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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7 ขัน้  เร่ือง กรด-เบส1 ตามเกณฑ์  75/75  2)  เพ่ือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้โดยเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงัเรียนด้วยการใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้  

เร่ืองกรด-เบส1 ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5   วิธีดําเนินการวิจยั  แบ่งออกเป็น  2  ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 

7 ขัน้ สําหรับผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ผู้ เช่ียวชาญจํานวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความเหมาะสมของ

องค์ประกอบต่างๆ ของชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ แล้วนําไปทดลองใช้กับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียน     

พัชรกิตติยาภา 2 กําแพงเพชร  จํานวน  30  คน  เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  เคร่ืองมือท่ีใช้

ประกอบด้วย  แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ  ของชุดฝึกการคิดวิเคราะห์  แบบทดสอบวดั

ความสามารถการคิดวิเคราะห์  เร่ือง กรด-เบส1  จํานวน  30  ข้อ  และชุดฝึกการคิดวิเคราะห์จํานวน  5  ชุดฝึก  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คือ  คา่เฉลี่ย  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการหาคา่ประสิทธิภาพ  (E1/E2) 

ขัน้ตอนท่ี  2  การทดลองใช้และศกึษาผลการใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการ

เรียนรู้  7 ขัน้  สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2554 โรงเรียนวงัไทรวิทยาคม จํานวน  30  คน แบบแผนการวิจยัท่ีใช้  คือ One group Pretest–

Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย  แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์  เร่ือง กรด-เบส1  

ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์จํานวน 5 ชดุฝึก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เปรียบเทียบผลตา่งโดยการทดสอบคา่ที (t–test dependent ) 

ผลการวิจยั  พบวา่  ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ สาํหรับผู้ เรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  จํานวน  5  ชดุฝึก  มีความเหมาะสมมาก  โดยมีคา่ประสิทธิภาพเท่ากบั  75.93 / 76.56  

ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนโดยใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7 ขัน้สงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

คาํสาํคัญ  :  ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการเรียนรู้  7 ขัน้    ประสิทธิภาพชดุฝึกการคิดวิเคราะห์  ความสามารถใน
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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 (E1/E2) 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   
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บทนํา 

จากรายงานประจําปีของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  ระบุว่า  ผลการ

ประเมินคณุภาพภายนอก ระหว่างปีพุทธศกัราช  2549 - 2550 ในด้านผู้ เรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานใน

มาตรฐานท่ี 4 เก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา

, 2551 : 11) และผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ซึง่สถาบนัทดสอบการศกึษาแห่งชาติ (องค์กร

มหาชน) ได้เปิดเผยว่า รูปแบบของแบบทดสอบโอเน็ตนัน้จะมีความซบัซ้อนและเน้นการคิดวิเคราะห์  โดยในแต่

ละกลุ่มสาระวิชาจะมีรูปแบบแบบทดสอบไม่น้อยกว่า  2  รูปแบบ  (อทุุมพร จามรมาน, 2553) ผลการทดสอบ

ดงักล่าว  ประจําปีการศกึษา  2553  ช่วงชัน้ท่ี  4  (มธัยมศกึษาปีท่ี  6) รายวิชาวิทยาศาสตร์  ผลคะแนนเฉลี่ย

ระดบัประเทศ คิดเป็นร้อยละ 30.90 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ, 2553 : 7) จากปัญหาดงักล่าวจะ

เห็นได้วา่ กระบวนการคิด มีความเช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาในมิติตา่งๆ (จรัญ คํายงั, 2550 : 82) 

และกระบวนการคิดเก่ียวข้องโดยตรงกบัคณุภาพของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลกระทบรวบยอดระดบัชาติ

ในมาตรฐานท่ี  5  ซึง่ผู้ เรียนจําเป็นต้องใช้กระบวนการคิดเพ่ือพฒันาทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบ

รวบยอดระดบัชาติ (จรัญ คํายงั, 2550 : 83)  เน่ืองจากการสอนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ความสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ผู้ เรียนเรียนวิทยาศาสตร์แบบท่องจํา คิดและทําไม่เป็น (นิตยา เจริญนิเวศกุล, 

2544:142) จากงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ พบวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกทกัษะการคิด

วิเคราะห์สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนได้ (รุ่งอรุณ เธียรประกอบ, 2549:บทคดัย่อ) ส่วนวฏั

จกัรการเรียนรู้เป็นการเรียนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้และการเรียนจากกลุม่ จดัเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้

อย่างต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะการเรียนรู้แบบวฏัจกัร (Learning Cycle) หรือการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery 

Learning) (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550:13) Eisenkraft (2003) ปัจจบุนันีรู้ปแบบ

