นเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 (4) ความสามารถในการคิ ด สังเคราะห์ข อง
นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สู งกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ (5) ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยการใช้ผงั
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ: วิธีสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ความคงทนในการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสังเคราะห์

Abstract
The purposes of this research were to (1) compare learning retention in Chemistry of Mathayom Suksa
V students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process with the students
learning by using the conventional teaching method; (2) compare learning the analytical thinking abilities of the
students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process with the students
learning by using the conventional teaching method; (3) compare analytical thinking abilities of the students
learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process before and after learning; (4)
compare synthetical thinking abilities of the students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry
cycle instruction process with the students learning by using the conventional teaching method; and (5) compare
synthetical thinking abilities of the students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle
instruction process.
The sample consisted of 52 Mathayom Suksa V students in two intact classrooms of 26 students in the
second semester of the 2013 academic year at Jikdoowittaya school, Amnatcharoen province, obtained by cluster
random sampling. One of the classes was randomly assigned as the experimental group to learn by using
graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process; the other class was randomly assigned as the
control group to learn by using the conventional teaching method. The employed research instruments were
learning management plans by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process; lesson
plans by using the conventional teaching method; an achievement test on the topic of solid, liquid and gas, with
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reliability coefficient of .85; an analytical thinking abilities assessment scale, with reliability coefficient of .97;
and a synthetical thinking abilities assessment scale, with reliability coefficient of .77 Statistics used for data
analysis were the mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were (1) the learning retention in Chemistry of the students learning by using
graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process was significantly higher than that of students
learning by using the conventional teaching method at the .05 level; (2) analytical thinking abilities of the
students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process higher than that of
the students learning by using the conventional teaching method at the .05 level; (3) analytical thinking abilities
of students after learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process were
significantly higher than before learning counterpart at the .05 level; (4) synthetical thinking abilities of the
students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction process were higher than
that of the students learning by using the conventional teaching method at the .05 level; and (5) synthetical
thinking abilities of the students learning by using graphic organizers with the 7E inquiry cycle instruction
process were significantly higher than before learning counterpart at the .05 level.
Keywords: 7E Inquiry cycle instruction process, Learning retention, Analytical thinking ability, Synthetical
thinking ability

บทนา
การเตรี ยมเยาวชนให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีศกั ยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต
การให้การศึกษาที่ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายจึงต้องให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความรู ้ในชี วิตจริ ง สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการเตรี ยมเยาวชนให้สามารถดาเนิ นชี วิตและมีส่วนร่ วมในสังคมที่วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็ นพื้ น ฐาน ที่ ส่ งผลกระทบต่ อทุ กชี วิ ต ในทุ ก ระดับ ทั้งตัวบุ ค คล ในอาชี พ การงานในสั งคม
วัฒนธรรม ทาให้บุคคลสามารถรับรู ้และตัดสิ นประเด็นปั ญหาของสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างมี ความรู ้ความเข้าใจ มี ส่วนร่ วมในสังคม ระดับชุ มชน ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเต็ม
ภาคภูมิ แต่พบว่าปั ญหาหลักที่ ประเทศไทยต้องเร่ งแก้ไขคื อการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
ซึ่ งปัจจุบนั กาลังประสบปัญหาด้านคุณภาพอย่างรุ นแรง ดังที่สะท้อนให้เห็นจากคะแนนสอบที่ตกต่าของเด็กไทยใน
การทดสอบ ในระดั บ ชาติ เช่ น NT (Nation Test) LNR (Literacy,Numeracy & Reasoning Abilities) O-NET
(Ordinary Nation Education Test) และการทดสอบระดับนานาชาติ เช่น PISA (Programme for Internation Student
