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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม  2. เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ไดรั้บการ
จัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับการใช้เกม เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัโฆสิทธา
ราม  1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 19 คน โรงเรียนวดับา้นล า 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 10 คน 
และโรงเรียนวดัเพ่ิมประสิทธิผล 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 14 คน รวมทั้งหมด จ  านวน 43 คน      
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดัเพ่ิมประสิทธิผล 
จ  านวน 14 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมร่วมกบัการสอนตามแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น (7Es)  สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองทวีปเอเชีย  ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 6 แผน เวลา 16 
ชัว่โมง  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จ  านวน 30 ขอ้ แบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ของฺ Bloom (1956) เร่ืองทวีปเอเชีย 
เป็นแบบทดสอบ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 
 1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการ

ใชเ้กม มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภูมิศาสตร์เท่ากบั 21.79  และความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์เท่ากบั 14.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบั 
4.17 และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์เท่ากบั 2.56  
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 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภูมิศาสตร์และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กมเทียบกบั
เกณฑ ์ร้อยละ 70 ค่าท่ีไดม้ีค่าเทียบเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
5.2 อภิปรายผล 

 
 ผลการวิจยัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระ
ภูมิศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกบัการใชเ้กม 
 1.นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใช้
เกม มีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภูมิศาสตร์เท่ากบั 21.79  และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
เท่ากบั 14.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบั 4.17 และ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์เท่ากบั 2.56 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดย้ึดหลกัการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนและ
พฒันาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สอดคลอ้งกบั สุวิทย ์มูลค า (2553: 13) กล่าวไวว้่า การคิด
วิเคราะห์จะเกิดข้ึนเม่ือนกัเรียนตอ้งการท าความเขา้ใจโดยการพยายามตีความ ขอ้มูลท่ีไดรั้บ หาเหตุผล
เช่ือมโยงส่ิงท่ีคิดข้ึนเพ่ือสืบคน้หาความจริงแลว้ประเมินคุณค่าของส่ิงต่างๆ เพื่อการตดัสินใจและแจก
แจงองคป์ระกอบเพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมทั้งหมดของเร่ืองนั้น ซ่ึงเน้ือหาสาระภูมิศาสตร์  เร่ือง  ทวีปเอเชีย  
เป็นส่ิงใกลต้ัวนักเรียน มีเน้ือหาท่ีคลา้ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสามารถใช้
กระบวนการสืบเสาะมาใช้ร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ได ้สอดคลอ้งกับ จิรัสยา  นาคราช 
(2561: 68) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก วิชาชีววิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน  การจดัการเรียนรู้น้ีจะตอ้งสร้าง
ความสนใจใหน้กัเรียนอยากท่ีจะร่วมกิจกรรมโดยมีเกมเป็นตวัเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างการใชก้ารสอน
ตามแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ดงัน้ี 1. ตรวจสอบความรู้เดิม โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้
เดิม และแสดงความคิดเห็น โดยการสรุปความรู้ท่ีเคยเรียนมา หรือตอบค าถาม ในขั้นตอนลกัษณะน้ี
ผูว้ิจยัอาจใชเ้กมเขา้มาทบทวนความรู้เดิมตามความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนแสวงหาความรู้  2. ขั้นเร้าความสนใจ ส่วนใหญ่ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะดึงความ
สนใจดว้ยเกม เพลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรวุฒิ สุขสถิตย ์(2558: 78) ในการศึกษาการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความรู้ท่ีคงทน และการส ารวจความพึงพอใจ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้
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ผา่นบทเพลง เร่ืองเขตภูมิอากาศเคิปเปิน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 เปรียบเทียบระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียน พบว่านกัเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีพฒันาการ ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
ทุกคนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 62.3  เช่น ในแผนการจดัการเรียนรู้แผนท่ี 1 ผูว้ิจยัไดน้ าเกมแบบทดสอบ
แผนท่ี โดยเป็นเกมท่ีเก่ียวขอ้งทางภูมิศาสตร์ในลกัษณะการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของประเทศท่ีอยู่ใน
ทวีปเอเชีย ลกัษณะเป็นเกมออนไลน์มาใชเ้พื่อให้เป็นการมองภาพแบบองค์รวม ร่วมกบัเทคโนโลย ี
เป็นขั้นตน้ท่ีนักเรียนจินตนาการทิศทางภูมิประเทศของทวีปเอเชียไดง่้ายข้ึนกว่าการท่องจ า และใน
แผนการจดัการเรียนรู้แผนท่ี 3 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะใชเ้พลงชีวิตสัมพนัธ์เป็นการ
บอกลกัษณะธรรมชาติท่ีต้องพึ่งพากนั เป็นห่วงโซ่อาหาร  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจ ส านึกรักและหวง
แหนทรัพยากร 3. ขั้นส ารวจและคน้หา เร่ืองทวีปเอเชีย ผูว้ิจยัตอ้งการให้นักเรียนตอบค าถามลงในใบ
งาน เพ่ือสร้างความเข้าใจจากการอ่าน การวิเคราะห์ข้อค าถาม การแยกแยะข้อมูลท่ีไดม้า รวมทั้ง
คน้ควา้เพ่ิมเติมจากส่ือหลากหลาย  4. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุปในประเด็นท่ีเก่ียวกบัทวีปเอเชียนั้น ใน
ขั้นน้ีนกัเรียนจะไดส้รุปความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาเขียนลงในใบงาน   5. ขั้นขยายความรู้ ในขั้นน้ี
ผูว้ิจยัน ากิจกรรมเพ่ิมเติมมาใหน้กัเรียนต่อยอดจากความรู้เดิม รวมทั้งขยายความให้กบันักเรียนโดยใช้
ส่ือท่ีใกลต้วันกัเรียนหรือการใหน้กัเรียนไดม้ีบทบาทอภิปรายต่อสถานการณ์เป็นลกัษณะกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วและความสามคัคีในการท างาน ในขั้นน้ีนกัเรียนจะไดเ้ช่ือมโยงความรู้จากขั้นท่ี 
3 และ 4 เพ่ือเนน้หลกัการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ความส าคญั วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และ
วิเคราะห์หลกัการ 6. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดยทั้งครูและนักเรียนร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้
เป็นการสรุปผลเร่ืองท่ีเรียน  7. ขั้นน าความรู้ไปใชก้บัเร่ืองทวีปเอเชีย เป็นการประยุกต์จากเร่ืองท่ีเรียน
โดยให้เป็นความคิด หรือช้ินงานท่ีมาสามารถเป็นประโยชน์หรือเป็นส่ือทางการเรียนรู้ต่อไป โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนซ่ึงผูว้ิจัยได้ออกแบบกิจกรรมข้ึนมาใหม่และเป็นวิธีฝึก
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวิจัยของอารฝัน บากา (2559) ซ่ึงพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน เร่ืองการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์โดยการจดัการเรียนรู้
แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกบัเทคนิคการใชค้  าถามระดบัการวิเคราะห์ของนักเรียนสูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหัทยา โรจน์วิรัตน์ (2561) โดยพบว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกม
ประกอบการเรียนการสอนเป็นส่ือท่ีน่าสนใจ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เกมจะช่วย
สร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรม สร้างบรรยากาศท่ีดีในการ เรียนรู้ การน าเกมมาใชป้ระกอบในการ
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เรียนการสอนจึงเป็นการพฒันานกัเรียนไป ทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการและเจตคติท่ีดี
ในการเรียนไปพร้อมกนั  ซ่ึงเห็นไดจ้ากการวิจยัของ Jigme, K. (2560) ไดว้ิจยัความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเรียนรู้ผ่านเกม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด 7 ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ในประเทศภูฏาน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ทดลองดีกว่ากลุ่มตัวอย่างควบคุมมาก ยืนยนัข้อมูลท่ีได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัระหว่างการเรียนรู้ผา่นเกมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแสดงใหเ้ห็นว่าควรสนบัสนุนน า
วิธีการเรียนรู้ผ่านเกมมาประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัอีกงานวิจยัของอจัฉรา เปรม
ปรีดา (2558) ไดน้ าเกมมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนเป็นในการจดักิจกรรม จนท าให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจในการเรียนรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิด
วิเคราะห์และรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ส่งผลใหก้ารเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภูมิศาสตร์และความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กม 
เทียบกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 ค่าท่ีไดม้ีค่าเทียบเท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่ยงัคงมีค่าเทียบเท่ากบัเกณฑร้์อยละ 70 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกิจกรรมใน
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกบัการใชเ้กมท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้โดยยดึหลกัผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง สามารถประเมินผลและพฒันา
ตวัเองไดท้นัที  สอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์ จ่ิมอาษา (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาทกัษะการคิด
วิเคราะห์โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สงัคม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 4 แลว้พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีจ  านวนนักเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์ทั้งหมด 14 คน จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดไว ้คือร้อยละ 75 และผลการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ ทั้งหมด 13 
คน จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อร้อยละ 75 
และบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุวรรณ ศรีสร้อย (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวฏัจกัร
การเรียนรู้ แบบ 7 ขั้น เร่ือง ระบบนิเวศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการ และการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวิจยั
พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์75/75 ท่ีก  าหนดไว ้มีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียน หลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 7 
ขั้น เร่ือง ระบบนิเวศ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ใน
การศึกษาวิจยัต่อไป  ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ 
  1. การจัดการเรียนรู้น้ีสามารถน าไปปรับใช้ในเน้ือหาอ่ืนตามความเหมาะสม โดย
รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และจดัระบบความคิดโดยสามารถแยกวิเคราะห์
เน้ือหาท่ีเรียนได ้
  2. ก่อนการจดัการเรียนรู้ครูตอ้งอธิบายขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้อย่างละเอียดก่อน  
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้น้ีมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นเน้ือหามากและยากส าหรับนกัเรียนทางการวิเคราะห์ 
  3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีขอ้จ  ากดัในเร่ืองเวลา ในการจดัการเรียนรู้และการ
ใช้เกมประกอบการเรียนการสอน ดังนั้น ครูอาจยืดหยุ่นเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม 

