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บทคัดยPอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห เรื่ อ ง การสื บ พั น ธุ ของพื ช ดอกและ
การเจริญเติบโต กลุ!มตัวอย!างที่ใชIในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 5 จํานวน 44 คน ในป\การศึกษา
2560 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห!งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไดIมาโดยวิธีการสุ!มแบบกลุ!ม เครื่องมือที่ใชIในการเก็บ
รวบรวมขIอมูล ไดIแก! 1) แผนการจัดการเรียนรูI เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต จํานวน 11
แผน 2) เกมการศึกษา 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห นําขIอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ ไดIแก! ค!าเฉลี่ย
ค!ารIอยละ ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค!าสถิติ t – test Dependent Sample และค!าสหสัมพันธ ผลการวิจัย
พบว!า หลังไดIรับการจัดการเรียนรูIนักเรียนกลุ!มตัวอย!างมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้น และคะแนน
ทักษะการคิดวิเคราะหมีความสัมพันธเชิงบวกกับคะแนนจากการเล!นเกมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต / เกมการศึกษา / ทักษะการคิดวิเคราะห
Abstract
The objective of this research was to develop analytical thinking skill on
“Plant Reproduction and Growth”. The sample group was 44 students of grade 11 in
academic year 2017 from a high school in Nonthaburi Province, obtained by cluster random
sampling. The tools for data collection were consisted of 1) eleven lesson plans on the
topic of plant reproduction and growth, 2) educational game, and 3) the analytical thinking
skill test. The data was analyzed by using mean, percentage, standard deviation, t-test for
dependent samples, and correlation. The results revealed that after learning, the students’
analytical thinking skill scores were significantly increased. Moreover, the analytical thinking
skill scores were positively correlated with the educational game scores with a statistical
significance at the 0.05 level.
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บทนํา
การศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ ช! ว ยพั ฒ นานั ก เรี ย นใหI ส ามารถประกอบอาชี พ และดํ า เนิ น ชี วิ ต
ในอนาคตไดIอย!างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Charles Kivunja, 2015)
ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะหเปw น ทั ก ษะหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากโลกแห! ง ความรูI ที่ ไ รI พ รมแดน
ในปxจจุบันประกอบดIวยขIอมูลที่เปwนขIอเท็จจริงและขIอมูลที่ยังไม!ไดIกลั่นกรอง (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช,
2559) ทักษะการคิดวิเคราะหจึงเปwนการคิดขั้นสูงที่มีส!วนสําคัญในการวิเคราะหและแยกแยะขIอมูลที่เปwนจริง
(Rafis Abazov, 2016) ซึ่ง Marzano (2001) ไดIแบ!งทักษะทางการคิดวิเคราะหเปwน 5 ดIาน ดังนี้ ทักษะ
ดIานการจับคู! (Matching) ทักษะดIานการจัดหมวดหมู! (Classification) ทักษะดIานการวิเคราะหขIอผิดพลาด
(Error Analysis) ทักษะดIานการสรุปเปwนหลักเกณฑทั่วไป (Generalizing) และทักษะดIานการสรุปเปwนหลักเกณฑเฉพาะ
(Specifying) ดังนั้น การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดIานของนักเรียนจึงมีความจําเปwน เพื่อใหIสามารถ
วิเคราะหสถานการณและตัดสินใจแกIปxญหาในชีวิตประจําวัน โดยการเลือกใชIแนวทางที่ถูกตIองเหมาะสม
จากการวิจัย ของประยูร บุตรแสนคม (2555) พบว!าปx จจัยที่ส! งผลต! อการพัฒนาทักษะการคิ ด
วิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปนIอย ไดIแก! ลักษณะทางจิตวิทยา สภาพแวดลIอมของหIองเรียนและลักษณะทาง
ปxญญา ดังนั้น การเรียนรูIที่เนIนนักเรียนเปwนศูนยกลางมีส!วนส!งเสริมใหIเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน โดยเกมการศึกษาเปwนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูIอีกรูปแบบหนึ่งที่ส!งเสริมใหIผูIเรียนเกิดความ
สนุกสนานระหว!างการเรียนรูI สอดคลIองกับทฤษฎีการเรียนรูIของโรเจอรที่กล!าวว!ามนุษยจะสามารถพัฒนา
ตนเองไดIดี หากอยู!ในสภาพการณที่ผ!อนคลายและเปwนอิสระ (ทิศนา แขมมณี, 2555: 70)
ในการจั ด การเรี ย นรูI เ รื่ อง การสื บ พั น ธุ ของพื ช ดอกและการเจริ ญ เติ บโต ยั งค! อนขI า งเปw น ปx ญ หา
เนื่องจากเนื้อหามีรายละเอียดมาก เนื้อหาซับซIอน และมีคําศัพทเฉพาะทาง ชีววิทยาค!อนขIางยาก (จุติมาศ
รัตนพันธ, 2557) ซึ่งผูIวิจัยไดIพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส!งเสริมการเรียนรูI เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต โดยเมื่อใชIกับกลุ!มตัวอย!างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นป\ที่ 5 พบว!า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท!ากับ
83.17/81.36 และผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต!อเกมการศึกษาอยู!ในระดับดี (ชลทิพย และคณะ,
กําลังรอตีพิมพ) ดังนั้นผูIวิจัยจึงตIองการศึกษาผลของการใชIเกมการศึกษาเพื่อส!งเสริมการเรียนรูI เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน เพื่อเปwนขIอมูล
พื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูIใหIดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 5 ก!อนและหลังการจัดการเรียนรูI
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว!างคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูI และคะแนน
จากการเล!นเกม เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 5
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด$านประชากร
ประชากรที่ ใ ชI ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู! ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป\ ที่ 5
แผนการเรียนวิทย-คณิต ภาคเรียนที่ 2 ป\การศึกษา 2560 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห!งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 4 หIองเรียน รวมทั้งสิ้น 158 คน กลุ!มตัวอย!างที่
ใชIในการวิจัยครั้งนี้ไดIจากการสุ!มตัวอย!างแบบกลุ!ม (cluster random sampling) จํานวน 1 หIองเรียน รวม
44 คน
2. ขอบเขตด$านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดIแก! การจัดการเรียนรูIดIวยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูI (5E) ร!วมกับ
เกมการศึกษาเรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
2.2 ตัวแปรตาม ไดIแก! คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห คะแนนจากการเล!นเกมการศึกษา
3. ขอบเขตด$านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชIในการวิจัย ใชIเวลาทดลอง 4 คาบ/สัปดาห คาบละ 50 นาที เปwนเวลา 22 คาบ
ในภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ ป\การศึกษา 2560
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปwนการวิจัยเชิงทดลองแบบ Pretest-posttest one group design โดยมีแบบแผนการ
วิจัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุPม
ทดสอบกPอนเรียน
A
T1
เมื่อ