Assessment) TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) (ศู น ย์พ ัฒ นาการนิ เทศและเร่ ง รั ด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556, น. 3)
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่าปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนทัว่
ประเทศไม่ผ่านมาตรฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาจากภายนอก พบว่า สถานศึ กษาของรัฐบาล ยังไม่ได้มาตรฐานทั้งด้านการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการสอนของครู และผลการทดสอบระดับชาติ ทุกช่ วงชั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ต่ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาร่ วมกับนานาชาติ (โครงการ PISA สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2551) จากการศึ กษา
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พบว่า
สาระที่ 3 ว่าด้วยเรื่ องของสารและสมบัติของสาร มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 2 มาตรฐาน คื อ มาตรฐาน ว 3.1
เข้าใจสมบัติข องสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติข องสารกับโครงสร้ างและแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาค มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ และมาตรฐาน
ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติ ข องการเปลี่ ยนสถานะของสาร การเกิ ด สารละลายการเกิ ด ปฏิ กิริย าเคมี มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิ ตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งเนื้ อหา
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวิชาเคมี ซึ่ งเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่ งที่กล่าวถึงเรื่ องสมบัติ ส่ วนประกอบโครงสร้างของ
สาร และการเปลี่ยนแปลงภายในของสาร ซึ่ งจะมีการให้และรับพลังงานเข้ามาเกี่ ยวข้อง การศึ กษาวิชาเคมีจะต้อง
ศึกษากฎ ทฤษฎีและสมมติฐานต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น และเป็ นวิชาที่ตอ้ งมีการ
ปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกับวิทยาศาสตร์ ทวั่ ๆไป ผลจากการวิจยั และทดลองในห้องปฏิ บตั ิ การ จะทาให้มนุ ษย์ได้เรี ยนรู ้
ธรรมชาติของสาร ตลอดจนกระบวนการต่างๆที่ สารเกิดขึ้นหรื อทาให้เกิดขึ้น เป็ นการนาไปสู่ วิวฒั นาการทางเคมี
เพิ่มขึ้น ปัจจุบนั นี้วิชาเคมีมีความสาคัญยิ่งยวดต่อมวลมนุษย์ เพราะให้ประโยชน์อย่างมหาศาล
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาเคมีสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น และควรเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง และสามารถนา
ความรู ้ที่ได้ไปเป็ นพื้นฐานการศึกษาในลาดับขั้นที่สูงขึ้น โดยมุ่งหวังให้นกั เรี ยนเกิดคุณลักษณะทั้งสามด้านคือ ด้าน
พุทธิ พิ สัย ด้านทักษะพิ สัยและด้านจิ ต พิ สัย ดังนั้นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเคมี นอกจากจะมุ่ งหวังให้
นักเรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้พ้ืนฐานของวิชาเคมีแล้ว ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการฝึ กทากิจกรรมในการเสาะแสวงหาความรู ้
ความเข้าใจปรากฏการณ์ ธรรมชาติ หลักการ กฎและทฤษฎี ที่ เป็ นพื้ นฐานของวิชาเคมี เพื่ อให้เกิ ดทักษะในการ
ค้นคว้า และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
นาหลักการทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบตั ิ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี เป็ นรู ปแบบการสอนที่ พฒ
ั นามาจากรู ปแบบของ 5 อี โดยไอน์เซน
คราฟต์ (Eisenkraft) ด้วยเหตุผลที่ว่าขั้นตอนของวงจรการเรี ยนรู ้แบบ 5 อี เป็ นขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่อง จึงเพิ่มขั้นตอน
ของวงจรการเรี ยนรู ้อีกสองขั้นตอนคือขั้นทบทวนความรู ้เดิ มและขั้นขยายความคิดรวบยอด (Eisenkraft, 2003:5759 อ้างถึงใน พฤกษ์ โปร่ งสาโรง 2549, น. 7)โดยเริ่ มจากการทบทวนความรู ้เดิ มของนักเรี ยน เพื่อให้ครู สามารถ
มองเห็นจุดที่ ควรจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดปั ญหาและดาเนิ นการค้นหาคาตอบด้วยตัวนักเรี ยนเอง แล้วอธิ บายและ
ลงข้อสรุ ป ให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยอ้างอิงหลักการและวิชาการ จากนั้นขยายความรู ้โดยครู คอยกระตุน้
ให้นกั เรี ยนใช้ขอ้ มูลที่ มีอยู่ในการแก้ปัญหา ขั้นต่อไปคือขั้นประเมินผล และขั้นสุ ดท้ายขั้นนาความรู ้ไปใช้ ครู ตอ้ ง
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ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเชื่ อมโยงความคิ ดรวบยอดที่ เรี ยนแล้วไปสู่ ความคิ ดรวบยอดอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องและกระตุ น้ ให้
นักเรี ยนคิดปัญหาใหม่
นอกจากนี้ รูปแบบการสอนแบบ 7 อี ยังเน้นการถ่ายโอนความรู ้ และให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
ความรู ้เดิ มของนัก เรี ย น การสอนดัง กล่า วแต่ ล ะขั้น ตอนยัง ช่ ว ยให้น ัก เรี ย นได้ฝึ กทักษะการคิ ด วิเคราะห์แ ละ
สังเคราะห์ กล่า วคื อ ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิ ม เป็ นขั้นที่ ครู จะตั้งคาถามเพื่อกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนได้แ สดงความรู ้
เดิ มออกมา เพื่อครู จะได้รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีพ้ืนความรู ้เดิมเพียงใด จะได้วางแผนการสอนได้ถกู ต้อง ขั้นเร้าความ
สนใจ เป็ นการกระตุ น้ ให้นักเรี ยนเกิ ด ความสงสัยในเรื่ องที่ น่าสนใจ อาจมาจากเหตุ การณ์ ที่กาลังเกิ ด ขึ้ นอยู่ใน
ช่ วงเวลานั้น หรื อเป็ นเรื่ องที่ เชื่ อมโยงกับความรู ้ เดิ มที่ เด็กเพิ่ งเรี ยนรู ้มาแล้ว ครู เป็ นคนกระตุ น้ ให้นักเรี ยนสร้าง
คาถาม หรื อเป็ นผูก้ ระตุน้ ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นก่อน โดยไม่ได้บงั คับให้นกั เรี ยนยอมรับประเด็นหรื อคาถามที่
