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บทคัดย'อ 

 การคิดวิเคราะห+ช-วยให0บุคคลตรวจสอบป9ญหา สร0างแนวทางแก0ไข และตัดสินใจ การพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห+ให0กับผู0เรียนจึงเปJนเรื่องสำคัญและจำเปJน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค+ 1) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม โดยใช0รูปแบบการจัดการเรียนรู0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับ

เทคนิคการร-วมมือกัน และ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต-อรูปแบบการจัดการเรียนรู0    

วัฏจักร 7 ขั ้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกัน กลุ -มตัวอย-างที ่ใช0ในการวิจัยครั ้งน้ีเปJนนักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป]ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต+ ท่ีได0ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

กลศาสตร+วิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1 ป]การศึกษา 2565 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช0ในการเก็บรวบรวมข0อมูล 

คือ แบบสอบถามการวิเคราะห+ข0อมูลใช0การหาค-าเฉล่ีย (�̅�) และส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวิจัยพบว-า รูปแบบการจัดการเรียนรู0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันที่พัฒนาข้ึน

ส-งผลให0ผู0เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด0านการคิดวิเคราะห+สูงขึ้นที่ระดับนัยสำคัญ .05 และผู0เรียนมีความพึง

พอใจต-อรูปแบบการจัดการเรียนรู0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันในภาพรวมอยู-ในเกณฑ+มาก โดย 

เฉพาะด0านบรรยากาศการเรียนรู0 กิจกรรมการเรียนรู0 และประโยชน+ท่ีได0รับ  
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Abstract 

 Analytical thinking enables individual to investigate problem, create solutions and 

make decision. Development of analytical thinking skill for students is vital. The purposes of 

this research were 1) to compare the study of learning achievement in engineering mechanics 

subjects using the 7E cycle learning model with collaborative technique toward analytical 

thinking skill and 2) to study the level of student satisfaction towards the 7E cycle learning 

model with collaborative technique. Data were collected from 40 first year high vocational 

certificate students at Technical College of Automobile Industry who enrolled while 

Engineering Mechanics, first semester of 2022 academic year. Data were analyzed using simple 

descriptive statistics: the average (�̅�) and the standard deviation (S.D.) 

 The results indicates that the developed learning management had a positive effect 

on student achievement toward analytical thinking skill at a statistically significant level of .05. 

Further, it was found that students' overall satisfaction was very high, especially in learning 

environment, learning activities, and academic achievement. 
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บทนำ 

 การเรียนรู0ในยุคป9จจุบันได0มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให0ผู0เรียนก0าวทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เข0าสู-

สังคมแห-งการเรียนรู0แห-งโลกยุคดิจิทัล ส-งผลต-อการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย

ทางการเรียนมากขึ้น เพื่อให0ก0าวทันต-อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการที่ใช0กัน

แบบเดิมนั้นอาจจะมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให0มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น และ

ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร0างนวัตกรรมรูปแบบใหม-ขึ้นมาใช0กับความเปลี่ยนแปลงทางบริบทเชิงสังคม 

โดยเฉพาะอย-างยิ่ง การก0าวทันความเปลี่ยนแปลงกับความก0าวหน0าทางวิทยาศาสตร+ และเทคโนโลยีที่เข0ามามี

บทบาทต-อการเรียนรู0 รวมทั้งการปรับสภาพการณ+ให0เหมาะสมกับสภาพแวดล0อมภายใต0กระแสแห-งการปฏิรูป

การศึกษาไทยในป9จจุบัน ที่มุ-งพัฒนาการศึกษาให0บรรลุผลตามเจตนารมณ+ของการจัดการศึกษาโดยรวม ซึ่งใน

วงการการศึกษาไทยน้ีได0มีการคิดค0น พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบและ

เปJนไปตามปรัชญาแนวคิดของการพัฒนาโดยมุ-งเน0นท่ีผู0เรียนเปJนสำคัญ (Learners Center) ก0าวสู-การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนต-อไปในอนาคตภายใต0กรอบแนวคิดที่เรียกว-า 21st Century ซึ่งเปJนแนวคิดในการพัฒนาคนรุ-นใหม-ให0มี

คุณลักษณะที่พร0อมสำหรับการดำรงชีวิตและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องด0วยโลกท่ี

ไร0พรมแดน ความก0าวหน0าของเทคโนโลยี การสื่อสารและนโยบายความร-วมมือของพลเมืองโลก ซึ่งเปJน

สิ่งจำเปJนที่ต0องมีการคิดค0นหาแนวทางสู-กระบวนการทักษะใหม-ในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงเปJนประเด็นสำคัญท่ี

สังคมต-างมุ-งมั่นและให0ความสำคัญ สมบัติ โตอิ้ม [1] ท่ีกล-าวว-าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร+เปJน วิธีการ



ทางวิทยาศาสตร+ท่ีใช0ในการศึกษาค0นคว0าทดลองและครูจำเปJนต0องจัดกิจกรรมท่ีจะสนองตอบ ความต0องการให0

นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร+ นอกจากนี้ยังสอดคล0องกับ กระทรวงศึกษาธิการที่ได0มีการ

ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พุทธศักราช 2542 และครอบคลุมการปฏิรูป 3 ด0านท่ี

เกี่ยวข0องโดยตรงกับสถานศึกษา ซึ่งหัวใจการปฏิรูป การศึกษาในครั้งนี้คือ การสอนที่เน0นผู0เรียนเปJนสำคัญ 

การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร+สามารถกระทำได0หลายวิธี วิธีหนึ่งที่จะช-วยได0 คือกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู0โดยใช0ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร+ ที่จะสามารถพัฒนาความสามารถทางสติป9ญญาของผู0เรียน

ให0สูงข้ึนได0 [2] 

 การสืบเสาะหาความรู0เปJนรูปแบบของกระบวนการเรียนรู0ที่นักวิทยาศาสตร+ศึกษาได0คิดค0น ขึ้นเพื่อให0

