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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติ
ตอวิชาเคมีของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียน
และหลังเรีย น และ 2) เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นที่ไดรับ การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 39 คน เครื่องมือที่
ใชใ นการวิ จั ย ประกอบดว ย แผนการจัด การเรียนรูดว ยวั ฏ จักรการเรี ย นรู 7 ขั้ น (7E) รว มกั บ เทคนิค STAD
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห และแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี วิเคราะห
ข อ มู ล โดยใช ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค า ที (t-test) แบบ Dependent Sample และ
การทดสอบคาที (t-test) แบบ One Sample
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนที่ไดรับ
การจั ดการเรียนรูดวยวั ฏจั ก รการเรียนรู 7 ขั้ น (7E) ร ว มกั บเทคนิ ค STAD หลัง เรียนสูงกว ากอนเรียนอยางมี
นัย สํ าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนั กเรียนที่ไ ด รับ การจั ดการเรีย นรูดวยวั ฏจักร
การเรีย นรู 7 ขั้ น (7E) รว มกั บ เทคนิค STAD หลั งเรีย นสูง กว า เกณฑ ร อ ยละ 70 อย า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05

คําสําคัญ: วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเทคนิค STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห
เจตคติตอ วิชาเคมี
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Abstract
The purposes of this research were 1) to compare learning achievement, analytical
thinking, and attitude towards chemistry of students after using 7E Learning cycle with STAD
technique with before using that and 2) to compare learning achievement of students after using
7E Learning cycle with STAD technique with 70 percent criterion. The participants were 39 grade
ten students from Chonburi Sukkhabot School, in the second semester of 2015 academic year.
The research instruments were 7E Learning cycle with STAD technique lesson plans, Learning
Achievement Test, Analytical Thinking Test, and Attitude towards Chemistry Test. The data were
analyzed by using mean, standard deviation, dependent sample t-test, and one sample t-test.
The research findings were shown that the posttest mean scores of learning
achievement, analytical thinking, and attitude towards chemistry of students after using 7E
Learning cycle with STAD technique were statistically significant higher than the pretest mean
scores of that at the .05 level. Moreover, the posttest mean scores of learning achievement of
students after using 7E Learning cycle with STAD technique were statistically significant higher than
70 percent criterion at the .05 level.

Keywords: 7E Learning Cycle with STAD Technique, Learning Achievement, Analytical Thinking,
Attitude towards Chemistry