ครู กาลังสนใจ แต่ให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์เรื่ องที่ ตนเองสนใจ ขั้นสารวจและค้นหา ในขั้นนี้ นกั เรี ยนมีการวางแผน
กาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป ขั้นอธิ บาย เมื่อ
นักเรี ยนได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และ
นาเสนอผลงานที่ได้ในรู ปต่างๆ สามารถสร้างความรู ้และช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ ขั้นขยายแนวความคิดเป็ นการนา
ความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่ องโยงกับความรู ้เดิมหรื อแนวความคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ป
ที่ ได้ไปใช้อธิ บายสถานการณ์ หรื อเหตุ การณ์ อื่นๆ ซึ่ งก็จะช่ วยให้การเชื่ อมโยงกับเรื่ องราวต่ างๆ และทาให้เกิ ด
ความรู ้ กว้างขวางขึ้ น ขั้นประเมิ น ผล เป็ นการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ด ้วยกระบวนการต่ างๆ ว่านักเรี ยนมี ความรู ้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด นาไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู ้ในเรื่ องอื่นๆ ขั้นนาความรู ้ไปใช้ เป็ นขั้นที่
นักเรี ยนได้นาสิ่ งที่ ได้เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในชี วิตประจาวัน ครู จะเป็ นผูก้ ระตุ น้ ให้นักเรี ยน
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปสร้างเป็ นความรู ้ใหม่ (Thorndike, 1939, p. 89)
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์จะต้องควรเน้นให้นกั เรี ยนรู ้จกั การจัดกระทาข้อมูลด้วย เพื่อนามา
สู่การตีความหมายข้อมูลและข้อสรุ ป รวมทั้งสามารถนาเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าอย่างมีความหมายโดยการนาผัง
กราฟิ กมาใช้ ซึ่ งมี นกั วิชาการหลายท่านยอมรับว่าการใช้ผงั กราฟิ กเป็ นเทคนิ คที่ นาทฤษฎี ทางสมองไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็ นการใช้แนวคิดทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล พัฒนาสมองซี กซ้าย
และซี กขวา (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ 2544, น. 126)
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ที่ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนอย่าง
หนึ่ งที่ ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิ ดระดับสู งและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนได้ ดังจะเห็ นได้จากงานวิจยั ของ
พฤกษ์ โปร่ งส าโรง (พฤกษ์ โปร่ งส าโรง, 2549) ที่ น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ 7 อี มาใช้ในการพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมตอนปลายและพบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและมี
ทักษะในการแก้ปั ญหาสู งขึ้ นกว่าก่อนเรี ยนและจากการวิจยั ของ ทิ พรั ตน์ สัตระ ( 2550) พบว่าการสอนโดยใช้
เทคนิคผังกราฟิ กก็สามารถช่วยให้นกั เรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู ้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น
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ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี ของไอน์เซนคราฟต์มาใช้ร่วมกับผังกราฟิ กเพื่ อ
แก้ปัญ หาความคงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ และการคิ ดสังเคราะห์ ในการ
เรี ยนรู ้วิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัด
อานาจเจริ ญ ที่เรี ยนด้วยผังกราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนดังกล่าวที่เรี ยนด้วยผังกราฟิ กประกอบกับ
การสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนดังกล่าวก่อนและหลังเรี ยนด้วยผังกราฟิ ก
ประกอบกับการสอนแบบ 7 อี
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรี ยนดังกล่าวที่เรี ยนด้วยผังกราฟิ กประกอบ
กับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
5. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดสังเคราะห์ ข องนักเรี ยนดังกล่าวก่ อนและหลังเรี ยนด้วยผัง
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 เขตพื้นที่ จงั หวัดอานาจเจริ ญ
จานวน 2,895 คน จัดเป็ น 75 ห้องเรี ยน แบบคละความสามารถ
1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจิ กดู่วิทยา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนในเขตพื้นที่
จังหวัดอานาจเจริ ญ 2 ห้องเรี ยน ห้องละ 26 คน ได้จากวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากให้ห้องหนึ่ งเป็ นกลุ่ ม
ทดลอง และอีกห้องหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
2.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี ร่ วมกับผังกราฟิ ก ใน
รายวิชาเคมี เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบปกติ ในรายวิชาเคมี เรื่ อง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560 | 261

ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาเคมี เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์
2.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี ร่ วมกับผังกราฟิ ก ผูว้ ิจยั สร้าง
ขึ้นเองโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรี ยนรู ้
2) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาที่จะนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาเคมี เรื่ อง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และแยกเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3) สร้างแผนการจัดการรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 7อี ร่ วมกับผังกราฟิ ก โดยใช้
เนื้ อหา เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จานวน 20 ชัว่ โมง ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (1) มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
(2) สาระสาคัญ (3) สาระการเรี ยนรู ้ (4) กิ จกรรมการเรี ยนการสอน (5) สื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ และ (6) การวัดผลประเมินผล
4) ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี ร่ วมกับผังกราฟิ ก มี 7 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้ (1) ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม (Elicitation) (2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) (3) ขั้นสารวจและค้นหา
(Exploration Phase) (4) ขั้นอธิ บาย (Explanation Phase) (5) ขั้นขยายความคิด (Expansion / Elaboration Phase) (6)
ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และ (7) ขั้นนาความรู ้ไปใช้ (Extension Phase)
5) การจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 7 อี ร่ ว มกับผังกราฟิ ก จะเน้น การสอนแบบ
กระบวนการ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทากิ จกรรมและทางานเป็ นกลุ่ม อภิปรายร่ วมกัน และนาเสนอแนวคิ ด
โดยครู จะเป็ นผูก้ ระตุน้ และให้คาแนะนาเท่านั้น
2.3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบปกติ
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเองโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ศึ ก ษาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ สาระการเรี ย นรู ้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการ
เรี ยนรู ้
2) ศึ กษาวิเคราะห์รายละเอี ยดเนื้ อหาที่ จะนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาเคมี
เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
3) สร้างแผนการจัดการรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนปกติโดยใช้เนื้อหา เรื่ อง ของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส จานวน 20 ชัว่ โมง
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

4) ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนปกติมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน ขั้น
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และขั้นสรุ ปผล
2.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องโดยศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี เรื่ อง
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
2) กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับระดับของ
การประเมินโดยยึดหลักของบลูม ได้แบ่งระดับการประเมินออกเป็ นด้านต่างๆ 6ระดับ ได้แก่ 1) ความจา 2)ความ
เข้าใจ 3)การประยุกต์ 4)การวิเคราะห์ 5)สร้างสรรค์ 6)การประเมินค่า
3) จัดทาตารางแผนผังการออกข้อสอบโดยให้สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั ระดับ
การประเมิน
4) สร้ างแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส ตาม
แผนผังการออกข้อสอบ จานวน 51 ข้อ โดยออกเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
5) น าแบบทดสอบที่ ส ร้ างขึ้ น ไปหาความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา น าไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 4 ท่าน ตรวจพิจารณาโดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม แล้วเลือก
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป นาไปใช้เป็ นแบบทดสอบ ผลการตรวจความสอดคล้อง
ของผูเ้ ชี่ยวชาญได้ค่า IOC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1
6) นาแบบทดสอบที่ แ ก้ไขปรั บ ปรุ งแล้วไปทดสอบกับ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนจิ กดู่วิทยา จานวน 28 คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนไม่ใช่ กลุ่มทดลองและเคยเรี ยนเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
มาแล้ว
7) นาผลการสอบมาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อเพื่ อหาระดับความยากง่ายและค่ า
อานาจจาแนกได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.07-0.86 โดยคัดเลือกเอาข้อสอบที่ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.200.80 และค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 คัดเลือกข้อสอบที่ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้ นไปไว้ 40 ข้อ
ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85
2.3.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) สร้างกรอบการคิดวิเคราะห์
3) กาหนดแผนผังการสร้างข้อสอบตามกรอบการคิดวิเคราะห์
4) สร้างข้อสอบตามกรอบการคิดวิเคราะห์
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ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

5) เขียนข้อสอบตามผังการสร้างข้อสอบโดยจัดทา 2 ชุด คือ ฉบับก่อนเรี ยนและฉบับหลัง
เรี ยนโดยสร้างข้อสอบแบบคู่ขนาน
6) น าแบบทดสอบวัด ทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจพิ จ ารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับกรอบการคิดวิเคราะห์แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้ นไปเป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ผลการตรวจ
ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญได้ค่า IOC อยูม่ ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1
7) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาไปทดสอบ
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรี เจริ ญศึกษา อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ จานวน 28 คน ซึ่ ง
เป็ นนักเรี ยนไม่ใช่กลุ่มทดลอง
8) นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ คุณภาพข้อสอบรายข้อเพื่ อหาระดับความยากง่ ายและ
อานาจจาแนกโดยคัดเลื อกเอาข้อสอบที่ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2-0.8 และค่ าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้ นไป
คัดเลือกข้อสอบไว้จานวน 30 ข้อ แล้วนาไปหาค่าความเที่ยงของข้อสอบ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97
2.3.5 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความสามารถในการคิดสังเคราะห์
2) สร้างกรอบการคิดสังเคราะห์
3) กาหนดแผนผังการสร้างข้อสอบตามกรอบการคิดสังเคราะห์
4) สร้างข้อสอบตามกรอบการคิดสังเคราะห์
5) เขียนข้อสอบตามผังการสร้างข้อสอบ
6) นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจพิจารณา
ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับกรอบการคิดสังเคราะห์แล้วเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้ นไปเป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ผลการ
ตรวจความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญได้ค่า IOC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1
7) น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด สั งเคราะห์ ที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขแล้วน าไป
ทดสอบกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรี เจริ ญศึ กษา อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ จานวน 28
คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนไม่ใช่กลุ่มทดลอง
8) นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ คุณภาพข้อสอบรายข้อเพื่ อหาระดับความยากง่ ายและ
อานาจจาแนกโดยคัดเลื อกเอาข้อสอบที่ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2-0.8 และค่ าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้ นไป
คัดเลือกข้อสอบไว้จานวน 3 ข้อ แล้วนาไปหาค่าความเที่ยงของข้อสอบ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.77
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
3.1 ทดสอบก่อนเรี ยนกับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ฉบับก่อนเรี ยน
3.2 ทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 7 อี ร่ วมกับการใช้ผงั กราฟิ กที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ น
เวลา 5 สัปดาห์ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อน ส่ วนกลุ่มควบคุมใช้การสอนด้วยวิธีปกติ เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ โดยผูว้ ิจยั เป็ น
ผูส้ อนเช่นเดียวกัน
3.3 ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด
สังเคราะห์ ฉบับหลังเรี ยน
3.4 ตรวจกระดาษคาตอบทุกฉบับแล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองนั้นผูว้ ิจยั ได้นาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย
1. การเปรี ยบเทียบความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาเคมี เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อีกบั นักเรี ยนที่ได้รับการสอน
ด้วยวิธีปกติ ปรากฏว่าความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาเคมีของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบ
กับการสอนแบบ 7 อีสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ผลการเปรี ยบเทียบความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาเคมีของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยผังกราฟิ ก
ประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
จานวนนักเรี ยน
X S.D.
t
df
การใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอน
26
33.46 3.83
แบบ 7 อี
5.152* 50
วิธีสอนแบบปกติ
26
28.15 3.60
*p< .05
2. การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ ได้รั บการสอนด้วยการใช้ผงั
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อีกบั นักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ ปรากฏว่าความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยน ด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบ
กับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
จานวนนักเรี ยน
X S.D.
26
26.42 3.30

t

df

การใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอน
แบบ 7 อี
5.509* 50
วิธีสอนแบบปกติ
26
21.08 3.69
*p< .05
3. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนด้วยการ
ใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ปรากฏว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รายละเอียดดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ผลการเปรี ยบเทียบความความสารมารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี
จานวนนักเรี ยน
X S.D.
t
df
ก่อนเรี ยน
26
19.35 3.687
18.625* 25
หลังเรี ยน
26
26.42 3.301
*p< .05
4. การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดสังเคราะห์ของนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยการใช้ ผงั
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ ปรากฏว่าความสามารถในการคิ ด
สังเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อีสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รายละเอียดดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 ผลการเปรี ยบเทียบความความสารมารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยน ด้วยการใช้ผงั กราฟิ ก
ประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
จานวนนักเรี ยน
X S.D.
t
df
การใช้ผงั กราฟิ กประกอบการ
26
23.81 4.49
สอนแบบ 7 อี
4.699* 50
วิธีสอนแบบปกติ
26
17.88 4.60
*p< .05
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ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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5. การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนด้วย
การใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ปรากฏว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รายละเอียดดังตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 ผลการเปรี ยบเทียบความความสารมารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
การใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี
จานวนนักเรี ยน
X S.D.