ผู 0เร ียนสามารถใช0วิธ ีการสืบเสาะหาความรู 0ทางวิทยาศาสตร+ (Inquiry Approach) ที ่ต0องอาศัยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร+ในการค0นพบความรู0หรือประสบการณ+การเรียนรู0อย-างมี ความหมายด0วยตนเอง 

โดยมีพื้นฐานจากแนวทฤษฎีสร0างสรรค+นิยม (Constructivism) ซึ่งไม-เน0นการสอนแบบบรรยายหรือบอกเล-า

หรือให0ความรู0เปJนผู0รับเนื้อหาวิชาต-าง ๆ จากครูหากแต-ครูจะต0องกระตุ0นให0นักเรียนเกิดการเรียนรู0ด0วยตนเอง

ภายใต0สภาพแวดล0อมที่เหมาะสม โดยมีความเชื่อว-านักเรียนมี วัฏจักรการเรียนรู0ดีอยู-แล0ว ตามคำกล-าว

ของลอว+สัน อ0างถึงในสุนีย+ เหมะประสิทธ์ิ [3] การจัดการเรียนด0วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู0ว-าเปJนรูปแบบ

การสอนที่เป�ดโอกาสให0ผู0เรียนได0รับประสบการณ+ในการ สร0างความรู0ทั้งด0านมโนทัศน+ วิธีการ รวมถึงทักษะ

กระบวนการ โดยผ-านกระบวนการที่เปJนขั้นตอน อย-างต-อเนื่อง สอดคล0องกับ นันทะยา บุญเคลือบ [4]      

กล-าวว-าการจัดการเรียนรู0ด0วยวัฏจักรการ สืบเสาะหาความรู0ว-าเปJนกระบวนการที่เกิดขึ้นอย-างต-อเนื่องกันไปใน

ลักษณะของวัฏจักร (Cycle) ในการเรียนการสอนแต-ละครั้งหรือแต-ละแนวคิดจะเริ่มต0นจากขั้นการนำเข0าสู-

บทเรียน และจบลงโดย การประเมินผล ผลที่ได0จะถูกนำไปใช0เปJนพื้นฐานในการเรียนการสอนครั้งต-อไป 

นอกจากนี้การนำความรู0หรือแบบจำลองไปใช0อธิบายหรือประยุกต+ใช0กับเหตุการณ+ หรือเรื่องอื่น ๆ จะนำไปสู-

ข0อโต0แย0ง หรือข0อจำกัด ซึ่งจะก-อให0เกิดประเด็นหรือคำถาม หรือป9ญหาที่จะต0องสำรวจตรวจสอบต-อไป ทำให0

เกิดกระบวนการท่ีต-อเน่ืองไปเร่ือย ๆ จึงเรียกว-า วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู0 (Inquiry Cycle) [2]  

จากสภาพป9ญหาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาซึ่งอยู-ในระดับที่ต่ำกว-าเกณฑ+ เมื่อเทียบกับรายวิชาอื่น ๆ 

และความสามารถด0านทักษะการคิดวิเคราะห+ในรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรมซึ่งเปJนทักษะที่สำคัญแต-นักศึกษา

ยังขาดความกระตือรือร0นในการเรียนรู0 ผู0สอนยังมีรูปแบบการจัดการเรียนรู0ท่ียังไม-หลากหลาย ผู0วิจัยเห็นว-า

การจัดการเรียนรู0โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู0แบบร-วมมือกันจะเปJนวิธีการสอนที่ช-วยเพิ่มประสิทธิภาพและ

ส-งผลให0นักศึกษามีความรู0ความเข0าใจในการเรียนรู0ได0ดีขึ้น เพื่อเปJนแนวทางในการที่จะปรับปรุงการสอน

รายวิชากลศาสตร+วิศวกรรมของผู0สอน โดยมีจุดประสงค+คือ เข0าใจหลักสถิตศาสตร+ การใช0เวกเตอร+ช-วยในการ

คำนวณแรงในโครงสร0างและชิ้นส-วนเครื่องกลสามารถวิเคราะห+แรงในโครงสร0างและชิ้นส-วนเครื่องกล และ

สามารถแก0ป9ญหาสถิตศาสตร+วิศวกรรมที่เกี่ยวข0องกับสาขาวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีในการสืบค0นความรู0 และใช0

เหตุผลทางวิทยาศาสตร+ในการแก0ป9ญหา มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และต0อง

อาศัยหลักการคิดวิเคราะห+ ในการแก0ป9ญหาอย-างเปJนระบบ ระเบียบ  



จากการศึกษา และรวบรวมข0อมูลพบว-า ผู 0เรียนในป]การศึกษา 2562 - 2564 ผลการเรียนของ

นักศึกษาอยู-ในสภาพถดถอย จากภาพที่ 1.1 เนื่องจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู-ในระดับ 

ปานกลาง เพิ่มขึ้น และทำให0มีผู0ได0อยู-ในระดับอ-อน เพิ่มขึ้นตามไปด0วย ผู0วิจัยจึงเห็นควรที่จะดำเนินการจัดการ

เรียนรู0ของนักศึกษาให0มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการจัดการเรียนรู0ตามวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการ

ร-วมมือกัน (NHT) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

หลังจบการเรียนรู0 ในรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู0ของนักศึกษาให0สามารถ

นำไปประยุกต+ใช0ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

 
ภาพท่ี 1.1 ข0อมูลผลการเรียน รายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม หน-วยการเรียนเร่ืองแรง  

ป]การศึกษา 2562 - 2564  

 

 ในป9จจุบันการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปJนที่รู 0จักและได0รับการกล-าวถึงกันอย-างกว0างขวาง 

เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปJนงานวิจัย ที่เปJนระบบและมีการวางแผนล-วงหน0าโดยครูเปJน

ผู0ดำเนินการเพื่อแก0ไขป9ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนำผลมาใช0ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส-งเสริม

พัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียนให0ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป�ดโอกาสให0กลุ-มเพื่อนร-วมงานในโรงเรียนได0มีโอกาสวิพากษ+ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู0ในแนวทางที่ได0ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู0ทั้งของครูและผู0เรียน

อย-างมีคุณภาพ สุว ิมล ว-องวานิช [5] จากป9ญหาในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห+ของนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป]ที่ 1 เนื่องจากครูผู0สอนเน0นการให0ความรู0แบบครูคอยป�อนด0วยวิธีการให0ผู0เรียน

จำมากกว-าการสร0างและพัฒนาและใช0วิธีการสอนที่มีลักษณะให0ความรู0มากกว-าการส-งเสริมให0ผู0เรียนเกิดทักษะ

การคิดและการสร0างองค+ความรู0ด0วยตนเอง ผู0วิจัยได0เห็นถึงความสำคัญดังกล-าวจึงมีความสนใจที่จะนำรูปแบบ

การจัดการเรียนรู 0แบบวัฏจักร 7 ขั ้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันมาใช0ในการจัดการเรียนการสอนใน     

รายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม เรื ่องแรง ให0กับนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ป]ที ่ 1           

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต+ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห+ของ

นักเรียนในรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม เร่ืองแรงให0สูงข้ึน 
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ปiการศึกษา 2562 - 2564  

ดี ปานกลาง อqอน 



 

วัตถุประสงคK 

 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม โดยใช0รูปแบบการจัดการ

เรียนรู0วัฏจักร 7 ข้ัน ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันด0านการคิดวิเคราะห+ 

 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต-อรูปแบบการจัดการเรียนรู0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับ

เทคนิคการร-วมมือกัน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขVอง 

 เพื่อการศึกษาป9ญหาที่ส-งผลกระทบต-อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นที่ 1 และ

แนวทางพัฒนา เพื่อส-งเสริมการเรียนรู0 มีรูปแบบและมีมาตรฐาน จึงได0มีการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข0อง

กับการจัดการเรียนรู0โดยวัฏจัก 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกัน และงานวิจัยท่ีนักวิชาการได0ให0ความหมาย 

เกี ่ยวกับการศึกษาเรื ่องพฤติกรรมของมนุษย+นั ้นประเด็นที่ได0รับความสนใจมากประการหนึ่ง คือ ทำไม

พฤติกรรมของมนุษย+จึงเปลี่ยนไป ซึ่งเมื่อเราสังเกตพฤติกรรมของมนุษย+ในชีวิตประจำวันก็จะ พบว-าการ

เปลี่ยนแปลงส-วนใหญ-ไม-ได0เกิดขึ้นตามวัย หรือวุฒิภาวะเท-านั้น แต-เกิดจากการเรียนรู0ซึ่งเปJนองค+ประกอบท่ี

สำคัญอย-างหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย+ มนุษย+ทุกคนจะเกิดการเรียนรู0อยู-ตลอดชีวิตตั้งแต-แรกเกิด จนถึงวัน

สุดท0ายของชีวิต จนมีคำกล-าวว-าไม-มีใครแก-เกินเรียน (No one to learn) การเรียนรู0มีทั้งทางบวกและทางลบ 

การเรียนรู0ทางบวกจะช-วยให0มนุษย+เราพัฒนาด0านต-าง ๆ ไปได0ด0วยดี ดังนั้นคนเปJนครูจึงจำเปJนอย-างยิ่งท่ี

จะต0องทำความเข0าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ เป�าหมาย และ ทฤษฎีการเรียนรู0แบบต-าง ๆ เพื่อจะได0

นำมาประยุกต+ใช0ในการจัดการเรียนการสอนให0เหมาะสมกับเด็กแต-ละคน และแต-ละวัย พิสณุ ฟองสี [6] 

กล-าวถึงการวิเคราะห+ว-าเปJนความสามารถในการแยะแยะเพื่อหาส-วนย-อย ๆ ของเหตุการณ+ เรื่องราวหรือ

เนื้อหาต-าง ๆ ว-าประกอบด0วยอะไร มีความสำคัญอย-างไร อะไรเปJนเหตุอะไรเปJนผล และที่เปJนไปอย-างน้ัน

เพราะเหตุใด การวิเคราะห+ (Analysis) โดยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ+ศักด์ิ [7] กล-าวว-าการวิเคราะห+ (Analysis 

thinking) คือ ความสามารถในการสืบค0นข0อเท็จจริงเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย-าง โดยการตีความ 

การจำแนกแยกแยะ และการทำความเข0าใจองค+ประกอบของสิ่งนั้น และองค+ประกอบอื่น ๆ ที่สัมพันธ+กัน 

รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ+เชิงเหตุผลที่ไม-ขัดแย0งกันระหว-างองค+ประกอบเหล-านั้น โดยประพันธ+ศิริ สุเสารัจ 

[8] ได0กล-าวถึงประเภทของการคิดวิเคราะห+ซ่ึงนำเสนอ โดยบลูม (Bloom) ว-ามี 2 ด0าน ดังน้ี  

 1. คิดวิเคราะห+ความสำคัญหรือเนื้อหาของสิ่งต-าง ๆ (Analysis of element) เปJน ความสามารถใน

การแยกแยะได0ว-า ส่ิงใดจำเปJน ส่ิงใดสำคัญ ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุด  

 2. คิดวิเคราะห+ความสัมพันธ+ (Analysis of relationship) เปJนการค0นหาความสัมพันธ+ของ  

ส่ิงต-าง ๆ ว-า มีอะไรสัมพันธ+กัน สัมพันธ+เช่ือมโยงกันอย-างไร สัมพันธ+กันมากน0อยเพียงใด สอดคล0องหรือขัดแย0ง  

 สรุปได0ว-า การคิดวิเคราะห+ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพื ่อสืบค0นข0อเท็จจริง ของ

เหตุการณ+ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต-าง ๆ โดยการจำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข0อมูลอย-างเปJนระบบ ตีความ และ

ทำความเข0าใจกับองค+ประกอบของสิ่งนั ้น โดยมีหลักฐานอ0างอิงเพื่อหาข0อสรุปที่น-าจะเปJนไปได0 และใช0



กระบวนการตรรกวิทยาในการสรุปตัดสินได0อย-างถูกต0องและสมเหตุผล โดยทราบถึงองค+ประกอบและ

ความสัมพันธ+เช่ือมโยงกันขององค+ประกอบดังกล-าว และเม่ือคนมีความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและ

จำแนกแยกแยะข0อมูลองค+ประกอบของสิ่งต-าง ๆ จนได0ความคิดเพื่อนำไปสู-การสรุป การประยุกต+ใช0 ทำนาย

หรือคาดการณ+ สิ่งต-าง ๆ ได0อย-างถูกต0อง ดังเช-น จิราภรณ+ คงหนองลาน [9] ได0ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู0ตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู0แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องสารละลาย สำหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป]ท่ี 5 กลุ-มตัวอย-างที่ใช0ในการศึกษา ได0แก- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 5/1 โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห+ 23 จังหวัดพิษณุโลก พบว-าสามารถพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู0 ตามกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู0แบบวัฏจักรการเรียนรู0 7 ขั ้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป]ท่ี 5 ได0จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท-ากับ 81. 44/82.80 ซึ่งสูงกว-าเกณฑ+ 75/75 ท่ี

กำหนดไว0 เมื่อนำไปใช0ทำให0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว-าก-อนเรียนและหลังเรียนสูงกว-า

เกณฑ+ร0อยละ 75 อีกทั้งยังทำให0นักเรียนมีความ คงทนทางการเรียนรู0ได0ดีอย-างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

และนักเรียนมีความพึงพอใจใน ระดับมากท่ีสุด  

 สวนีย+ เพชรพงศ+ [10] ได0ศึกษาผลการจัดการเรียนรู0วิทยาศาสตร+ที่เน0นกระบวนการสืบเสาะหาความรู0 

7 ขั้น (7E) ร-วมกับการสร0างผังมโนทัศน+ เรื่อง แสง ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาป]ท่ี 2 กลุ-มตัวอย-างที่ใช0ในการ

วิจัยเปJนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 2 ได0มาจากการสุ-มแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว-า ก-อนการจัดการ

เร ียนรู 0  มโนทัศน+ทางวิทยาศาสตร+ เร ื ่อง แสง ของนักเร ียนที ่ม ีความเข0าใจที ่สมบูรณ+ (Complete 

understanding) มากที่สุด คือ เรื่องนัยน+ตากับการมองเห็น และการมองเห็น คิดเปJนร0อยละ 20.51 และมี

ความเข0าใจที่สมบูรณ+น0อยที่สุด คือเรื่องการหักเหของแสงและการใช0ประโยชน+คิดเปJนร0อยละ 25.63 โดย

นักเรียนมีการพัฒนาความเข0าใจมโนทัศน+ทางวิทยาศาสตร+เรื่องแสง มากที่สุดในเรื่องการดูดกลืนแสงของวัตถุสี

ต-าง ๆ คิดเปJนร0อยละ 41.03 ผลการทดลองยังพบอีกว-าความสามารถในการคิดวิเคราะห+เรื ่อง แสง ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป]ท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู0สูงกว-าเกณฑ+ร0อยละ 75  

 จากทฤษฎีต-าง ๆ เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห+ที่นักวิชาการหลายท-านได0กล-าวไว0นั้น หากนำมา

ร-วมกับทฤษฎีการเรียนรู0แบบร-วมมือ ซึ่งแบ-งออกเปJนหลายประเภท สเปนเซอร+ เคแกน [11] นักการศึกษาชาว

สหรัฐ ได0ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู0แบบร-วมมือร-วมใจอย-างจริงจังมาตั้งแต-ป] ค.ศ. 1985 และได0

เผยแพร-ผลงานอย-างกว0างขวางในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลายประเทศในเอเชีย แนวคิดหลักที่จะนำไปสู-การ

เรียนรู0แบบร-วมมือร-วมใจอย-างมีประสิทธิภาพ และมีงานวิจัยทั้งภายในและต-างประเทศที่ได0นำกิจกรรม

ดังกล-าวมาใช0ควบคู-กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให0มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจุดเน0นของทฤษฎีการเรียนรู0

แบบร-วมมือ (Cooperative Learning) บัญญัติ ชำนาญกิจ [12] เปJนรูปแบบการเรียนในลักษณะการร-วมมือ

กันแก0ไขป9ญหา โดยทำงานในลักษณะ ที่เปJนกลุ-มหรือทีม เพื่อให0ผู0เรียนได0ฝ�กทำงานร-วมกันเพ่ือประโยชน+

ส-วนรวม การเรียน โดยใช0วิธีการเรียนรู0แบบร-วมมือมีหลากหลายวิธี เช-น การทำรายงาน การทำกิจกรรม 

สร0างสรรค+ผลงาน หรือการอภิปรายหน0าช้ันเรียน เปJนต0น โดยผู0สอนท่ีเปJนผู0ตัดสินใจว-าควรใช0วิธีการเรียนแบบ

ร-วมมือแบบใดท่ีเหมาะสมกับกลุ-มผู0เรียน การเรียนแบบร-วมมือจะประสบผลสำเร็จ เมื่อผู0เรียนทุกคนในกลุ-มได0

ร ับผิดชอบหน0าที ่ของตนเอง จนบรรลุวัตถุประสงค+ร-วมกันซ่ึงเปJนการเรียนแบบกลุ-มหรือทีมอย-างมี



