การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s 2) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ
5 E’s ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแผนผัง
มโนมติของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ระหวาง กอนเรียนและ
หลังเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2548 โรงเรียนเวทีราษฎรบํารุง อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย จํานวน 23 คน ที่ไดมาโดยวิธีสุม
แบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวงจรการเรียนรู
แบบ 5 E’s เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มีคาความเชื่อมั่น 0.95 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ มีคาความเชื่อมั่น
0.94 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตาง
โดยการทดสอบคาที (t-test) ซึ่งคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชวงจรการเรียนรูแ บบ 5 E’s
มีประสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ (E1/E2) ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเทากับ 92.08/84.67 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการ
และผลลัพธ (E1/E2) ดานความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ เทากับ 89.39/78.84
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคอื 75/75
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2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s มีคะแนนความสามารถใน
การเขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to investigate the efficiency of the science
instructional activities using 5 E’s Learning Cycle Model; (2) to study science learning
achievement of Matayomsuksa one students using 5 E’s Learning Cycle Model; and (3) to study
the ability to make conceptual mapping of Mattayomsuksa one students using 5 E’s Learning
Cycle Model.
The sample of this study consisted of 23 students studying in the first semerter of the
academic year 2005 at Weteeratbumrung School, Phaorai District , Nongkhai Province chosen by
cluster sampling. The researcher used one group pretest – posttest design. Instuments used in this
research consisted of Model 5 E’s lesson plans , the science learning achievement test on “Life
and Environment ” with the reliability index of 0.95 , the concept formation competence test with
the reliability index of 0.94. Statistics used for data analysis included mean , standard deviation
and t-test , using the program SPSS for Windows
The research results can be summarized as follows.
1. The efficiency of the science instructional activities has the criteria relation between
process and output (E1/E2) of 5 E’s Learning Cycle Model of 92.08/84.67 and 89.39/78.84 which
was higher than the determined criteria of 75/75.
2. Posttest scores on science learning achievement on “Life and Environment ” of
students were significantly higher than pretest scores at the .01 level.
3. Posttest scores on creating of the conceptual mapping on “Life and Environment ”
were significantly higher than pretest scores at the .01 level.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเรียนรูว ิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ
ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร
มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและมีความสุขที่
จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม
สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่
คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นได การเรียนรูว ิทยาศาสตรเปนการเรียนรูต ลอดชีวิต เนือ่ งจากความรู
วิทยาศาสตรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตอง
เรียนรูเพือ่ นําผลการเรียนรูไ ปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผูเ รียนไดเรียนวิทยาศาสตรโดย
ไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด
ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจ และเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับวิชาอื่นและชีวิต ทําให
สามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2546 : 1 - 3)
การสอนตามแนวการสรางองคความรู (Constructivism) เปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายของการจัดการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ในมาตรา 22 และมาตรา 24 ซึ่งเนนวาผูเรียนเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกปญหา อีกทัง้ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน
รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งการสอนตามแนวการสรางองคความรูมีอยูหลายวิธี
เชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรูตามแนววิทยาศาสตร-เทคโนโลยี-สังคม
การอภิปราย การทดลองปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบ การสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนเปนผูริเริ่ม การ
บรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิด วิธีสอนตามแนวการสรางองคความรู อีกวิธีหนึ่งคือ วงจรการ
เรียนรูแบบ 5 E’s ที่นําเสนอโดย Roger Bybee
ผูวิจัยในฐานะผูสอนกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ไดพบปญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร เชน นักเรียนสวนมากไมสนใจเรียน ขาดทักษะการคิด การจัดการเรียนรูไมยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ ครูเนนการบรรยาย ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น ตองเนนให
นักเรียนเปนผูล งมือกระทํา ฝกคิดดวยตนเอง ผูสอนควรทําหนาที่เปนผูแนะนํา ใหคาํ ปรึกษากับ
นักเรียนมากกวาที่จะเปนผูบอกเลาใหนักเรียนจดจําเนื้อหาสาระ โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณเดิม
การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่นักเรียนไดรับมาแลวกอนเขาสูหองเรียน
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ดวยเหตุผลดังกลาว ผูว ิจยั มีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวงจรการเรียนรู
แบบ 5 E’s ผนวกกับการประเมินผลดวยการสรางแผนผังมโนมตินาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวย
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ่งแสดงเปนรูปแบบการสอน ดังนี้

