
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________a_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

170 

การพัฒนาชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 

The Development’s Instructional Package in Science for Life Development Skills 
By using Inquiry Cycle Learning (7E) of the Vocational Certificate Students 

 
กฤติยา สีท ามา1 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพ
กระนวน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (4) ประเมิน
คุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 79 คน โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ (1) ชุดการสอน จ านวน 10 ชุด (2) แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 100 ข้อ เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.27-0.67 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.97 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.20-0.73 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.95 (3) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน จ านวน 40 ข้อ และ (4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1) ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จากแบบทดสอบระหว่างเรียน
ทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หลังเรียน จะมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 81.99/93.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้
  2) ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม 
เท่ากับ 0.6627 แสดงว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.6627 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.27 
  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) พบว่า มีคะแนนสูงขึ้น 
และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =25.33) และคะแนนทดสอบหลัง
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =54.28) และผลการพัฒนา เท่ากับ 28.95 แสดงว่า โดยรวม นักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  4) คุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย
ใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก (X =4.55) 
   5) ความพึงพอใจของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.59) 
 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน, การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
1ครู วิทยาลยัการอาชีพกระนวน 
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Abstract 
 The purpose of this study were to: (1) create and find an effective instructional package in science 
for life development skills for vocational certificate students by using inquiry cycle learning (7E), Kranuan 
industrial and community education college to be effective according to the criteria 80/80, (2) study the 
effectiveness index of instructional package in science for life development skills, (3) compare of academic 
achievement before learning and after using the instructional package in science for life development 
skills, (4) assessing the quality of instructional package in science for life development skills, and (5) study 
the satisfaction of students at the vocational certificate level towards the use of instructional package. 
Target group was a vocational certificate students at Kranuan industrial and community education college 
under the Office of the Vocational Education Commission who registered to study science for life 
development skills, subject code 2000-1301, semester 2, the academic year 2017, amount of 79 persons 
using cluster sampling (Cluster Random Sampling), research instruments used in the study consisting of (1) 
10 teaching sets (2) 100 inter-school and post-test tests as 4 multiple-choice tests with difficulty (p) from 
0.40-0.77, classification power (r) from 0.27-0.67 and the reliability of the questionnaire was 0.97 and 60 
achievement tests with difficulty (p) from 0 .4 0-0 .80, classification power (r) from 0 .2 0-0 .7 3 and the 
confidence was to 0.95, (3) 40 items teaching quality evaluation form, and (4) 30 vocational certificate 
students that used instructional package with the reliability of 0.95, statistical analysis data included 
percentage, average, standard deviation and  (t-test). 
 The results of the research showed that: 
  1) Instructional Package effectiveness was science for life development skills for vocational 
certificate students by using inquiry cycle learning (7E) subject at Kranuan industrial and community 
education college from the test during the whole course (E1) and the effectiveness of the results (E2) after 
the class will have   E1/E2 at the level of 81.99/93.92, was higher than the criteria set 80/80. 
  2) Instructional Package effectiveness index was science for life  development skills for 
vocational certificate students by using the inquiry cycle learning (7E), the overall effectiveness of learning 
(E.I.) was 0.6627, indicating that students at the vocational certificate level knowledge increased to 0.6627 
or 66.27 percent. 
  3) Academic achievement of students at the vocational certificate level from tests before 
and after studying of science for life development skills by using cyclical learning the 7-steps search for 
knowledge (7E) showed that higher scores from the t-test, found that the test scores before studying was 
( X =25.33), post-tests scores was ( X =54.28) and the development results was 28.95, indicating that 
overall, students with more development differences were statistically significant at the .01 level. 
  4) Quality of series teaching of science for life development skills for vocational certificate 
students by using inquiry cycle learning (7E), the overall average was at the high level ( X = 4.55). 
  5) The satisfaction of vocational certificate students towards using science instructional 
package for life  development skills by using the inquiry cycle learning (7E),  with the average was at the 
highest level ( X = 4.59). 
 
Keywords: Instructional Package, Inquiry Cycle Learning (7E)     
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บทน า 
   การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เป็นการก าหนด
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ
แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม
แห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556) 
ซึ่งสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ฉ) 
 วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธีคิด มีทักษะ
ในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการ
เรียนรู้ เพื่ อพัฒนาทุกคนให้ รู้วิทยาศาสตร์  (Ministry of 
Education, 2008) 
 จากการศึกษา พบว่า การสอนวิทยาศาสตร์ให้
ได้ผลดีนั้ น  ควรเริ่มจากการทบทวนความรู้ เดิมและ
สอดแทรกความรู้ใหม่เข้าไป ซึ่งแนวทางการสอนตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E ของ Eisenkraft (2003) เป็นการสอนที่ขยาย
แนวทางการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 5E ของโครงการ
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา 
(Biological Science Curriculum Studies: BSCS) เป็ น 
7E ซึ่งเป็นแนวทางการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควรละเลยหรือละทิ้ง จากพื้นความรู้เดิม
ของนักเรียนจะท าให้ครูได้พบเห็นว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้
อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย และไม่เกิดแนวคิดที่ผิดพลาด 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
 การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น (7E) ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivism) โดยมี รากฐานส าคัญมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Theory of 
Cognitive Development) ซึ่งอธิบายว่า พัฒนาการทาง
เชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึม
ทราบข้อมูลหรือประสบการณ์เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือ

โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กัน
ได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) บุคคลจะ
พยายามปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium) 
โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (ทิศนา แขมณี, 
2560)  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E)  
   4. เพื่ อประ เมินคุณ ภาพ ชุดการสอน  วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพที่ มี ต่ อการใช้ ชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ชุดการสอน (Instruction Package) หรือชุดสื่อ
ประสม ซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ล ะสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อห าวิ ช า
ประสบการณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอน เป็น
นวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน ท่ีเริ่มมีบทบาท
ต่อการเรียนการสอนทุกระดับ ชุดการสอน จะเป็นแนวทาง
ใหม่ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะชุด
การสอน เป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้น ๆ จึงท าให้เกิดประโยชน์และ
คุณค่าในการเรียนการสอนอย่างมาก (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
และคณะ, 2551) ส่วน อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) กล่าวว่า 
ชุดการสอน เป็นวิธีการสอนที่เน้นความส าคัญของนักเรียน
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หรือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้สื่อประสม (Multi-media approach) 
และกระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นส าคัญ เพื่อ
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาจากกระท ากิจกรรม และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้ ชุดการสอน ยังเป็นรูปแบบ
ของการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนซึ่ งประกอบด้วย 
ค าแนะน าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมให้บรรลุพฤติกรรมที่เป็น
ผลของการเรียนรู้ การรวบรวมเนื้อหาที่จะน ามาผลิตชุด 
การสอน ได้จากขอบข่ายของความรู้ที่หลักสูตรต้องการให้
นักเรียนได้เรียนรู้และเนื้อหานั้นมีความถูกต้องชัดเจน 
สามารถสื่ อความหมายให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมตาม
เป้าหมาย (Kapfer & Kapfer, 1972) 
 วั ฏ จั ก รก าร เรี ย น รู้  (Learning cycle) เป็ น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ซึ่งต้อง
ใช้กระบวนการคิด  และกระบวนทางวิทยาศาสตร์เป็น
เค รื่ อ งมื อ  (Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology, 2011) จนค้นพบความรู้อย่างมี
ความหมายด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
และเกิดต่อเนื่องเป็นวัฏจักร  Eisenkraft (2003) ขยาย 
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น (7E learning cycle) 
ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ  ได้แก่ (1) ขั้นทบทวนความรู้ เดิม 
(Elicitation) (2) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (3) 
ขั้ น ส า ร วจแล ะค้ น ห า  (Exploration) (4) ขั้ น อ ธิ บ าย 
(Explanation) (5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) (6) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation) และ (7) ขั้นขยายความคิดรวบ
ยอด (Extension) โดยจะมุ่งเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และ
ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 
นอกจากนี้ ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
คิดวิเคราะห์ได้ (Abdi, 2014 และ อารฝัน บากา, 2560) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การศึ กษาครั้ งนี้  เป็ นการวิจั ย เชิ งทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัย
เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (Tuckman, 
1999;  กิตติยา วงษ์ขันธ์. 2561; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557) 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ 
เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส
วิชา 2000-1301 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
6 ห้องเรียน นักเรียน 79 คน โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการเลือก (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
 2. ตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
    2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
    2.2 ตั วแปรตาม ได้แก่  (1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) 
คุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E) (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
 3. เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 5 
ฉบับ ได้แก่ (1) ชุดการสอน จ านวน 10 ชุด (2) แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน (ก่อนเรียน) จ านวน 100 ข้อ และแบบทดสอบ
หลังเรียน จ านวน 100 ข้อ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียน จ านวน 60 ข้อ และหลังเรียน 
จ านวน 60 ข้อ  (4) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน 
จ านวน 40 ข้อ และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน จ านวน 30 ข้อ     
 4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ (1) 
การตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใช้วิธีการในลักษณะเดียวกับการหาดัชนีความสอดคล้อง
ระว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ของรายการประเมิน 
 