ประสิทธิภาพ การเรียนรู0แบบร -วมมือ ด ังเช -น พ ิชญ+ส ิน ี  เจด ีย +ร ัตน + [13] ได 0กล -าวไว 0ว -าการศ ึกษา

กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห+ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 4 โดยใช0การจัดการเรียนรู0แบบสืบ

เสาะหาความรู0ร-วมกับเทคนิคการใช0คำถาม ผ-านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของเคมมิสและแมก

แทกการ+ด [14] และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห+ก-อนเรียนและหลังเรียนโดยใช0รูปแบบการจัดการ

เรียนรู0แบบสืบเสาะหาความรู0ร-วมกับเทคนิคการใช0คำถาม โดยมีกลุ-มเป�าหมายเปJนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 

4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จำนวน 45 คน ที ่ได0มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง สำหรับเครื ่องมือการวิจัย

ประกอบด0วย แผนการจัดการเรียนรู0โดยใช0รูปแบบสืบเสาะหาความรู0ร-วมกับเทคนิคการใช0คำถาม จำนวน 4 

แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห+ และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู0 สถิติที่ใช0ในการ

วิเคราะห+ข0อมูลได0แก- ค-าร0อยละ (%) ค-าเฉลี ่ย ค-าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon matched-pairs 

ผลการวิจัยพบว-า การจัดการเรียนรู0แบบสืบเสาะหาความรู0ร-วมกับเทคนิคการใช0คำถามสามารถพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห+ของนักเรียนกลุ-มเป�าหมายได0สูงกว-าเกณฑ+ที่กำหนดไว0ร0อยละ 80 โดยมีนักเรียนที่ผ-านเกณฑ+ 

จำนวน 37 คน จากนักเรียนทั ้งหมด (คิดเปJนร0อยละ 82) และเมื ่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห+จาก

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห+ของกลุ-มเป�าหมายหลังจากได0รับการจัดการเรียนรู0โดยใช0การ

จัดการเรียนรู0แบบสืบเสาะหาความรู0ร-วมกับเทคนิคการใช0คำถามสูงกว-าก-อนการจัดการเรียนรู0อย-างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05             

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข0องพบว-า เม่ือนำวัฏจักร 7 ข้ัน มาจัดการเรียนรู0ควบคู-กับเทคนิค

การร-วมมือกัน จะทำให0ส-งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนรู0ของผู0เรียนได0มากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัฏจักร 7 ข้ัน 

เปJนกระบวนการท่ีใช0เพ่ือกระตุ0นให0เกิดทักษะการเรียนรู0 แต-หากเปJนการเรียนรู0เพียงอย-างเดียว ไม-ได0เกิดการลง

มือทำ หรือรวมกลุ-มทำงานกันเปJนกลุ-ม อาจจะทำให0ผู0เรียนไม-มีความสนใจ และกระตือรือร0นในการเรียนรู0 ก็จะ

เปJนเพียงการเรียนรู0ท่ีเหมือนสภาพปกติ แต-เม่ือมีการนำเทคนิคการร-วมมือกันซ่ึงเปJนเทคนิคท่ีต0องมีการจับกลุ-ม 

และทำงานกันเปJนกลุ-ม โดยมีเงื่อนไขว-าทุกคนภายในกลุ-มจะต0องร-วมมือกัน และจะได0คะแนนเท-ากัน ดังน้ัน

เลยจะทำให0ผู0เรียนแต-ละคนมีความสนใจที่จะช-วยเพื่อนในกลุ-มทำงาน เทคนิคการร-วมมือกันนอกจากจะเปJน

กระบวนการเรียนรู0เสริมที่ช-วยส-งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห+ของผู0เรียนแล0ว ยังเปJนตัวช-วยส-งเสริมให0เกิด

ทักษะการทำงานเปJนกลุ-ม การรับฟ9งความคิดเห็นผู0อ่ืนซ่ึงเปJนทักษะท่ีมีความสำคัญอย-างย่ิงในศตวรรษท่ี 21  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลับเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต+  

 กลุ-มตัวอย-าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต+ 

แผนกเทคนิคเครื ่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต+ ที ่กำลังศึกษาอยู -ในภาคเรียนที่ 1 ป]การศึกษา 2565     

จำนวน 40 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยต0องเปJนผู 0ที ่จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาก-อน  

  



 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

      ตัวแปรต0น       ตัวแปรตาม 

 

 

   

 

ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใช0ในการวิจัย 

  ประกอบไปด0วย คู-มือการจัดการเรียนรู0โดยใช0รูปแบบการสอนตามแบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E-Learning 

Model) ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ (Numbered Heads Together) จำนวน 1 แผน เรื่อง แรง ใช0เวลา 4 

สัปดาห+ สัปดาห+ละ 3 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ป]การศึกษา 2565 และแบบทดสอบก-อน และหลังเรียน ในการ

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห+ ประกอบด0วยข0อสอบก-อนเรียน อัตนัย จำนวน 6 ข0อ ซึ่งเปJนคำถามเชิง

คิดค0น เพื่อตรวจสอบความรู0เดิมของผู0เรียนตามหลักการเรียนรู0ของวัฏจักร 7 ขั้น และเมื่อนำแบบทดสอบ

ประเมินโดยผู0เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ข0อ พบว-ามีข0อสอบที่ใช0ได0ทั้งหมด 6 ข0อ  และข0อสอบหลังเรียน อัตนัย 10 

ข0อ เปJนคำถามเชิงนำไปใช0 และมีการประยุกต+สถานการณ+ จากหน-วยการเรียนรู0เรื่องแรง กับชีวิตประจำวัน 

และเมื ่อนำแบบทดสอบประเมินโดยผู 0เช่ียวชาญ จำนวน 10 ข0อ พบว-ามีข0อสอบที่ใช0ได0ทั ้งหมด 10 ข0อ         

