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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้ โดยเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้
เรื่ องกรด-เบส1 ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 วิธีดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้
7 ขัน้ สํ าหรั บ ผู้เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ผู้เชี่ ย วชาญจํ านวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่างๆ ของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ แล้ วนําไปทดลองใช้ กับผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
พัชรกิ ตติยาภา 2 กําแพงเพชร จํ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 เครื่ องมือที่ ใช้
ประกอบด้ วย แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัด
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 จํานวน 30 ข้ อ และชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์จํานวน 5 ชุดฝึ ก
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 )
ขันตอนที
้
่ 2 การทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรี ยนวังไทรวิทยาคม จํานวน 30 คน แบบแผนการวิจยั ที่ใช้ คือ One group Pretest–
Posttest Design เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้ วย แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1
ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์จํานวน 5 ชุดฝึ ก สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบผลต่างโดยการทดสอบค่าที (t–test dependent )
ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 5 ชุดฝึ ก มีความเหมาะสมมาก โดยมีคา่ ประสิทธิภาพเท่ากับ 75.93 / 76.56
ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนโดยใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขันสู
้ งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขั ้น ประสิทธิภาพชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
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ABSTRACT
The purpose of this research were : 1) to create and find the quality of analytical
thinking drill package emphasizing 7-E learning cycle on the topic “acid–base1” as the level
of 75/75 2) to get experiment for using and studying the result to compare of analytical
thinking drill package emphasizing 7-E learning cycle on the topic “acid–base1” for
Matthayomsueksa 5 students. Research methodology could divided into 2 steps as following :
Step 1 the creation and find the quality of analytical thinking drill package
emphasizing 7-E learning cycle on the topic “acid–base1” for Matthayomsueksa 5 students.
The 5 persons of the experts examine the appropriate of analytical thinking drill package and
get experiment with Matthayomsueksa 5 students at Bhatchara Kitiyapha 2 Kamphaengphet as 30
students to efficience at the level of 75/75. The research instrument composes of the
appropriate evaluation form of analytical thinking drill package, 30 items of the ability to
analytical thinking test on the topic “acid–base1”, 5 sets of analytical thinking drill package, the
statistics which use for data analysis is the average value, the standard deviation and
efficiency value (E 1 /E 2 ) determination.
Step 2 the experiment in using and studying the result of analytical thinking drill
package emphasizing 7-E learning cycle on the topic “acid–base1” for Matthayomsueksa 5
students term 1 of year 2011, Whangsaiwittayakom school, as 30 students. The research
design is One group Pretest–Posttest Design, The research instrument composes of 30 items of
the ability to analytical thinking test on the topic “acid–base1”, 5 sets of analytical thinking drill
package, the statistics which use for data analysis is the average value, the standard
deviation and t–test dependent.
Research result reweal that 5 sets of analytical thinking drill package emphasizing 7-E
learning cycle on the topic “acid–base1” for Matthayomsueksa 5 students to submit to 5
persons of examining the appropriate of analytical thinking drill package found that its has
appropriate in more level and after to efficience at 75.93 / 76.56. The student has the ability to
