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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือหาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง "แรงและกฎการเคลื่อนท่ี" สําหรับ

พัฒนาในการเรียนวิชาฟสิกส และหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 
โรงเรียนละ 2 กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA, แผนการจัดการเรียนรู PDCA,  
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชประสิทธิภาพของสื่อ 
(80/80) และ F-test ในการหาประสิทธิภาพประสิทธิผลของชุดกิจกรรม พบวาโรงเรียนจอมทอง 81.58/80.53, 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 80.58/80.10 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท้ัง 2 โรงเรียน และผลการเรียนรูวิชาฟสิกส พบวา
ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคานัยสําคัญท่ีระดับ .05 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กอน-หลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 2 สูงกวากลุมตัวอยางท่ี 1 มีคานัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และมี
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA, แรงและกฎการเคลื่อนท่ี, ฟสิกส 

 
Abstract  

This research aims to find out the results of the PDCA Activities  learning in topic  "Forces 
and laws of Motion" for development in physics learning and the satisfaction for high school 
students with a series of activities of high school students. The samples were high students at 
four level of Chom Thong schools and Hotpittayakom school in Chiang Mai, The both schools 
were both samples. The instrument were activities  learning PDCA,  plan learning PDCA, 
achievement  test and satisfaction. The data analysis effective and effectiveness used 80/80 and 
F-test. Found that Chom Thong school at  81.58/80.53, Hotpittayakom school at 80.58/80.10, 
which is effective on the both schools and the result learning were post-test at higher than pre-
test by level of significance .05 respectively, at a statistically significant level 05. and the 
satisfaction of students to learn at more level of satisfaction 
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บทนํา 
การจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีสําคัญทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษ และะเพ่ือการ

ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ พานิช, 2555) ไดมุงเนนการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ 5 ดาน  
คือ ความสามารถทางเทคโนโลยี ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหาและความสามารถในการใชทักษะชีวิต โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ (กรมวิชาการ, 2551) สะทอนใหเห็น
ถึงการขาดทักษะการวางแผน  การคิดวิเคราะหและการแกปญหาของผูเรียนท่ีถือเปนทักษะพ้ืนฐานดานทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ท่ีจําเปนในยุคปจจุบัน ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ของหลกัสูตรมัธยมศึกษา ไดวัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายวิชา จึงทําใหรูปแบบขอสอบท่ีใชทดสอบผูเรียนไมได
เนนการบูรณาการความรูของหลายๆแขนงวิชามาใชในการตอบคําถามท่ีใชสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 
ดังน้ัน  การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการบูรณาการความรูของหลากหลายวิชาก็เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูการ
วัดและประเมินผลท่ีมีการบูรณาการความรูของหลากหลายสาขาวิชามาใชในการตอบคําถาม ซ่ึงวงจร PDCA  
เปนกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้น  
คือวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง การดําเนินกิจกรรม PDCA อยางเปนระบบใหครบวงจรอยางตอเน่ือง 
หมุนเวียนไปเร่ือย ๆ ยอมสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ในดานการจัดการเรียนการ
สอนจึงมีแนวคิดนําจุดเดนของธรรมชาติในการทํางานจากวงจร PDCA น้ี มาเปนขั้นตอนและวิธีสอนทางวิชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร มาผสมผสานกันโดยนํามาบูรณาการกับบริบทท่ีเก่ียวของ
กับชีวิตประจําวัน พบวา ถานําวงจร PDCA มาปรับใหเปนเปนขั้นตอนโดยสราง ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA  
ท่ีสามารถยกระดับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเพ่ิมสูงขึ้น และการกําหนดสถานการณหรือการนําเร่ืองใกลตัว
มาใหผูเรียนทํากิจกรรมในโรงเรียน ผูเรียนจะใหความสนใจในการทํากิจกรรม และตื่นเตนกับการทํากิจกรรม 
นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาทักษะการคิดโดยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ก็สามารถทําใหผูเรียนสราง
แนวคิดท่ีตรงประเด็นได และยังพบวา สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของผูเรียนไดดี (ซารีนา, 2553) จากการวิเคราะหผลการสอบของผูเรียนวิชาฟสิกสในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 4 พบวาโดยเฉลี่ยนักเรียนทําขอสอบไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งอยูในระดับต่ํา แสดงให
เห็นวาการจัดการเรียนการสอนในวิชาฟสิกสแบบเดิม (ปกติ) ท่ีเนนการจัดการเรียนรูท่ีแยกเปนรายวิชาตามแนวทาง
ของหลักสูตรมัธยมศึกษา ยังไมสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไดเทาท่ีควร ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะใช
วงจร PDCA มาใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชาฟสิกส ซ่ึงจะมีสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  PDCA  
มาพัฒนาการเรียนรู ในวิชาฟสิกส เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเปนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาฟสิกสตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง “แรงและกฎการเคลื่อนท่ี” สําหรับการพัฒนาการเรียน

วิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  การพัฒนาการเรียนรู ทักษะการคิดโดยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ก็สามารถทําใหผูเรียนสราง
แนวคิดท่ีตรงประเด็นได และยังพบวา สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของผูเรียนไดดี (ซารีนา, 2553) ทํานองเดียวกันกับการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลัง โดย
ปญหาท่ีพบกอนการปรับปรุงคือ ปญหาระเบียบการจัดเก็บและการจัดวางสินคาออกจากท่ีจัดเก็บลาชาและเกิด
ขอผิดพลาดจากปญหาขางตนไดมีการปรับปรุงโดยออกแบบแผนผังการจัดเก็บ การกําหนดตําแหนงจัดเก็บ และ
จัดทําวิธีการปฏิบัติงาน โดยการออกแบบผังน้ันเพ่ือใหมีการใชพ้ืนท่ีและอุปกรณขนถายเกิดประโยชนสูงสุด มีการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือชวยในการกําหนดตําแหนงจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู ซ่ึงผลการปรับปรุงคือ 
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อัตราสวนจํานวนสินคาท่ีหยิบไดถูกตองเพ่ิมขึ้น อัตราสวนความผิดพลาดในการตรวจนับลดลงและเวลาเฉลี่ยในการ
นําสินคาออกลดลง (ปณิกา ไชยตะมาตร, 2543)  ซ่ึงการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ PDCA เร่ือง สารในชีวิตประจําวัน พบวา  
มีประสิทธิภาพรวมเทากับ 80.56/81.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการประเมินการทํางานอยางเปนระบบดานการปฏิบัติตาม
กระบวนการ PDCA ท้ังรายบุคคลและรายกลุมขณะใชชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในแตละชุด  
มีคุณภาพระดับดีมาก (กันตวิชญ  มะโนคํา, 2552) 
 ซารีนา พลสา, (2553) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหา
ความรูท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด สรางสรรคทางวิทยาศาสตร พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
และความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
 อรทัย  นอยญาโณ , (2554) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 3 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง “แรงและการเคลื่อนท่ี” นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ไดแก การกําหนดกลุมทดลอง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 4 โรงเรียนจอมทองและกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม โดยท้ัง 2 
โรงเรียนแบงออกเปน 2 กลุม ขอบเขตดานเน้ือหาในวิชาฟสิกสใชแผนการจัดการเรียนรู โดยมีชุดกิจกรรมโดยใช
วงจร PDCA และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ (มี 3 ขั้น ไดแก ขั้นนํา-ขั้นสอน-ขั้นสรุป) เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี 
และระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ปการศึกษา 2557  การวิจัยไดออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงทดลองแบบสองกลุม 
วัดผลกอน- หลัง ดังแสดงดังตารางท่ี 1 จากน้ันไดดําเนินการออกแบบจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ทําการสอน
และวัดผลประเมินผล ตามขั้นตอน และการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความยากงายของขอสอบ และคา IOC เปนตน 

