
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง สิ่งมีชีวิต 
    ในสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

             แบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศน  
ผูวิจัย    จิตรนันท ขวัญกลาง 
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
ปการศึกษา 2561 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศนครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาการจัดการเรียนรู 

วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิต
ในสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E 
รวมกับการใชผังมโนทัศนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความสามารถการคิด
วิเคราะห วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E  รวมกับการใชผังมโนทัศน  ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับ
การใชผังมโนทัศน เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จํานวน 40 คน จาก 2 
หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบการจัด การเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศน 
มีคาเฉลี่ย 4.50 ถึง 4.57 และมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ4.53 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปน
ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .24 ถึง .68 
และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .93 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห วิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยเปนขอสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต .40 - .71 คาอํานาจจําแนก (r) 
ตั้งแต .42 - .76 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.94 4) แบบวัดความพึงพอใจขอ 
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผัง
มโนทัศน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (rxy) 
ตั้งแต  .36  ถึง .57 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา
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รอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช t-test (Dependent 
Samples) 
ผลการวิจัยพบวา 

1.  การจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม โดยใช 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.82/81.38 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 

2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 

3.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศน  
มีความสามารถการคิดวิเคราะหมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะ 7E รวมกับการใชผังมโนทัศนโดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 

ระบบนิเวศ 
จํานวน  1.5  หนวยกิต 

รหัสวิชา ว 30101 เวลา  2  ช่ัวโมง 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูสอน ครูจิตรนันท  ขวัญกลาง 

 
สาระที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดลอม  
มาตรฐาน ว 2.1  

เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ 
ระหวางส่ิงมีชีวิตตาง  ๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
สาระสําคัญ 

ระบบนิเวศคือส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆท่ีอาศัยอยูรวมกันในแหลงท่ีอยูน้ันๆมีความสัมพันธท้ังใน
ลักษณะการพ่ึงพากัน การแกงแยงแขงขันกัน รวมท้ังมีความสัมพันธกับสภาวะส่ิงแวดลอมท่ีส่ิงมีชีวิต
อาศัยอยูสวนไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญท่ีประกอบดวยกลุมส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิตซ่ึงมี
ความสัมพันธกัน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกความหมายระบบนิเวศและความหมายของไบโอมได 
2. อธิบายความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศได 
3. จําแนกประเภทของไบโอมได 
4. เขียนผังมโนทัศนแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงในระบบนิเวศได 
5. เขียนผังมโนทัศนแสดงความสัมพันธของไบโอมได 

 
สาระเนื้อหา 

1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบนิเวศ 
 -ความหมายของระบบนิเวศ 
 -โครงสรางของระบบนิเวศ 
 -ประเภทของระบบนิเวศ 

  -องคประกอบภายในระบบนิเวศ 
- ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  

2. ไบโอม 
 -ประเภทของไบโอม 

 3. การเขียนผังมโนทัศน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรูเดิม 
1.ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมรอบๆโรงเรียนจากน้ันครูแจง

จุดประสงคการเรียนรู  
2.นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ืองระบบนิเวศ 
 

 ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความสนใจ 
นักเรียนชมวีดิทัศน เรื่องระบบนิเวศน จากน้ันครูต้ังคําถามเพ่ือกระตุนการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนเพ่ือเช่ือมโยงเขาสูเน้ือหาสาระระบบนิเวศและไบโอม 
 
ขั้นที่ 3 ขัน้สํารวจและคนหา 
1.นักเรียนแบงกลุม  ๆละ 5 คน โดยคละความสามารถดานการเรียน  
2.นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 1 ใบความรูท่ี 2 เร่ืองไบโอม ใบความรูท่ี 3 เรื่องการ

เขียนผังมโนทัศน และสืบคนความรูเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต ในชวงเวลาดังกลาวครูคอยใหคําปรึกษา 
แนะนํา เติมเต็มความรู 

3.เม่ือศึกษานักเรียนแตละกลุม ทําใบกิจกรรมท่ี 1 การสํารวจระบบนิเวศในโรงเรียน ใบ
กิจกรรมท่ี 2 การสํารวจระบบนิเวศในชุมชน  จากน้ันนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ
ความรูท่ีไดจากการศึกษามาอธิบายใหกลุมอ่ืนๆฟง สมาชิกในกลุมท่ีนําเสนอต้ังคําถามจากเร่ืองท่ี
นําเสนอเพ่ือใหสมาชิกกลุมอ่ืนตอบคําถาม ครูเปนผูสังเกตการณการทํากิจกรรมของนักเรียน  การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักเรียน โดยการใหคําชมเชยกลุมท่ีทํากิจกรรมดี และใหคําแนะนําแกไข
กลุมท่ียังบกพรอง 

4.นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการเขียนผังมโนทัศน และทําใบกิจกรรมฝกเขียนผังมโนทัศน
ครูคอยใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนสอบถามหรือมีขอสงสัย 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
1.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลจากการทําใบกิจกรรมลงในผังมโนทัศนไปติดไวท่ีผนังหอง 