ตา่งๆ  มกัมีการแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมคณุค่าของรูปแบบนัน้ๆ รูปแบบการสอนท่ีประสบความสําเร็จอย่างสงู คือ

รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) ซึง่มกัจะได้รับการเขียนลงในแผนการจดัการเรียนรู้ และการวิจยัเพ่ิมเติมซึง่

นําไปสู่การขยายเพ่ิมเติมจากรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) ไปสู่รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) 

(ประสาท เนืองเฉลิม, 2550)  และจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้3แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ และแบบวฏัจกัร

การเรียนรู้ 5 ขัน้ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของผู้ เรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5  พบว่าผู้ เรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีผลการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้าน 

หลงัเรียนสงูกวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (รติพร ศรีลาดเลา, 2551 : บทคดัย่อ) ดงันัน้จึงพฒันา

ชดุฝึกเพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ร่วมกบัการใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 

เป็นชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ โดยบูรณาการเนือ้หาเนือ้หาเร่ือง กรด-เบส1 เพราะ      

กรด-เบสเป็นสารท่ีมีความสําคญั ซึ่งนอกจากจะใช้เรียนในห้องปฏิบัติการเคมีและใช้ในอุตสาหกรรมแล้วยัง

จัดเป็นสารท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต ประจําวันของมนุษย์ด้วย (คณิตา ตังคณานุรักษ์ และนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, 

2543:235)  
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1) เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียน รู้ 7 ขัน้  เร่ือง กรด-เบส1 

ตามเกณฑ์  75/75   

2) เพ่ือทดลองใช้และศกึษาผลการใช้โดยเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงั

เรียนด้วยการใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้  เร่ืองกรด-เบส1 ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  
 

คาํถามการวิจัย 

1.  ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้  เร่ือง กรด-เบส 1 สําหรับผู้ เรียน  ชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 5  มีลกัษณะอย่างไร  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  หรือไม ่

2.  ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้  มีผลตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับ

ผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  หรือไม ่
 

วิธีการศึกษา 

ขัน้ตอนที่  1  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 ตามวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5   

1.1 สร้างชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ  ของ ชุดฝึกด้วย

แบบประเมินแบบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating  Scale) แล้วการหาคา่เฉลี่ย  ( x )  ตัง้แตร่ะดบั  3.50  ขึน้ไป  

 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ไมเ่กิน  1.00  โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน  5  ท่าน  พร้อมทัง้ปรับปรุงชดุฝึก 

1.2 สร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จํานวน  45  ข้อตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนือ้หา  (Content  Validity)  จากค่าดชันีความสอดคล้อง  (Index  of  item-objective  

congruence)  (บญุชม ศรีสะอาด, 2543 : 167) โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน  5  ท่าน  พร้อมทัง้ปรับปรุงแบบทดสอบ  

แล้วนําไปทดสอบกบัผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนพชัรกิตติยาภา 2 กําแพงเพชร  จํานวน  30  คน แล้ว

นําผลการทดสอบมาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อของเบรนแนน  (Brannan)  (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย, 

ม.ป.ป. : 210) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาท่ีมีค่าตัง้แต่  0.20  ขึน้ไป  แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีใช้ได้จํานวน  30  

ข้อ  และหาค่าความเท่ียง  (Reliability)  ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัด้วยวิธีของโลเวต  (Lovett)  (เทียมจนัทร์  พา

นิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป. : 199 – 200) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาท่ีมีคา่ตัง้แต ่ 0.70  ขึน้ไป   

1.3 ทดลองใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์กับผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนพัชรกิตติยาภา 2 

กําแพงเพชร  เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากสูตร  E1/E2  (ชัยยงค์    

พรหมวงศ์, 2534 : 495) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ือง กรด–เบส1  

สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  จํานวน  5  ชุดฝึก และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกการคิด

วิเคราะห์  

ขัน้ตอนที่  2  การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการคดิวิเคราะห์เร่ือง   กรด-เบส1 

ตามวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขัน้  สําหรับผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5   

แบบแผนท่ีใช้ในการทดลอง  คือ  One  group  Pretest – Posttest  Design   
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 2.1  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ท่ีสร้างขึน้ไปทดสอบก่อนเรียนกบัผู้ เรียน    ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนวงัไทรวิทยาคม  จํานวน  30  คน  ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่าง แล้วจดัการเรียนการสอนด้วย

ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ือง กรด-เบส1 จํานวน 5 ชุดฝึก ใช้เวลาทดลองทัง้สิน้ 18 