ขั้นนํา
(Engagement)

ครูและนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมใหนักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ
เดิมกับประสบการณใหม ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังตอไปนี้
1. สรางความสนใจ
2. สรางความอยากรูอยากเห็น
3. เสนอปญหา
4. คนหาความรู หรือ สิ่งที่นักเรียนคิดเกี่ยวกับหัวขอหรือมโนมติ
5. นักเรียนถามคําถาม อะไรที่เรารูแลว อะไรที่เราจะคนหา

ขั้นสํารวจ
(Explore)

นักเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อสํารวจปรากฏการณและสื่อที่สงเสริมให
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสื่อสารระหวางเพื่อนและครู
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห อภิปรายและสรุปรวมกัน

ขั้นอธิบาย
(Explain)

นักเรียนนําเสนอความรู ความคิดหรือเหตุการณที่ไดจากการสืบคน
อยางมีเหตุผล ดวยการอธิบายสิ่งที่สังเกต แนวคิด คําถามหรือ
สมมติฐาน นักเรียนอาจจะเขียนสื่อความ วาดภาพ เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาของนักเรียน

(Elaborate)

นักเรียนนํามโนมติที่เรียนรูไปเชื่อมโยงกับมโนมติอื่นที่เกี่ยวของ ครู
อาจนําเสนอเหตุการณที่นาสนใจ หรือสถานการณที่เปนปญหาใหม
ที่คลายกับสถานการณเดิม เพื่อใหนักเรียนนํามโนมติหรือความเขาใจ
ของตนเองไปใชกับสถานการณใหมได หรือจนกระทั่งนักเรียนนํา
ความเขาใจของตนเองไปใชในชีวิตประจําวัน

ขั้นประเมิน
(Evaluate)

ครูประเมินนักเรียนไดในทุกขั้นตอนโดยการสังเกต การสัมภาษณ
นักเรียน การนําเสนอผลงานของกลุม เมื่อเรียนจบในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูการเรียนรู

ขั้นขยายและสรางความกระจาง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรูโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรูโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวงจรการเรียนรู
แบบ 5E’ s มีคาตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ (E / E ) ไมนอ ยกวา 75 / 75
1