 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอสอบกอนทําการสอนมีการศึกษาคาความยากงายของขอสอบ (P) คาอํานาจจําแนก  
(S-Index) ของนักเรียนกลุมตัวอยาง โรงเรียนจอมทอง พบวา จากภาพ 1ก) คาความยากงายของขอสอบ (P) มีคา
อยูระหวาง 0.34 – 0.48 หมายถึง ขอสอบยาก คอนขางยาก ดี จนถึงมีขอสอบยากงายพอเหมาะ ดีมาก เน่ืองจาก
ขอสอบในแตละขอมีความยากงายไมแตกตางกัน คือ ไมยากและไมงายเกินไปโดยกระจายลอมรอบเสนแนวโนมไม
หางกันมาก ดังน้ัน ขอสอบชุดน้ีมีความยากงายของขอสอบท่ีเหมาะสมทุกขอ และจากภาพ 1ข) คาอํานาจจําแนก 
(S-Index) มีคาอยูระหวาง 0.45 – 0.63 หมายถึงในแตละขอมีอํานาจจําแนกไมแตกตางกัน คือ ไมยากและไมงาย
เกินไป โดยกระจายรายลอมเสนแนวโนมไมหางกันมาก ดังน้ัน ขอสอบชุดน้ีมีความยากงายของขอสอบท่ีเหมาะสม
ทุกขอ ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑดังน้ี ระดับคะแนน 0.81 – 1.00 หมายความวางายมาก ควรตัดท้ิง, 0.61 – 0.80 
หมายความวางายพอใชได, 0.51 – 0.60 หมายความวาคอนขางงาย ดี, 0.50 หมายความวายากงายพอเหมาะ ดีมาก, 
0.40 – 0.49 หมายความวาคอนขางยาก ดี, 0.20 – 0.39 หมายความวายาก พอใชได และ 0.00 – 0.19 หมายความวา
ยากมาก ควรตัดท้ิง   
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1ก)   

1ข)  
 

ภาพ 1 แสดงการวิเคราะหขอสอบ 1ก) คาความยากงายของขอสอบ (P) 1ข) คาอํานาจจําแนก (S-Index) 
 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (IOC) กอนทําการสอนมีการศึกษาคา IOC  
ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุด
กิจกรรมเรียนรู PDCA จาก กลุมทดลองท่ีโรงเรียนจอมทอง แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คาดัชนีความสอดคลองวัตถุประสงค (IOC) 
 

เร่ือง คา IOC การแปลผล 
แผนจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA  
เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี 

1.00 ใชได 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี 0.67 – 1.00 ใชได 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอชดุกจิกรรมเรียนรู PDCA 0.67 – 1.00 ใชได 
หมายเหตุ คา IOC ท่ีรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
  

จากตารางท่ี 1 คาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี โดยผูวิจัยสรางแบงเปน 11 แผน จํานวน 21 ชั่วโมง ซึ่งไดผานการ
ตรวจแกไขเกี่ยวกับความถูกตองและความสอดคลองท้ังหมด 11 แผน พรอมมีปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชกับกลุม
ทดลองไดคา IOC เทากับ 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี  
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เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ขอ มีคา IOC เทากับ 0.67 – 1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีตอชุดกิจกรรมเรียนรู PDCA มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี  
จากนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2557 ของ โรงเรียนจอมทอง และ โรงเรียน
ฮอดพิทยาคม จํานวน 55 และ 70 คน ตามลําดับ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนผานชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA  
โดยทําการวัดการเรียนรูจากการทําแบบฝกหัดระหวางการเรียนในแตละบทเรียนและวัดความรูจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑ 
80/80 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

โรงเรียน คะแนน คะแนนเต็ม  S.D. คะแนนเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ 

จอมทอง 
 

E1 140 114.21 2.48 81.58 
E2 30 24.16 2.41 80.53 

ฮอดพิทยาคม 
 

E1 140 112.82 2.48 80.58 
E2 30 25.40 2.54 80.10 

 
จากตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนฮอดพิทยาคม มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 81.58/80.53 และ 
80.58/80.10 ตามลําดับ ดังน้ัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑและสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  

ผลการวิเคราะหหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี  
จากนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนจอมทอง และ โรงเรียน
ฮอดพิทยาคม จํานวน 19 และ 33 คน ตามลําดับ และหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA จากคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน 

 
โรงเรียน จํานวน

นักเรียน 
( คน ) 

ทดสอบ 
กอนเรียน 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

E. I. 

รอยละท่ี
เพ่ิมขึ้น 

จอมทอง 19 204 459 0.6967 69.67 
ฮอดพิทยาคม 33 321 793 0.7055 70.55 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ของโรงเรียนจอมทองมีคาเทากับ 

0.6967 ซึ่งหมายความวาผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 69.67 และโรงเรียนฮอดพิทยาคม  
มีคาเทากับ 0.7055 ซึ่งหมายความวาผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 70.55 โดยผูวิจัยไดหา
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมท้ัง 2 โรงเรียน เน่ืองจากหาความแตกตางของคาประสิทธิภาพของ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ซ่ึงพบวา มีผลท่ีไมแตกตางกันมาก จึงทําใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA สามารถนําไปสอนไปใชกับนักเรียนไดทุกกลุมทุกโรงเรียนได 

 
ตารางท่ี 4 คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกลุมทดลองท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

การเรียนรู PDCA กับ กลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โรงเรียนจอมทอง โดยใชสถิติ 
F-test Statistic  

 
กลุมตวัอยาง N  กอนเรียน หลังเรียน F  

X  ..DS  X  ..DS  
กลุมทดลองท่ี 1 19 10.74 3.03 24.16 2.41 0.73 
กลุมทดลองท่ี 2 36 7.50  2.51 10.33 2.82 

ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 (df=1,53)  
  

จากตารางท่ี 4 พบวา ผูวิจัยไดใชสถิติ F-test Statistic เนื่องจากมีกลุมทดลอง 2 กลุมท่ีแตกตางกัน และ
มีวิธีการสอน 2 แบบ ดังน้ัน กลุมทดลองท่ี 1 กอนเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.74 
และ 3.03 ตามลําดับ หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 24.16 และ 2.41 ตามลําดับ  
น่ันคือ หลังไดรับการการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ี 2 กอนเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
7.50 และ 2.51 ตามลําดับ หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.33 และ 2.82 ตามลําดับ
น่ันคือ หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และ
กลุมตัวอยางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA และกลุม
ตัวอยางท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5 คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กอน-หลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี 1  

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม  
โดยใชสถิต ิt-test for Dependent Samples 

ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 (*df =32) 
  

จากตารางท่ี 5  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ PDCA 
กอนเรียนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.73 และ 2.57 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 24.03 และ 3.99 เมื่อนําคาเฉลี่ยของคะแนนไปทดสอบความแตกตางโดยใช t-test 
dependent ไดวา คา t จากการคํานวณเทากับ 17.12  สวนจากตาราง t โดยท่ี df = N-1 = 32  
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05/1-tailed, t=1.69  ดังน้ันคา t จากการคํานวณสูงกวาคาจากตาราง t 
แสดงวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ทําใหคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวา

ผลการทดสอบ N  คะแนนเต็ม X  ..DS  t  

กอนเรียน 33 30 9.73 2.57 17.12* 
หลังเรียน 33 30 24.03 3.99 
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คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน นอกจากน้ีในตารางท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ กอนเรียนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.59 
และ 2.20 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 12.16 และ 3.13 เมื่อนําคาเฉลี่ยของคะแนน
ไปทดสอบความแตกตางโดยใช t-test dependent ไดวา คา t จากการคํานวณเทากับ 4.60  สวนคาจากตาราง t  
โดยท่ี df = N-1 = 36 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05/1-tailed, t=1.68  ดังน้ันคา  t  จากการคํานวณสูงกวาคา 
จากตาราง t แสดงวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  น่ันคือ การสอนปกติ ทําใหคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน  
 
ตารางท่ี 6 คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน-หลังเรียน ของกลุมทดลองกลุมท่ี 2 ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม โดยใชสถติิ t-test for Dependent Samples 
ผลการทดสอบ N  X  ..DS  t  

