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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ ไ ด้รั บการจัด การเรีย นรู้แ บบวั ฏจัก รการเรี ยนรู้ และการจั ดการเรี ยนรู้ แบบปกติ และ (2) ประมาณค่าเฉลี่ย ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านลําทับ
อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยจับคู่ห้องเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน
ซึ่งพิจารณา จากค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ มี 3 ชนิด
ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จํานวน 13 แผน (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จํานวน
13 แผน และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสร้างเป็นแบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ (β) ตั้งแต่ .21 ถึง .86 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .75 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที และการประมาณค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t=7.342, P≤.001) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และ (2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีคะแนนของการ
ประมาณค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างร้อยละ 70.40-75.80
ในขณะที่นักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 58.96-63.70
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
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Abstract
The purposes of this research were: (1) to compare the science learning achievement of grade 2
students using 7E learning Cycle and traditional teaching method, and (2) to estimate the average of the
science learning achievement of grade 2 students using 7E learning Cycle and traditional teaching method.
The sample was grade 2 students of Krabi Primary Educational Service Area Office, during the second
semester of the academic year 2014. Two experimental and control groups with 30 students were
selected based on group matching determined from the mean and standard deviation of the achievement
of Science subject. The instruments used for gathering data were; (1) 13 plans of 7E learning Cycle, (2) 13
conventional plans and (3) a 30 items multiple-choice test for achievement test with discriminating
powers ranging from 0.21-0.86 and a reliability of .75. The data were analyzed to determined mean,
standard deviation, t-test of learning achievement.
The research findings showed that: (1) The learning achievement of students taught by learning
cycle 7E was significantly higher than students taught by the traditional teaching method at .001 level
(t=7.342, P≤.001). (2) The mean scores of the experimental group taught by learning Cycle 7E estimated
with the confidence level of 95 percent was between 70.40 to 75.80 percent, while the control group
taught by traditional teaching method was between 58.96 to 63.70 percent.
Key words: 7E Learning Cycle

