
 
 
 
 
 
ที่  ศก 51008.12/ ว  209     โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค 
     ตําบลธาตุ  อําเภอวังหิน 
     จังหวัดศรีสะเกษ  33270 

       14  กันยายน  2565 

เรื่อง   การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

สิ่งที่สงมาดวย   1. บทคัดยอ  ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

  ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5Es) กลุมสาระการเรียนรู    

                   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     จํานวน  1  ชุด 
   

ดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางชญาภา บุญมีวิเศษ  ตําแหนงครู  วิทยฐานะ          
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ไดจัดทําผลงาน       
ทางวิชาการเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผลของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5Es) กลุมสาระการเรียนรู   

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค  เห็นวาผลงานทางวิชาการดังกลาว  มีประโยชนในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูท่ีดีของเด็ก  จึงขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือไดนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอน  และเปนประโยชนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  รายละเอียดปรากฏตามบทคัดยอและแผนจัดการเรียนรูที่สงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
             

       (นางอรุณรัตน  เนื่องไชยยศ)      
             ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค 

 
งานสารบรรณ   
ฝายอํานวยการ 
โทร. 09-3554-1513  



ช่ืองานวิจัย    การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้ 
                    โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                     และวฒันธรรม 
 

ผู้วิจัย           นางชญาภา  บุญมีวิเศษ 

ปีการศึกษา   2564 

บทคัดย่อ 

                 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์               
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กบัเกณฑ์
ร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 70          
5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

  
       กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค ์ อ าเภอวงัหิน  

จงัหวดัศรีสะเกษ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 34 คนท่ีได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  
sampling) โดยการจบัสลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ตามรูปแบบการวิจยัเป็นแบบท่ีมีการทดสอบก่อนและ
หลงัทดลอง (One group pretest posttest design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
เร่ือง ท าความรู้จกัเศรษฐศาสตร์กนัเถอะ  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง อุปสงค์และอุปทาน  แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง มารู้จกัการบริโภคอยา่งมีคุณค่า  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง สถาบนัการเงินกบัการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง มองดูเศรษฐกิจไทยของเรา และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง 
ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา2                   
(ส21102) ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ 18 ชัว่โมง  2) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าระหวา่ง 0.80 – 1.00  และแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ 0.93 



3) แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล อตันยั จ านวน 4 ขอ้  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าระหว่าง 
0.80 – 1.00 และแบบทดสอบทั้ งฉบับมีค่าความเช่ือมั่น 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรม             
การเรียนรู้ บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 16 ขอ้  ค่าดชันีความสอดคลอ้งความคิดเห็นกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้รายขอ้ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูล        
ใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทดสอบที  
           ผลการวิจยัพบว่า   1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) นักเรียน      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียรายแผนการจดัการเรียนรู้ระหว่าง 4.35- 
4.58 และค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.49 มีคุณภาพและเหมาะสมมาก  ผลคะแนนเฉล่ียระหว่างเรียนและคะแนน         
หลงัเรียนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.99/82.13 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.62 คิดเป็น
ร้อยละ 62  
     2.  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05    
     3.  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กบัเกณฑร้์อยละ 80 โดยผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีค่าร้อยละ 82.13 สูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 80  
     4.  ผลการศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีผลคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง
เหตุผลรวมทุกดา้นของนักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  = 2.76, S.D. = 
0.11) อยูใ่นระดบัดี   
     5.  ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลหลังเรียนของนักเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กบัเกณฑร้์อยละ 70 
โดยการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)   มีค่าร้อยละ 92.00 สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 
     6.  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es)  มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการจดัการ
เรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  ซ่ึงจากผลความพึงพอใจส่วนใหญ่นักเรียนไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ย



ตนเอง สามารถตดัสินใจโดยใช้เหตุผล และกลา้แสดงความคิดเห็น และบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้กล้าคิด กลา้ตอบในการแสดงความคิดเห็นและกิจกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหามีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ีย( = 4.31, S.D. = 0.40)อยู่ในระดับมาก 

 
            
 