ชัว่โมง แล้วทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หลงัเรียน 

2.2 นําผลการทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนมาวิเคราะห์ข้อมลูโดยเปรียบ เทียบ

ความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ คา่เฉลี่ย  คา่ความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบผลตา่งโดยการทดสอบคา่ที  (t – test) แบบ dependent (บญุชม ศรีสะอาด, 

2543:109) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนี ้  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ได้แก ่  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  ได้แก ่ 

ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้  เร่ือง กรด–เบส 1 ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  จํานวน  5  

ชดุฝึก และ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก ่แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เร่ือง 

กรด–เบส1  แบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตวัเลือก  จํานวน  30  ข้อ  มีความตรงเชิงเนือ้หา  (Content  Validity)  จาก

คา่ดชันีความสอดคล้อง  (Index  of  item-objective  congruence) ตัง้แต ่ 0.6 ขึน้ไป  มีคา่อํานาจจําแนกราย

ข้อของเบรนแนน  (Brannan) ตัง้แต ่  0.21 – 0.67  และมีคา่ความเท่ียงของแบบทดสอบทัง้ฉบบัด้วยวิธีของ  โล

เวต  (Lovett) เท่ากบั  0.78 
 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

ขัน้ตอนที่  1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการคดิวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 ตามวัฏ

จักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5   

1.1  ผลการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบตา่งๆ  ของชดุฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 

ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ สาํหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5 

 

ตาราง  1  แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบตา่งๆ  ของชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ ของ

ผู้ เช่ียวชาญ  5  ท่าน 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D ความเหมาะสม 

1 ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ 4.40 0.41 มาก 

2 คูมื่อครู 4.43 0.40 มาก 

3 แผนการจดัการเรียนรู้ 4.63 0.29 มากท่ีสดุ 

4 การวดัผลประเมินผล 4.44 0.38 มาก 

รวม 4.48 0.36 มาก 

จากตาราง  1  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  5  ท่าน  มีความคิดเห็นวา่ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ือง  

กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  จํานวน  5  ชดุฝึก  ในภาพรวม

องค์ประกอบตา่งๆ  มีความเหมาะสมมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.48 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.36  ซึง่

จากการประเมินแบ่งออกเป็น 4 สว่นด้วยกนั ประกอบด้วย ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์  คูมื่อครู  แผนการจดัการเรียนรู้  

และการวดัผลประเมินผล  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับชดุฝึกการคิดวิเคราะห์  5  ชดุฝึก  คือ การนําข้อมลู
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ในชีวิตประจําวนัของผู้ เรียนมาใช้ในการฝึกการคิดวิเคราะห์ควรปรับให้สถานการณ์เป็นตวันําสูก่ารคิดวิเคราะห์  

ควรมีตวัอย่างให้มากขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึน้   

1.2  ผลการการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1  

สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนพชัรกิตติยาภา 2 กําแพงเพชร   

 

ตาราง  2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์  75/75 กบัผู้ เรียนจํานวน 30 คน 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบ 

ระหวา่งการใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ 

ร้อยละของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

ชดุท่ี 1 ชดุท่ี 2 ชดุท่ี 3 ชดุท่ี 4 ชดุท่ี 5 

76.56 81.67 77.67 71.67 72.33 76.33 

รวมเฉลี่ยร้อยละ =  75.93 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ = 75.93 ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ = 76.56 

E1 / E2    =     75.93 / 76.56 

 จากตาราง 2 พบวา่  ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1  สําหรับผู้ เรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5   มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากบั  75.93  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์เท่ากบั  76.56  

แสดงวา่  ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ  75.93 / 76.56  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  หมายความว่า

ผู้ เรียนได้คะแนนการทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ายชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ทัง้  5  ชุด  

คิดเป็นร้อยละ  75.93  และผู้ เรียนได้คะแนนจากการทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัการ

เรียนโดยใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ  76.56  นัน่คือ  ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 

ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1  สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  ท่ีสร้างขึน้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  75/75  แสดงว่า

ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างขึน้  มีประสิทธิภาพยอมรับได้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตาม      

วฎัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1  สําหรับผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีสร้างขึน้ได้ผ่านกระบวนการ

ขัน้ตอนในการจดัทําอย่างมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  ผู้ วิจยัได้ศกึษาวิเคราะห์หลกัสตูร  แล้วกําหนดผลการ

เรียนรู้  วิเคราะห์และประยกุต์แนวคิด  ทฤษฎีตา่งๆ  มาออกแบบเป็นชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 

7 ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1  โดยได้ประยุกต์แนวคิดของบลมู (1956 : 201–207) ในการวดัความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา (ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ, 2551 : 55–58) โดยแบ่งลกัษณะการคิดวิเคราะห์