t
df
ก่อนเรี ยน
26
14.69 4.790
12.340* 25
หลังเรี ยน
26
23.81 4.490
*p< .05

อภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ได้แยกประเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. การเปรี ย บเที ย บความคงทนในการเรี ยนรู ้ วิช าเคมี เรื่ อ ง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส ส าหรั บ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับ การสอนด้วยการใช้ผ งั กราฟิ กประกอบกับ การสอนแบบ 7 อี ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สู งกว่านักเรี ยนที่
ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ที่ เป็ นเช่ นนี้
เพราะการสอนแบบ 7 อี เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหา สารวจตรวจสอบ เพื่อค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ ในการค้นหา
คาตอบของสิ่ งที่ ส งสัย หรื อค าตอบหรื อปั ญ หาได้ดว้ ยตนเอง โดยครู เป็ นผูค้ อยชี้ แ นะแนวทาง และกระตุ ้นให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบทุกขั้นตอน (Eisenkraft, 2003, p. 57-59) ซึ่ งในขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม ผูว้ ิจยั
ได้ใช้คาถามทบทวนความรู ้
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7
อี ซึ่ งการสอนแบบ 7 อี เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ เน้นขั้นตอนทบทวนความรู ้เดิมหรื อล้วงประสบการณ์เดิม
แล้วกระตุ ้นให้นักเรี ย นนั้น เกิ ด ความสงสัย หรื อเกิ ด ปั ญ หาใหม่ เป็ นขั้นตอนที่ นักเรี ยนเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มกับ
ประสบการณ์ ใหม่ เริ่ มเกิ ดความไม่สมดุลทางความคิ ดแล้วใช้กระบวนการสารวจค้นหาเพื่อหาคาตอบและปรับ
สมดุลทางความคิด อีกทั้งนาความรู ้ที่ได้ไปเชื่ อมโยงและแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง ทาให้การเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนมี ความคงทนและยาวนานเนื่ องจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเอง (Eisenkraft, 2003, p. 57-59)
โดยการเรี ยนรู ้จะเป็ นกระบวนการ 7 ขั้น ต่อเนื่ องกันเป็ นขั้นตอน คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม 2) ขั้นเร้าความ
สนใจ 3) ขั้นสารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป 5) ขั้นประเมินผล 6) ขั้นขยายความรู ้ 7) ขั้นนา
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ความรู ้ไปใช้ และในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จะไม่เน้นการสอนแบบบรรยายหรื อบอกเล่า หรื อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับ
เนื้อหาวิชาต่างๆ จากครู หากแต่ครู จะต้องกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และผูว้ ิจยั ได้นาผังกราฟิ กมาใช้
ควบคู่กบั การสอนแบบ 7 อี ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในทุกๆ แผนโดยวิเคราะห์เนื้ อหาและกิจกรรมที่ สอดคล้องกัน
และสอดแทรกการใช้ผงั กราฟิ กเข้าไปในขั้นตอนที่เหมาะสมของแต่ละแผน ซึ่ งผังกราฟิ กเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่ใช้แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการทางสมอง ในการประมวลข้อมูลซึ่ งกล่าวได้วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดขึ้น
ได้จากองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ ความจาข้อมูล กระบวนการทางปั ญญา และเมตาคอนิ ชนั ความจาจาก
การรับรู ้สึก สัมผัส (Sensory memory) หรื อความจาปฏิ บตั ิ การ (Working memory) เทคนิ คผังกราฟิ กยังเป็ นวิธี
หนึ่ งที่ นิยมกันมากในการนาเสนอข้อมูล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความคิ ดรวบยอดและเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนการ
สอนช่ วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้ อหาที่ เรี ยนให้กบั นักเรี ยน เพราะนักเรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้และเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่ ได้
เรี ยนรู ้จากกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้ น และมี
ความคงทนในการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั จะคอยให้คาแนะนา ชี้แจง กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนตื่นตัวในการเรี ยนรู ้ ทาความกระจ่างในสิ่ งที่นกั เรี ยนยังไม่เข้าใจ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรี ยน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนมากขึ้น จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าผลของการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กประกอบ
กับการสอนแบบ 7 อี นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีน้ ี มีความคงทนในการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่ ได้รับ
การสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2. การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้รวม
ประเด็นต่างๆในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
2.1 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยการใช้ผ ั ง