2

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชวงจร 5E’ s หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ความสามารถในการเรียนแผนผังมโนมติของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
โดยใชวงจร 5E’ s หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเวทีราษฎรบํารุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ปการศึกษา 2548
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ ปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เวทีราษฎรบํารุง สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 23 คน
ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผูวิจยั ใชระยะเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง สัปดาหละ 4 ชั่วโมง
เปนเวลา 5 สัปดาห โดยทําการทดลองในปการศึกษา 2548
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเนื้อหายอย 5 หัวขอ คือ
ระบบนิเวศในทองถิ่น ความสัมพันธภายในระบบนิเวศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s
4.2 ตัวแปรตาม ในการวิจยั ครั้งนี้มี 2 ตัวแปร คือ
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
4.2.2 ความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s
หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู โดยการตั้งคําถาม
วางแผนในการหาคําตอบ โดยวิธกี ารสะทอนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ และลงมือปฏิบัติ
รวมกัน ประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.1 ขั้นนํา (Engagement) เปนการจูงใจใหนกั เรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ครูและนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมใหนักเรียนเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหม
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.2 ขั้นสํารวจ (Explore) นักเรียนทํางานเปนกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การสื่อสารระหวางเพื่อนและครูในการวางแผนการสืบคนความรูด ว ยวิธีการตางๆ ทีเ่ หมาะสม ตามที่
เสนอมา เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยสรางสถานการณ
จําลอง (Simulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูล เพือ่ ใหไดมาซึ่งขอมูล
อยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป
1.3 ขั้นอธิบาย (Explain) นักเรียนนําเสนอความรู ความคิด หรือเหตุการณทไี่ ดจาก
การสืบคนอยางมีเหตุผลดวยการอธิบายสิ่งที่สังเกต แนวคิด คําถาม หรือสมมติฐาน นอกเหนือ
จากการอธิบายนักเรียนอาจจะเขียนสื่อความ วาดภาพ เพื่อเปนหลักฐานแสดงพัฒนาการความกาวหนา
ของนักเรียน
1.4 ขั้นขยายและสรางความกระจาง (Elaborate) นักเรียนนํามโนมติที่เรียนรูไ ปเชื่อมโยง
กับมโนมติอื่นที่เกี่ยวของ ครูอาจนําเสนอเหตุการณทนี่ าสนใจหรือสถานการณที่เปนปญหาใหมที่
คลายกับสถานการณเดิม เพือ่ ใหนกั เรียนนํามโนมติหรือความเขาใจของตนเองไปใชกับสถานการณ
ใหมได
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1.5 ขั้นประเมิน (Evaluate) ครูประเมินนักเรียนไดในทุกขั้นตอนโดยการสังเกตการสัมภาษณ
นักเรียน และการนําเสนอผลงานของกลุม เมื่อเรียนจบในแตละแผนการจัดการเรียนรู
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ดําเนินการตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู ที่ทาํ ใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติตามเกณฑ โดยผูวิจัยไดกําหนด
ประสิทธิภาพของกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้ E1/E2 คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520 :
135 – 136 ; ศักรินทร สุวรรณโรจนและคณะ, 2538 : 30 – 31) โดยที่
75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการทีจ่ ัดไวในกิจกรรมการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละจากการปฏิบัตกิ ิจกรรมในระหวางเรียน ไดมาจากการเขารวมกิจกรรม และการนําเสนอ
ผลงานของนักเรียน
75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ
หลังเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดไดจากคะแนน
ที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 2
เรื่อง ชีวิตกับสิง่ แวดลอม ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
4. แผนผังมโนมติ หมายถึง แผนภาพที่แสดงความสัมพันธของมโนมติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางมีระบบและเปนลําดับขั้น โดยอาศัยคําหรือขอความเปนตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนมติ
ตาง ๆ เปนไปอยางมีความหมาย
5. ความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนซึง่ วัดได
จากคะแนนทีน่ ักเรียนเติมคําหรือขอความในแผนผังมโนมติตามเกณฑการใหคะแนนของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548
โรงเรียนเวทีราษฎรบํารุง สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน 45 คน
ซึ่งจัดนักเรียนในแตละหองเรียนแบบคละความสามารถ
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 23 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ มีเครื่องมือทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชวงจร
การเรียนรูแบบ 5E’s จํานวน 10 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
มี 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู จํานวน
10 ฉบับ
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติในแตละแผน
การจัดการเรียนรู จํานวน 10 ฉบับ
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนากิจกรรม
การวิจยั ครั้งนีผ้ ูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยแยกเปน 2 ขั้นตอน คือ การทดลองเพื่อตรวจสอบและหาประสิทธิภาพเบื้องตน
และการทดลองภาคสนามเพือ่ ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
การทดลองเพือ่ ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพเบื้องตน
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากการขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ การสอบถามจากครูผูสอนและการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความ
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ กับการจัดกิจกรรมวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s
2. การทดลองเดี่ยวและการทดลองกลุมเล็ก ดําเนินการทดลองกับนักเรียน
จํานวน 4 คน (ทดลองเดี่ยว) เพื่อพิจารณาปรับปรุงความถูกตอง ความเปนปรนัยของภาษาเวลาที่ใช
ความเปนไปไดและความเหมาะสมของกิจกรรม ดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู
แลวนําไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 12 คน (ทดลองกลุม เล็ก) เพื่อตรวจสอบและหาประสิทธิภาพ
ั นาขึ้น กอนที่จะนําไปใชในการทดลองภาคสนาม
เบื้องตนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พฒ
การทดลองภาคสนาม
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองภาคสนามและรวบรวมขอมูลดังนี้
1. กอนดําเนินการทดลองใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิง่ แวดลอม จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม จํานวน 30 ขอ ตามลําดับ ในเวลา 2 ชั่วโมง
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2. ดําเนินการทดลอง จํานวน 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที ในแตละชั่วโมง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองและใชกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
2.1 กอนจะเริม่ เรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรูใหนกั เรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติในแตละแผนการจัดการเรียนรูกอนเรียนเพื่อตรวจสอบ
ความรูพื้นฐานเดิมที่เกีย่ วของกับเนื้อหาทีจ่ ะเรียนใหม
2.2 ใหนกั เรียนเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูวจิ ัยดําเนินการประเมินผลระหวางเรียนจากการตรวจใบงาน และ
ประเมินจากแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
2.3 ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูหลังเรียนเมื่อเรียนจบในแตละแผนการจัดการเรียนรู
3. หลังจากทดลองครบ 20 ชั่วโมงแลวใหนกั เรียนทําแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับที่ทดสอบกอนทดลอง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนําคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินกระบวนการระหวางเรียน คิดเปนรอยละ และคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ มาหาความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ โดยการ
คํานวณคา E1 / E2 เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520 : 52)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการเขียนแผนผัง
มโนมติ กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการทดสอบ ที (t - test) แบบ t - Dependent โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร SPSS for Windows

