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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบ  Nonequivalent  Control  Group  
Design  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  2)  ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ของโรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎร-
บํารุง)  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  64  คน   แบงเปนกลุมทดลอง  จํานวน  32  คน  กลุมควบคุม  จํานวน  
32  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร   เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย  
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนกับวิธีสอนตามคูมือครู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอน     
ตามคูมือครู  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( x )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคา           
t – test  แบบ  Independent  คา  t – test  แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)

ผลการวิจัยพบวา
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวย   

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดย    
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู

2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนเรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับวิธีสอนทั้ง  2  วิธี อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน  พบวา      
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  เห็นดวยอยูในระดับมาก  ลําดับที่  1  คือ  การจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอน  เพราะวาเปนวิธีสอนที่สนุกสนาน  ต่ืนเตน   เราใจ  คือไดพิสูจน  คนควา  ทดลอง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
รวมกับเพื่อน  และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน   สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู    เห็นดวยอยูในระดับ
มาก  ลําดับที่  1  คือ  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  เพราะวาทําใหไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อน  ไดสังเกต  
ทดลอง  และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
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The  purposes  of  this  experimental  research  with  nonequivalent  control  group  design  were  :  to  
compare  learning  achievement on  chemical  use  in  daily  life  and  to  study  the  opinions  of  fifth  grade  students  
taught  by  participatory  learning  with  concept  mapping  approach  and  teacher’s  manual.

The  sample  were the fifth  grade  students of  Watyaibanbo  School (Banboradsadornbumroong)  
Meang  Samut  Sakhon  District,  Samut  Sakhon  Province,  which  were  divided  into  one  experimental  group  and  
one  control  group,  each  group  consisted  of  32  students  equally.  The  research  instruments employed  were  
lesson  plans,  achievement  tests  and  questionnaires.  Statistical  analysis  was  accomplished  by  percentage  (%),  
mean  ( x ),  standard  deviation  (S.D.),  t – test  independent,  t – test  dependent  and  content  analysis.

The  results  of  this  research  were  :
1)  The  learning  achievement  on  chemical  use  in  daily  life  of  the  fifth  grade  students  taught  by  

participatory  learning  with  concept  mapping  approach  and  teacher’s  manual  were  statistically significant 
different at  .01  level.  The  student’s  learning  achievement  scores  that  taught  by  participatory  learning  with  
concept  mapping  approach  was  higher  than  that  taught  by  teacher’s  manual.

2)  The  opinions  of  the  fifth  grade  students  towards  the  two  teaching  methods  were  overall  at  a  
high  level.  The  opinions  of  the  fifth  grade  students  taught  by  participatory  learning  with  concept  mapping  
approach  were  at  the  most  agreement  level  on  instructional  activities  aspect  which  they  perceived  that  
teaching  approach  was  fun  and  exciting,  they  proved,  searched  and  shared  ideas  with  the  others  and  were  
able  to  use  the  knowledge  in  daily  life.  Whereas  the  opinions  of  the  fifth  grade  students  taught  by  teacher’s  
manual  were  at  the  most  agreement  level  on  usefulness  of  the  instruction  aspect  which  they  perceived  that  
this  teaching  approach  gave  them  the  opportunity  to  share  ideas  with  the  others,  to  observe,  to  experiment  
and  they  were  able  to  use  knowledge  in  daily  life  as  well.
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได  ดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่ง
จาก  อาจารย  ดร. วัชรา  เลาเรียนดี  อาจารย ดร.  ประเสริฐ  มงคล  และอาจารย  ดร. อรพินธ
สอนสลับ  ผูเปนที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย  รวมทั้ง
รองศาสตราจารย  กาญจนา  คุณารักษ  และคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา  ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของทานและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย  ดร. มาเรียม  นิลพันธุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ  และอาจารยสมศักดิ์  วงศจําปา  ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแกไข    
ขอบกพรองและใหความกระจางในเชิงวิชาการเพื่อความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยสามารถ  ทิมนาค  อาจารยวิไล  คชศิลา  และอาจารย
จรรยาพร  ยอดแกว  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัยให
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณผูบริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนวัดใหญบานบอ (บานบอ
ราษฎรบํารุง)  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ใหความรวมมือและอํานวย       
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี

ขอขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทาน  ขอขอบคุณพี่  เพื่อน  
และนองสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศรุน  15,16  และ 17  ทุกทานที่ใหความรวมมือแนะนํา
เสมอมา

ขอนอมระลึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ซึ่งเปนผูวางรากฐานในการศึกษาและ     
ขอขอบพระคุณญาติพี่นอง  ผูใกลชิดทุกทานที่ใหแรงใจ  แรงกาย  แรงทรัพยและโอกาสแกผูวิจัย  
จนผูวิจัยศึกษาสําเร็จเปนอยางดีสมความปรารถนา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