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต ดังนั้นทุกคนจึงจําเปน ตองไดรับ
การพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น และนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได (Ministry of Education, 2008, p. 94) ในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
จึงมุงเนนใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูกับทักษะกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการศึกษาคนควาและสรางองค
ความรู โดยการใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริม
ใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivism) ที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบคน สํารวจ
ตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
วิชาเคมี เปนวิชาวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่ศกึ ษาเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของสสาร ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของสสาร (Chutima, 2001, p. 1) ความรูพื้นฐานทางเคมีมีความสําคัญตอการศึกษาในรายวิชา
อื่นๆ รวมทั้งยังถูกนําไปประยุกตใชในศาสตรอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นในการจัดการเรียนรูวิชาเคมี ครูผูสอนควรเนน
ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐาน มีทักษะสําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคน
มีเจตคติที่ดี และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเห็นไดวาในการจัดการเรียนรูวิชาเคมีนั้น
จะมุงเนนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคทั้งสามดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานทักษะพิสัย และ
ดานจิตพิสัย (Prongsamrong, 2006, p. 2)
จากการสังเกตการสอนในรายวิชาเคมีและสัมภาษณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” พบวา นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาเคมี เนื่องจากเนื้อหาของวิชาเคมีนั้นคอนขาง
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ซับซอน เขาใจยาก และเป นนามธรรม ทํ าใหนักเรียนบางสวนเกิดความเบื่ อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรีย น
ไมอยากมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และเกิดเจตคติที่ไมดีตอวิชาเคมี นอกจากนั้น นักเรียนยังขาดการเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมและการนํา ความรูท่ีไดไปประยุ กตใช ในชี วิตประจําวั น ส งผลให นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นคอนขางต่ํา และไมเปนไปตามเกณฑที่โ รงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70 และจากการสัมภาษณ
ครูผูสอน พบวา เนื้อหาของวิชาเคมีที่เปนปญหาในการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 คือ เรื่อง
พันธะโคเวเลนต เนื่องจากมีเนื้อหาที่ยากและซับซอน เปนเรื่องที่ตองใชจินตนาการสูง ตองใชความเขาใจและ
ความสนใจในการศึก ษามากเป น พิเ ศษ รวมทั้ง เวลาในการเรี ยนไมเพีย งพอ และนั ก เรีย นขาดการมี สวนรวม
ในชั้นเรียน สงผลใหนักเรีย นไมสามารถสรางองคความรูไ ดดวยตนเอง ขาดทักษะในการคิด และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร (Jodtang, 2015, February 12) สอดคลองกับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555-2557 ในวิชาวิทยาศาสตร
พบวา มีคะแนนเฉลี่ย เทา กั บ 33.10, 30.48 และ 32.54 ตามลํา ดับ (The National Institute of Educational
Testing Service (Public Organization), 2015) ซึ่งมีระดับ คะแนนเฉลี่ย ต่ํา กวารอ ยละ 50 จากขอ มูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูในรายวิชาเคมียังคงเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไข เนื่องจากขอสอบโอเน็ตสวน
ใหญจะเนนในดานการคิดวิเคราะหและการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร แตในดานการจัดการเรียนรูของครูยังคงเนน
การบรรยายใหความรูและทองจํา โดยมีครูผูสอนเปนศูนยกลางมากกวาการพัฒนาศักยภาพในการคิดแกไขปญหาที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหต่ํา
การจั ดการเรีย นรูที่เน นผูเรีย นเปน สําคัญ เป นการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ท่ี เ ปด โอกาสให นักเรีย น
มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว และไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ ซึ่งจะ
ทํา ใหนักเรีย นเกิดการเรีย นรูที่แทจ ริง (Khammani, 2008, p. 120) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้ น (7E) เป นการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูท างวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ น
ระยะแรกไดพัฒนามาจากทฤษฎีการสรางความรูด วยตนเอง (Constructivism) ที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางเชาวปญญาของเพียเจต (Piaget) ตอมาในป ค.ศ. 2003 ไอเซนคราฟท (Eisenkraft) ไดขยายรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรูจาก 5 ขั้นตอน เปน 7 ขั้นตอน โดยมีเปาหมายเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ สนุกกับการเรียน
และสามารถปรับประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูมาสรางเปนประสบการณของตนเอง (Wingwalai, 2013, pp. 156-157)
โดยขั้นตอนประกอบดวย 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) เปนขั้นที่ครูใชคําถาม เพื่อกระตุนใหนักเรียนได
แสดงความรูเดิมออกมาหรือ ทบทวนความรูเดิมที่นักเรียนมีอยู 2) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนขั้น
นําเขาสูบทเรียน โดยการกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม และกําหนดประเด็นที่จะศึกษา 3) ขั้นสํารวจและคนหา
(Exploration) เปนขั้นที่นักเรีย นทํา การวางแผน กํ าหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปไดและลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 4) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนขั้นที่
นักเรียนจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห อภิปราย แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตางๆ 5) ขั้นขยาย
ความรู (Elaboration) เปนขั้นที่นักเรียนนํ าความรู ที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม ทํา ใหเกิดความรูที่
กวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง และมากนอยเพียงใด และ 7) ขั้นนําความรูไปใช (Extension) เปนขั้นที่นักเรียนไดนํา
สิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อสรางเปนความรูใหมที่เรียกวา “การถาย
โอนการเรียนรู” จากการศึกษางานวิจั ยของ Siribunnam (2008) ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจั ด
การเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาเคมี เรื่อง
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กรด-เบส สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ KWL และการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
การเรีย นแบบรวมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เปนรูป แบบหนึ่ง
ของการเรีย นแบบรว มมือ ที่ Slavin พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ขจัด ป ญ หาทางการศึก ษา มุงเน นทัก ษะการคิด และเป น
ทางเลือกหนึ่งสําหรับการเรียนเปนกลุม ในการจัดการเรียนรูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน แตละ
กลุมจะประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน ซึ่งแตละคน
จะมีสวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ดวยการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น รวมทั้งการเปน
กําลังใจใหแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะคอยชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนของ
ตนเองและสว นรวม เพื่ อ ให ตนเองและสมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ ม ประสบความสํ า เร็จ ตามเป า หมายที่ กํา หนดไว
(Soonthornrojana, 2008, p. 17) นอกจากนี้ การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ยังชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ทักษะการคิด เจตคติตอการเรียน สุขภาพจิตที่ดี สมรรถภาพในการทํางานรวมกัน และทักษะทางสังคม
ทําใหผูเรียนเรียนรวมกันอยางมีความสุข (Wingwalai, 2013, p. 146)
จากสภาพป ญ หา และการศึก ษางานวิ จัย ที่ก ลา วมาขา งตน ผู วิจั ย มี ความสนใจที่จ ะศึก ษาผลของ
การจัดการเรียนรูดวยวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห และเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เพื่อนําผลการวิจัยที่ได
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70
3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรีย บเทีย บเจตคติตอ วิชาเคมีของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ การจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวั ฏจั กร
การเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวั ฏจั กร
การเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70
3. การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร - คณิ ต ศาสตร
ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4 โรงเรี ยนชลบุรี “สุขบท” ภาคเรีย นที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 หองเรีย น จํานวน
นักเรียน 80 คน ซึ่งมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร - คณิ ต ศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาโดย
การสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จํานวนนักเรียน 39 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD
2. ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การคิดวิเคราะห และ 3) เจตคติตอวิชาเคมี
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชเนื้อหาในรายวิ ชาเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี้ ดํา เนิ นการในภาคเรี ย นที่ 2 ปก ารศึ ก ษา 2558 ใช เ วลาในการทดลอง 14 ชั่ว โมง
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูและเก็บรวบรวมขอมูล