 4. ในการจดัการจดัการเรียนรู้ครูควรเนน้กระบวนการกลุ่ม  เพื่อช่วยในการเรียนรู้ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัในการช่วยในการท างานอยา่งเป็นระบบและคิดเป็นขั้นตอน ลดระยะเวลาทั้งยงัให้นักเรียนท่ีเก่ง
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีอ่อนกว่า 

 5. ครูตอ้งคอยอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
กิจกรรมให้นักเรียนได้สืบค้นดว้ยตนเอง โดยการอ านวยความสะดวกในการใชห้้องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ไปใชสื้บขอ้มูลออนไลน์ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาผลในระยะยาวตลอดปีการศึกษาแลว้วดัประเมินผลเป็นระยะเพื่อดู
พฒันาการของผูเ้รียน 
  2. ครูควรส่งเสริมในนกัเรียนในการอ่านเน้ือหาดว้ยตนเอง เพื่อการท าความเขา้ใจใน
มุมมองของผูเ้รียนและเพื่อการต่อยอดความคิดสร้างสรรค ์
  3. น าการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ไปศึกษาวิจัยกับ
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนหรือกลุ่มสาระอ่ืน  เพ่ือให้ทราบว่าการจดัการเรียนรู้น้ีมีความเหมาะสม
กบันกัเรียนระดบัชั้นใดและเน้ือหาใดมากท่ีสุด 