โดยทั้ง 2 แบบทดสอบเปJนข0อสอบปลายเป�ด ในคู-มือครูจะมีข0อกำหนดสำหรับผู0สอนไว0เปJนคำสำคัญ (Key 

Word) เพ่ือให0สะดวกต-อการพิจารณาให0คะแนน 

 รูปแบบงานวิจัยเปJนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน 

(Plan) ข้ันปฏิบัติ (Act) ข้ันสังเกต (Observe) และข้ันสะท0อนผล (Reflect) [14] ประกอบด0วย 

 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห+ข0อมูล 

 

 1. ข้ันวางแผน  

 ผู0วิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู0โดย วัฏจักร 7 ขั้น และเทคนิคการร-วมมือกัน ในการ

คิดวิเคราะห+ เอกสารที่เกี่ยวข0องกับการจัดการเรียนรู0 นอกจากนี้ยังได0รวบรวมข0อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน 

การสะท0อนผลจากประสบการณ+ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเปJนแนวทางในการออกแบบกิจกรรม และการจัดทำ

แผนคู-มือครูโดยใช0วัฏจักร 7 ข้ัน ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ 

  

  

 

 การจัดการเรียนรู0ในรายวิชา

กลศาสตร+วิศวกรรม โดยใช0วัฏจักร 7 

ข้ัน ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกัน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. ทักษะการคิดวิเคราะห+ 

3. ความพึงพอใจของผู0เรียน 



 2. ข้ันปฏิบัติ  

 หลังจากวางแผนวิจัย ผู0วิจัยสร0างเครื่องมือวิจัยซึ่งประกอบด0วย คู-มือครู โดยใช0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับ

เทคนิคการร-วมมือกัน จำนวน 1 หน-วย เรื ่องแรง จากนั้นผู 0วิจัยส-งเครื ่องมือในการจัดการเรียนรู 0ให0กับ

ผู0เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต0องด0านเนื้อหา ภาษา และด0านการวัดและประเมินผล แล0วนำมาปรับปรุง

แก0ไขตามคำแนะนำของผู0เช่ียวชาญ  จำนวน 3 ท-าน จากน้ันคัดเลือกข0อคำถามท่ีมีค-าสอดคล0องต้ังแต- 0.67 ข้ึน

ไป เมื่อเครื่องมือวัดผ-านการตรวจคุณภาพ ผู0วิจัยเริ่มเก็บข0อมูล โดยการนำแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

คิดวิเคราะห+ฉบับก-อนเรียนไปทดสอบกับกลุ-มเป�าหมายก-อนจะมีการจัดการเรียนรู0 แล0วบันทึกคะแนนที่ได0จาก

การทดสอบเปJนคะแนนก-อนเรียน จากนั้นผู0วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู0โดยใช0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิค

การร-วมมือ ตามคู-มือครูที่ได0มีการออกแบบไว0 โดยในแต-ละขั้นตอนจะต0องมีส-วนประกอบของวัฏจักร 7 ขั้น ซ่ึง

ในกระบวนการจัดการเรียนรู0 ผู0วิจัยจะแบ-งกลุ-มผู0เรียนออกเปJนกลุ-มละ 5 - 6 คน ตามความสมัครใจของผู0เรียน 

โดยใช0เทคนิคการร-วมมือกัน หลังจากดำเนินการครบ ผู0วิจัยใช0แบบทดสอบหลังเรียนกับกลุ-มเป�าหมาย แล0ว

บันทึกคะแนนท่ีได0จากการทดสอบเปJนคะแนนหลังเรียน  

 

 3. ข้ันสังเกต 

 ในขั้นนี้ ขณะดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู0 ผู0วิจัยสังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมและพฤติกรรมของ

ผู0เรียนแต-ละกลุ-ม โดยการจดบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นลงในแบบบันทึกพฤติกรรม เพ่ือนำไปสรุปพฤติกรรม

การเรียนรู0ของผู0เรียนหลังเสร็จส้ินการทำกิจกรรม 

 

 4. ข้ันสะท0อนผล  

 ในขั้นนี้ผู 0วิจัย นำข0อมูลที่ได0จากขั้นตอนการปฏิบัติและขั้นตอนการสังเกตมาร-วมกันสะท0อนเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู0ในคร้ังต-อไป 

 การวิเคราะห+ข0อมูลตามวัตถุประสงค+ข0อที่ 1 โดยใช0สถิติค-าเฉลี่ย (�̅�) ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใน

การวิเคราะห+คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู0ของผู0เรียนเปJนรายบุคคล โดยใช0โปรแกรม

คอมพิวเตอร+ ในการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ เรื่อง แรง ระหว-างก-อน กับหลัง การจัดการเรียนรู0โดย

ใช0วัฏจักร 7 ข้ัน ร-วมกับ เทคนิคการร-วมมือกันของกลุ-มเป�าหมาย 

 

ผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค+ของงานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู0ที่มีอิทธิพลต-อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาในรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม หน-วยการเรียนรู0เรื ่องแรง โดยใช0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับ

เทคนิคการร-วมมือกัน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก-อนเรียน ประเภทอัตนัย จำนวน 6 ข0อ และ

หลังเรียน จำนวน 10 ข0อ โดยใช0คู-มือครูร-วมกับวัฏจักร 7 ขั้น ซึ่งจะแบ-งออกเปJน 7 ขั้นตอนการเรียนรู0 และแต-

ละขั้นตอนจะมีการนำเทคนิคการร-วมมือ เช-น การแบ-งกลุ-มผู0เรียนกลุ-มละ 5 - 6 คน และให0ผู0เรียนแต-ละกลุ-ม

ทำกิจกรรมร-วมกัน โดยจะมีใบกิจกรรมในคู-มือครู เพื่อเปJนแนวทางสำหรับผู0สอนในการจัดการเรียนการสอน 



และเปJนใบงานสำหรับผู0เรียนในการเรียนรู0มาเปJนกิจกรรมส-งเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู0 ทักษะ

การคิดวิเคราะห+ และส-งผลต-อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู0เรียนให0เพ่ิงสูงข้ึน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด0านการคิดวิเคราะห+ของนักศึกษากลุ-มตัวอย-าง

ก-อนและหลังได0รับการเรียนรู0โดย วัฏจักร 7 ข้ัน ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ 

ทักษะการคิด

วิเคราะหK 

คะแนนเต็ม 

24 
�̅� % S.D. t 

Sig. 

