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ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
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การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถ
ในการแก้ ปั ญ หา เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
มีวัตถุประสงค์การวิจั ย ดังนี้ 1) เพื่ อศึก ษาข้อมู ล พื้น ฐานเกี่ ยวกั บ รู ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open
Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open
Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach)
วิธีการวิจัยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรีย นการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open
Approach) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาหลักการ แนวการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ตามแนวคิดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และศึกษาหลั กการ แนวการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) และวิธีการสอนแบบเปิด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพการเรียนการสอน และแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอน
แบบเปิ ด (Open Approach) เรื่ อง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ นั กเรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ กษา
ปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประเมิน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
ปรั บปรุ งรูปแบบการเรี ยนการสอน 3) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านการประเมินและทดสอบ
ประสิทธิภาพไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) และ 4) การศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยให้
นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
สืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ว มกับ วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพึ ง พอใจ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) พบว่า 1) สภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62, S.D.=0.53) สภาพชั้น
เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จัดสภาพชั้นเรียนโดยจัดโต๊ะและเก้าอี้ไว้เป็นคู่ ให้นักเรียนเลือก
นั่งเรียนตามความสมัครใจ การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีขั้นนาเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคาถามเพื่อ
ทบทวนความรู้เดิมหรือการถามเพื่อนาเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ขั้นสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยครู เป็ นผู้ บรรยายและให้ นั กเรี ยนศึกษาเนื้อหาในแบบเรียนหรื อใบความรู้ประกอบการบรรยาย
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบความรู้และใบงาน ในการจัดการเรียน
การสอนส่วนใหญ่เน้นด้านความรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติการทาใบงานหรือแบบฝึกหัด ส่วนใหญ่มีการสรุป
บทเรียนโดยการใช้คาถาม หรือมอบหมายให้นักเรียนทาใบงานหรือแบบฝึกหัดมาส่ง 2) ผลการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ พบว่า (1) ผู้บริหารควรมีภาวะ
ผู้นาทางวิชาการโดยร่วมกาหนดนโยบายกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อต้องการให้การจัดการศึกษามุ่งสู่ความสาเร็จทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางวิชาการ (2)
ครูควรมีบทบาทในการจั ดการเรียนการรู้ที่มุ่งผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามที่กาหนดเป็นเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยดาเนินการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ เน้นการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรีย นเป็น สาคัญ จัดกิจ กรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมี วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน (3) นักเรียนควรมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว (4) การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ควรจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้นักเรียนรู จักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักแสวงหาความรู
รู้เท่าทันสาระสนเทศในการสรางองคความรูดวยตนเอง มีความมุ่งมั่น อดทน ทางานหนัก ทางานได้เป็น
รับผิดชอบตอสวนรวม (5) ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการสืบค้น
ความรู้ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (WiFi)
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ ในเชื่อมต่อเพื่อสืบค้นความรู้ได้ด้วยตนเอง
(6) ควรมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่
หลากหลาย เน้นการเขียนมากกว่าการเลือกตอบเพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ (7) สนับสนุนให้ครูใช้สื่อที่
หลากหลายในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 3) ผลการศึกษา แนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ 5 ขั้นนตอน
คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) (2) ขั้นสารวจและค้นหา (exploration) (3) ขั้นอภิปรายและ

ลงข้อสรุป (Explanation) (4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ (5) ขั้นประเมินความรู้ (Evaluation)
และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบวิธีการสอนแบบเปิด ประกอบด้วย (1) ขั้นนาเสนอปัญหา (2) ขั้นลง
มือทากิจกรรม (3) ขั้นอภิปราย และ (4) ขั้นสรุป
2. ผลการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E)
