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บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อ ศกึษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอน               

แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ ด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอน                 

แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิ              

ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์                

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอยา่ง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3/1  โรงเรียน 

หนองทุ่มวทิยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 

จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาด้วยวธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้            

ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ โดยใชว้ธีิสอน แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ หนว่ยการเรียนรู้ ชวีติกับ

สิ่งแวดลอ้ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ วัดความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  

ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ E1/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2             

สถิตทิดสอบ ค่าที  t – test แบบ (Dependent Samples) , t – test (One Samples) การวเิคราะห์                

ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One – way MANOVA) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) 

ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี ้

      1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)                    

ร่วมกับผังกราฟกิที่สร้างขึน้ มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 85.01/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว ้   



 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบ                    

การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

   3.  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบ

การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

   4.  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับผังกราฟกิ มีความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.84   

 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้คอืร้อยละ 70 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

    5.  จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One – Way MANOVA) 

พบวา่นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน                  

แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ มคีะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถ               

ในการคดิวเิคราะห์  แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และผลจากการวเิคราะห ์        

ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA) พบว่า นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน         

มคีะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          

โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  จะมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียน             

ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลางและต่ านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน  มคีะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลังเรียนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียน

ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลาง และต่ า 

ABSTRACT 

                The  study aimed to investigate  the effects of learning  management  using                     

the  Model  Inquiry  Method (5E) in Conjunction  with  Concept  Mapping  in developing     

the  Model  Inquiry  Method (5E) in association with Concept  Mapping as the standard  

set of 80/80, learning  achievements, analytical  thinking abilities and science project application 

abilities of Mathayom Suksa 3 students. The samples consisted of 32 Mathayom Suksa 3 students in 

the second semester of academic year 2011 at Nong  Thum Witthaya  School  under the Office  of  

Bueng  Kan Primary Educational  Service Area, selected by cluster  random  sampling. Tools used in 

this study were : a test to measure achievement motivation, lesson plans using  the  Model  Inquiry  

Method (5E) in cooperation with Concept Mapping in the unit  titled “Life and Environment”, a test of 

learning achievements, a test of  analytical thinking abilities, an assessment from of science project  

application abilities. Data were statistically analyzed  using mean, standard deviation.  E1/E2 , t- test 

(Dependent Samples), t – test (One Samples), One-Way MANOVA, and  One-Way ANOVA.  

 



 

The findings of this study were as follows : 

                 1.  The effectiveness of  the  lesson  plans using the Model Inquiry Method (5E)  

in conjunction with Concept Mapping was 85.01/83.13 which was higher than the set standard of 80/80. 

 2.  The students in Mathayom Suksa 3 gained higher  learning achievements  

after learning using the Model Inquiry Method (5E) in cooperation with Concept Mapping  

at the .05 level of significance. 

 3.  There was a difference in the analytical thinking abilities of  the  students            

after being taught by the Model Inquiry Method (5E) in association with Concept Mapping higher  

than prior to learning at the .05 level of significance. 

 4.  The students in Mathayom  Suksa 3 who were taught by the Model Inquiry Method (5E) in  

collaboration with Concept Mapping attained science project application abilities which passed the level of  

70 % showing a mean score of 76.84 % at the .05 level of significance.  

     5.  According to Multiple One-Way Analysis of  Variance (One - way MANOVA), it was 

found  that  the students in Mathayom Suksa 3 with different achievement  motivation after being 

taught by the Model  Inquiry Method (5E) in conjunction with Concept Mapping gained learning  

achievements and analytical thinking abilities, with significant difference at the .05 level. In addition, 

One-Way Analysis of Variance (One - Way ANOVA) indicated that : The average scores among                

the students with different achievement motivation were statistically significant at the .05 level.  The  

students with higher achievement motivation gained the learning achievement scores higher than 

those students with moderate and low achievement  motivation. The average scores                     

of the analytical thinking abilities of the students with different achievement motivation were 

statistically significant at the .05 level. The students with the high achievement motivation gained 

higher  analytical thinking ability scores higher than those students with the moderate                               

and low analytical thinking abilities respectively. 
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การด าเนนิชีวิต ของมนุษยทุ์กชาตทุิกภาษา การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์นับวา่มีความส าคัญมาก  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะมีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศเป็นอยา่งยิ่งด้วยเหตุผลอย่างนอ้ย 2 ประการ 

ดังนี้ ประการแรก โลกปัจจุบันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์ ทุกคนตอ้งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยตีลอดเวลาไมท่างใดก็ทางหน่ึง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเครื่องช่วยท าให้มนุษย์

สะดวกสบายและมคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ แตใ่นขณะเดียวกันผลจากความเจรญิก้าวหนา้ของวทิยาศาสตร์และ



 

เทคโนโลยกี็อาจท าให้เกิดผลเสียได้อยา่งมหันต์ ถ้ามนุษยเ์ลอืกใช้ไม่เป็นและไม่เท่าทัน ฉะนัน้ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง

มคีวามรู้ความเข้าใจพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างด ีเพื่อชวีติและสังคมท่ีมีคุณภาพ  ประการท่ี

สอง  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีบีทบาทส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศ ให้เจรญิก้าวหนา้ไปอย่างรวดเร็ว  

เพราะได้ใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างฐานเศรษฐกิจ  ในสาขา 

การผลิตท้ังดา้นเกษตร อุตสาหกรรม บริการตลอดจนการจัดการและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

ก็เป็นปัจจัยช้ีขาดที่ส าคัญของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การเมอืง และการทหาร  ยิ่งกวา่ความสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติและความกว้างใหญ่ของดินแดน (ศุภชัย ทว,ี 2551, หนา้ 48) 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดจุดหมาย 

ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญข้อหนึ่งวา่ ผู้เรียนจะต้องมคีวามรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถ                     

ในการสื่อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยแีละมีทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, 

หนา้ 5) และเมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานแล้วผู้เรียนจะต้องใชค้วามรู้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการด ารงชีวิต การศึกษา หาความรูเ้พิ่มเตมิ ตั้งค าถามที่มกีารก าหนดและ

ควบคุมตัวแปรคิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทางวางแผน และลงมอืส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และ

ประเมินความสอดคล้องของขอ้มูล และสรา้งองค์ความรู้ สื่อสารความคิดจากผลการส ารวจตรวจสอบ

โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแสดงถึงความสนใจมุ่งมั่นรับผิดชอบรอบคอบ 

และซื่อสัตย์ในการ สบืเสาะหาความรู้โดยใชเ้ครื่องมือและวิธีการท่ีให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถอืได้ และสามารถ

ท างานรว่มกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 96-97) 

 ดังนั้น การเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ต้องมกีารเรียนรู้อยา่งแทจ้รงิ  บนพืน้ฐานและปัจจัย            

ตามขัน้ตอนและเป็นรูปธรรม ประเทศท่ีมุ่งเนน้พัฒนาด้านวทิยาศาสตร์จะเป็นผู้น าดา้นเทคโนโลย ี  ตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมา  การพัฒนาการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ของประเทศไทย ยังไมม่กีารพัฒนาเท่าท่ีควร

ด้วยสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 1) การก าหนดหลักสูตรการศึกษารัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 2) การขาดแคลนครู

วทิยาศาสตร์  เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรท่ีมากขึ้น และ 3) ขาดแคลนงบประมาณการจัดหาสื่อ

อุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน การท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธกิารเป็นผู้ก าหนดหลักสูตร          

ให้ใชเ้ป็นมาตรฐานของโรงเรียนท่ัวประเทศ ท าให้มีขอ้จ ากัด การจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มของแต่ละชุมชนท่ีมีความแตกต่างกัน ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้           

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสัมฤทธ์ิผล การขาดแคลนครูวทิยาศาสตร์เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข    