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย พบวา
1. กิจกรรมการเรียนการสอนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โดยใชวงจรการเรียนรูแ บบ 5 E’s โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวาง
กระบวนการและผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 92.08/84.67 และ กิจกรรมการเรียนการสอนดานความสามารถ
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ในการเขียนแผนผังมโนมติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ในภาพรวมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 89.39/78.84
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s มีความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลเปน
ประเด็นตาง ๆ ตามลําดับดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 92.08/84.67 และดาน
ความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติมปี ระสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการ
และผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 89.39/78.84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐานของการวิจยั ขอ 1
คือ 75/75 เนื่องจากสาเหตุดังนี้คือ
1.1 จากการใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนอยางเปน
ระบบ และไดตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องตนของกิจกรรมการเรียนการสอน กอนที่จะนําไปใช
ในการทดลองภาคสนาม โดยทดลองใชกับนักเรียนทั้งในลักษณะที่เปนการทดลองเดี่ยวและการ
ทดลองกลุมเล็ก ซึ่งเปนการทดลองใชในสภาพจริงเพื่อหาขอมูลมาปรับปรุงแกไขจากการใหคาํ แนะนํา
ของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและผูเชีย่ วชาญ ทําใหไดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กาํ หนดไวไปใชในการทดลองภาคสนาม
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s เปน
กิจกรรมที่นักเรียนไดเรียนรูโดยการศึกษาสํารวจเพื่อบงชี้ปญหาดวยตนเอง สรางสมมติฐานและ
ดําเนินการทดสอบสมมติฐานตามแนวทางที่ตัวนักเรียนเปนผูกําหนด นักเรียนจะมีบทบาทมากใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการที่นักเรียนไดมีเสรีภาพในการปฏิบัติกิจกรรม
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ จอหน ดิวอี้ ที่กลาววา
การเรียนรูจะเกิดไดดีตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติ
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1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ในระหวางที่
นักเรียนกําลังปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เชน อภิปราย โตแยง แสดงความคิดเห็น
หรือเหตุผลรวมกับนักเรียนคนอื่น นักเรียนมีโอกาสไดรบั ฟง ไดคิด ไดอภิปรายและใหเหตุผลรวมกัน
ภายในกลุม ซึง่ สิ่งเหลานี้สงผลใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน
และจากการทดสอบหลังเรียน
1.4 จากการใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s นักเรียนมีความสามารถในการเขียนแผนผัง
มโนมติ ตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 89.39/78.84 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐานของการวิจยั ขอ 1 คือ 75/75 สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก ในระหวาง
ที่นักเรียนไดเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s นักเรียนได
ฝกปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรทโี่ รงเรียนจัดขึน้ ทําใหนักเรียนไดฝก ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และไดรับความรูเพิ่มเติมในเนื้อหา ชีวิตกับสิ่งแวดลอม จึงสงผลใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติดีขึ้น
2. นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 เนื่องจากสาเหตุดังนี้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชวงจรการเรียนรูแ บบ 5 E’s เปนกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรู โดยการตั้งคําถาม วางแผนในการหาคําตอบ โดยวิธีการสะทอนความคิด
แลกเปลี่ยนประสบการณ ลงมือปฏิบัติรวมกัน และเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับ
พัฒนาการทางสติปญญา
3. ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางทีไ่ ดรบั การสอนโดยใชวงจร
การเรียนรูแบบ 5 E’s มีความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 เนื่องจากสาเหตุดังนี้กิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีการจัดเรียงตามวิธีวงจรการเรียนรูแ บบ 5 E’s ที่ประกอบดวยขัน้ นํา ขั้นสํารวจ
ขั้นอธิบาย ขั้นขยายและสรางความกระจาง และขั้นประเมิน ตามลําดับนั้น เปนลําดับขั้นตอนที่
สอดคลองกับแนวทางทีน่ ักเรียนใชในการสรางความรู นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูว ิทยาศาสตร โดย
การลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาสํารวจสิ่งที่ตองการเรียนรู และสรางมโนทัศนดวยตนเอง ดังขอคนพบ
ของเรนเนอร (Renner, 1988 : 54) ที่พบวา การจัดเรียงขัน้ ตอนการเรียนการสอนชวยพัฒนาความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับมโนมติและสงเสริมผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจยั ครั้งนี้ผูวิจยั มีขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
วงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําไปใชดังนี้
1.1 ครูผูสอนในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรทปี่ ระสบปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ
ควรออกแบบวิธีการสอนหรือใชวิธีการสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี จะ
ชวยใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติทางวิทยาศาสตร
สูงขึ้น
1.2 เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s
เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ซึ่งในการทํางาน
เปนกลุมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในกลุม รวมทั้งกลาคิดและกลาแสดงออกของนักเรียน
ดังนั้นครูควรใหความสําคัญในการจัดนักเรียนเขากลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3
คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ที่นักเรียนรูจักกันเองเปนอยางดีแลว
1.3 กอนการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ผูสอนจะตองเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ใบงาน ตรวจสอบอุปกรณการเรียนใหมีความปลอดภัย มีความพรอมในการเรียน เพือ่ ใหการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจยั ในลักษณะเดียวกันนี้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอื่นๆ และกับ
นักเรียนในระดับชวงชั้นตางๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา ระดับชัน้
เรียนและวัยของนักเรียน เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดอยางกวางขวาง
2.2 ครูผูสอนควรใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแผนผังมโนมติในลักษณะ
อื่น ๆ เชน การสรางผังมโนมติ (การออกแบบผังมโนมติเปนไปไดหลายแนวทาง) , การเติมคําใน
ผังมโนมติ (กําหนดเรื่องหรือมโนมติหลักมาให), การเติมคําในผังมโนมติ (กําหนดผังมโนมติและ
มโนมติยอยมาให) , การออกแบบผังมโนมติ (กําหนดผังมโนมติตางๆ มาให) เปนตน โดยคํานึงถึง
ระดับชั้นเรียนและวัยของนักเรียน
2.3 ควรทําการศึกษาวิจยั การสอนโดยใชวงจรการเรียนรูแบบ 5 E’s ในดานอื่นๆ เชน
ความสามารถในการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความคงทนในการเรียนรู และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร เปนตน
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