บทนํา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบั นและอนาคต เพราะวิ ทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกั บการ
ดํารงชีวิต งานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนผลผลิต
ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน
ล้วนเป็นผลจากความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มี
ส่วนช่วยให้มีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่าง
ไม่หยุดยั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
ปัจจุบันการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น การสอนที่ เ น้ น เนื้ อ หาและความจํ า
มากกว่ากระบวนการ นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะไม่เพียงพอ
และไม่อาจตัด สินใจแก้ ปัญหาได้ อย่า งมีเ หตุผ ลเพี ยงพอ
(ทวีชัย เสนา, 2547 อ้างอิ งใน ชลดา จิตติ วัฒนพงศ์ ,
2547) ครูเป็นศูนย์กลางของห้องเรียน ครูเป็นผู้ให้ความรู้
แก่นักเรียน ด้วยการสอนตลอดเวลา ทําให้นักเรียนไม่มี
โอกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ผลที่ ต ามมาคื อ นั ก เรี ย นขาด
ความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น การแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง และไม่สามารถที่จะนําไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต ประจํา วัน ได้ จึง ทํา ให้ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ต่ํ า จากหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานพุท ธศัก ราช 2544 กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2545)
รายงานผลการประเมิน ผลสัม ฤทธิ ์ท างการ
เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปี
การศึกษา 2556 พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยรวมทั้งประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.40 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพอใช้ (สํานักทดสอบวิชาการ, 2556) จากข้อค้นพบ
ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลําทับ อําเภอ
ลําทับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ค่ อนข้างต่ํา เห็นได้จากผลสั มฤทธิ์ทางการ
สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
คะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 35.80 (สํานัก ทดสอบวิชาการ,
2556) และผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.31 จากผลการทดสอบทํา
ให้เห็นว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านลําทับ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในระดับต่ํา ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดไว้คือ
ร้อยละ 80 (โรงเรียนบ้านลําทับ, 2556) จากปัญหาข้างต้น
ได้เลือกที่จะศึกษาโดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
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7 ขั้น มาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบการสอน
ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ที่ ฝึ ก ให้ เ ข้ า ใจกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ รู้จักใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ซึ่ง จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนสูงขึ้นและสามารถคิดแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จาก
การศึกษาของนักการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และวัฏ จัก รการเรีย นรู้มีค วามสัม พัน ธ์กัน และส่ง ผลต่อ
กันและกัน การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้ น
สามารถช่ ว ยให้ นั กเรี ย นมี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น จึงควรนําแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ (วิลาวรรณ
ศรีซุย , 2551) เป็นแนวทางเพื่อนํามาพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
สารสนเทศพื้นฐานสําหรับนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ และการจั ด การ
เรียนรู้แบบปกติ
2. เพื ่อ ประมาณค่า เฉลี่ย ของผลสัม ฤทธิ ์ท าง
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 2 ที่ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู้แ บบ
วัฏจักรการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีการวิจัย
ประชากรเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จังหวัด
กระบี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านลําทับ
อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษากระบี่ จั ง หวั ด กระบี่ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 2 ห้องเรียน ได้จากการเลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการจั บ คู่ ห้ อ งเรี ย นที่ มี ค วามสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน จํานวน 2 ห้องเรียน
ห้องละ 30 คน ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์
จากการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ห้อง 2/4
และห้อง 2/5 ที่มีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ กล้ เ คี ย งกั น คื อ
70.03 และ 71.81 (โรงเรียนบ้านลําทับ, 2556)
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เครื่องมือที่ใช้ มี 3 ชนิด ได้แก่ (1) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) จํานวน
13 แผน เรื่อง แรงในธรรมชาติ (2) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ จํานวน 13 แผน และ (3) แบบทดสอบวั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบบทดสอบปรนั ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น
จํานวน 30 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00
ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (β) ตั้งแต่.21 ถึง.86 และมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .75
เป็ น ก า ร วิ จั ย แ บ บ ท ด ล อ ง ( Experimental
Research) ออกแบบ (Posttest-Only Control Group
Design) ดํ าเนิ นจั ด การเรี ยนตามแผนการจั ดการเรี ยนรู้
จํานวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 2 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 60
นาที รวม 13 คาบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2557
ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) และวิธีการสอนแบบปกติ ทดสอบความรู้
หลังการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องแรงใน
ธรรมชาติ แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ เ คราะห์ ห าค่ า สถิ ติ โ ดยใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ชนิด
กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน และประมาณค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของผลการ
ทดลองได้ผลดังนี้ คือหลังการเรียน นักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
มีค ะแนนเฉลี ่ย ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นวิท ยาศาสตร์
เท่ากับ 21.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.10 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.164 และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 18.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.33
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.864 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฟื่องลัดดา แก้วกองศรี (2552) พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องการขยายพันธุ์พืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ไ ด้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหมาะสม
และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ รุ่งอรุณ มะณีโรจน์ (2552)
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุ ปั ญ ญาที่ พั ฒนาขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
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เหมาะสม นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล การ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
2. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิเคราะห์
ค่าทีของผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
Posttest
S.D.
X
กลุ่มทดลอง 30 21.93 2.164
กลุ่มควบคุม 30 18.40 1.868
Group

N

t-test

Sig

7.342

.001

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า หลังการเรียน
นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้ น (7E) มีคะแนนเฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 21.93 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.164 และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนตามปกติ มี คะแนนเฉลี่ ยของผลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 18.40 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.868 และเมื่อทดสอบความแตกต่างด้วย
t-test พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่า
ผลคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของกลุ่ ม
ทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
(7E) สูงกว่ ากลุ่มควบคุ มที่สอนด้วยวิธีตามปกติ อย่างมี
นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน
ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งอรุณ มะณีโรจน์ (2552) พบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาที่
พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลเหมาะสม และ
สอดคล้ องกั บการวิ จั ยของสิ ทธิ พล ใจเย็ น (2550) พบว่ า
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล สามารถนํ าไปใช้ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับครู
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานําไปปรับปรุง แก้ไข
ประยุ กต์ ใช้ ซึ่ งครูผู้ สอนสามารถนํ าไปใช้ในการสอนกลุ่ ม
สาระและเนื้อหาอื่นได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผลการประมาณค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น (7E) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการประมาณค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
Posttest
Group N
X

S.D.