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ ปรากฏว่าความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.2 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนจากการ
ใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ปรากฏว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.3 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดสังเคราะห์ของนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั
กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี กับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ ปรากฏว่าความสามารถในการคิ ด
สังเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.4 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดสังเคราะห์ของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนจาก
การใช้การสอนด้วยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ปรากฏว่าความสามารถในการคิ ดสังเคราะห์
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ที่ เป็ นเช่ นนี้
เพราะผังกราฟิ ก เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่นกั เรี ยนสามารถแสดงความสัมพันธ์ของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่างมีระบบและเป็ น
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ลาดับขั้นตอน โดยอาศัยคาหรื อข้อความเป็ นเชื่ อมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่างๆ เป็ นไปอย่างมีความหมาย
ซึ่ งอาจจะมีทิศทางเดี ยว สองทิ ศทางหรื อมากกว่า นักเรี ยนสามารถนามโนทัศน์ในสาระที่ ได้เรี ยนรู ้มาจัดระบบ
จัด ลาดับ และเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ แ ต่ ละมโนทัศ น์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน เข้าด้วยกัน นัก เรี ย นรู ้ จัก สั งเกต
เปรี ยบเทียบ สรุ ปและจาแนกแยกแยะสิ่ งต่างๆ จัดเป็ นระบบ หรื อหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง และนักเรี ยนสามารถ
รวบรวมข้อมูลและเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ คาร์โรล และลีนเดอร์ (Carroll & Leander, 2001 อ้างใน สุ วิทย์ มูลคา และ
อรทัย มูลคา 2545, น. 174 - 201) ผังกราฟิ กหรื อผังมโนทัศน์หรื อแผนภาพลาดับการคิ ดจึ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
หนึ่ งที่ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิ ดของนักเรี ยนที่ มีโอกาสสร้างแผนภาพลาดับการคิ ดและการอ่านแผนภาพ
แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเข้าใจกระบวนการคิดของตนได้ดีข้ ึน จนสามารถอธิ บายออกมาเป็ นภาพให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ซึ่ งผังกราฟิ กนี้ ช่วยให้นกั เรี ยนคิ ดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และเกิ ดความคิดรวบยอด เป็ นการใช้ระบบของเหตุผล
เพื่อแสวงหาความรู ้ ความจริ งที่มีความคงทนของการยอมรับ ทาให้นกั เรี ยนเกิดนิ สัยที่ จะคิด รู ้จกั คิด และกระทา
อันจะช่วยให้คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ซึ่ งเป็ นการคิดอย่างมีระบบโดยใช้เหตุผล
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี จึงเป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ฝึกคิ ดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้นตอน โดยมี กรอบในการคิ ดเชื่ อมโยงต่ อเนื่ องกัน
ตามลาดับขั้นตอนและรู ปแบบการสอนแบบ 7 อี จะเน้นการถ่ายโอนความรู ้และให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
ความรู ้เดิมของนักเรี ยนจะทาให้ครู ได้คน้ พบว่า จะต้องเรี ยนรู ้อะไรก่อนที่จะเรี ยนในเนื้อหานั้นๆ นักเรี ยนจะสร้าง
ความรู ้จากพื้นฐานความรู ้เดิมที่เด็กมี ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด
การละเลยหรื อเพิกเฉยในขั้นนี้ ทาให้ยากกับการพัฒนาแนวความคิ ดของนักเรี ยนซึ่ งจะไม่เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่
ครู วางไว้ (Bransford, Brown and Cocking, 2000, p. 65) แต่ ละขั้นตอนก็ยงั ช่ วยให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิ ด
วิเคราะห์และสังเคราะห์คือ ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม ในขั้นนี้ จะเป็ นขั้นที่ครู จะตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้
แสดงความรู ้เดิมออกมา เพื่อครู จะได้รู้วา่ นักเรี ยน แต่ละคนมีพ้ืนความรู ้เดิม เพียงใด เพื่อจะได้วางแผนการสอนได้
ถูกต้อง ขั้นเร้าความสนใจ เป็ นการกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ดความสงสัยใน เรื่ องที่ น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ ที่
กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้นหรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่ อมโยงกับความรู ้เดิมที่นกั เรี ยนเพิ่งเรี ยนรู ้มาแล้ว ครู เป็ นคนกระตุน้
ให้นักเรี ยนสร้ างคาถาม หรื อเป็ นผูก้ ระตุ น้ ด้วยการเสนอประเด็นขึ้ นก่ อน โดยไม่ ได้บังคับให้นักเรี ยนยอมรั บ
ประเด็นหรื อคาถามที่ครู กาลังสนใจแต่ให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์เรื่ องที่ตนเองสนใจ ขั้นสารวจและค้นหา ในขั้นนี้
นักเรี ยนมี การวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติ ฐาน กาหนดทางเลือกที่ เป็ นไปได้ ลงมื อ