กอนเรียน 37 9.59 2.20 4.60* 

หลังเรียน 37 12.16 3.13 
ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 (*df =36) 
  
ตารางท่ี 7 คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กับกลุมท่ี1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA กับกลุมท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกต ิโดยใชสถติิ F-test 
Statistic โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 (df=1,68)  
  

จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางท่ี 1 กอนเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.73 
และ 2.57 ตามลําดับ และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 24.03 และ 3.99 ตามลําดับ 
น่ันคือ หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ี 2 กอนเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
9.59 และ 2.20 ตามลําดับ น่ันคือ หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 12.16 และ 3.13 
ตามลําดับ น่ันคือ หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียน  
ของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมตัวอยางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู PDCA และกลุมตัวอยางท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการ
เคลื่อนท่ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีการวัดความพึงพอใจเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑดังน้ี  5  คือ พอใจมากท่ีสุด  
4 คือพอใจมาก 3 คือพอใจปานกลาง 2 คือพอใจนอย และ 1 คือพอใจนอยท่ีสุด พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอชุด
กิจกรรมการเรียนรู PDCA ดังแสดงในภาพท่ี 2 มีท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 1) ดานครูผูสอนไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
คะแนน 2) ดานสถานท่ีไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 คะแนน 3) ดานเน้ือหา สาระการเรียนรูไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 

กลุมตวัอยาง N  ปกต ิ กอนเรียน หลังเรียน F  
    X    ..DS      X    ..DS  

กลุมทดลองท่ี 1 33 30 9.73 2.57 24.03 3.99 1.62 
กลุมทดลองท่ี 2 37 30 9.59 2.20 12.16 3.13 
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คะแนน 4) ดานกิจกรรมการเรียนการสอนไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนน และ 5) ดานการนําความรูไปใชได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 คะแนน ซ่ึงความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรม PDCA 

  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนจอมทอง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 81.58/80.53 โรงเรียนฮอดพิทยาคม มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 
80.58/80.10 คาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนดวยชุดกิจกรรมเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการ
เคลื่อนท่ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนจอมทอง มีคาเทากับ 0.4586 ซ่ึงหมายความวา ผูเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.86 โรงเรียนฮอดพิทยาคม มีคาเทากับ 0.4785 ซึ่งหมายความวาผูเรียนมีความกาวหนา
ในการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 47.85 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ดังน้ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กอนเรียนและหลังเรียนของ 
กลุมทดลองท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA และกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ จากโรงเรียนจอมทอง โดยใชสถิติ F-test Statistic   สามารถสรุปไดวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
กลุมทดลองท่ี 1 สูงกวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมทดลองท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจาก
โรงเรียนฮอดพิทยาคม กลุมตัวอยางท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA และกลุม
ตัวอยางท่ี 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติ F-test Statistic สามารถสรุปไดวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนกลุมตัวอยางท่ี 1 สูงกวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
จึงสามารถนําวงจร PDCA มาสรางเปนขั้นตอนการสอนเปนชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถพัฒนาการเรียนรูในวิชาฟสิกสของนักเรียนได ซ่ึงผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดกิจกรรมเรียนรู PDCA เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ท้ัง 2 โรงเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ชุดกิจกรรมเรียนรู PDCA น้ีเปนนวัตกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ผูสอนตองศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู โดยสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู PDCA และจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณในการเตรียมการสอนไวให
พรอมจึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

2. ชุดกิจกรรเรียนรู PDCA น้ีเปนเทคนิคการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูซ่ึงจะทํา
ใหนักเรียนมีผลงานอยางหลากหลายจึงควรใหนักเรียนจัดทําแฟมสะสมงานและมีการวัดประเมินผลครบวงจร PDCA
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โดยตามสภาพจริง และสามารถใชจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่น ไดทุกกลุม ทุกโรงเรียน โดยปรับตามความ
เหมาะสมกับนักเรียน 
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