คะแนนของ ร้อยละของ
การประมาณ การประมาณ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

กลุ่ม
30 21.93 2.164 21.12-22.74 70.40-75.80
ทดลอง
กลุ่ม
ควบ 30 18.40 1.868 17.69-19.11 58.96-63.70
คุม

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ า หลังการเรี ยน
นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้ น (7E) มี คะแนนของการประมาณค่ าเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 21.12-22.74 คิดเป็นร้อยละ
70.40-75.80 และนั กเรี ยนกลุ่ มควบคุ มที่ ได้ รั บการสอน
ตามปกติ มี คะแนนของการประมาณค่ าเฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์
ทางการเรีย นวิท ยาศาสตร์ อยู่ร ะหว่า ง 17.69-19.11
คิดเป็นร้อยละ 58.96-63.70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิลาวรรณ ศรีซุย (2551) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องพืชรอบตัว มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นและสอดคล้อง
กั บงานวิ จั ยของวิ ไลวรรณ แก้ วอํ าไพ (2551) พบว่ า ดั ชนี
ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ .6285 แสดงว่า นักเรียน
มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 62.85

สรุป
1. ผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อ มูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนัก เรีย นหลัง จากการเรีย นแบบวัฏ จัก รการเรีย นรู้
7 ขั้น (7E) สูงกว่านักเรีย นที่เรียนด้วยวิธีสอนตามปกติ
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่สอดคล้องกับผล
การพิจ ารณาคะแนนเฉลี ่ย ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย น
วิท ยาศาสตร์ที่เ รีย นแบบวัฏ จัก รการเรีย นรู้7 ขั้น (7E)
เท่ากับ 21.93 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยด้วยวิธีสอน
ตามปกติ เท่ากับ 18.40 คะแนน ซึ่ง แตกต่า งอย่า งมี
นัย สํา คัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 (t=7.342, P≤.001)
แสดงว่า การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการ
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สอนที่เ น้น การถ่า ยโอนการเรีย นรู้ และให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กเป็นขั้นที่มีความ
จําเป็นสําหรับการสอนที่ดี เป้าหมายที่สําคัญในขั้นนี้ คือ
การกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจและตื่นเต้นกับการเรียน
สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูจะ
ละเลยไม่ได้ และการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กจะทําให้
ครู พ บว่ า นั ก เรี ย นต้ อ งเรี ย นรู้ อ ะไรก่ อ นที่ จ ะเรี ย นรู้ ใ น
เนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
2. ผลการประมาณค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีคะแนนของ
ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค่า เ ฉ ลี ่ย ผ ล สัม ฤ ท ธิ ์ท า ง ก า ร เ รีย น
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ อยู่
ระหว่าง 21.12-22.74 (ร้อยละ 70.40-75.80) นักเรียน
กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การสอนตามปกติ การประมาณ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีคะแนน
อยู่ระหว่าง 17.69-19.11 (ร้อยละ 58.96-63.70)
ดังนั้นการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็น
การสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับขั้นการนําความรู้ไ ปใช้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้ Eisenkraft (2003) อ้างอิงในประภัสรา
โคตะขุ น (2554) จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วทํ า ให้ ก ารจั ด การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องแรงในธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น เหมาะสําหรับนําไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ค ร ูผู ้ส อ น ที ่ส อ น ก ลุ ่ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ีย น รู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อ งแรงในธรรมชาติ ชั้น ประถมศึก ษาปี
ที่ 2 สามารถนําเทคนิคการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั ้น ไปใช้ส อนในห้อ งเรีย นเพื ่อ ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย นวิท ยาศาสตร์ ทํา ให้ก ารเรีย นการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูนํากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบวัฏ จัก รการเรี ยนรู้ 7 ขั้ นไปใช้ส อนและ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธี
อื่น ๆ ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ อ การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การจัดการเรียนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น เรื่องแรงในธรรมชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีสาระ
การเรียนรู้ค่อนข้างยาก ครูควรเปรียบเทียบการจัดการ
เรียนรู้กับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ในเนื้อหาเดียวกัน
3. ควรมี ก ารวิ จั ย ในลั ก ษณะนี้ ไ ปทดลองกั บ
นักเรียนในระดับอื่น ๆ
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