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) พบว่า 1) ผลการสร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอน
และร่างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการ
สอนแบบเปิ ด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 มี อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบ ประกอบด้ ว ย (1) แนวคิ ดและทฤษฎี พื้ น ฐานการเรี ยนรู้ (2)
จุดมุ่งหมาย (3) กระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด ไปใช้ ประกอบด้วย ขั้น สร้างความสนใจ (Interest
Creation Stage) ขั้น น าเสนอปัญ หา (Problem Presentation Stage) ขั ้น ส ารวจและทากิจ กรรม
(Exploration and Activities Stage) ขั ้น อภิป รายแลกเปลี ่ย นความรู ้ (Discussion and Learning
Exchange Stage) ขั ้น สรุป (Conclusion Stage) และ ขั้น ประเมิน ความรู ้ (Knowledge Evaluation
Stage) (4) การวัดและประเมินผล 2) ผลการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมของครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5 พบว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีความครบถ้วนเหมาะสม ใน
กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนการเรียนที่เหมาะสมในการพัฒนานักเรียนให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ได้ด้วยตนเอง แต่ในส่วนรายละเอียดกระบวนการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ภายในคู่มือการ
ใช้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอี
ง ยดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ เนื่องจากมีการกาหนดวัตถุประสงค์เอาไว้ควรมีการประเมินทักษะในด้านนี้ด้วย ส่วนรูปแบบ
การวัดและประเมินผลในรู ปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ 3) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในภาพรวม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D.=0.54) 4) ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ว มกับวิธีการสอนแบบเปิด
(Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ใช่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเทียบกับเกณฑ์ 75/75 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนในการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 73.39/72.08 และในการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบภาคสนามมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 76.19/75.98 ซึ่งค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ว มกับวิธีการสอนแบบเปิด
(Open Approach) เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 75/75
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open

Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดี
ขึ้นไปมีค่าเท่ากับ 77.14 ซึ่งค่าร้อยละผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือร้อยละ 75 และ 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การเรี ยนด้ ว ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.54, S.D.=0.51)
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Abstract
The purpose of this research was to 1) to study basic information by InquiryBased Learning (5E) with Open Approach 2) to develop the teaching model by InquiryBased Learning (5E) with Open Approach in Basic Data Analysis for Mattayom 6
students3) to experiment the teaching model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open
Approach in Basic Data Analysis for Mattayom 6 students and 4) to study student’s
satisfaction on learning by experiment the teaching model by Inquiry-Based Learning
(5E) with Open Approach.
The research process was 4 steps : 1) to study basic information of the teaching
model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open Approach according to Basic
Mathematics 5 for Mattayom 6 learning environment, evaluation using concept of
mathematic teaching, and study principles, teaching guidelines , and evaluation on
Inquiry-Based Learning (5E) with Open Approach. The research instruments included a
learning environment questionnaire and an in-depth interview. 2) to develop the
teaching model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open Approach in Basic Data
Analysis for Mattayom 6 students, to evaluate the teaching model by teaching experts
and to test the teaching model efficiency value with non-sampling student group to
improve the teaching model 3) the experiment of teaching model by inquiry-based
learning (5E) with open approach to improve analytical thinking and problem solving
ability in basic data analysis for Mattayom 6 students is applying the efficiency value evaluated and tested teaching model to use with sample group students to study
student learning achievement, analytical thinking skill, and problem solving skill after
learning by using the teaching model by inquiry-based learning (5E) with open approach
to improve analytical thinking and problem solving ability in basic data analysis for
Mattayom 6 students. The data collecting tool is the student satisfaction questionnaire.
The statistics used in data analysis included efficiency value E1/E2, Percentage, Mean,
Standard Deviation, and t-test (Dependent Samples).