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

A แทน นักเรียนกลุ!มตัวอย!าง
T1 แทน ทดสอบก!อนเรียนจากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
T2 แทน ทดสอบหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
X แทน เกมการศึกษาเรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ
1. เขียนแผนการจัดการเรียนรูI เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยเปwนการจัด
การเรียนรูIแบบสืบเสาะหาความรูI (5E) ร!วมกับการใชIเกมการศึกษา จํานวน 11 แผน แลIวเสนอต!อผูIเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท!าน เพื่อประเมินความสอดคลIองของแผนการจัดการเรียนรูI
2. สรIางเกมการศึกษา เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต แลIวนําเกมการศึกษา
เสนอต!อผูIเชี่ยวชาญจํานวน 3 ท!าน เพื่อตรวจสอบความถูกตIองและเหมาะสมโดยพิจารณาทั้งในดIานเนื้อหา
และดIานเทคนิค
3. สรIางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
เสนอต!อผูIเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตIองของเนื้อหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูI
โดยพิจารณาจากค!าดัชนีความสอดคลIองและระหว!างขIอคําถาม และจุดประสงคการเรียนรูI (Item-Object
Congruence Index: IOC)
4. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกIไขแลIวไปทดลองใชIกับนักเรียนที่ไม!ใช!กลุ!มตัวอย!าง จํานวน 40 คน
นําคะแนนที่ไดIมาวิเคราะหหาค!าความยากง!าย ค!าอํานาจจําแนก และค!าความเชื่อมั่น โดยคัดเลือกขIอสอบที่มี
80