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าแต่ละข้อมี
ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่า แบบ
ประเมิน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
เช่ือถือได้ (ไพศาล วรค า, 2560) (2) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม แบบทดสอบ 
และแบบประเมินที่ สร้างขึ้น  และผ่านการตรวจสอบ 
เชิงเนื้ อหาแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับผู้ ให้ ข้อมู ล 
(Information) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความยากของ
ข้อสอบ (p) และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) จากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าตามวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-
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Richardson Methods: KR-20) (ไพศาล วรค า, 2560) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97, 0.95 และ 0.95 ตามล าดับ 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียน จ านวน 60 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียน
และหลังเรียน จ านวน 100 ข้อ แบบประเมินคุณภาพชุดการ
สอน จ านวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน จ านวน 30 ข้อ  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 5 ตอน ดังนี ้ 
    ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการ
สอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
    ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการสอน  

    ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน    
  ตอนท่ี 4 วิเคราะห์คุณภาพชุดการสอน  
    ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของ 
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดการสอน   
 4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  
 
ผลการวิจัย 
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการ
สอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  

รายการ N คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 79 100 81.99 81.99 
81.99/93.92 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 79 100 93.92 93.92 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพชุดการสอน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้7 ขั้น (7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
ระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

จากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมดและหลังเรียน จะมีค่า 
E1/E2 ที่ระดับ 81.99/93.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลชุดการ
สอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)   

ชุดการสอน 

คะแนนรวม (n=79) 
ดัชนี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

แปลความ ล าดับท่ี ผลคูณของ
จ านวนนักเรยีน
กับคะแนนเต็ม  

ก่อนเรียน 
(79x10) 

หลังเรียน 
(79x10) 

1 วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

790 637 742 0.6863 ผ่านเกณฑ ์ 5 

2 หน่วยและการวัด 790 645 746 0.6966 ผ่านเกณฑ ์ 4 
3 แรงและการเคลื่อนที ่ 790 648 747 0.6972 ผ่านเกณฑ ์ 3 
4 อะตอมและตารางธาต ุ 790 637 745 0.7059 ผ่านเกณฑ ์ 1 
5 สาร การเปลี่ยนแปลงและ 790 649 740 0.6454 ผ่านเกณฑ ์ 7 
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ชุดการสอน 

คะแนนรวม (n=79) 
ดัชนี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

แปลความ ล าดับท่ี ผลคูณของ
จ านวนนักเรยีน
กับคะแนนเต็ม  

ก่อนเรียน 
(79x10) 

หลังเรียน 
(79x10) 

พันธะเคม ี
6 ปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจ าวัน 
790 658 738 0.6061 ผ่านเกณฑ ์ 9 

7 ไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน 790 662 737 0.5859 ผ่านเกณฑ ์ 10 
8 นาโนเทคโนโลยี 790 640 734 0.6267 ผ่านเกณฑ ์ 8 
9 การรักษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิต 
790 650 743 0.6643 ผ่านเกณฑ ์ 6 

10 ระบบนิเวศ 790 651 748 0.6978 ผ่านเกณฑ ์ 2 
รวม 7,900 6,477 7,420 0.6627 ผ่านเกณฑ ์  

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า แสดงผลการวิเคราะห์
ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.6627 
แสดงว่า นักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.6627 หรือคิด
เป็นร้อยละ 66.27 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตร วิชาชีพโดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E)  

การทดสอบ N X  S.D.  D  D2 t p-value 
ก่อนเรียน 79 25.33 2.13 

28.95 841.53 137.340**             .000 
หลังเรียน 79 54.28 1.65 

 ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังการใช้ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มี
คะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( X =25.33, 
S.D.= 2.13) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

(X =54.28, S.D.= 1.65) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดการสอน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยรวม 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ (n=5) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1 ด้านเนื้อหาสาระ 4.54 0.26 ดีมาก 3 
2 ด้านคู่มือการใช้ชุดการสอน 4.51 0.46 ดีมาก 5 
3 ด้านแผนการจัดการเรยีนรู ้ 4.54 0.40 ดีมาก 4 
4 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ 4.51 0.39 ดีมาก 5 
5 ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 4.57 0.28 ดีมาก 2 
6 ด้านการวัดและประเมินผล 4.60 0.42 ดีมาก 1 

 รวม 4.55 0.22 ดีมาก  
   
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (X =4.55, S.D.= 0.22) 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการ
สอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7E)  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=79) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู ้ 4.58 0.48 มากที่สุด 3 
2 ด้านคุณลักษณะครผูู้สอน 4.57 0.48 มากที่สุด 4 
3 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ 4.55 0.47 มากที่สุด 5 
4 ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 4.61 0.45 มากที่สุด 2 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.64 0.46 มากที่สุด 1 
 รวม 4.59 0.43 มากที่สุด  

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ผลการประเมิน โดยรวม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X =4.59, S.D.=0.43) 
 
