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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

      โลกในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย  ท าใหมี้การแข่งขนัในแต่ละดา้นเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการจดัการศึกษาท่ีมี
ส่วนช่วยพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ ในการพฒันาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ทกัษะท่ีทันสมยั ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560  – 2564)  มี
หลกัการส าคญัคือยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาร่วมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย  การ
พฒันาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี
รับผดิชอบต่อสงัคม มีคุณธรรมและจริยธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ, 2560: 4) ดงันั้นจึงตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัเพื่อตอบสนองวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีมีความสุข
ในสงัคม 
      หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีว ัดสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เป็น
เป้าหมายส าคญัส าหรับเยาวชนโดยยดึหลกัว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  ทั้งน้ีในส่วนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมไดร้ะบุไวว้่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรมช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยูร่่วมกนัในสงัคมการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ  ากดั  
เข้าใจถึงการพฒันาเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั  กาลเวลา  ตามเหตุปัจจัย ต่างๆ เกิดความเขา้ใจใน
ตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้
ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551: 132) 
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      กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ิจารณาปรับปรุง หลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 
ร่วมกบัศึกษาขอ้มูลทิศทางและกรอบยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เปล่ียนแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมดา้นก าลงัคนและการเสริมสร้างศกัยภาพ
ประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ได้จัดท าค  าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1239/2560 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระส าคญัของการปรับปรุงหลกัสูตร ในส่วนของสาระ
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมไดป้รับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดัใหมี้ความชดัเจนสอดคลอ้งกบัการพฒันาการตามช่วงวยั มีองค์ความรู้ท่ีเป็น
สากล เพ่ิมความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 2) 
เพ่ือรองรับมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของสาระภูมิศาสตร์ไดอ้ย่างเพียงพอและความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ การพฒันาศกัยภาพคน ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
      ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการการวิจัย  การศึกษา
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพฒันาศกัยภาพการเป็นคนดีคนเก่ง
ของนกัเรียนไทย ผลวิจยัเชิงสถิติพบว่านกัเรียนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดบัท่ีต ่า
มาก แมว้่าจะมีการประเมินผลในโรงเรียนอย่างเขม้ขน้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ในการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ หรือการวดัผลการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลมากพอ จึงตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาการคิดวิเคราะห์ใหม้ากข้ึน สรุปไดว้่า ความลม้เหลวของการสอนสังคมศาสตร์แบบท่อง
จ าเป็นส่ิงท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงในยคุศตวรรษท่ี 21 เพราะนกัเรียนไม่สามารถตั้งค  าถาม ไม่
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และ รู้เท่าทนัส่ืออยา่งแทจ้ริง (กระทรวงศึกษาธิการ 2559: ออนไลน์) เมื่อ
ศึกษาผลงานวิจยัและการปรับปรุงหลกัสูตรจะพบความเก่ียวขอ้งกนัในดา้นการจดัการเรียนรู้ของ
สังคมศาสตร์ กล่าวไดว้่าสาระภูมิศาสตร์จดัเป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งเป็นขั้นตอนและมีทกัษะการคิดท่ีดีข้ึน 
      ทั้งน้ีจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ขอ้สอบมาตรฐานกลาง ระดบัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ พบว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียคะแนน ร้อยละ 54.91  ซ่ึงยงัต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   ก าหนดไว้จากประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าดว้ยเร่ืองแนวปฏิบติัในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของ
นกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้ถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในการยกระดบัคุณภาพนกัเรียนใหส้ามารถคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง   มีทกัษะท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลกัเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย ร้อยละ 3 นั้น ยงัคงเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองกนัมาของกลุ่มโรงเรียนพระ
อินทร์ ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาขอ้มูลของสาระภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสัมพนัธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ ทั้งเน้ือหาความรู้ เทคนิควิธีการ เทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