ปฏิ บตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอย่างเพียงพอที่ จะใช้ใน
ขั้นต่ อไป ขั้นอธิ บาย ในขั้นนี้ เมื่อนักเรี ยนได้ขอ้ มูลอย่างเพี ยงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้ว จึ งนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลงานที่ ได้ในรู ปต่างๆ สามารถสร้างความรู ้และช่ วยให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ได้ ขั้นขยายแนวความคิ ดเป็ นการนาความรู ้ ที่ สร้ างขึ้ นไปเชื่ องโยงกับความรู ้ เดิ มหรื อแนวความคิ ด ที่ ได้
ค้นคว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ป ที่ได้ไปใช้อธิ บายสถานการณ์หรื อเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่ งก็จะช่วยให้
การเชื่ องโยงกับเรื่ องราวต่างๆ และทาให้เกิ ดความรู ้กว้างขวางขึ้ น ขั้นประเมินผล ในขั้นนี้ เป็ นการประเมินการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนาไปสู่การ
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นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆ ขั้นนาความรู ้ไปใช้ ในขั้นนี้ เป็ นขั้นที่ ครู มีการจัดเตรี ยมโอกาสให้นกั เรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้นาสิ่ งที่ได้เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ดังนั้นเมื่อนาการสอนแบบ 7 อี ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการสอนที่เน้นการถ่ายโอนความรู ้และให้ความสาคัญกับ
การตรวจสอบความรู ้เดิมของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและแต่ละขั้นตอนก็ยงั ช่วยให้
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิ ด วิเคราะห์และสังเคราะห์ มาประกอบการใช้ผงั กราฟิ กซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ทาให้
นักเรี ยนมีโอกาสสร้างกระบวนการคิ ดของตนเองได้ดีข้ ึ น จนสามารถอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ ทาให้การจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี สามารถช่วยให้ความคงทนในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนดี
ขึ้น และยังสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด และกระทา อันจะช่วยให้คิดเป็ น ทา
เป็ น แก้ปัญหาเป็ น และเป็ นกาลังคนที่มีศกั ยภาพในอนาคตต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ มีดงั นี้
1.1 ข้อเสนอแนะสาหรับครู ผสู ้ อน
1.1.1 ครู ผูส้ อนควรศึ กษาวิธีสอนแบบ 7 อี ให้เข้าใจในแต่ ละขั้นตอนให้แจ่มแจ้งเพื่ อนาไปจัด
กิจกรรมการสอนให้สอดคล้องและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และผูส้ อนต้องศึกษาค้นคว้าทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สอนโดยใช้เทคนิ คผังกราฟิ กให้เข้าใจก่อน เลื อกผังกราฟิ กให้เหมาะสมกับเนื้ อหาและความสามารถของผูเ้ รี ยน
และเลือกขั้นตอนการใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.2 ครู ผสู ้ อนควรอธิ บายและให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ผงั กราฟิ กก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนาผังกราฟิ กไปใช้ได้เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์
1.1.3 ครู ผสู ้ อนควรมีวิธีการกระตุน้ หรื อเสริ มแรง เช่น การแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม การกล่าวชื่ น
ชม มี รางวัลหรื อคะแนนความสาเร็ จให้ เพื่ อให้นักเรี ยนแสดงออกหรื อมี พฤติ กรรมไปในทางที่ จะบรรลุผลการ
เรี ยนรู ้และสามารถดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่องทันเวลา
1.2 ข้อเสนอแนะสาหรับนักเรี ยน
1.2.1 ควรส่ งเสริ มให้นักเรี ยนทาความเข้าใจกับบทบาทของตัวเองตามกรอบการสอนแบบ7อี
และศึกษาเกี่ยวกับการใช้ผงั กราฟิ กในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับเนื้ อหา
1.2.2 ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7อี แต่ละแผนการ
สอนจะเน้นให้นกั เรี ยนทางานกลุ่ม เพราะฉะนั้นนักเรี ยนจะต้องรู ้บทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความกระตือรื อร้น
ในการสารวจ ค้นหา และร่ วมกันอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น
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ผลการใช้ผงั กราฟิ กประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรี ยนรู้วชิ าเคมี
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเขตพื้นที่จงั หวัดอานาจเจริ ญ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึ กษาค้นคว้าหรื อวิจยั ผลของการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กร่ วมกับการสอนแบบ 7 อี ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในทุ กระดับชั้นเพื่ อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการคิดสังเคราะห์
2.2 ควรมี การศึ กษาเกี่ ยวกับผลการสอนโดยใช้ผงั กราฟิ กร่ วมกับการสอนแบบ 7 อี ว่าส่ งผลต่อตัว
แปรอื่นอีกหรื อไม่ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
2.3 ควรมีการศึ กษาค้นคว้าหรื อวิจยั ในการนาการสอนแบบ 7 อีไปใช้ร่วมกับเทคนิ คการสอนแบบ
อื่นๆ และในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆทุกกลุ่มสาระ
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