analytical thinking after using higher than before at .05 level of statistical significance.
Keywords : Analytical thinking drill package emphasizing 7-E learning cycle on the topic “acid–base1”, Quality of analytical
thinking drill package, The ability to analytical thinking
Email : niny_kanjana@hotmail.com
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บทนํา
จากรายงานประจําปี ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างปี พุทธศักราช 2549 - 2550 ในด้ านผู้เรี ยนส่วนใหญ่จะไม่ได้ มาตรฐานใน
มาตรฐานที่ 4 เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
, 2551 : 11) และผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ซึง่ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กร
มหาชน) ได้ เปิ ดเผยว่า รู ปแบบของแบบทดสอบโอเน็ตนันจะมี
้
ความซับซ้ อนและเน้ นการคิดวิเคราะห์ โดยในแต่
ละกลุ่มสาระวิชาจะมีรูปแบบแบบทดสอบไม่น้อยกว่า 2 รู ปแบบ (อุทุมพร จามรมาน, 2553) ผลการทดสอบ
ดังกล่าว ประจําปี การศึกษา 2553 ช่วงชันที
้ ่ 4 (มัธยมศึกษาปี ที่ 6) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 30.90 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 7) จากปั ญหาดังกล่าวจะ
เห็นได้ วา่ กระบวนการคิด มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาในมิติตา่ งๆ (จรัญ คํายัง, 2550 : 82)
และกระบวนการคิดเกี่ยวข้ องโดยตรงกับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลกระทบรวบยอดระดับชาติ
ในมาตรฐานที่ 5 ซึง่ ผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องใช้ กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทังผลสั
้ มฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลการสอบ
รวบยอดระดับชาติ (จรัญ คํายัง, 2550 : 83) เนื่องจากการสอนไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ ความรู้ ความสามารถ
ด้ านการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนวิทยาศาสตร์ แบบท่องจํา คิดและทําไม่เป็ น (นิ ตยา เจริ ญนิเวศกุล,
2544:142) จากงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยนได้ (รุ่ งอรุ ณ เธียรประกอบ, 2549:บทคัดย่อ) ส่วนวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ เป็ นการเรี ยนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ และการเรี ยนจากกลุม่ จัดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องกันไปในลักษณะการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักร (Learning Cycle) หรื อการเรี ยนรู้ แบบค้ นพบ (Discovery
Learning) (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550:13) Eisenkraft (2003) ปั จจุบนั นี ้รู ปแบบ
ต่างๆ มักมีการแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุณค่าของรู ปแบบนันๆ
้ รู ปแบบการสอนที่ประสบความสําเร็ จอย่างสูง คือ
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ (5E) ซึง่ มักจะได้ รับการเขียนลงในแผนการจัดการเรี ยนรู้ และการวิจยั เพิ่มเติมซึง่
นําไปสู่การขยายเพิ่มเติมจากรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ (5E) ไปสู่รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ (7E)
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) และจากการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ และแบบวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ มีผลการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้ าน
หลังเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ (รติพร ศรี ลาดเลา, 2551 : บทคัดย่อ) ดังนันจึ
้ งพัฒนา
ชุดฝึ กเพื่อแก้ ปัญหาการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้
เป็ นชุดฝึ กการคิด วิเคราะห์ ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ โดยบูรณาการเนื อ้ หาเนื อ้ หาเรื่ อง กรด-เบส1 เพราะ
กรด-เบสเป็ นสารที่มีความสําคัญ ซึ่งนอกจากจะใช้ เรี ยนในห้ องปฏิบัติการเคมีและใช้ ในอุตสาหกรรมแล้ วยัง
จัดเป็ นสารที่ เกี่ ยวข้ องกับชี วิต ประจํ าวันของมนุษย์ ด้วย (คณิ ตา ตังคณานุรักษ์ และนิ พนธ์ ตังคณานุรักษ์ ,
2543:235)
3
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วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยน รู้ 7 ขัน้ เรื่ อง กรด-เบส1
ตามเกณฑ์ 75/75
2) เพื่อทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้ โดยเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลัง
เรี ยนด้ วยการใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ องกรด-เบส1 ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่