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ค!าความยากง!ายระหว!าง 0.20 - 0.80 ค!าอํานาจจําแนกระหว!าง 0.20 – 1.00 และค!าความเชื่อมั่น 0.72 หรือ
72 เปอรเซ็นต
5. นําแผนการจัดการเรียนรูIเกมการศึกษาและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูIเชี่ยวชาญแลIวไปทดลองใชIกับนักเรียนกลุ!มตัวอย!าง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ดําเนินการทดสอบก!อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ!มตัวอย!าง โดยใชIแบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห เรื่องการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูI เรื่องการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
ใชIเวลาในการสอน 22 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุ!มตัวอย!าง โดยมีการเขIาร!วมกิจกรรมเล!นเกมการศึกษาในคาบ
เรียนสุดทIาย
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูIแลIว จึงดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียน
กลุ!มตัวอย!าง โดยใชIแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องการสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
ขั้นตอนการเก็บข$อมูล
1. คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหไดIมาจากการทดสอบก!อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) ของนักเรียนกลุ!มตัวอย!าง โดยใชIแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ใชIเวลา 90 นาที ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองเปwนฉบับเดียวกัน
2. คะแนนเกมการศึกษาไดIมาจากการเขIาร!วมกิจกรรมเล!นเกมการศึกษา โดยบันทึกคะแนนจาก
การตอบคําถามในบัตรคําถาม
การวิเคราะหข$อมูล
1. วิเคราะหขIอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องการสืบพันธุของพืชดอกและ
การเจริญเติบโต ก!อนและหลังการจัดการเรียนรูI โดยใชIการทดสอบ Dependent Samples t-test
2. วิ เ คราะหหาความสั มพัน ธระหว!า งคะแนนทั กษะการคิ ด วิ เคราะหหลั งการจัด การเรีย นรูI และ
คะแนนจากการเล! น เกม เรื่ องการสื บ พั น ธุ ของพื ช ดอกและการเจริ ญ เติ บโต ใชI การทดสอบ Pearson
Correlation
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดIานตามหลักของมารซาโน
ทักษะ
การ
จํานวน คะแนน
S.D.
t
X
การคิดวิเคราะห
ทดสอบ ผู$เรียน เต็ม
1) ดIานการจับคู!
ก!อนเรียน 44
10
3.13 1.92
หลังเรียน
44
10
8.33 1.51 14.44
2) ดIานการจัดหมวดหมู!
ก!อนเรียน 44
10
3.34 1.09 หลังเรียน
44
10
6.27 1.72 11.45
3) ดIานการวิเคราะห
ก!อนเรียน 44
10
5.00 2.00 ขIอผิดพลาด
หลังเรียน
44
10
9.02 0.90 11.80
4) ดIานการสรุปเปwน
ก!อนเรียน 44
10
0.61 0.26 หลักเกณฑทั่วไป
หลังเรียน
44
10
3.83 1.58 14.35
5) ดIานการสรุปเปwน
ก!อนเรียน 44
10
1.09 1.18 หลักเกณฑเฉพาะ
หลังเรียน
44
10
6.82 2.13 16.19
ทักษะการคิดวิเคราะห
กPอนเรียน 44
50 13.17 2.79
โดยรวม
หลังเรียน 44
50 34.27 4.10 33.47
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

p - value

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 1 พบว!า นักเรียนกลุ!มตัวอย!างที่ไดIรับการจัดการเรียนรูIแบบสืบเสาะหาความรูI (5E)
ร!วมกับเกมการศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะหโดยรวมและแบบแยกองคประกอบทั้ง 5 ดIานตามหลักของมาร
ซาโน หลังเรียนสูงกว!าก!อนเรียนอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธของคะแนนจากการเล!นเกมและคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห
หลังการจัดการเรียนรูI
ทักษะการคิดวิเคราะห
1.
2.
3.
4.
5.

คPาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)