การอภิปรายผล  
  1. ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น(7E) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ระหว่างเรียนทั้งหมด 
(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนทั้งหมดและหลังเรียน จะมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 
81.99/93.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับ 
จิราภรณ์  คงหนองลาน (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี เรื่องสารละลาย ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า สามารถสร้าง
และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) จ านวน 5 
ชุดกิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.44/82.80 และยัง
สอดคล้ องกับ  แดนทวี  มานะจิ ต ร  (2558) ได้ ศึ กษ า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 พบว่า ชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีประสิทธิภาพ 
78.51/87.36 ส่วนการศึกษาของ Vivas (1985) ได้ศึกษาวิจัย
การออกแบบพัฒนาและประเมินค่าของการรับรู้ทางความคิด 
ของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอล่า โดยใช้ชุดการ
สอน จากการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจในการพัฒนาทักษะ
ทั้ง 5 ด้าน คือด้านความคิด ด้านความพร้อมในโรงเรียน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านเชาวน์ปัญญา และด้านการ
ปรับตัวทางสังคม พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
การสอน สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ     
 2. ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น (7E) มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม 
เท่ากับ 0.6627 แสดงว่า นักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 
0.6627 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.27 สอดคล้องกับ ปัญญฎา 
อินทวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน  และ เจตคติ เชิ งวิทยาศาสตร์ของนั ก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญาแบบสืบเสาะ 5 ขั้น กับแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาแบบสืบเสาะ 7 ขั้น มีดัชนี
ประสิทธิผล 0. 6687 และ 0.6891 ตามล าดับ ส่วน แดนทว ี
มานะจิตร (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องสารและสมบัติของสาร  ค่าดัชนี
ประสิทธิผล  เท่ากับ 0.6900 นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 69.00  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
การใช้ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีคะแนน
สูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนน
ทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( X =25.33) และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =54.28) 
แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ วรรณ
พร ยิ้มฉาย (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน 
ทิวากร พวงภู่ (2560) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 เรื่องคลื่นกลที่ ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคลื่นกล
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อารฝัน บากา (2560) ได้ศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวฏั
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามระดับการ
วิเคราะห์ เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์  พบว่า 
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับ Somer (2005) ได้ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน 7 ข้ัน ในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องพืชชายฝั่งของ
รัฐหลุยส์เซียน่า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มที่
เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบ 7 ข้ัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน Kanli (2007) ได้ศึกษา
ผลของการเรียนแบบวัฏจักรเรียนรู้ 7 ขั้นและการเรียนแบบ
ปกติที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   4. คุณภาพชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E) ผลการประเมิน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
(X =4.55) สอดคล้องกับ สุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์ (2558) 
ได้ศึกษาผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้น
ทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้น
ทางโลจิสติกส์ 1 โดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
(X =4.22) ส่วน Dawson (2000) ได้ศึกษารูปแบบค าถาม
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ในห้องเรียน พบว่า นักเรียนมีการถามค าถามน้อยมาก  
ในช่ัวโมงเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา 
ยังพบว่า ครูที่มีความเช่ือมั่นต่อรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ 
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จะมีความคิดริเริ่มน าไปใช้ในการสอน ตรงกันข้ามกับครูที่ไม่
เช่ือมั่นต่อรูปแบบนี้ก็จะไม่มีความริเริ่มน าไปใช้ในการสอน
เลย ส่วน วิชาญ โชติกลาง (2558) ได้ศึกษาการสร้างและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมซ่อม
บ ารุง (2103-2114) พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เช่ือมซ่อมบ ารุง มีคุณภาพเหมาะสม โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก (X =4.28)  
 5. ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(X =4.59) สอดคล้องกับ จิราภรณ์ คงหนองลาน (2556) 
ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของการใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี 
เรื่องสารละลาย ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วน นิตยา ตุ้มเขียวและยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2560) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปฏิกิริยาเคมีส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน 
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด    
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดการสอน  โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 พบว่า ชุดการสอนที่ 4 
อะตอมและตารางธาตุ มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้
ต่ าสุด ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องศึกษา
การใช้คู่มือชุดการสอน ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ ความ
เข้าใจ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน วิธีการวัดและประเมินผล จึงจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  
   2. จากผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน โดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

  3. การใช้และพัฒนาชุดการสอน โดยใช้การเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ควรผ่าน
ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือการทดลองใช้ อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา 
เพื่อน าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มาปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึ กษ าพั ฒ นาชุดการสอน  วิ ช า
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E) ที่ใช้ร่วมกับสื่อประสมอื่น ๆ เช่น บทเรียน e-Learning 
หรือการสอนด้วยรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
   2. ควรสร้างและพัฒนาสื่อชนิดอื่น ๆ มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เช่น บทเรียน e-Learning หรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD, Jigsaw, และ
เทคนิค TGT 
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