คําถามการวิจัย
1. ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ อง กรด-เบส 1 สําหรับผู้เรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 มีลกั ษณะอย่างไร มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 หรื อไม่
2. ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับ
ผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 หรื อไม่

วิธีการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรั บผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
1.1 สร้ างชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของ ชุดฝึ กด้ วย
้ ระดับ 3.50 ขึ ้นไป
แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้ วการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ตังแต่
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งชุดฝึ ก
1.2 สร้ างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จํานวน 45 ข้ อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) จากค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective
congruence) (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 167) โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งแบบทดสอบ
แล้ วนําไปทดสอบกับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพัชรกิตติยาภา 2 กําแพงเพชร จํานวน 30 คน แล้ ว
นําผลการทดสอบมาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของเบรนแนน (Brannan) (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย,
ม.ป.ป. : 210) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาที่มีค่าตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป แล้ วคัดเลือกข้ อสอบที่ใช้ ได้ จํานวน 30
ข้ อ และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บด้ วยวิธีของโลเวต (Lovett) (เทียมจันทร์ พา
นิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป. : 199 – 200) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป
1.3 ทดลองใช้ ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ กับผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพัชรกิตติยาภา 2
กําแพงเพชร เพื่อหาประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล จากสูตร E 1 /E 2 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์, 2534 : 495)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ อง กรด–เบส1
สําหรั บผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 5 ชุดฝึ ก และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กการคิด
วิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ 2 การทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้ ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1
ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรั บผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
แบบแผนที่ใช้ ในการทดลอง คือ One group Pretest – Posttest Design
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2.1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่สร้ างขึ ้นไปทดสอบก่อนเรี ยนกับผู้เรี ยน ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวังไทรวิทยาคม จํานวน 30 คน ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง แล้ วจัดการเรี ยนการสอนด้ วย
ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ อง กรด-เบส1 จํานวน 5 ชุดฝึ ก ใช้ เวลาทดลองทังสิ
้ ้น 18
ชัว่ โมง แล้ วทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยน
2.2 นําผลการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรี ยบ เทียบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบผลต่างโดยการทดสอบค่าที (t – test) แบบ dependent (บุญชม ศรี สะอาด,
2543:109)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในขันตอนนี
้
้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่
ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ อง กรด–เบส 1 ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 5
ชุดฝึ ก และ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง
กรด–เบส1 แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ มีความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) จาก
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence) ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป มีคา่ อํานาจจําแนกราย
ข้ อของเบรนแนน (Brannan) ตังแต่
้ 0.21 – 0.67 และมีคา่ ความเที่ยงของแบบทดสอบทังฉบั
้ บด้ วยวิธีของ โล
เวต (Lovett) เท่ากับ 0.78

ผลการวิจัยและอภิปราย

ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรั บผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์เรื่ อง กรด-เบส1
ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ตาราง 1 แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ข้ อที่

รายการประเมิน

X S.D ความเหมาะสม
1 ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์
4.40 0.41
มาก
2 คูม่ ือครู
4.43 0.40
มาก
3 แผนการจัดการเรี ยนรู้
4.63 0.29
มากที่สดุ
4 การวัดผลประเมินผล
4.44 0.38
มาก
รวม
4.48 0.36
มาก
จากตาราง 1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่าชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์เรื่ อง
กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 5 ชุดฝึ ก ในภาพรวม
องค์ประกอบต่างๆ มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ซึง่
จากการประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนด้ วยกัน ประกอบด้ วย ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ คูม่ ือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้
และการวัดผลประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ 5 ชุดฝึ ก คือ การนําข้ อมูล

1488

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ในชีวิตประจําวันของผู้เรี ยนมาใช้ ในการฝึ กการคิดวิเคราะห์ควรปรับให้ สถานการณ์เป็ นตัวนําสูก่ ารคิดวิเคราะห์
ควรมีตวั อย่างให้ มากขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ดีขึ ้น
1.2 ผลการการหาประสิทธิภาพของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1
สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพัชรกิตติยาภา 2 กําแพงเพชร
ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ 75/75 กับผู้เรี ยนจํานวน 30 คน
ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบ ร้ อยละของคะแนนทดสอบหลังเรี ยน
ระหว่างการใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
81.67 77.67 71.67 72.33 76.33
76.56
รวมเฉลี่ยร้ อยละ = 75.93
ประสิทธิภาพของกระบวนการ = 75.93
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ = 76.56
E 1 / E 2 = 75.93 / 76.56
จากตาราง 2 พบว่า ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1 สําหรับผู้เรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 75.93 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 76.56
แสดงว่า ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ 75.93 / 76.56 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หมายความว่า
ผู้เรี ยนได้ คะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ายชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ทงั ้ 5 ชุด
คิดเป็ นร้ อยละ 75.93 และผู้เรี ยนได้ คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการ
เรี ยนโดยใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์คิดเป็ นร้ อยละ 76.56 นัน่ คือ ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7
ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1 สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้ างขึ ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 75/75 แสดงว่า
ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ที่สร้ างขึน้ มีประสิทธิ ภาพยอมรั บได้ ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจากชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ตาม
วัฎจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1 สําหรั บผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้ างขึน้ ได้ ผ่านกระบวนการ
ขันตอนในการจั
้
ดทําอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์หลักสูตร แล้ วกําหนดผลการ
เรี ยนรู้ วิเคราะห์และประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีตา่ งๆ มาออกแบบเป็ นชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้
7 ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1 โดยได้ ประยุกต์แนวคิดของบลูม (1956 : 201–207) ในการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ให้ มีความเหมาะสมกับเนื ้อหา (ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 55–58) โดยแบ่งลักษณะการคิดวิเคราะห์
เป็ นการวิเคราะห์ความสําคัญหรื อวิเคราะห์เนื ้อหา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ มา
เป็ นแนวทางในการออกแบบสร้ างชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการสร้ างชุดฝึ กของบุญเกื ้อ ควรหาเวช (2545
: 91) ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในแต่ละชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ของ ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ (2551 : 54) สุวิทย์ มูลคํา (2547 : 19) และจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003 : unpaged) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) เพื่อ
เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ในการใช้ ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ได้ เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขัน้ เมื่อดําเนินการสร้ างชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ได้ ผ่านการตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่ องจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน
การทดลองใช้ และปรับปรุ งข้ อบกพร่ องให้ มีความสมบูรณ์ก่อนนําไปทดลองสอนจริ ง
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ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้
7 ขัน้ สําหรั บผู้เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.1
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ด้ วยชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1 สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนวังไทรวิทยาคม จํานวน 30 คน นําเสนอดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้ ชดุ ฝึ ก
การคิดวิเคราะห์
การทดสอบ คะแนนเต็ม
S.D.
d S.D. D df
t
X
ก่อนเรี ยน
30
12.03 1.85
10.67 2.73 29 21.37*
หลังเรี ยน
30
22.70 2.87
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบว่าผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวังไทรวิทยาคม จํานวน 30 คน มีผลการ
ทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจาก
ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เรื่ องกรด–เบส1 สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยนได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ รุ่ งอรุ ณ เธียรประกอบ (2549:บทคัดย่อ)
ที่ พ บว่าการจัดการเรี ย นการสอนโดยใช้ ชุด กิ จกรรมฝึ กทัก ษะการคิด วิ เ คราะห์ สามารถพัฒ นาทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ของผู้เรี ยนได้ โดยคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้ องกับ รติพร ศรี ลาดเลา (2551 : บทคัดย่อ) จากการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขัน้ และแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ที่มีต่อผลการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า
ผู้เรี ยนที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ มีการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้ าน หลังเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนที่เรี ยน
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3

3

สรุปผลการวิจัย
1. ชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์เรื่ อง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 จํานวน 5 ชุดฝึ ก มีความเหมาะสมมาก โดยมีคา่ ประสิทธิภาพภาพรวมเท่ากับ 75.93 / 76.56
2. ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนโดยใช้ ชดุ ฝึ กการคิดวิเคราะห์ เรื่ องกรด-เบส1
ตามวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขันสู
้ งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1.1 ครู ต้องคอยกระตุ้นและชี ้แนะให้ ผ้ เู รี ยนดําเนินกิจกรรมไปตามเวลาที่กําหนด มีความยืดหยุ่นให้
ผู้เรี ยนสามารถทํากิจกรรมนอกเวลาเรี ยนได้
1.2 ในการจัดกิจกรรมครู ควรสร้ างแรงจูงใจทางบวกให้ กบั ผู้เรี ยน ให้ มีความกระตือรื อร้ นต่อการทํา
กิจกรรม เช่น การแข่งขันเพื่อสร้ างความสามัคคีกนั ในกลุม่ ให้ มีแรงใจในการทํางานร่ วมกัน
1.3 แหล่งเรี ยนรู้ ภายในห้ องเรี ยนควรมีเพียงพอต่อการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้เรี ยน
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2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทําการวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ ร่วมด้ วยเพื่อให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
2.2 ควรทําการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยน
รายบุคคลร่ วมด้ วย เพื่อให้ ได้ ผลเชิงคุณภาพที่ชดั เจนขึ ้น
2.3 ควรใช้ เนื ้อหาอื่นๆ ผู้เรี ยนระดับชันหรื
้ อสาระการเรี ยนรู้ อนื่ ๆ ในการสร้ างชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์
ตามรู ปแบบดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อหาประสิทธิภาพของรู ปแบบของชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายมากขึ ้น
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