แลวใหนักเรียนแตละกลุมเดินวนเวียนดูผลงานของเพ่ือนในกลุมอ่ืน ใชเวลากลุมละ 2-3 นาที ขณะ
เดินชมใหแตละกลุมเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษท่ีแจกใหเพ่ือเขาสูการอภิปรายและหา
ขอสรุป 

2.ครูนําการอภิปรายเพ่ือหาขอสรุป เปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยอิสระแลวจึง
สรุปความรูลงบนผังมโนทัศน 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู  
1.ครูขยายขอบเขตความรูของนักเรียนโดยใชคําถามกระตุนฝกการคิดวิเคราะห เพ่ือเช่ือมโยง

ความรูจากการทํากิจกรรมสูการประยุกตใชความรูในสถานการณใหม  
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2.นักเรียนคนควาบทความหรือคําศัพทชีววิทยาเก่ียวกับระบบนิเวศจากแหลงความรูตาง  ๆ
เชน ปทานุกรมคําศัพท สารานุกรมวิทยาศาสตร สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอรเน็ต แลวนํา
ขอมูลท่ีคนควาไดมาจัดทําเปนรายงาน หรือจัดปายนิเทศใหเพ่ือน ๆ ไดทราบเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
กัน 

3.ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม
และนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน  

4.นักเรียนแตละกลุมเขียนสรุปเน้ือหาท่ีไดจากการเรียนรูเปนแผนผังมโนทัศนแสดง
ความสัมพันธเช่ือมโยงในระบบนิเวศและไบโอม นําเสนอหนาช้ันเรียน 

 
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล  
1.นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
2.ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบ พรอมท้ังชมเชยนักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑ และให 

กําลังใจสําหรับนักเรียนท่ีมีคะแนนไมผานเกณฑใหพยายามมากข้ึน เพ่ือใหสอบไดคะแนนผานเกณฑ
ในคร้ังตอไป 
 

ขั้นที่ 7 ขั้นนําความรูไปใช  
นักเรียนแตละกลุมเขียนผังมโนทัศนเก่ียวกับระบบนิเวศ“เราสามารถนําความรูเรื่องระบบ

นิเวศ ไปประยุกตใชไดอยางบาง” ( เขียนมาใหไดมากท่ีสุด)  จากน้ันครูและนักเรียนชวยกันสรุปขอท่ี 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเพ่ือเปนแนวปฏิบัติตอไป 
 
สื่อการสอน/แหลงการเรียนรู 
 สื่อการสอน 

1. ภาพระบบนิเวศตาง  ๆ
2. วีดิทัศน เร่ืองระบบนิเวศน 

  3. หนังสือเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ช้ันม. 4  ของ สสวท. 
  4. ใบความรูและใบกิจกรรมเร่ืองระบบนิเวศ 
  5. ใบความรูและใบกิจกรรมเร่ืองไบโอม 
  6. ใบความรูและใบกิจกรรมเร่ืองการเขียนผังมโนทัศน 
 แหลงเรียนรู 
  1. หองสมุด โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
  2. หองระบบนิเวศจําลอง หมวดวิทยาศาสตร โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
  3. พ้ืนท่ีในบริเวณโรงเรียน 

4. แหลงเรียนรูในชุมชน 
  5. ฐานขอมูล Internet  เก่ียวกับระบบนิเวศและไบโอม 
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การวัดและประเมินผล 
 
ดานความรู 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
การทดสอบ 
การตรวจใบกิจกรรม 
การตรวจผังมโนทัศน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินใบกิจกรรม 
แบบประเมินผังมโนทัศน 

-ทําไดถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 
-เขียนบันทึกความรูไดถูกตอง
ครบถวน 

ดานทักษะกระบวนการ 
การสังเกตการทํางานกลุม แบบสังเกตการทํางานกลุม ไดคะแนนไมตํ่ากวาระดับคุณภาพดี 
ดานคุณลักษณะ 
การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ไดคะแนนไมตํ่ากวาระดับคุณภาพดี 
ดานสมรรถนะ 
การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม -  มีสมรรถนะดานตาง  ๆ ตาม

เกณฑการประเมินระดับดีข้ึนไป   
 
 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน(มีนักเรียนก่ีคนท่ีบรรลุจุดประสงค ก่ีคนท่ีไมบรรลุจุดประสงค ครูไดแกไขหรือติดตามอยางไร 
ติดตามแลวไดผลอยางไร) 

……………………………………………………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………............................................... 
................................................................................................................................................................ 
   
2. ปญหา/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………............................................... 
................................................................................................................................................................ 
3. แนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………............................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ                                           ผูสอน 
     (นางจิตรนันท  ขวัญกลาง) 

                                                              วันท่ี.....เดือน................................พ.ศ............ 
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ขอคิดเห็น  /  ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ 
    (นายอดุลย  ภูภัทรางค) 

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
 

 

 