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ในแตละกลุมจะประกอบดวย
สมาชิกที่มีเพศและความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง และออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1
สมาชิกในกลุมจะศึกษาและทําความเขาใจบทเรียนรวมกัน โดยครูจะสอดแทรกคําถาม เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
คิดวิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม
เปนขั้นที่ครูจะใชคําถามที่เนนการคิดวิเคราะหในดานการจําแนกหรือการจัดหมวดหมู เพื่อกระตุนใหนักเรียนได
แสดงความรูเดิมออกมาหรือทบทวนความรูเดิมที่มีอยู ทําใหครูไดทราบวานักเรียนแตละคนมีความรูพื้นฐานเปน
อยางไร และถาหากนักเรียนคนใดมีความรูความเขาใจที่คาดเคลื่อน ครูผูสอนจะทําการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอ งและตรงกัน ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะหในดาน
การจําแนกหรือ การจัดหมวดหมู 2) ขั้นสร างความสนใจ เปนขั้นนําเขา สูบทเรีย น โดยใชเรื่องที่นาสนใจ หรือ
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ซึ่งครูผูสอนมีหนาที่กระตุน สรางคําถามยั่วยุใหนักเรียนเกิดความอยากรู
อยากเห็น เพื่อใหนักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมที่ไดเรียนรูมา แลวกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งในขั้นนี้
นักเรียนจะเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะหในดานการจําแนกหรือการจัดหมวดหมู 3) ขั้นสํารวจและคนหารวมกัน
เปนกลุม เปนขั้นการทํางานรวมกันของนักเรียน โดยการจัดนักเรียนออกเปนกลุม แตละกลุมมีสมาชิก 4-5 คน ที่มี
เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน เพื่อสํารวจ คนหา และรวบรวมขอมูลตางๆ รวมกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในการสรางองคความรู 4) ขั้นอธิบายและนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู เปนขั้นที่นักเรียนในแตละกลุมนําขอมูลทีไ่ ด
จากการสํารวจตรวจสอบมาวิเคราะห แปลผล และสรุปรวมกันภายในกลุมพรอมทั้งนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ
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เพื่อใหนักเรียนไดสรางองคความรูใหม และชวยใหเกิดการเรียนรูได จากนั้นครูผูสอนนําเสนอบทเรียน โดยใชสื่อ
การสอนประกอบการนําเสนอหรือการบรรยาย เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะเกิด
การพัฒนาการคิดวิเคราะหในดานการเชื่อมโยงและการสรุป 5) ขั้นขยายความรู เปนขั้นการจัดกิจกรรมเพื่อให
นักเรียนในแตละกลุมนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวความคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนํา
แบบจํ า ลองหรื อ ข อ สรุป ที่ ไ ดไ ปใช อ ธิ บ ายสถานการณห รือ เหตุก ารณอื่ น ๆ โดยครู ใ ช คํา ถามหรือ ยกตั วอย า ง
สถานการณ เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูที่กวางขวางขึ้น ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะหในดาน
การเชื่อมโยง 6) ขั้นประเมินผลและการรับรองผลงานของกลุม เปนขั้นการประเมินผลการเรียนรู โดยการทดสอบ
เปนรายบุคคลวานักเรียนมีความรูอะไรบาง และมากนอยเพียงใด แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิก
แตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม ถากลุมใดทําคะแนนรวมถึงเกณฑที่กําหนดไวก็จะไดรับการเสริมแรงหรือให
รางวัล 7) ขั้นนําความรูไปใช เปนขั้นการจัดเตรียมโอกาสใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรู
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดยครูจะเปนผู
กระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางเปนองคความรูใหมที่เรียกวา “การถายโอนการเรียนรู” ซึ่งใน
ขั้นนี้นกั เรียนจะเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะหในดานการประยุกต
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนในการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต
ที่ ค รอบคลุ ม พฤติก รรมการเรี ย นรู ทั้ ง 6 ด า น คื อ ความรู ค วามจํา ความเข า ใจ การนํ า ไปใช การวิ เ คราะห
การสังเคราะห และการประเมินคา โดยวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3. การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะ หรือจัดหมวดหมูของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งอาจเปนเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตางๆ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
โดยใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความชัดเจนจนสามารถตัดสินใจหรือสรุปไดอยางถูกตอง ครอบคลุม
การคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดาน คือ การจําแนก การจัดหมวดหมู การเชื่อมโยง การสรุป และการประยุกต โดยวัดได
จากแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
4. เจตคติตอวิชาเคมี หมายถึ ง ความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ วิชาเคมี ทั้ง 5 ดาน
ไดแก ความคิดเห็นทั่วไปตอวิชาเคมี การเห็นความสําคัญของวิชาเคมี ความสนใจในวิชาเคมี ความนิยมชมชอบใน
วิชาเคมี และการแสดงออกหรือมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาเคมี โดยวัดไดจากแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี
ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental research) โดยกลุ ม ตั ว อย า งไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD มีการเก็บขอมูลกอนและหลังการทดลอง
โดยผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การทดลองตามแบบแผนการวิ จั ย แบบ One Group Pretest-Posttest Design (Saiyod &
Saiyod, 2000, p. 249) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
กลุม
E