The research found that
1. Basic information of the teaching model by Inquiry-Based Learning (5E) with
Open Approach is 1) Basic Mathematic 5 learning environment was in “High” level ( X
= 3.62, S.D. = 0.53). Mostly, the learning environment be in double table classroom that

students can choose where to sit by themselves, introducing new questions or
reviewing knowledge is used as warm up to new knowledge. According to presentation
step, teachers describe new content and allow students to study the content in the
text book or the work sheet. Content in worksheet and exercises are mainly used in
the teaching. For conclusion step, questioning and assignment on given worksheet or
exercises are primarily. 2) The result of the in-depth interview from computer teaching
experts found that (1) school directors should have academic leadership by imposing
policy with academic section and department heads in term of developing curriculum
to reach education achievement and academic excellence (2) teachers from 8
departments should have roles together in setting up learning management focusing
on academic achievement according to Students – centered Learning, various activities
and student potential (3) students should have reading habit and skill in searching
knowledge from libraries, learning resources and other medias (4) teaching process
should follow the national strategic framework and skill needed for 21st century: critical
thinking, creativity, self-confidence, knowledge seeking, information literacy,
determination, patience, person of hard working and intelligent, and social
responsibility (5) class environment should support students learning and their ability
in searching information including LAN system, WIFI for providing students to access
information by their communication devices or computers by themselves (6) a variety
of authentic evaluations should be provided as well as for critical thinking skill, and
students should gain their knowledge through writing method than multiple choices (7)
encourage teachers to use variety of teaching materials in different subjects with
enough and high quality materials. 3) From studying Inquiry-based Learning (5E), this
learning includes 5 steps of learning management: (1) Engagement (2) Exploration (3)
Explanation (4) Elaboration (5) Evaluation, the result of synthesizing Open Approach,
the approach consists of (1) Posing Open-ended Problem (2) Students' Self Learning (3)
Whole Class Discussion and (4) Summary through connection.
2. The result of The Development of Teaching Model by Inquiry-Based Learning
(5E) with Open Approach found that 1) Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E)
with Open Approach to improve Analytical Thinking and Problem Solving Ability in
Basic Data Analysis for Mattayom 6 Students consists of (1) basic theory of learning (2)
objectives (3) teaching process including Inquiry - Based Learning (5E) with Open
Approach; Posing Open-ended Problem, Students' Self Learning, Whole Class
Discussion and Summary through connection. 2) the result of Basic Mathematics 5
teachers Appreciation Influence Control under Nakhon Ratchasima Provincial
Administration Organization found that all teachers agreed that the appropriate
complete teaching components in teaching process is suitable to develop student

ability to do class activities by their own. According to the teaching process details in
the lesson plan written in the manual, all teachers suggested that there should be
more details about critical thinking skill evaluation criteria, because critical thinking skill
was mentioned as the objective, thus there must be the evaluation about the objective
as well. 3) the result of the teaching experts evaluation on Inquiry-Based Learning (5E)
with Open Approach found that Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E) with
Open Approach was at “Highest” level ( X = 4.56, S.D.=0.54). 4) The efficiency test result
of Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open Approach to improve
Analytical Thinking and Problem Solving Ability in Basic Data Analysis for Mattayom 6
Students on non-sampling group with 75/75 criteria is that the efficiency value on small
group is 73.39/72.08 (E1/E2) and the Try Out group efficiency value is 76.19/75.98 (E1/E2).
Therefore, the efficiency of Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open
Approach to improve Analytical Thinking and Problem Solving Ability in Basic Data
Analysis for Mattayom 6 Students is 75/75 as specified criteria.
3. The result of Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open
Approach to improve Analytical Thinking and Problem Solving Ability in Basic Data
Analysis on Mattayom 6 Students found that 1) Posttest learning achievement result
on sample group students by using Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E) with
Open Approach to improve Analytical Thinking and Problem Solving Ability in Basic Data
Analysis is statistically significant different at .05 higher than pretest learning
achievement result. 2) The percentage of student critical thinking skill after using
Teaching Model by Inquiry-Based Learning (5E) with Open Approach to improve
Analytical Thinking and Problem Solving Ability in Basic Data Analysis on Mattayom 6
Students is higher at 77.14 which passes the specified criteria of 75. 3) the sample
group student problem solving ability after using Teaching Model by Inquiry-Based
Learning (5E) with Open Approach to improve Analytical Thinking and Problem Solving
Ability in Basic Data Analysis for Mattayom 6 is higher than before using the teaching
model statistically significant different at .05.
4. The students satisfaction on studying by using Teaching Model by InquiryBased Learning (5E) with Open Approach to improve Analytical Thinking and Problem
Solving Ability in Basic Data Analysis for Mattayom 6 is at “Highest” level ( X = 4.54,
S.D.=0.51)