เป็นการวิเคราะห์ความสําคญัหรือวิเคราะห์เนือ้หา  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์  และการวิเคราะห์หลกัการ   มา

เป็นแนวทางในการออกแบบสร้างชดุฝึกการคิดวิเคราะห์  ตามหลกัการสร้างชดุฝึกของบญุเกือ้  ควรหาเวช (2545 

: 91)  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกการคิดวิเคราะห์  โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการ

คิดวิเคราะห์ของ  ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ (2551 : 54)  สวิุทย์  มลูคํา  (2547 : 19)  และจดักระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้วฏัจกัรการเรียนรู้  7  ขัน้  ตามแนวคิดของ  Eisenkraft (2003 : unpaged) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550)  เพ่ือ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์  ได้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้  ตามวฏัจักรการ

เรียนรู้  7 ขัน้  เม่ือดําเนินการสร้างชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ได้ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ เช่ียวชาญ  ผ่าน

การทดลองใช้และปรับปรุงข้อบกพร่องให้มีความสมบรูณ์ก่อนนําไปทดลองสอนจริง 
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ขัน้ตอนที่  2  ผลการทดลองใช้ชุดฝึกการคดิวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 ตามวัฏจักรการเรียนรู้  

7 ขัน้  สําหรับผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5   

2.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนผลการทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงั

เรียน  ด้วยชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1 สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5   

โรงเรียนวงัไทรวิทยาคม จํานวน 30 คน นําเสนอดงัตาราง 3 

 

ตาราง  3  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน  ก่อนและหลงัการเรียนโดยใช้ชดุฝึก

การคิดวิเคราะห์ 

การทดสอบ คะแนนเตม็ X  S.D. d S.D.D df t 

ก่อนเรียน 30 12.03 1.85 
10.67 2.73 29 21.37* 

หลงัเรียน 30 22.70 2.87 

        *  มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

จากตาราง  3  พบว่าผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5   โรงเรียนวงัไทรวิทยาคม จํานวน  30  คน  มีผลการ

ทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เน่ืองมาจาก  

ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เร่ืองกรด–เบส1  สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  สามารถ

พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนได้  ซึง่สอดคล้องกบั  รุ่งอรุณ เธียรประกอบ (2549:บทคดัย่อ) 

ท่ีพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ของผู้ เรียนได้  โดยคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

และสอดคล้องกบั  รติพร ศรีลาดเลา  (2551 : บทคดัย่อ)3  จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 3แบบวฏัจกัรการ

เรียนรู้ 7 ขัน้ และแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ท่ีมีต่อผลการคิดวิเคราะห์ ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  พบว่า

ผู้ เรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้าน หลงัเรียนสงูกว่าผู้ เรียนท่ีเรียน

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้   อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สรุปผลการวิจัย 

1.   ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ือง กรด-เบส1 ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ สําหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  

5  จํานวน  5  ชดุฝึก  มีความเหมาะสมมาก  โดยมีคา่ประสิทธิภาพภาพรวมเท่ากบั  75.93 / 76.56   

2. ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนโดยใช้ชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ืองกรด-เบส1 

ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้สงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

      1.1  ครูต้องคอยกระตุ้นและชีแ้นะให้ผู้ เรียนดําเนินกิจกรรมไปตามเวลาท่ีกําหนด  มีความยืดหยุ่นให้

ผู้ เรียนสามารถทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนได้ 

 1.2  ในการจดักิจกรรมครูควรสร้างแรงจงูใจทางบวกให้กบัผู้ เรียน  ให้มีความกระตือรือร้นตอ่การทํา

กิจกรรม  เชน่  การแข่งขนัเพ่ือสร้างความสามคัคีกนัในกลุม่ให้มีแรงใจในการทํางานร่วมกนั 

 1.3  แหลง่เรียนรู้ภายในห้องเรียนควรมีเพียงพอตอ่การสืบค้นข้อมลูเพ่ิมเติมของผู้ เรียน 
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 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

 2.1  ควรทําการวิจยัศกึษาเก่ียวกบั  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้ร่วมด้วยเพ่ือให้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

 2.2  ควรทําการศกึษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน

รายบคุคลร่วมด้วย  เพ่ือให้ได้ผลเชิงคณุภาพท่ีชดัเจนขึน้ 

 2.3  ควรใช้เนือ้หาอ่ืนๆ  ผู้ เรียนระดบัชัน้หรือสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ในการสร้างชดุฝึกการคิดวิเคราะห์

ตามรูปแบบดงักลา่วข้างต้น  เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบของชดุฝึกการคิดวิเคราะห์ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
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