และทกัษะการคิดภูมิศาสตร์  โดยลกัษณะน้ีจ  าเป็นจะตอ้งใชก้ระบวนการสืบเสาะในการจดัการ
เรียนรู้แกปั้ญหาทางการเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการคิดอยา่งเป็นระบบ อีกทั้งยงัตอ้งสร้างเจตคติท่ีดี
ทางการเรียนภูมิศาสตร์  เพราะว่าการจดัการเรียนรู้ในสาระภูมิศาสตร์นั้นมีเน้ือท่ียากและซบัซอ้นจะ
ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัเจตคติของผูเ้รียน  ตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยาก
เห็นเป็นหลกั  
      รูปแบบการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) เป็นรูปแบบหน่ึงของ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  โดย Eisenkraft (2003) ไดพ้ฒันารูปแบบ 
ของวงจรการเรียนรู้5 ขั้นตอน เป็น 7 ขั้นตอน โดย Eisenkraft ให้เหตุผลว่า ขั้นตอนของวงจรการ 
เรียนรู้แบบ 5E เป็นขั้นตอนท่ียงัไม่ต่อเน่ือง จึงไดเ้พ่ิมขั้นตอนของการเรียนรู้อีก 2 ขั้นตอน คือ ขั้น 
ตรวจสอบความรู้เดิม (elicit) และขั้นน าความรู้ไปใช ้(extend) โดยขั้นตอนของรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicit)       
2) ขั้น เร้าความสนใจ (Engage) 3) ขั้นส ารวจและคน้หา (Explore) 4) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
(Explain) 5) ขั้นขยายความคิด (Elaborate) 6) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) 7) ขั้นน าความรู้
ไปใช ้(Extend) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7Es)  จะเนน้ในเร่ืองการตรวจสอบความรู้เดิม และน าความรู้ไปใชโ้ดยการตรวจสอบความรู้เดิมจะ
ใชว้ิธีการ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสงสยั อาจจะดว้ยการตั้งค  าถามหรือเร้าความสนใจโดยการใช้
เกม เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนเช่ือมโยงความรู้ เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ โดยใชก้ระบวนการส ารวจ
คน้หาเพื่อหาค าตอบ ฝึกการคิด วิเคราะห์ และน ามาเขียนอภิปรายผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น อีกทั้งน าความรู้ท่ีไดไ้ป เช่ือมโยงกบัการแกปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความคงทนและยาวนาน เน่ืองจากผูเ้รียนไดรั้บจากการลงมือ
ปฏิบัติดว้ยตนเอง (Eisenkraft, 2003: 56-59) จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกับรูปแบบการสอน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (อารฝัน บากา, 2559; เนตรดาว สร้อยแสง, 2560)พบว่ามีผูน้  ารูปแบบ
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การสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่จากการศึกษางานวิจัยของปริศนา  ประชุมพนัธุ์ (2553 : 9) ได้
สอบถามขอ้มูลโดยตรงจาก Eisenkraft ถึงการน ารูปแบบการเรียนการสอน 7Es ไดรั้บค าตอบว่า 
รูปแบบ 7Es ประยุกต์ใช้ได้อย่างกวา้งขวางและใช้ได้ทุกวิชา แมว้่าธรรมชาติของชั้นส ารวจ 
(Explore) อาจจะแตกต่างกนั แต่รูปแบบน้ีก็ยงัคงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
เห็นว่ารูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้กบัสาระ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาและมีทกัษะกระบวนการเทียบเคียงวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการ
สืบเสาะน าไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นขั้นตอน และส่งเสริมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง  
      เกมเป็นส่ิงท่ีถูกน ามาใช้ในกิจกรรมบ่อยคร้ัง  การจัดการเรียนรู้จึงน ามาเป็นส่ิง
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเรียนในทุกๆวิชา เกมเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เร่ืองต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมสูง (ทิศนา แขมมณี, 2560: 81) การ
น าเกมมาใชป้ระกอบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ใชค้วามรู้ 
ความคิด ความสามารถ และทกัษะในดา้นต่างๆอาทิ ดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นสังคม และ
ดา้นอารมณ์ เกมจะเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการเรียนรู้ ท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนจนน าไปสู่
การเรียนรู้ท่ีดีและสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เกิดขั้นแก่ผูเ้รียน (อิทธิเดช น้อยไม ,้ 2548: 
19)ในขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) มีความสอดคลอ้งสามารถ
แทรกเกมเขา้ไปในขั้นตอนตามความเหมาะสม  เพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเครียดจนเกินไปจึงตอ้งน าเกมมา
ช่วยผ่อนคลายการเรียน  การเล่นเกมจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความ Active มีความกระตือรือร้น 
สนุกสนาน  เกมท่ีน ามาใชใ้นการเรียนรู้หรือท่ีเรียกว่าเกมการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เกม
แบบไม่มีการแข่งขนั เช่น เกมการส่ือสาร เกมการตอบค าถาม เป็นตน้ 2) เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พ ้ผู ้
ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบน้ี เพราะการแข่งขนัช่วยใหก้ารเล่นเพ่ิมความสนุกสนานมากข้ึน 
และ3) เกมจ าลองสถานการณ์ (simulation game) (ทิศนา แขมมณี, 2560: 82) 
      จากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จะเห็นไดว้่าการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7Es) และการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
สร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กมมาทดลองใช ้ เพื่อช่วยพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในการ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 รวมทั้งยงัเพ่ิมในดา้นการคิดต่อยอด และสามารถคน้พบส่ิงใหม่ๆไดด้ว้ยตนเอง  
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1.2 วตัถุประสงค์งำนวจิยั 
 
       การวิจยัเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระ
ภูมิศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกบัการใชเ้กม  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

       1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์การ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม 

       2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กมเทียบกบั
เกณฑ ์ร้อยละ 70 
  

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
           1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

      2. เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ในระดบัชั้นอ่ืนๆต่อไป 

      3. เป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและผูท่ี้สนใจการพฒันาวิธีการสอน
  

1.4 ขอบเขตกำรวจิยั  
 
       1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
           1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวจิยั 

                ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนขยายโอกาส 3 
โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม  1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 19 คน โรงเรียนวดับา้นล า 
1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 10 คน และโรงเรียนวดัเพ่ิมประสิทธิผล 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 
14 คน รวมทั้งหมด จ านวน 43 คน      
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       1.2 กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรวจิยั 
                   กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
วดัเพ่ิมประสิทธิผล จ  านวน 14 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)โดยใชโ้รงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม 
       2. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวจิยั 

                ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวจิยั 
           ผูว้ิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ปี

การศึกษา 2562  จ านวน 16 คาบเรียน 
      3.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
             การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการ

คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สาระ
ภูมิศาสตร์  เร่ืองทวีปเอเชีย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

       4. ขอบเขตด้ำนตวัแปรที่ศึกษำ 
                               4.1 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม 

           4.2 ตวัแปรตำม ไดแ้ก่ 
                                      4.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางเรียน 
                                      4.2.2 ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
 

1.5 สมมตฐิำนงำนวจิยั 
 
               การวิจยัเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระ
ภูมิศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกบัการใชเ้กม มีสมมติฐานของการวิจยัดงัน้ี 
       ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีโดย
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กมสูงกว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70 
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1.6 ค ำนิยำมศัพท์ 

 
       1. กำรจดักำรเรียนรู้แบบวฏัจกัรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 

              การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) หมายถึง วิธีการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยการกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความสนใจ สืบเสาะคน้หา
จนพบวิธีแกปั้ญหาจนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้พ้ืนฐาน
ท่ีมีอยูเ่ดิม และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด ้ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2) ขั้นเร้าความสนใจ(Engagement Phase) 3) ขั้นส ารวจและคน้หา
(Exploration Phase) 4) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 5) ขั้นขยายความรู้(Expansion Phase) 6) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation Phase) และ7) ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase)  
       2. กำรจดักำรเรียนรู้แบบวฏัจกัรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบักำรใช้เกม 

                 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม หมายถึง   
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนเร่ืองทวีปเอเชีย แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน โดยจะมีเกมท่ี
ผูว้ิจยัคิดข้ึนมาสอดแทรกใหอ้ยูใ่น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2) 
ขั้นเร้าความสนใจ(Engagement Phase) 3) ขั้นส ารวจและคน้หาขั้น(Exploration Phase) โดยจะเลือก
ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงในหน่ึงเร่ืองท่ีเรียนตามความเหมาะสม ลกัษณะของเกมเป็นเกมการศึกษา มี
กติกาการเล่นและมีอุปกรณ์เป็นส่ือ  
       3. ควำมสำมำรถทำงกำรคดิวเิครำะห์ 

               ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนรู้ เร่ืองทวีป
เอเชีย จากการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม 
ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนการท าแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จ  าแนกได ้3 
ส่วน คือ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์วิเคราะห์ความส าคญั และการวิเคราะห์หลกัการเพื่อหาหลกัการ
และความสมัพนัธจ์ากขอ้มูล สามารถอธิบายส่ิงท่ีปรากฏไดอ้ย่างชดัเจนความสามารถในการแยกแยะ
องคป์ระกอบจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ โดยใชเ้หตุผลอยา่งละเอียดรอบคอบ  
       4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน    

              ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   หมายถึง  คะแนนเฉล่ียของนักเรียนหลงัเรียนรู้ เร่ือง
ทวีปเอเชีย จากการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบั
การใชเ้กม ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 