อย่างเป็นรูปธรรม การเพิ่มขึ้นของประชากรท าให้ผู้เรียนมากขึน้ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนสูงท าให้ครูตอ้ง

รับผิดชอบมากขึ้น ท าให้มีเวลาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนนอ้ยลง การพัฒนาจึงชะงัก การสอนจึง

เนน้แต่ต ารา ขาดความรูจ้ากแหล่งรอบรู้ภายนอกท าให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหนา่ยไม่กระตอืรือร้นท่ีจะไป

แสวงหาความรู้ ด้วยการสบืค้นขอ้มูล จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายไม่สามารถน าความรู ้



 

ทางวทิยาศาสตร์ ไปแก้ปัญหาชวีติจริงได ้(สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546, 1) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ท่ีเนน้กระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ท า

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังเป็นระบบกลุ่มและรายบุคคลโดยอาศัยแหลง่เรียนรู้ท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น  

โดยผู้สอนมบีทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุน้ แนะน า ช่วยเหลอืให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ขณะที ่

อยู่ในสถานศกึษาและเมื่อออกจากสถานศกึษาไปประกอบอาชพีแลว้ จากปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนหนองทุ่มวทิยา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา พบปัญหาว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์

ท่ีก าหนด  โดยผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทุ่มวทิยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ  ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนท่ี 1/2553 และภาคเรียนท่ี 2/2553 นักเรียน จ านวน 37 คน พบวา่ 

นักเรียนมคีะแนนวทิยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 69.16 และ 72.33 ตามล าดับซึ่งต่ ากว่าเกณฑก์ารประกัน

คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 80 จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์ รอ้ยละ 75 ของคะแนนเต็ม (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองทุ่มวทิยา, 2553, หนา้ 15) ซึ่งผลยังไมเ่ป็น

ท่ีพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ผู้บริหารและครูผู้สอน 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาหรือข้อบกพร่องในดา้นการจัดการเรียนการสอน ในดา้นหลัก ๆ                

คือ ด้านตัวครูผู้สอนและดา้นตัวนักเรียน พบปัญหาหรอืขอ้บกพร่องท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้ครูจัดกิจกรรม                

การเรียนรู้ท่ีไม่หลากหลาย ขาดความน่าสนใจ เนน้การท่องจ ามากกว่าการฝึกทักษะกระบวนการคดิ

วเิคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไมเ่นน้นักเรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ  

ในการวัดและประเมินผลสว่นใหญ่ยังเนน้ขอ้สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่วนการวัดผลประเมินผล 

ในดา้นอื่น ๆ เกณฑ์การประเมินยังขาดความชัดเจนและไมค่รอบคลุม ส าหรับปัญหาที่พบด้านตัวนักเรียน 

คือ นักเรียนขาดความกระตือรือร้นและขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ไมม่ทัีกษะ

กระบวนการคิดวเิคราะห์ ขาดการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปประเด็น

ส าคัญของเนื้อหาและไมส่ามารถเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้   

จากปัญหาท่ีกลา่วมา ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อช่วยให้

นักเรียนมคีวามกระตอืรือร้นในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เชื่อมโยงความรู้จากเนือ้หาบทเรียนแลว้สรุปประเด็นท่ีส าคัญเพื่อให้

เข้าใจได้งา่ยขึน้และจดจ าได้นาน จากการศึกษาค้นควา้ พบวา่ รูปแบบการสอนโดยวธีิสบืเสาะหาความรู้

เป็นรูปแบบหนึ่ง ที่ฝึกให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการสบืเสาะหาค าตอบ สถาบันสง่เสริมวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (2546, หนา้ 219) กล่าวถึงการสอนโดยวิธีสบืเสาะหาความรู้ ไวว้า่ เป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้

ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมและมคีวามกระฉับกระเฉง กระตอืรือร้นในการ ท่ีจะเรียนรู้ อยากรู ้

อยากเห็น แสวงหาค าตอบด้วยการปฏบัิตจิรงิ ซึ่งจะชว่ยส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  



 

ดังงานวจิัยของ ฟาราจ (Faraj, 1986, หนา้ 153)  ท่ีได้ท าการศกึษาวธีิสอนวทิยาศาสตร์แบบสบืเสาะ พบวา่  กลุ่ม

นักเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบสบืเสาะมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

การสอนแบบเดิมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิัยของ ยุพา กุมเภาว์ (2550, 

หนา้ 53 - 54) และ อรัญญา สถิตไพบูลย ์(2550, หนา้ 48) ท่ีศกึษาผลของการสอนรูปแบบสบืเสาะหาความรู้ 

(Inquiry  Cycle) พบวา่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ 

ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  ท าให้นักเรียนมคีวามสนุกสนานและสนใจเรียนมากขึน้   

 นอกจากรูปแบบการสอนแบบสบืเสาะแล้วยังพบวา่ มเีทคนิคการสอนอื่นๆ ที่นา่สนใจ 

อกีหลายอย่าง ซึ่งผู้วจิัยได้สนใจท่ีจะน าผังกราฟกิมาใชป้ระกอบกับรูปแบบการสอนแบบสบืเสาะ              

ท้ังนีเ้พื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศนส์ าคัญและสามามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่ส าคัญเพื่อน าสู่การปฏบัิติ                

ได้ดีขึ้น  ท้ังน้ีเพราะการเรียนรู้โดยใชผ้ังกราฟกิ (Graphic  Organizers) ซึ่งพัฒนามาจากการเรียนรู้ 

อย่างมคีวามหมายของ Ausubel (1968, หนา้ 7-9) ซึ่งกล่าวโดยสรุปวา่ การท่ีผู้เรียนได้เชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่

เข้าสูโ่ครงสร้างทางปัญญา จะชว่ยให้ผู้เรียนสามารถคงความรู้และจัดล าดับความคิด เพื่อเชื่อมโยงความคดิ

เพื่อเชื่อมโยงความรู้ท าให้เกิดความเข้าใจ  เป็นการเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย ในปัจจุบันผังกราฟิก 

ได้พัฒนาขึ้นหลายรูปแบบ อาทิเชน่ ผังความคิด (Mind  Map) ผังมโนทัศน์ (Conce pt Map) เวนน์ไดอะแกรม 

(Venn - Diagram) ผังก้างปลา (Fish  Bone) ผังใยแมงมุม (Spider  Map) เป็นต้น และจากงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการใชผ้ังกราฟกิมาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ น้ าผึง้  มนีลิ (2545, หนา้ 126) ดลฤด ี

 รัตนประสารท (2547, หนา้ 9) บุญน า เท่ียงดี (2548, หนา้ 49) และจุฬาลักษณ์ ภูมิปัญญา (2550, หนา้ 85)  

พบในท านองเดียวกันวา่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชผ้ังกราฟกิ สามารถใช้ในการรวบรวมขอ้มูล

หรือความรู้ท่ีได้อยา่งเป็นระบบ ท าให้สรุปเร่ืองท่ีเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี และสามารถท าให้ผู้เรียน 

 เกิดทักษะการคิดวเิคราะห์ได้ 

  จากจุดเด่นของวธีิสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) และข้อดีของการใช้ผังกราฟิกดังกล่าว   

ผู้วิจัยมีเชื่อม่ันวา่วธีิสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ จะเป็นตัวช่วยในการกระตุน้ 

ให้นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียนได้มคีวามร่วมมอืในการท ากิจกรรมมากขึน้  

และผังกราฟกิจะชว่ยให้นักเรียนสามารถเขยีนสรุปความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กันของข้อความรู้น้ัน ๆ ได้

อย่างชัดเจนเป็นระบบ เขา้ใจง่ายมากขึน้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของมโนมตเิละข้อความรู้น้ัน  

และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้สัมผัส กับประสบการณ์ตรง โดยนักเรียนได้มสี่วนร่วมในการส ารวจ

สภาพแวดลอ้มในท้องถิ่น จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีผู้สอน

เป็นผู้ผลักดันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 วชิาวทิยาศาสตร์  จนในท่ีสุดนักเรียนจะได้ใชอ้งคค์วามรู้ท่ีสั่งสมมาน าเสนอในรูป 

ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหา และส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มในท้องถิ่น

ของนักเรียน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชวีติและสิ่งแวดลอ้มตอ่ไป 



 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุง่หมายของการวจิัย ไวด้ังนี้ 

 1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)                

ร่วมกับผังกราฟกิ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน                         

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ   

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะหก์่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ   

 4.  เพื่อศึกษาความความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ   

 5.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะหห์ลังเรียน   

โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  

ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ส าหรับการวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใชผ้ังกราฟกิ 

พบวา่ เคแกน (Kagan, 1998; อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ,์ 2543, หนา้ 36) กล่าววา่  ผังกราฟกิ              

เป็นท้ังภาพและข้อความ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งตื่นตัว (Active  learning)                  

จะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ชว่ยให้ผู้เรียนสามารถจ าได้ระดับสูง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ                               

ในสิ่งท่ีอยากเรียนย่ิงขึ้น จ าข้อมูลได้และเป็นการจ าแบบถาวร 

 จากแนวคิดตา่ง ๆ เหลา่นี ้ผู้วิจัยเห็นว่าถ้าน าแผนผังกราฟกิมาเสริมในขัน้ตอนการสอน            

ในขัน้ต่าง ๆ จะชว่ยให้ผู้เรียนใชค้วามคิดในการจัดกระท าข้อมูล ซึ่งเป็นการเนน้ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้

ตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น รวมท้ังสง่ผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้นและท าให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ จึงน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด  

ในการวิจัย ดังแสดงในภาพ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

  1.  สุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทุ่มวทิยา ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้จากการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่มนักเรียน                

มาจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน 

  2.  ก่อนการจัดการเรียนรู้ ทดสอบกลุ่มตัวอยา่งด้วยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

1.  การสอนแบบสบืเสาะ         

หาความรู ้เป็นการสอนท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้           

ด้วยการปฏบัิตแิละสรุป         

เป็นองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

2.  ผังกราฟกิประกอบ              

การสอน เป็นเครื่องมือ                   

ในการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิม                

กับความรู้ใหม่ ท าให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและ

จดจ าได้นาน 

 

 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิ                               

ทางการเรียน                      

 

จ าแนกเป็น 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลาง 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า 

 

 

ความสามารถ                     

ในการคดิวเิคราะห ์

 

ความสามารถในการท า

โครงงานวทิยาศาสตร์           

 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

การสอนแบบสบืเสาะ               

หาความรูร่้วมกับผังกราฟกิ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นการส ารวจและค้นหา 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการอธิบายและ     

ลงข้อสรุปร่วมกับผังกราฟกิ 

เป็นขัน้ท่ีนักเรียนน าความรูเ้ดิม

เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นมา

จัดระบบ เป็นผังกราฟิก  

ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นการประเมินผล 

แผนผังมโนมต ิใชก้ารสรุปเนื้อหา 

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเขยีน

สรุปความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์

กันของขอ้ความรู้น้ัน ๆ ได้อยา่ง

ชัดเจน 

เป็นระบบ  เข้าใจได้งา่ยขึน้ และ

มองเห็นความสัมพันธ์ของมโนมต ิ

และข้อความรู้  

 
 
 
 ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

แนวคิด / ทฤษฎี ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 



 

 และแบง่นักเรียนตามระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธ์ิสูง กลุ่มท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลางและกลุ่มท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า   

  3.  ทดสอบกลุ่มตัวอยา่งด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์แล้วน าผลของการสอบมาตรวจให้คะแนน 

  4.  ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับผังกราฟกิ  โดยผู้วจิัยเป็นผู้สอนเอง จ านวน 10 แผน ใชเ้วลาท้ังหมด 30 ชั่วโมง  

  5.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามขั้นตอนท่ีระบุในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใชรู้ปแบบการสอนแบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ แล้ววัดคุณภาพในการจัดท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ของนักเรียน  และท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอยา่งโดยใชแ้บบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

   6.  ตรวจให้คะแนนจากแบบประเมินและแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนท่ีได ้

มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอ่ไป 

ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทุ่มวทิยา 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554 มจี านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังหมดจ านวน 65 คน 

 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียน                       

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองทุ่มวทิยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 ห้องเรียน  

จ านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) และแบง่นักเรียนตามระดับ  

ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง เป็นนักเรียนท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 5.00 กลุ่มท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลาง เป็นนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 

2.50 – 3.49 กลุ่มท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า เป็นนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.49   

เครื่องมอืที่ใชร้วบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.  เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

   1.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ         

ผังกราฟกิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00  

  2.  เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล    

   2.1. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.23 ถึง 0.69 และ

วเิคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 

   2.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ค่าความยากราย ข้อ (p) อยู่ระหว่าง 

 0.31 – 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.73 ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.92     



 

   2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์  มคี่าความยากรายข้อ (p)               

อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.77 ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 

พบวา่ มคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94 

   2.4 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 

(IOC) เท่ากับ 1.00  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิัยในครัง้นี้ผู้วจิัยด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตา่ง ๆ ดังนี ้

 1. วเิคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1.1 วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ โดยหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ E1/E2 เทียบกับเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว ้

  1.2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ วเิคราะห์ค่าสถิตพิื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

  1.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (IOC)  

ตามวธีิการของ โรวเินลล ีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton) วิเคราะห์ความยากง่าย (P)  

และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของขอ้สอบด้วยวิธีการแบบองิกลุ่ม และวเิคราะห์ความเชื่อม่ัน   

ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์- ริชชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) 

  1.4 แบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ วเิคราะห์หาดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 

ความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใชสู้ตร KR-20   

ของคูเดอร์- ริชชาร์ดสัน (Kuder – Richardson)  

  2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

   2.1 วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)  

ร่วมกับผังกราฟกิ วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2  

โดยใชส้ถิตใินการทดสอบค่าที (t – test for Dependent Samples) แบบทิศทางเดียว 

   2.3 วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ เพื่อทดสอบ

สมมติฐานข้อท่ี 3 โดยใชส้ถิตใินการการทดสอบค่าที (t – test for Dependent Samples) แบบทิศทางเดียว 

   2.4 วเิคราะห์ความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ของนักเรียน                  

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิเพื่อทดสอบ

สมมติฐานข้อท่ี 4 โดยการทดสอบค่าที (t-test-One Samples) 

   2.5 วเิคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย หลังเรียน คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน และคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห ์โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 

สบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ โดยพิจารณาตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียน 



 

เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 5 โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One – Way MANOVA) 

และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA ) 

วิธีรวบรวมข้อมูล  และสถิตทิี่ใช้ในการการวิเคราะห์ 

  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ด าเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง                

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดยมีวิธีรวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

  วธีิรวบรวมขอ้มูล  

   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1.  สุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองทุ่มวทิยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

ซึ่งได้จากการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่มนักเรียนมาจ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 32 คน 

  2.  ก่อนการจัดการเรียนรู้ ทดสอบกลุ่มตัวอยา่งด้วยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 และแบง่นักเรียนตามระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  กลุ่มท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลางและกลุ่มท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า   

  3.  ทดสอบกลุ่มตัวอยา่งด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์แล้วน าผลของการสอบมาตรวจให้คะแนน 

  4.  ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับผังกราฟกิ  โดยผู้วจิัยเป็นผู้สอนเองจ านวน 10 แผน ใชเ้วลาท้ังหมด 30 ชั่วโมง  

  5.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามขั้นตอนท่ีระบุในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใชรู้ปแบบการสอนแบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ แล้ววัดความสามารถในการจัดท า

โครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน และท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์

  6.  ตรวจให้คะแนนจากแบบประเมินและแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนท่ีได้ 

มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอ่ไป 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

                  1. สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

               2. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก ่การหาค่าความยาก 

(difficulty) หาค่าอ านาจจ าแนก (discrimination) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหา 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์  ค านวณจากสูตร KR-20 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ด้วยวิธีของเบรนเนน (Brennan) 

              3. สถิตท่ีิให้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ทดสอบค่าที t – test (Dependent Samples)  

 t-test (One Samples) ค่าดัชนปีระสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) การวเิคราะห์ความแปรปรวน

พหุคูณทางเดียว (One–Way MANOVA) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA)  



 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการด าเนนิการวิจัยสามารถสรุปผลการวจิัยได้ ดังนี ้

           1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)                    

ร่วมกับผังกราฟกิที่สร้างขึน้  มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 85.01/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว ้   

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบ            

การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ ผังกราฟกิ  สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบ

การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับผังกราฟกิ มีความสามารถในการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.84   

 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้คอืร้อยละ 70 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  5.  จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One – Way MANOVA) พบวา่ นักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับผังกราฟกิ  มคีะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลจากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA) 

พบวา่ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกันมคีะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลางและต่ า นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

แตกตา่งกันมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลังเรียนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกว่า

นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลาง และต่ า 

อภปิรายผล 

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะ 

หาความรู ้(5E) ร่วมกับผังกราฟกิ จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ มปีระสิทธิภาพ 85.01/83.13  

มปีระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ซึ่งเป็นความมุง่หมายของการวจิัยท่ีต้ังไว้ แสดงวา่แผนการ 

จัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ ผังกราฟกิของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มคีวามเหมาะสม การจัดกระบวนการเรียนการสอนมกีิจกรรม 

ท่ีสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนอยากค้นควา้ศกึษาหาความรู้ ลงมอืปฏบัิต ิ  

ค้นพบค าตอบด้วยตนเองทีละขัน้ตอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาความคิด และสตปัิญญา 

ของผู้เรียนให้เข้าในการเรียนได้ด ี ส่งผลตอ่การเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ 

ได้ดีขึ้นด้วย   



 

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ 

พบวา่ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิวชิาวทิยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

การได้ผลการวจิัยดังกล่าวเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับผังกราฟกิ  เป็นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้                     

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มกีารวางแผนในการหาค าตอบด้วยวิธีการส ารวจ ทดลอง การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ลงมอืปฏบัิตร่ิวมกัน ซึ่งสาเหตุดังกลา่วข้างตน้ นักเรียนสามารถสรา้งองค์ความรู้และสามารถ 

น าความรู้ไปใชไ้ด้  เป็นผลมาจากนักเรียนใชผ้ังกราฟกิในการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม  ท าให้นักเรียน 

สามารถจัดระบบความคิดความเข้าใจ ที่มตีอ่บทเรียนได้เป็นอยา่งดี   

 3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์กอ่นเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ พบวา่ 

นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

การได้ผลการวจิัยดังกล่าวเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับผังกราฟกิเป็นการสอนท่ีเนน้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในหลักการดว้ยตนเอง เนน้กระบวนการคดิ

ของนักเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอยา่งรอบคอบ มกีารสง่เสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความคิดวเิคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ มาจัดล าดับ และเขียนเป็นผังกราฟิก  จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุน ได้ว่า ความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ 

ผังกราฟกิ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 4. ผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ี

เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัผังกราฟกิ พบวา่ มคีะแนนเฉลี่ย รอ้ยละ 76.84 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ70 ขึน้ไป อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ 

ดังนี ้รูปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ ผังกราฟกิ เป็นกระบวนการเรียนการสอน   

ท่ีมุ่งสง่เสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นควา้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ตามหลักการเรียนรู้ตามหลัก

วทิยาศาสตร์  ซึ่งครูมหีนา้ที่เพยีงเป็นผู้คอยชว่ยเหลอืและจัดเตรียมสภาพการณ์ ให้นักเรียนลงมือปฏบัิติ 

การส ารวจค้นควา้ด้วยตนเอง นักเรียนมอีสิระในการซักถาม การร่วมอภปิรายและลงมอืปฏบัิติ เหมาะกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียน และพัฒนาผู้เรียนในด้านการท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ ในการเรียนแต่ละเร่ืองมกีิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ สามารถน าสิ่งท่ีตนเองสนใจมา

แสดงหรือสื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ ท าให้นักเรียนได้ใช้องค์ความรู้ท่ีสั่งสมมาน าเสนอในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้  

ท าให้โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมคีุณภาพสูงประสบผลส าเร็จตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 5.  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน

พหุคูณทางเดียว (One – Way MANOVA) พบว่า หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับผังกราฟกิ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ 



 

ในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 5                  

และจากการวเิคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One–Way ANOVA) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3               

ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน หลังเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟกิ  

มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวเิคราะห์แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิด

วเิคราะหส์ูงกว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิปานกลางและต่ า ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจ            

ใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีความพยายาม ความอดทน ท างานมีแผนตัง้ระดับความหวังไว้สูงและพยายามท่ีจะเอาชนะ

อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า จะมลีักษณะการท างาน                       

ท่ีไม่มเีป้าหมายหรือตัง้เป้าหมายง่าย ๆ เพราะกลัวความลม้เหลว ในการท างาน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2543, 

หนา้ 224-225)   

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ส าหรับครูสายผู้สอน ควรน ารูปแบบการสอนแบบสบื

เสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับผังกราฟกิ ไปใชพ้ัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และ

ความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ให้สูงขึ้น ซึ่งในแตล่ะขั้นการสอนมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1.1 ในขัน้ท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ครูควรเลอืกสถานการณท่ี์น่าสงสัย สอดคลอ้ง 

เหมาะสมกับเนื้อหา และความสามารถของผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน 

  1.2 ในขัน้ท่ี 2 ขั้นส ารวจและค้นหา ครูควรเตรียมสื่อ อุปกรณ ์ใบความรู้ หรือสถานท่ี 

ท่ีนักเรียนไปส ารวจหรือสบืค้นขอ้มูลให้พร้อม และควรให้นักเรียนระวังในเร่ืองความปลอดภัย 

  1.3 ในขัน้ท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุปร่วมกับผังกราฟกิ ควรสอนให้นักเรียน มคีวามเข้าใจ 

ในเนื้อหาผังกราฟกิอย่างถ่องแท้ก่อน เพื่อให้นักเรียนน าไปใชอ้ย่างถูกต้องและจดจ าเนื้อหาสาระได้นาน 

  1.4 ในขัน้ท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้อธิบายข้อความรู้ท่ีได้                    

ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันและควรเสริมแรง เพื่อให้นักเรียนมคีวามมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น 

  1.5 ในขัน้ท่ี 5 ขั้นประเมิน ควรให้นักเรียนทราบผลการประเมินและแสดงผลงาน                

ของนักเรียนให้เพื่อน ๆ ดูท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง 

   2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมกีารศึกษาวิจัย โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)                  

ร่วมกับผังกราฟกิ กับนักเรียนช้ันอื่น ๆ เพื่อจะได้ขอ้สรุปท่ีครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึน้ 

  2.2 ควรมกีารศึกษาวิจัย โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E)  ร่วมกับ  

ผังกราฟกิ ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ว่าจะได้ผลประการใด เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  2.3 ควรศกึษาในตัวแปรตามอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา                      

คิดสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจ เป็นต้น 
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