
 
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 การวิจัยเร่ือง  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3               
ที่มี รูปแบบการเรียนตางกัน   มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหา                     
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  2) ศึกษาพฤติกรรม                 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน   ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลวปรากฏผลดังนี้ 
 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   ผูวิจัยไดทําการวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนตางกัน  โดยใชแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  จํานวน  40 ขอ     
ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ  ดังนี้ 
 
ตาราง 2   คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการแกปญหา
   ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา   
   อําเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี  ที่มีรูปแบบการเรียนตางกนั 
 

รูปแบบการเรยีน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            คิดอเนกนัย 21.7 2.54 
            ดูดซึม 25.5 3.24 
            คิดเอกนัย 23.1 4.20 
            ปรับปรุง 20.8 3.26 

    คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
  
   จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา   
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีความสามารถในการแกปญหา            
ทางวิทยาศาสตรสูงที่สุด  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.5 คะแนน รองลงมาคือ แบบคิดเอกนัย                
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ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  23.1 คะแนน  แบบคิดอเนกนัย ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.7 คะแนน และ
แบบปรับปรุง  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  20.8 คะแนน   ตามลําดับ  
 
ตาราง 3   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร    
   ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกนั 
 
แหลงความแปรปรวน df Sum  of  Squares Mean  Squares คา F 

ระหวางกลุม           3 125.875 41.958 3.710* 
ภายในกลุม 36 407.100 11.308 - 

รวม 39 532.975 - - 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา  นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน มีความสามารถ         
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเพื่อแสดงให
เห็นวารูปแบบการเรียนใดมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันบาง  ผูวิจัย
จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู  โดยใชการทดสอบแบบ Scheffe  ผลการทดสอบเปนดังนี้ 
 
ตาราง 4   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร
    ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกนั 
 
รูปแบบการเรยีน  คิดอเนกนยั ดูดซึม คิดเอกนยั ปรับปรุง 

 คาเฉลี่ย 21.7 25.5 23.1 20.8 
     คิดอเนกนยั 21.7 - -3.8 -1.4 0.9 
     ดูดซึม 25.5 3.8 - 2.4 4.7* 
     คิดเอกนยั 23.1 1.4 -2.4 - 2.3 
     ปรับปรุง 20.8 -.9 -4.7* -2.3 - 
    *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   จากตาราง 4  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีความสามารถ        
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนรูปแบบการเรียนอื่นที่เหลือพบวาไมแตกตางกัน  
 
พฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
   ผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัด             
การเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน  ซ่ึงแบงออกเปนกลุมตามรูปแบบ         
การเรียนของนักเรียนได 8 กลุม  รูปแบบการเรียนละ 2 กลุม  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ  ดังนี้   
 
ตาราง 5  คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการแกปญหา   
   ทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของกลุมนักเรียน 
   ช้ันมัธยมศึกษา   ปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
   ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน 
 

รูปแบบการเรยีน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              คิดอเนกนยั 4.24 
              ดูดซึม 0.00 
              คิดเอกนัย 1.41 
              ปรับปรุง 

15 
22 
19 

10.5 0.71 
     คะแนนเต็ม 24 คะแนน 
 
   จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา   
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีคะแนนพฤติกรรมการแกปญหา                
ทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงที่สุด ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ               
22 คะแนน   รองลงมาคือ  แบบคิดเอกนัย  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  19  คะแนน  แบบคิดอเนกนัย     
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  15 คะแนน   และแบบปรับปรุง ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.5 คะแนน   
ตามลําดับ 
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน df Sum  of  Squares Mean  Squares คา F 
ระหวางกลุม           3 143.375 49.792 9.715* 
ภายในกลุม 4 20.500 5.125 - 

รวม 7 169.875 - - 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 6  แสดงใหเห็นวา  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน  มีพฤติกรรม
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเพื่อแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนใดมีพฤติกรรม                  
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการแตกตางกันบาง  ผูวิจัย 
จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู  โดยใชการทดสอบแบบ Scheffe  ผลการทดสอบเปนดังนี้ 
 
ตาราง 7   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร             
    ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของกลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน 
 
รูปแบบการเรยีน  คิดอเนกนยั ดูดซึม คิดเอกนยั ปรับปรุง 

 คาเฉลี่ย 15.0 22.0 19.0 10.5 
     คิดอเนกนยั 15.0 - -7.0 -4.0 4.5 
     ดูดซึม 22.0 7.0 - 3.0 11.5* 
     คิดเอกนยั 19.0 4.0 -3.0 - 8.5 
     ปรับปรุง 10.5 -4.5 -11.5* -8.5 - 
    *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 7  แสดงใหเห็นวา  กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึมมีคะแนน
พฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการสูงกวา             
กลุมนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนรูปแบบ
การเรียนอื่นที่เหลือพบวาไมแตกตางกัน 


