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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experiment Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองพลงังานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบาง
กะปิโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 หอ้งเรียน จ านวนทั้งส้ิน 200 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 40 คน 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลอง 
จ านวน 40 คน เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน 
เป็นนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พลงังานระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ี
ผา่นการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์, ค่าความยากง่าย, ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติแบบ t- test Independent ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนเร่ืองพลงังานของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น กบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขั้นมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 
ค าส าคัญ  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , การจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 



บทน า 
 ในยคุสมยัน้ีคือยคุสมยัแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคฐานแห่งเทคโนโลยี ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน คมนาคม การแพทย ์เป็นตน้ ซ่ึงเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆมากมาย อีกทั้งความส าคญัของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่ิมมีบทบาทมากยิ่งข้ึนต่อการด ารงชีวิต ส่งผลให้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวยัตอ้ง
แสวงหาความรู้เพื่อกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา เช่นกนั พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 2-9) พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2533 หน้า 2 มาตรา 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 2) การศึกษาหมายความว่า
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบ
สานทางวฒันธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้มสังคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตมาตรา 6 การจดัการ
ศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารง ชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข มาตรา  22 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 8) การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 23 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 8) การจดัการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองความรู้และทกัษะดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการการบ ารุงรักษาและการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยืน มาตรา 27 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 
หน้า 9) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็น
ไทยความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 6-15) ก าหนดสมรรถนะท่ี
ส าคญัของผูเ้รียน 5 ขอ้ ดงัน้ี 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในส่วนของสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กล่าววา่ผูเ้รียนตอ้งน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์
และจิตวิทยาศาสตร์ โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ในสาระท่ี 5 เร่ืองพลงังานตอ้งส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนให ้



(มาตรฐาน ว 5.1) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 118) เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต 
การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้การจดักระบวนการ
เรียนการสอนของการวิจยัน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผูว้ิจยัจึงตอ้งจดัให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการแกปั้ญหาทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ได้
อยา่งตรงจุด จากการศึกษาเร่ืองเจตคติเก่ียวกบัการเรียนฟิสิกส์ของผูเ้รียน (เอ้ือมพร  หลินเจริญ, 2552, หน้า 2) 
ในปัจจุบนัมองวา่ฟิสิกส์เป็นวิชาท่ียาก มีเน้ือหามากและซบัซ้อน ไม่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั แมว้่าจะตั้งใจ
เรียนแลว้ก็ยงัเรียนไม่เขา้ใจ ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนขาดความรู้พื้นฐานเร่ืองพลงังาน ขาดทกัษะในกระบวนการคิด
แก้ปัญหา ไม่สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั ขาดทกัษะในการออกแบบการทดลองและการท างานเป็นทีม ประกอบกบันกัเรียนขาดแคลน
เอกสารประกอบการเรียนและอุปกรณ์การทดลองเพราะความดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ ท าให้ผูเ้รียนเบ่ือหน่าย
การเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์พื้นฐานตกต ่า ขาดความรู้
เพื่อใช้ในการต่อยอดในการเรียนวิชาฟิสิกส์ภาคเรียนต่อไป ส่งผลให้ผลการสอบวดัความรู้พื้นฐาน (o-net) ต ่า 
(ธญัญา  เรืองแกว้, 2550, หนา้ 4) และผูเ้รียนไม่มีความสุขในการเรียนรู้ จากปัญหาในการเรียนฟิสิกส์พื้นฐานท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ฟิสิกส์พื้นฐานให้แก่ผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ดงันั้นการท่ีจะจดัการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิด
สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียนดงัท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 
หนา้ 2-9) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 98-
99) ไดก้ล่าวไวแ้ลว้นั้น ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางการศึกษาท่ีจะเป็นตวัช่วย ซ่ึงผูร้ายงานไดมุ้่งความสนใจไปท่ี การ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จึงไดท้  าการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบปกติและการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น อีกทั้งพฒันาเอกสารประกอบการเรียนรู้ฟิสิกส์และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน สาเหตุท่ีผูว้ิจยัมุ่งความสนใจไปท่ี การ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น นั้นเน่ืองจากไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Eisenkraft (Eisenkraft อา้งถึงใน ประภสัรา  
โคตะขนุ, 2012, หนา้ 1) ท่ีวา่การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (Learning Cycle) เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีใชเ้ป็นวธีิการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (InquiryApproach) ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางให้ผูเ้รียน
ไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยได้



พฒันาการมาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์และในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraft ไดข้ยายรูปแบบการ
เรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement Phase) 3) ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration Phase) 4) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
(Explaination  Phase) 5) ขั้นขยายความรู้ (Expansion / Elaboration  Phase) 6) ขั้นประเมิน (Evaluation  Phase) 
และ7) ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension  Phase) เน่ืองจากการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นไดเ้นน้การถ่ายโอน
ความรู้ และใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลยหรือละทิ้ง เน่ืองจาก
การตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็กจะท าให้ครูไดค้น้พบว่าจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้นๆ 
นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และช่วยป้องกนั
ไม่ให้เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเฉยในขั้นน้ี ท าให้ยากแก่การพฒันาแนวความคิดของเด็ก 
ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเนน้ใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 หอ้งเรียน จ านวนทั้งส้ิน 200 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) จ านวน 40 คน 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย  
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วธีิการจดัการเรียนรู้ 2 วธีิ คือ  

1.1 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
1.2 การจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เร่ืองพลงังาน 



เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ เน้ือหาในสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พลงังาน ใช้เวลาสอน
จ านวน 18 ชัว่โมง โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวนทั้งส้ิน 9 แผน ส าหรับกลุ่มทดลองท่ีใช้การจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 1) พลงังาน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 2) พลงังานจลน์ ใช้
เวลา 2 ชัว่โมง 3) พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 4) พลงังานศกัยย์ืดหยุน่ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 5) กฎการ
อนุรักษพ์ลงังานพลงังาน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 6) การประยุกตก์ฎการอนุรักษพ์ลงังานใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 7) ก าลงั ใช้
เวลา 2 ชัว่โมง 8) เคร่ืองกล ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 9) แหล่งพลงังานและการใชพ้ลงังาน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง และส าหรับ
กลุ่มควบคุมท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 9 แผน ตามแผนท่ีผูว้ิจยัมีอยูแ่ลว้ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 
1) พลงังาน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 2) พลงังานจลน์ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 3) พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 4) 
พลงังานศกัยย์ืดหยุน่ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 5) กฎการอนุรักษพ์ลงังานพลงังาน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 6) การประยุกตก์ฎ
การอนุรักษพ์ลงังานใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 7) ก าลงั ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 8) เคร่ืองกล ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 9) แหล่งพลงังาน
และการใชพ้ลงังาน ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวจิยัเชิงทดลองคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวชิาวทิยาศาสตร์เร่ือง
พลงังาน โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ใชป้ระเมินผลการเรียนของผูเ้รียนหลงัจบเน้ือหาท่ีก าหนดแลว้โดย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิมีลกัษณะแบบทดสอบเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 30 ขอ้ โดยสร้าง
ขอ้สอบใหค้รอบคลุมผลการเรียนรู้ 
 2. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือลักษณะการใช้ค  าถาม ตัวเลือก ภาษา ประเมินค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป 

3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จ านวน 40คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้น ากระดาษค าตอบของนกัเรียนมา
ตรวจใหค้ะแนน ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  
 4. น าผลการตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีน าไปทดสอบ
กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาความยากง่าย (p) ซ่ึงไดค้ดัเลือก



ขอ้สอบเฉพาะขอ้ท่ีมีค่า (p) ตั้งแต่ 0.30 – 0.70 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบในแต่ละขอ้ ซ่ึงได้
คดัเลือกขอ้สอบเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ข้ึนไป ซ่ึงจากการค านวณพบวา่ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่า
อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.49 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิมีค่าเท่ากบั 0.53 
 5. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได ้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งและด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในการท าวจิยัต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจดัการเรียนรู้แบบปกติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
มธัยมบา้นบางกะปิ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 

1.  สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.1 หาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใช้สูตรIOC  
(วรนุช  แหยมแสง, 2556, หน้า 36) 
 1.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 1.3 หาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร
การหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (α – coefficient  cronbach)                 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.1 หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนน โดยใชสู้ตร  x̄    
 2.2 หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร  SD  
 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นกบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติทดสอบสมมติฐาน
แบบเป็นอิสระต่อกนั  (t-test แบบ Independent Sample test) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังานท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้นร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติ 



อภิปรายผลการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน ท่ีเรียน

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการจดัการเรียนรู้
แบบแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉล่ียสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจเน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนมีความถนดัความสามารถทางการเรียนไม่เท่ากนั อีกทั้งในเร่ือง
ของประสบการณ์และความรู้เดิมซ่ึงเด็กในแต่ละคนมีไม่เท่ากนั การค านึงถึงเร่ืองประสบการณ์และความรู้เดิม
ของนกัเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ในการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นจะมีการตรวจสอบความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนก่อน เพื่อใหข้อบเขตของการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เช่น 
ครูทบทวนบทเรียนก่อนหน้าบทเรียนท่ีจะสอน ท าให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เขา้ใจ
เน้ือหามากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Eisenkraft (Eisenkraft อา้งถึงใน ประภสัรา  โคตะขุน, 2012, 
หนา้ 1) จากขั้นตอนต่าง ๆ  ในรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะให้ความส าคญักบัการตรวจสอบ
ความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรจะละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจากการตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็กจะ
ท าให้ครูไดค้น้พบว่านกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้น ๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้น
ความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือ
เพิกเฉยในขั้นน้ี จะท าให้ยากแก่การพฒันาแนวความคิดของเด็ก ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้
นอกจากน้ียงัเนน้ใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ในขั้นท่ี 
7 ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase) จะเนน้การถ่ายโอนการเรียนรู้ ครูควรจดัเตรียมโอกาสให้นกัเรียนน าส่ิง
ท่ีไดเ้รียนมาสร้างเป็นความรู้หรือประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั อีกทั้งในขั้นท่ี 5 ขั้นขยายความรู้ 
(Expansion Phase) จะมีการเพิ่มเติมหรือสรุป อธิบาย สถานการณ์ เหตุการณ์เพื่อเช่ือมโยงเขา้กบัความรู้ท่ีจะสอน 
จะท าให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เป็นการไดท้บทวนบทเรียนไปในตวั ก่อให้เกิดเป็นความรู้ท่ี
คงทนถาวร สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike) (Thorndike, 1923, pp. 7-9) ท่ี
เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง เขาเช่ือวา่การเรียนรู้เกิดข้ึนไดต้อ้งสร้างส่ิง
เช่ือมโยงหรือพนัธะ (Bond) ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง จึงเรียกทฤษฎีน้ีวา่ ทฤษฎีพนัธะระหวา่งส่ิงเร้ากบั
การตอบสนอง (Connectionism Theory) หรือ ทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยงทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยง กล่าวถึง การ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยมีหลกัพื้นฐานวา่ การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบั
การตอบสนองท่ีมกัจะออกมาในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ โดยการลองถูกลองผิด จนกว่าจะพบรูปแบบท่ีดี



และเหมาะสมท่ีสุด ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตวัเอง สอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) (ทิศนา  แขมมณี, 2552, หนา้ 90) แนวคิด Constructivism เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของความรู้
ของมนุษย ์มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดา้นจิตวิทยา เร่ิมตน้จาก Jean Piaget ซ่ึง
เสนอวา่ การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอตันยั Vygotsky ไดข้ยายขอบเขตการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการส่ือสารทางภาษากบับุคคลอ่ืน ส าหรับดา้นสังคมวิทยา Emile Durkheim และ
คณะเช่ือว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่   ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว 
Constructivism ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้เพียง 3 ขั้น คือ 1) ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา้ 5)ในขณะท่ีการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้มีขั้นตอน 7 ขั้น จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าให้นกัเรียนโรงเรียนมธัยมบา้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
พลงังาน ดีกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของบุญเรือน คะเซ็น
แกว้ (บุญเรือน  คะเซ็นแกว้, 2555, บทคดัยอ่) ไดท้  าการเปรียบเทียบผลสมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจต
คติต่อวชิาฟิสิกส์ ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยไดรั้บการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงเรียนของกลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น สูงกวากลุ่มไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.1 วิธีการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นก่อให้เกิดผลดีต่อผูเ้รียนและมีความเหมาะสม

กบัเน้ือหาท่ีใชส้อนคือ เร่ืองพลงังาน ควรใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นกบัเน้ือหาอ่ืนเช่นกนั 
1.2 วิธีการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นก่อให้เกิดผลดีต่อผูเ้รียนและมีความเหมาะสม

กบัระดบัชั้นท่ีสอนคือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ควรใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นกบัระดบัชั้นอ่ืน
เช่นกนั 

1.3 งานวิจยัน้ีหากมีการเพิ่มเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นรอบดา้น
มากยิง่ข้ึน 



1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่ายวิชาการ ควรมีการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
7 ขั้น เผยแพร่ให้ครูได้ทราบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเตรียมความพร้อมก่อนน าไปใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.5 หากครูผูส้อนน าการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นไปใชแ้ลว้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีต่อ
นกัเรียนและโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่ายวิชาการควรสนบัสนุนให้มีการคน้ควา้วิจยัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิย 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกบั

วธีิการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกบั

กลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น กลวิธีการจดัระบบความคิดแบบแผนผงั หรือ กลวิธีหมวก 6 ใบ (De Bono’s 
hats) 

2.3 ควรมีการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
7 ขั้น เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ 

2.4 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีควรมีการประเมินหลากหลายรูป 
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