(1-tailed) 

ก-อนเรียน 24 12.11 50.46 3.87 
13.17 0.000* 

หลังเรียน 24 23.73 95.88 3.14 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด0านการคิดวิเคราะห+ของนักศึกษา

กลุ-มตัวอย-างก-อนและหลังได0รับการเรียนรู0โดย วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ พบว-านักศึกษากลุ-ม

ตัวอย-างมีค-าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว-าคะแนนเฉลี่ยก-อนเรียน อย-างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีคะแนนเต็มที่ 24 คะแนน ค-าเฉลี่ยของก-อนเรียน คือ 12.11 ± 3.87 คิดเปJน 50.46% และค-าเฉลี่ยหลัง

เรียน คือ 23.73 ± 3.14 คิดเปJน 95.88% 

 เม่ือทำการจำแนกคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห+หลังเรียนเปJนรายด0าน จำนวน 5 ด0าน ได0แก- ด0านการ

ให0ความร-วมมือในชั้นเรียน ด0านการทำงานเปJนทีม ด0านการศึกษาค0นคว0าความรู0 ด0านความสามารถในการคิด

วิเคราะห+ และด0านความสามารถในการแก0ป9ญหา ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห+ ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือของนักเรียนกลุ-มตัวอย-าง

หลังได0รับการเรียนรู0โดยวัฏจักร 7 ข้ัน ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ จำแนกเปJนรายด0าน  

ทักษะการคิดวิเคราะหK 
คะแนนเต็ม 

27 
�̅� 

เทียบ 

�̅� จากคะแนน

เต็ม 10 คะแนน 
S.D. 

ระดับ

ความสามารถ 

ด0านการให0ความร-วมมือในช้ันเรียน 6 4.47 7.46 1.24 ดี 

ด0านการทำงานเปJนทีม 6 5.62 9.37 1.42 ดีเย่ียม 

ด0านการศึกษาค0นคว0าความรู0 3 1.87 6.25 0.89 ปานกลาง 

ด0านความสามารถในการคิดวิเคราะห+ 6 5.24 8.73 1.24 ดีเย่ียม 

ด0านความสามารถในการแก0ป9ญหา 6 4.77 7.96 1.33 ดี 

 



 จากตารางที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห+ของนักเรียนกลุ-มตัวอย-างหลังได0รับการ

เรียนรู0โดยวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ จำแนกเปJนรายด0าน สรุปได0ว-า นักศึกษากลุ-มตัวอย-างมี

ทักษะการคิดวิเคราะห+ด0านการให0ความร-วมมือในชั้นเรียนมีระดับความสามารถในระดับดี (7.46 ± 1.24) ด0าน

การทำงานเปJนทีม มีระดับความสามารถในระดับดีเยี่ยม (9.37 ± 1.42) ด0านการศึกษาค0นคว0าความรู0มีระดับ

ความสามารถในระดับปานกลาง (6.25 ± 0.89) ด0านความสามารถในการคิดวิเคราะห+มีระดับความสามารถใน

ระดับดีเยี่ยม (8.73 ± 1.24) และด0านความสามารถในการแก0ป9ญหามีระดับความสามารถในระดับดี (7.96 ± 

1.33) 

 และเมื่อผู0เรียนได0รับการจัดการเรียนรู0โดยใช0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกัน ในรายวิชา

กลศาสตร+วิศวกรรม เรื่องแรง เสร็จสิ้นแล0ว ผู0วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาระดับความพึงพอใจของผู0เรียน 

ทั้งหมด 3 ด0าน คือ ด0านบรรยากาศการจัดการเรียนรู0 ด0านกิจกรรมการเรียนรู0 และด0านประโยชน+ที่ได0รับ       

ดังตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 ค-าเฉลี่ย ค-าส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู0เรียนต-อรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน 

รายการ �̅� S.D. ผล 

ดVานท่ี 1 บรรยากาศการจัดการเรียนรูV 4.41 0.62 มาก 

ดVานท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูV 4.46 0.60 มาก 

ดVานท่ี 3 ประโยชนKท่ีไดVรับ 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.47 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู0เรียน พบว-านักเรียนส-วนใหญ-พึงพอใจในการเรียนด0วยการ

จัดการเรียนรู0โดยใช0รูปแบบการสอนตามแบบวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ อยู-ในระดับมาก โดย

ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ด0านท่ี 3 ประโยชน+ท่ีได0รับ ค-าเฉล่ีย เท-ากับ 4.53 อยู-ในเกณฑ+ มากท่ีสุด  

ด0านท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู0 ค-าเฉล่ีย เท-ากับ 4.46 และด0านท่ี 1 บรรยากาศการจัดการเรียนรู0 ค-าเฉล่ีย เท-ากับ 

4.41 และอยู-ในเกณฑ+ มาก เช-นกัน 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห+ของผู0เรียนโดยวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิค

การร-วมมือกัน พบว-าการจัดการเรียนรู0แบบวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันมีแนวโน0มพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห+ และยังมีอิทธิพลต-อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู0เรียนกลุ-มเป�าหมายได0พิจารณาจากคะแนน

แบบทดสอบวัดความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนหลังได0รักการจัดการเรียนรู0  



 เนื่องจากการจัดการเรียนรู0โดยวัฏจักร 7 ขั้นร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันเปJนการจัดการสอนเพื่อให0

ผู0เรียนมีความรู0 ความสามารถในการแสวงหาคำตอบ ฝ�กความรับผิดชอบร-วมกันในการทำงานเปJนกลุ-ม และ

เรียนรู0ร-วมกันในการแก0ป9ญหา การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เปJนการส-งเสริมความสามัคคีในการทำงาน และยัง

เปJนการจัดกิจกรรมท่ีทำให0ผู0เรียนยิมรับความแตกต-างระหว-างบุคคล ซึ่งในขั้นตอนนของกระบวนการ 7 ขั้น ยัง

มีการสอดแทรกเทคนิคการร-วมมือกันในการทำงานเปJนกลุ -ม มีการแบ-งแยกหน0าที ่ในการทำงาน เพ่ือ

จุดมุ-งหมายเดียวกันในการหาคำตอบ และนำเสนอแนวทางการได0มาซึ่งคำตอบ และวิธีการ จะเปJนตัวกระตุ0น

ความคิดของผู0เรียนนและเร0าให0ผู0เรียนเกิดความสนใจ ส-งผลให0การเรียนรู0มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเม่ือ

สอบถามความพึงพอใจจากผู0เรียน โดยรวมอยู-ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจอันดับแรกเท-ากัน 3 รายการ คือ

นักศึกษาสร0าง ความรู0ความเข0าใจด0วยตนเองได0 นักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช0เหตุผล และนักเรียนกล0าแสดง

ความคิดเห็นได0ค-าเฉลี่ย เท-ากับ 4.57 รองลงมาได0ค-าเฉลี่ยเท-ากัน คือ บรรยากาศของการเรียนเป�ดโอกาสให0

นักเรียนมีส-วนร-วมในการทำกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนรู0ทำให0นักเรียนกล0าคิด กล0าตอบในการแสดงความ

คิดเห็นได0ค-าเฉลี่ย เท-ากับ 4.54 และอันดับสุดท0าย คือ กิจกรรมการเรียนรู0มีความเหมาะสมกับเนื้อหาได0

ค-าเฉลี่ย  เท-ากับ 4.35 และเมื่อสอบถวามความพึงพอใจของผู0เรียนพบว-าผู0เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมท่ี 

มาก ได0ค-าเฉล่ีย เท-ากับ 4.47  

 จากการศึกษา สรุปได0ว-า กระบวนการจัดการเรียนรู0โดยใช0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกัน 

เปJนกระบวนการเรียนรู0ท่ีทำให0ผู0เรียนมีการพัฒนาทางด0านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สูงกว-าก-อนเรียนจริง ส-งผลให0ผู0เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการคิด ได0แก- การคิดแก0ป9ญหา และทักษะ

การคิดขั้นสูง นอกจากน้ียังช-วยให0ผู0เรียนมีความกระตือรือร0น กระฉับกระเฉง สนใจการเรียนมาดขึ้น กล0า

แสดงออก กล0าแสดงความคิดเห็น และมีส-วนร-วมในการทำกิจกรรมต-าง ๆ และสวนีย+ เพชรพงศ+ [10] ได0ศึกษา

ผลการจัดการเรียนรู0วิทยาศาสตร+ที่เน0นกระบวนการสืบเสาะหาความรู0 7 ขั้น (7E) ร-วมกับการสร0างผังมโนทัศน+ 

โดยนักเรียนมีการพัฒนาความเข0าใจมโนทัศน+ทางวิทยาศาสตร+เรื่องแสง มากที่สุดในเรื่องการดูดกลืนแสงของ

วัตถุสีต-าง ๆ คิดเปJนร0อยละ 41.03 ผลการทดลองยังพบอีกว-าความสามารถในการคิดวิเคราะห+เรื่อง แสง ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู0สูงกว-าเกณฑ+ร0อยละ 75 [12] ผู0วิจัยจึงเลือกใช0การจัดการ

เรียนรู0โดยใช0วัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู0ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรายวิชากลศาสตร+วิศวกรรม เรื่องแรง และเมื่อสอบถามระดับความพึงพอใจ

ของผู0เรียน พบว-านักเรียนส-วนใหญ-พึงพอใจในการเรียนด0วยการจัดการเรียนรู0โดยใช0รูปแบบการสอนตาม

แบบวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือ อยู-ในระดับมาก โดยความพึงพอใจอันดับแรก คือ ด0านที่ 3 

ประโยชน+ที่ได0รับ อยู-ในเกณฑ+ มากที่สุด ด0านที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู0 และด0านที่ 1 บรรยากาศการจัดการ

เรียนรู0 อยู-ในเกณฑ+ มาก  

 

 

 

 



ขVอเสนอแนะ 

 แบ-งออกเปJน 2 ส-วน 

 1. ข0อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช0ประโยชน+ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู0เรียนพบว-า ผู0เรียนส-วนใหญ-ร-วมกันทำกิจกรรมเปJนอย-างดี ดังน้ัน ควรมี

การศึกษาหัวข0อเรื่องอื่น ๆ เช-น การเคลื่อนที่ สมดุลของแรง โมเมนต+ เปJนต0น นำมาจัดทำเปJนคู-มือครู หรือ

รูปแบบการสอนอื่น ๆ โดยใช0รูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น ร-วมกับเทคนิคการร-วมมือกัน เพื่อส-งเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห+ 

 2. ข0อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต-อไป 

 ในการทำวิจัยครั้งต-อไปควรจะมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายขึ้น เช-น การเล-นเกมส+เปJนกลุ-ม 

การให0โจทย+แก0ป9ญหาที่เน0นการลงมือปฏิบัติ และมีความเกี่ยวข0องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อให0ผู0เรียนได0มี

มโนทัศน+ในเร่ืองของแรง และยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเร่ืองการเคล่ือนท่ี หรือการสมดุลแรงในหน-วยการเรียนรู0

ต-อไปได0 
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