p-value

.664
.362
.344
.480
.654
.448

.000*
.016*
.022*
.001*
.000*
.002*

ดIานการจับคู!
ดIานการจัดหมวดหมู!
ดIานการวิเคราะหขIอผิดพลาด
ดIานการสรุปเปwนหลักเกณฑทั่วไป
ดIานการสรุปเปwนหลักเกณฑเฉพาะ
คะแนนการเลPนเกมโดยรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว!า นักเรียนกลุ!มตัวอย!างที่ไดIรับการจัดการเรียนรูIแบบ 5E ร!วมกับเกมการศึกษา
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต มีคะแนนจากการเล!นเกมโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
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คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูI โดยรวม และเมื่อแยกองคประกอบของทักษะการคิ ด
วิเคราะหทั้ง 5 ดIาน พบว!าคะแนนจากการเล!นเกมกับคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูIใน
แต!ละดIาน มีความสัมพันธเชิงบวกอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
งานวิจัยนี้ไดIใชIเกมการศึกษาร!วมกับการจัดการเรียนรูIแบบสืบเสาะหาความรูI (5E) เพื่อส!งเสริม
การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห เรื่ อ ง การสื บ พั น ธุ ของพื ช ดอกและการเจริ ญ เติ บ โต สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึ กษาป\ที่ 5 ซึ่งเมื่อนําไปใชIกับนักเรียนกลุ!มตัวอย!างพบว!า กลุ!มตัวอย!างมีทักษะการคิด วิเคราะห
โดยรวมและแยกองคประกอบทั้ง 5 ดIานหลังเรียนสูงกว!าก!อนเรียนอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลIองกับผลการวิจัยของพิมพรภัช เตชาธนะเกียรติ์ (2559) ที่ไดIศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 5 โดยใชIบทเรียนประกอบเกม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรูIสึก ผลการวิจัยพบว!า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหผ!านเกณฑไม!ต่ํากว!ารIอยละ 70
และสอดคลIองกับผลการวิจัยของประยูร จุลม!วง (2552) ที่ไดIศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชIเกมเพื่อส!งเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป\ที่ 2 ผลการวิจัยพบว!า
หลังจัดการเรียนรูI นักศึกษาผ!านเกณฑรIอยละ 100 โดยไดIคะแนนเฉลี่ยคิดเปwนรIอยละ 83.67 รวมทั้งสอดคลIอง
กับผลการวิจัย ของ ฉัตรมงคล สวนกัน (2555) ที่ไดIศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยการจั ด
ประสบการณดIวยเกมการศึกษา พบว!า ทักษะการคิดวิเคราะหของผูIเรียนหลังไดIรับการจัดประสบการณดIวย
เกมการศึกษาสูงกว!าก!อนการจัดประสบการณดIวยเกมการศึกษาอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรูIร!วมกับเกมการศึกษามีส!วนช!วยใหIนักเรียนเกิดความสนุกสนานในระหว!างเรียนรูI
นักเรียนจึงมีความสนใจและมีความกระตือรือรIนในการเขIาร!วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูI ซึ่งเปwนการกระตุIนใหI
นักเรียนเกิดการใฝ•เรียนรูIดIวยตนเอง มีสมาธิจดจ!อในขณะเขIาร!วมกิจกรรมการเล!นเกม ส!งผลใหIกระบวนการ
เรียนรูIของนักเรียนมีการพัฒนาไดIเต็มที่ (ฐปนนท สุวรรณกนิษฐ, 2560) ซึ่งนักเรียนสามารถใชIทักษะการคิด
วิเคราะหของตนเองช!วยแยกแยะความเหมือนและความแตกต!างกันเพื่อจัดหมวดหมู!องคประกอบของเนื้อหา
ใหIจดจําไดIง!ายขึ้น และเงื่อนไขของเกมช!วยสนับสนุนใหIนักเรียนวิเคราะหสาเหตุของปxญหาเพื่อหาวิธีแกIปxญหา
โดยใชIเหตุผลที่เหมาะสม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นร!วมกันในขณะเล!นเกม ช!วยใหIนักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดIานสังคม กลIาคิดกลIาแสดงออก มีความภูมิใจในตนเองและรูIจักรับฟxงความคิดเห็นของผูIอื่น เพื่อนํามาใชI
ในการแกIปxญหาร!วมกัน ซึ่งสอดคลIองกับผลการวิจัยของธัญธิดา เหิมหัก (2555) ที่ไดIศึกษาความสัมพันธและ
ศึกษาค!าน้ําหนักความสําคัญของปxจจัยที่ส!งผลต!อความสามารถในการคิดวิเคราะห พบว!า หนึ่งในปxจจัยที่ส!งผล
ต!อความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ การจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปwนสําคัญ
ผลการวิ เคราะหคะแนนทักษะการคิ ดวิ เคราะหหลังจากการเรี ยนรูIและคะแนนจากการเล! นเกม
พบว! า ทั้ ง คะแนนโดยรวมและคะแนนแยกตามองคประกอบของทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะหทั้ ง 5 ดI า นมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวกอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค!าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ
พบว!า เปwนความสัมพั นธในระดับปานกลาง แสดงใหIเห็นว!าเกมเปwนส!วนหนึ่งที่ช!วยส!งเสริมการเรียนรูIและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห แต!เมื่อใชIควบคู!กับการจัดการเรียนรูIแบบสืบเสาะหาความรูI 5E จะสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนไดIอย!างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลIองกับงานวิจัยของ สุพัตรี
วงศวอ (2557) ที่ไดIเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหระหว!างนักเรียนที่เรียนรูIแบบผสมผสานและ
นักเรียนที่เรี ยนรูIแบบปกติ ผลการวิ จัย พบว!า นักเรี ยนที่ เรีย นรูI แบบผสมผสานมี ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะหสูงกว!านักเรียนที่เรียนรูIแบบปกติอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข$อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ขIอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชIงาน
1.1 ครูผูIสอนควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในเกมการศึกษาใหIเหมาะสมในการประเมินทักษะดIานต!าง ๆ
ของผูIเรียนไดI
1.2 ครู ผูI ส อนควรใหI ผูI เ รี ยนฝ„ กทํ า แบบทดสอบระหว! า งการจั ด การเรีย นรูI เพื่ อใหI แสดงผล
ความกIาวหนIาของผูIเรียนทั้งโดยรวมและแยกแต!ละองคประกอบไดIอย!างชัดเจน
2. ขIอเสนอแนะเพื่อการวิจัยต!อไป
สามารถศึกษาผลของการจัดการเรียนรูIร!วมกับเกมการศึกษาที่มีต!อทักษะในศตวรรษอื่น ๆ เช!น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกIปxญหา และทักษะการคิดสรIางสรรค
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ไดIรับการสนับสนุนทุ นวิจัยจากโครงการส!งเสริมการผลิต ครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร (สควค.)
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