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ผู้ศึกษา
หน่ วยงาน
ปี ทีพ่ มิ พ์

ผลการพัฒนาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการใช้
คาถามหมวกความคิด 6 ใบ หน่วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุษย์และสัตว์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
นางฐาปณี ย ์ เขาทอง
โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุ เมโธ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
2556
บทคัดย่อ

ผลการพัฒนาบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการใช้คาถามหมวก
ความคิด 6 ใบ หน่วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ครั้งนี้ มี จุดมุ่งหมายเพื่ อสร้างบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ที่ ส่งเสริ ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการใช้
คาถามหมวกความคิด 6 ใบ หน่วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุ ษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ม าตรฐาน 80/80 เพื่ อศึ ก ษาดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผล ด้านความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
การใช้คาถามหมวกความคิด 6 ใบ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุ ษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หน่ วยการเรี ย นรู ้ ระบบร่ างกายของมนุ ษ ย์และสั ต ว์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์
ด้วยการใช้คาถามหมวกความคิด 6 ใบ ก่อนและหลังเรี ยน เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ หลังการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการใช้คาถามหมวกความคิด 6 ใบ หน่ วย
การเรี ยนรู้ ระบบร่ างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุ เมโธ) อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรี ยน 40 คน ที่ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสื บเสาะ (5E) ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3

ข

กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จานวน 12 แผน บทเรี ยนส าเร็ จรู ป ที่ ส่งเสริ ม
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ ด้ว ยการใช้ค าถามหมวกความคิ ด 6 ใบ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ระบบร่ า งกาย
ของมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จ านวน 12 เล่ ม แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4
ตัว เลื อ ก จ านวน 30 ข้อ แบบวัด ความสามารถด้า นการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนั ย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ จานวน 1 ชุด สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และใช้การทดสอบ t (t-test for dependent sample)
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการใช้คาถามหมวกความคิด
6 ใบ หน่วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิภาพ
82.79 / 88.06 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ดัชนีประสิ ทธิ ผลด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ดว้ ยการใช้คาถามหมวกความคิด 6 ใบ หน่ วยการ
เรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุ ษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 มีดชั นี ประสิ ทธิ ผลด้านการคิดวิเคราะห์
เท่ากับ 0.64 แปลความได้ว่า นักเรี ยนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64 และ ดัชนี
ประสิ ทธิ ผลด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เท่ากับ 0.76 แปลความได้วา่ นักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น ร้อยละ
76.00
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุ ษย์
และสัตว์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
4. จิ ตวิท ยาศาสตร์ ของนักเรี ยน หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนส าเร็ จรู ป ที่ ส่ งเสริ ม กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ดว้ ยการใช้คาถามหมวกความคิด 6 ใบ หน่ วยการเรี ยนรู้ ระบบร่ างกายของมนุ ษย์และสัตว์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า โดยรวมนักเรี ยนมี จิตวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44
โดยสรุ ป บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ดว้ ยการใช้คาถามหมวกความคิด
6 ใบ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุ ษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและดัชนี ประสิ ทธิ ผลสู ง สามารถพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ ระบบร่ างกายของมนุษย์และสัตว์ และจิตวิทยาศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี

