
การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�องระบบนิเวศที�ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจัดระบบความคดิโดยใช้แผนผงั กบัการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ 
นางสาวนาวินทร์  ประดิษฐ์ธานี * 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื อง 
ระบบนิเวศ ที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5Eร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใช้
แผนผงั กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ  
กลุ่มตวัอยา่งที ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3  ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจั น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครซึ งไดจ้ากวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลากจาก 5 หอ้งเรียน มาจาํนวน 2 หอ้งเรียน มีจาํนวน
นกัเรียน 60 คน เครื องมือที ใชใ้นการวจิยัคือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เรื อง
ระบบนิเวศ มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.34-0.69,ค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าระหวา่ง 0.21-0.72 และ ค่าความ
เชื อมั นเท่ากบั 0.88 ไดผ้ลดงันี�  ผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  เรื องระบบนิเวศ นกัเรียน 
ชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 ที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5Eร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิด
โดยใชแ้ผนผงักบัการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 
0.05 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5Eร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั มีค่า
คะแนนเฉลี ยสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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บทนํา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 ในหมวด4 วา่ดว้ยแนวการจดัการศึกษาจะกล่าวถึงหลกัการ 
สาํคญัของการจดักระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 22) ซึ งรวมถึงจุดมุ่งหมายและสาระเนื�อหาของ
หลกัสูตร (มาตรา 23 และ27) กระบวนการจดัการ (มาตรา 24) และการประเมินผล (มาตรา 25) องคก์รจดัทาํ
หลกัสูตร (มาตรา 26) และเงื อนไขของความสาํเร็จอื นๆ ในมาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที สุด กระบวนการจดัการ
ศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพและมาตรา 23 การจดัการ
ศึกษา ทั�งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
รวมทั�งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เรื องการจดัการ  การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ั งยนื  มาตรา 27 ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้น    
ต่างๆของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ มีผลต่อการเปลี ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั�ง
ประเทศไทยดว้ย จึงมีความจาํเป็นที จะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร การศึกษาของชาติ ซึ งถือเป็นกลไกลสาํคญัใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื อสร้างคนไทยใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ 
พร้อมที จะแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 9-10) ซึ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวชิาการไดติ้ดตามผลและดาํเนินการวจิยัเพื อพฒันาหลกัสูตรตลอดมา          
ผลการศึกษาพบวา่ หลกัสูตรที ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันานกวา่ 10 ปี มีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ ไม่สามารถ
ส่งเสริมใหส้ังคมไทยกา้วไปสู่สังคมความรู้ไดท้นัการณ์ ในเรื องที สาํคญัดงัต่อไปนี�   การจดัหลกัสูตรและ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ียงัไม่สามารถผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นผูน้าํดา้น
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนภูมิภาค จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหค้น
ไทยมีทกัษะกระบวนการและเจตคติที ดีทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีมีความคิดสร้างสรรค ์
การศึกษาถือวา่เป็นปัจจยัที สาํคญัยิ งต่อการพฒันาคุณภาพของคนในประเทศ โดยรากฐานของชาตินั�น       
คือ คน และรากฐานของคน คือ การศึกษา ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที  10           
(พ.ศ. 2550 - 2554) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนใหมี้คุณธรรมนาํความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบั
การพฒันาการเรียนรู้ใหมี้ความรู้พื�นฐานเขม้แขง็ มีทกัษะชีวติ พฒันาสมรรถนะทกัษะของกาํลงัแรงงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการทาํงานและการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพสร้างและพฒันา
กาํลงัคนที เป็นเลิศโดยเฉพาะการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ ส่งเสริมใหค้นไทยเกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเนื องตลอดชีวติ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หนา้ 50) 
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ที มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ งเป็น
กาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์ มีความสมดุลทั�งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมือง



ไทยและเป็นพลโลก ยดึมั นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มีความรู้และทกัษะพื�นฐาน รวมทั�งเจตคติที จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื�นฐานความเชื อวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 4) ลกัษณะสาํคญัของหลกัสูตรเนน้ผสมผสานระหวา่งเนื�อหา
ความรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเสาะแสวงหาหาความรู้และในการแกปั้ญหา
ต่างๆ ทั�งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบติั นอกจากนี�กระบวนการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ทั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นทกัษะพิสัย และดา้นจิตพิสัย ซึ งผูเ้รียนควรได้
เรียนรู้กระบวนการที ผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดลงมือปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบดว้ยกิจกรรมหลากหลาย ทั�งการ
ทาํกิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การสาํรวจตรวจสอบ การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มูล        
การเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดขึ�นระหวา่งที ผูเ้รียนมีส่วนร่วม โดยการทาํกิจกรรมการเรียนเหล่านั�นจึงจะมี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได้
พฒันากระบวนการคิดขั�นสูง (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547, หนา้ 9-10)  
จากการสาํรวจสภาพปัญหาการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมธัยมบา้น
บางกะปิ คะแนนเฉลี ยเท่ากบั 38.04 ซึ งตํ ากวา่คะแนนเฉลี ยของชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัประเทศ คือ 42.91 และ 39.75 ตามลาํดบั จากรายงานผลการทดสอบดงักล่าว คะแนนเฉลี ยของ
นกัเรียนยงัอยูใ่นระดบัตํ ากวา่ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศในทุกมาตรฐาน (คณะกรรมการวชิาการ, 
2557, หนา้ 105-109) ทั�งนี�อาจเนื องมาจากกระบวนการเรียนการสอนไม่เนน้ทกัษะกระบวนการ ขาดการ
จดัการเรียนรู้ที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัหรือครูอาจจะขาดทกัษะกระบวนการสอน เพื อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา 
ที เกิดขึ�นดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการเรียนรู้ที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซึ งเป็นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที จะทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข    
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั�นตอน ไดพ้ฒันาสมอง การคิด และสติปัญญาอยา่งเตม็
ศกัยภาพ ครูซึ งมีหนา้ที เกี ยวกบัการเรียนการสอน นอกจากจะตอ้งมีความเขา้ใจในเนื�อหาอยา่งชดัเจนยงัตอ้ง
ทบทวนบทบาทของตนเองวา่การจดัการเรียนการสอนที ตนดาํเนินอยูมี่คุณภาพถูกตอ้งเหมาะสม  ดงันั�น 
การจดักระบวนการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งปรับเปลี ยนพฤติกรรมทั�งของครูและนกัเรียน ลดบทบาทของครูจาก
การเป็นผูส้อน ผูบ้อกเล่า บรรยาย สาธิต จดักิจกรรมเป็นผูชี้�แนะ กระตุน้ให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นที จะ
เรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที ครูจดัขึ�นจะตอ้งเนน้ที บทบาทของนกัเรียนตั�งแต่เริ มตน้ คือ นกัเรียนเป็นผูร่้วม
วางแผนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบติัศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลดว้ย วธีิการต่างๆ จากเหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย 
แลว้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง รวมทั�งมีการวดัผล ประเมินผล ที เนน้การพฒันานกัเรียนทั�งดา้นร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นหลกัซึ งจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั นเอง ผูว้จิยัจึง



ศึกษาคน้ควา้แนวทางที จะช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนของวชิา
วทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะรูปแบบการจดักิจกรรมที ช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคซึ์ งเป็นทกัษะที จาํเป็นต่อ
ผูเ้รียน จากการศึกษาหลกัการและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ผูว้ิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้วฎัจกัร         
สืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมที ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิดขั�นสูงซึ งประกอบดว้ย   
การคิดมีวจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์ การตดัสินใจและการแกปั้ญหา นอกจากนี�ยงัเป็นรูปแบบที 
สถาบนัส่งเสริมการสอนทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอแนะใหน้าํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะความรู้ชื อเป็นภาษาองักฤษวา่ 
Inquiry Cycle :5Eไดย้ดึตามแนวทางของนกัเรียนการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological science Curriculum 
study) โดยเสนอขั�นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั�นตอน คือ ขั�นสร้างความสนใจ (Engagement)          
ขั�นสาํรวจและคน้หา (Exploration)ขั�นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขั�นขยายความรู้ (Elaboration)  
และขั�นประเมิน (Evaluation) ซึ งการจดักิจกรรมหากดาํเนินการครบทั�งวงจรเป็นประจาํจะทาํใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ซึ งทั�ง 5ขั�นตอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที ครูจะตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคิด     
มีความคิดสร้างสรรค ์ให้โอกาสนกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองไดม้ากที สุดทั�งนี� กิจกรรมที จะใหน้กัเรียน 
สาํรวจตรวจสอบ จะตอ้งเชื อมโยงกบัความคิดเดิม และนาํไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ และไดใ้ช ้
กระบวนการและทกัษะต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์และสืบเสาะหาความรู้ นอกจากนี�ขั�นขยายความรู้เป็นขั�นตอน 
ที สาํคญั จะช่วยทาํใหน้กัเรียนเชื อมโยงความรู้ที พึ งคน้พบนั�นไปสู่ปัญหาใหม่ที ยงัสงสัยหรือน่าสงสัย  
นาํไปสู่การสาํรวจและคน้หาเสาะหาความรู้ต่อไปไม่หยดุย ั�ง ทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดให้ลึกซึ� งหรือกวา้งไกล 
มากกวา่เดิม จะช่วยทาํใหส้ามารถพฒันาทกัษะการคิดขั�นสูงซึ งประกอบดว้ยการคิดมีวิจารณญาณ ความคิด 
สร้างสรรค ์ การตดัสินใจและการแกปั้ญหาไดดี้ยิ งขึ�นนกัเรียนจะเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ�น  
(สมบติั การจนารักพงศแ์ละคณะ, 2549, หนา้ 1) และจะเชื อมโยงลาํดบัการคิดของนกัเรียนจากการสรุป
ความรู้ที ไดเ้รียนมานาํเสนอในรูปแบบแผนผงักราฟิก เช่น แผนผงัความคิดหลกั แผนผงัเวนน์ แผนผงัมโนทศัน์
ต่างๆ เป็นตน้ ซึ งเป็นรูปแบบการสื อความหมายเพื อใชน้าํเสนอขอ้มูลที ไดจ้ากการรวบรวมความรู้อยา่งเป็น
ระบบ มีความเขา้ใจง่าย กระชบั กะทดัรัด ชดัเจน โดยการนาํขอ้มูลดิบที ไดม้าจากแหล่งความรู้ต่างๆมาจดั
กระทาํขอ้มูลซึ งตอ้งใชท้กัษะการคิด เช่นการสังเกตการเปรียบเทียบ และการสรุปเป็นตน้ แลว้เลือกรูปแบบ
แผนผงัเพื อนาํเสนอขอ้มูลตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์ ผูเ้สนอตอ้งการซึ งจะช่วยพฒันาการคิดระดบัสูง 
ทาํใหผู้ ้เรียนเข้าใจสิ งที เรียน จาํได้แม่นยาํมากขึ� นและช่วยพัฒนาปัญญาของผูเ้รียนไดห้ลากหลาย 
(พิมพนัธ์ เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์ยนิดีสุข, 2556, หนา้ 64-65) 
 ดงันั�นจึงทาํให้ผูว้จิยัสนใจที จะนาํการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้5E ร่วมกบักลวธีิการ
จดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั เพื อนาํมาพฒันาผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนซึ งเชื อวา่การสอนดงักล่าวจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้



ยิ งขึ�นและช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อนัจะนาํไปสู่การเรียนรู้ที 
เกิดขึ�นจะทาํใหน้กัเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขใชเ้ป็นเครื องมือในการดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพสังคมที เปลี ยนแปลงและดาํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศ ที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5Eร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ
ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรที ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี�  นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 ของภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจั น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 หอ้งเรียน 
รวมทั�งหมด 203 คน  

กลุ่มตัวอย่างที ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 ของภาคเรียนที  2  
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจั น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไดจ้ากวธีิการ
สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)ดว้ยวธีิการจบัสลากจาก 5 หอ้งเรียน มาจาํนวน 2 หอ้งเรียน 
มีจาํนวน 60 คน จากนั�นแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื อเขา้รับการจดัการเรียนรู้รายวชิา
วทิยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศ 
 ตัวแปรที�ใช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วธีิการจดัการเรียนรู้ 2 วธีิ คือ  
 1.1 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวิธีการจดัระบบความคิดโดยใช้

แผนผงั 
 1.2 การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เรื อง ระบบนิเวศ 
เนื-อหาที�ใช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ เนื�อหาในสาระการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 6 เรื อง ระบบนิเวศ ใชเ้วลา

สอนจาํนวน 14 ชั วโมง โดยจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวนทั�งสิ�น 7 แผน สาํหรับกลุ่มทดลองที ใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั  ซึ งประกอบดว้ย
เนื�อหาดงันี�  1) ระบบนิเวศ ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 2) ระบบนิเวศบนบกและในนํ�า ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 3)โซ่อาหาร
และสายใยอาหาร ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 4) พีระมิดการถ่ายทอดพลงังาน ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 5) ประชากรในระบบ
นิเวศ ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 6) ความหนาแน่นของประชากร ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 7) วฏัจกัรของสารใชเ้วลา 2 ชั วโมง 



และสาํหรับกลุ่มควบคุมที ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติจาํนวน 7 แผน ตามแผนที ผูว้ิจยัมีอยูแ่ลว้ซึ ง
ประกอบดว้ยเนื�อหาดงันี�  1) ระบบนิเวศ ใชเ้วลา 2 ชั วโมง ระบบนิเวศบนบกและในนํ�า ใชเ้วลา 2 ชั วโมง      
3)โซ่อาหารและสายใยอาหาร ใชเ้วลา 2 ชั วโมง 4) พีระมิดการถ่ายทอดพลงังาน ใชเ้วลา 2 ชั วโมง               
5) ประชากรในระบบนิเวศใชเ้วลา 2 ชั วโมง 6) ความหนาแน่นของประชากร ใชเ้วลา 2 ชั วโมง และ             
7) วฏัจกัรของสาร ใชเ้วลา 2 ชั วโมง    
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การวจิยัเชิงทดลองครั� งนี�  มีเครื องมือที ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� คือ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& ทางการ
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศโดยมีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื องมือ ดงัต่อไปนี�  

1. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิา  วทิยาศาสตร์  เรื อง ระบบนิเวศ  ซึ งเป็นแบบทดสอบ
ที ผูว้จิยัสร้างขึ�นเพื อวดัความสามารถของผูเ้รียน ใชป้ระเมินผลการเรียนเมื อผูเ้รียนเรียนจบเนื�อหาที กาํหนดแลว้  
แบบทดสอบปรนยั  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  โดยสร้างขอ้สอบใหค้รอบคลุมผลการเรียนรู้ 
 2. นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ไปใหผู้เ้ชี ยวชาญทางการสอนวทิยาศาสตร์   
จาํนวน 5 ท่าน  เพื อตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถาม  ตวัเลือก  ภาษาที ใชโ้ดยดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม
กบัลกัษณะพฤติกรรมแลว้เลือกขอ้สอบที มีค่าดชันีความสอดคลอ้งที คาํนวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั  0.5  ขึ�นไป 
 3. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3  ปีการศึกษา  2558 
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ  จาํนวน  35  คน  แลว้นาํกระดาษคาํตอบของนกัเรียนมาตรวจให้คะแนน  ตอบถูกให ้1  
คะแนน ตอบผิดให ้0  คะแนน  

4. นาํผลการตรวจใหค้ะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ& ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ที นาํไปทดสอบกบั
นกัเรียนที ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพื อตรวจสอบหาความยากง่าย (p) ซึ งไดค้ดัเลือก
ขอ้สอบเฉพาะขอ้ที มีค่า ความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.34 – 0.69  หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ แต่ละขอ้ ซึ ง
ไดค้ดัเลือกขอ้สอบเฉพาะขอ้ที มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 0.20  ขึ�นไป ซึ งจากการคาํนวณพบวา่แบบทดสอบมีค่าอาํนาจ
จาํแนก ( r )  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.21 – 0.72 และหาค่าความเชื อมั นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& มีค่า  เท่ากบั 0.88 
 5. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนที ได ้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งและดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ

ทาํวจิยัต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเรื องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศที ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั กบัการจดัการ



เรียนรู้แบบปกติของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  3โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
ดงันี�  
 1.  สถิติที ใชต้รวจสอบคุณภาพเครื องมือ 
  1.1  หาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใช้สูตรIOC  
(วรนุช แหยมแสง, 2556, หน้า 36) 
  1.2  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ&
ทางการเรียนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
  1.3  หาคาความเชื อมั น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ& ทางการเรียน   
โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ& แอลฟาของคอนบาค (α – coefficient  cronbach)                 
      2.  สถิติที ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2.1  หาค่าเฉลี ย (Mean) ของคะแนน โดยใชสู้ตร  x̄    
  2.2  หาค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคาํนวณจากสูตร  SD  
  2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ระหวา่งกลุ่มทดลองที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงักบักลุ่มควบคุมที ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติทดสอบสมมติฐานแบบเป็นอิสระต่อกนั  (t-test แบบ Independent 
Sample test) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 
วฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที เรียนโดยใชก้ารเรียนจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงัมีคะแนนเฉลี ยสูงกวา่กลุ่มที เรียนโดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศที ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั กบัการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที   3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ไดด้งัต่อไปนี�  



 การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื องระบบนิเวศที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 0.05โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบั
กลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั มีค่าคะแนนเฉลี ยสูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซึ ง
สอดคลอ้งตามสมมติฐานที ตั�งไว ้ จากสภาพปัญหาการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยม
บา้นบางกะปิ จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที  3 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ (คณะกรรมการวชิาการ, 2557, หนา้ 105-109) มีคะแนนเฉลี
ยของนกัเรียน

ยงัอยูใ่นระดบัตํ
ากวา่ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบั
กลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงัจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนให้เพิ มขึ�นได ้เนื องจากเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที มีประสิทธิภาพ เป็นการจดัการเรียนการสอนที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มุ่งใหผู้เ้รียน
ไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นขั�นตอน ในขั�นสาํรวจและคน้หา (วไิลวรรณ แสนพาน,2553, 
หนา้ 77) เป็นขั�นที ครูจดักิจกรรม ให้นกัเรียนดาํเนินการสังเกต สาํรวจ ทดลอง เพื อรวบรวมขอ้มูล และ
เชื อถือได ้มาตอบคาํถามอธิบายประเด็นต่างๆที อยากรู้ได(้สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี2554,หนา้ 18) เป็นกระบวนการที นกัเรียนตอ้งสืบเสาะ สาํรวจตรวจสอบและศึกษาคน้ควา้ดว้ย
วธีิการต่างๆจนทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั�นอยา่งมีความหมาย สามารถสร้างเป็น
องคค์วามรู้ของนกัเรียนเองและเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ที เชื อวา่ กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ที แทจ้ริงของนกัเรียน
ไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครู หรือนกัเรียนเพียงแต่จดจาํแนวคิดต่างๆ ที มีผูบ้อกให้เท่านั�น แต่การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ตามทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการที นกัเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา สาํรวจตรวจสอบ 
และคน้ควา้ดว้ยวธีิการต่างๆ จนทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั�นอยา่งมีความหมาย 
จึงจะสามารถเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนานสามารถ
นาํมาใชไ้ดเ้มื อมีสถานการณ์ใดๆมาเผชิญหนา้ (Inquiry Process) (ทิศนา แขมมณี, 2557, หนา้ 90-94) ซึ งทั�ง  
5 ขั�นตอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคิด มีความคิดสร้างสรรค ์เป็นการใหโ้อกาส
นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองไดม้ากขึ�น นอกจากนี�ขั�นขยายความรู้เป็นขั�นตอนที สาํคญั จะช่วยทาํให้
นกัเรียนเชื อมโยงความรู้ที พึ งคน้พบนั�นไปสู่ปัญหาใหม่ที ยงัสงสัย  นาํไปสู่การสาํรวจคน้หา เสาะหาความรู้
ต่อไปไม่หยดุย ั�ง ทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดใหลึ้กซึ� งหรือกวา้งไกลมากกวา่เดิม แลว้สามารถเลือกรูปแบบการ
สื อความหมายเพื อใชน้าํเสนอขอ้มูลที ไดจ้ากการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ มีความเขา้ใจง่าย กระชบั กะทดัรัด 
ชดัเจน ซึ งการสรุปความรู้ ในรูปแบบแผนผงัต่างๆ จะช่วยพฒันาการคิดระดบัสูง ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจสิ งที 
เรียน จาํไดแ้ม่นยาํมากขึ�น ส่งผลใหก้ารเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ มขึ�น (ทิศนา  แขมมณี, 2557, 
หนา้ 232)  



 ดงันั�นการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั 
สามารถทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เรื องระบบนิเวศ สูงกวา่การจดัการเรียนรู้
แบบปกติ ซึ งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรายทุธ อิสระสุข (2557, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเรื อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เรื องอาหารและสารอาหารของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที  2         
ที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวจิยัพบวา่ 
นกัเรียนที ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ&
ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) มีค่าคะแนนเฉลี ยสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมจิต ผองแซง    
(2557, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้uขั�นร่วมกบัการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกที มี
ต่อผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี 
ที  v โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลาผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ& ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั�นมธัยมศึกษาปีที  6โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา ที เรียนโดยการการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั�นร่วมกบัการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกสูงกวา่ของนกัเรียนที เรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามปกติ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนดงักล่าวที เรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    
5 ขั�นร่วมกบัการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกสูงกวา่ของนกัเรียนที เรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามปกติ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 
  w. หน่วยงานต่างๆทางดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่ายวชิาการ ควรมีการนาํการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั เผยแพร่ใหค้รูได้
ทราบ เพื อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 2.  การสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้5E ร่วมกบักลวิธี
การจดัระบบความคิดโดยใช้แผนผงั มีขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ตามลาํดบัขั�นตอน  ครูควรแนะนาํวิธีการ
และขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเข้าใจก่อนเริ มทาํการเรียน  และในการจดักลุ่มให้แต่ละกลุ่มมี
นกัเรียนที มีความสามารถเก่ง  ปานกลาง  อ่อนคละกนั เพื อใหเ้กิดช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มและมีแรงจูงใจให้
นกัเรียนสนใจที จะเรียนรู้มากขึ�น 

 3.  เวลาที ใชใ้นการทาํกิจกรรมครูผูส้อนอาจยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมตามระดบั
ความสามารถของนกัเรียน แต่ไม่ควรยดืหยุน่มากเกินไปเพราะจะทาํใหก้ารทาํกิจกรรมไม่ประสบ
ความสาํเร็จและเกิดความเบื อหน่าย 



 4. หากครูผูส้อนนาํการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวิธีการจดัระบบ
ความคิดโดยใช้แผนผงั ไปใช้แล้วเกิดผลสัมฤทธิ& ที ดีต่อนกัเรียนและโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่าย
วชิาการควรสนบัสนุนให้มีการคน้ควา้วิจยัพฒันาอยา่งต่อเนื อง เพื อพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงั ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 
 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิย  
  1. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื อเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกบักลวธีิการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงัร่วมกบัวธีิการสอนแบบอื นๆ 
เช่น การเรียนรู้ 5E ร่วมกบักลวธีิ Predict-Observe-Explain (POE) 
  2. ควรมีการศึกษาวิจยัที เกี ยวกบัตวัแปรอื นๆ ที มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกบักลวิธีการจดัระบบความคิดโดยใช้แผนผงั เช่น ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการคิดแบบมี
วจิารณญาณ 
  3. ควรมีการศึกษาวจิยัในการเรียนการสอนวชิาอื นๆและประชากรกลุ่มตวัอยา่งระดบั 
ชั�นอื นๆ  
  4. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกบักลวธีิการสอนที หลากหลาย เช่น กลวธีิแบบร่วมมือร่วมใจ  กลวธีิหมวก v ใบ       
(De Bono’s hats) เป็นตน้ 
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