สอบกอนเรียน
T1

ทดลอง
X

สอบหลังเรียน
T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
E หมายถึง กลุมตัวอยาง
T1 หมายถึง
การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู
T2 หมายถึง
การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู
X หมายถึง การจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)
รวมกับเทคนิค STAD 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห และ 4) แบบวัด
เจตคติตอวิชาเคมี โดยเครื่องมือแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD เปนแผนการจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตร จํานวน 6 แผน ซึ่งมีคาความเหมาะสมอยูระหวาง 4.20-4.80 และคาความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.60-1.00
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเครื่องมือวัดความรูความสามารถทางการเรียน เรื่อง
พันธะโคเวเลนต โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู 6 ระดับ คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห
การสังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80-1.00 มีคาความยากงาย (P) ตั้งแต 0.27-0.73 คาอํานาจจําแนก (B) อยูระหวาง
0.21-0.63 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห เปนเครื่องมือวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง พันธะโคเวเลนต
ที่ครอบคลุมการคิดวิเคราะห 5 ดาน คือ การจําแนก การจัดหมวดหมู การเชื่อมโยง การสรุป และการประยุกต
ซึ่ ง แบบทดสอบเป น แบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จํ า นวน 20 ข อ มี ค า ดั ชนี ค วามสอดคล อ ง (IOC)
อยูระหวาง 0.80-1.00 มีคาความยากงาย (P) ตั้งแต 0.27-0.73 คาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.25-0.75 และ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
4. แบบวั ดเจตคติ ตอ วิ ชาเคมี เป นเครื่ อ งมื อ วั ดความรูสึก หรื อ คิด เห็ นของนัก เรียนที่ มีตอ วิชาเคมี
ตามวิธีการของลิเกิรต (Likert) ซึ่งเปนขอคําถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80-1.00 มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง
0.31-0.76 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
1. แนะนําขั้นตอนการทํากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการเรียนรู
2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห และแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี
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3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD
ในวิชาเคมี 1 เรื่อง พันธะโคเวเลนต ใชเวลาสอน 14 ชั่วโมง โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห และแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี
(ฉบับเดิม)
5. นําผลคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด การคิด
วิเคราะห และแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ
เจตคติตอวิชาเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักร
การเรี ย นรู 7 ขั้ น (7E) ร ว มกั บ เทคนิ ค STAD ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยใช ก ารทดสอบค า ที (t-test)
แบบ Dependent Sample (Anegasukha, 2010, p. 111)
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD
หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ One Sample (Anegasukha, 2010, p. 111)
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

N
39
39

X̅
10.05
22.41

SD
2.655
2.741

df

t

p

38

22.064*

.000

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD มีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 10.05
และ 22.41 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบพบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 (21 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) แสดงดังตาราง 3

246 | วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 (21
คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)
กลุมตัวอยาง
หลังเรียน
*p <. 05

N
39

เกณฑ
21

X̅
22.41

SD
2.741

df
38

t
3.213*

p
.001

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้ น (7E) ร ว มกั บ เทคนิ ค STAD มี ค า เฉลี่ ย คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น เท า กั บ 22.41 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ (21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูด ว ยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

n
39
39

X̅
5.69
12.64

SD
1.749
2.508

df

t

p

38

17.566*

.000

จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD มีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 5.69 และ
12.64 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ พบวา คา เฉลี่ ยคะแนนการคิดวิเคราะหหลังเรีย นสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูด ว ยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน

n
39
39

X̅
3.30
4.04

SD
.357
.294

df

t

p

38

14.761*

.000

*p < .05
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD มีคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอวิชาเคมีกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 3.30 และ
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4.04 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ พบว า คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอวิชาเคมีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวั ฏจั กร
การเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
(7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เปนผล
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ชวยใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
โดยเริ่มจากการตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน เพื่อปรับพื้นความรูกอนที่จะเขาสูบทเรียน และมีการกระตุน
ความสนใจ โดยใชคําถามหรือสถานการณรอบตัว เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด แลวลงมือสํารวจตรวจสอบ
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห นําเสนอ และรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูที่
สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดที่คนควาเพิ่มเติม จนเกิดความรูที่กวางขวาง และเมื่อจบบทเรียนจะ
มีการทดสอบเปนรายบุคคล เพื่อประเมินความรูค วามเขาใจ และมีการจัดสถานการณใหนักเรียนไดนําสิง่ ที่เรียนรูไ ป
ประยุ ก ตใชให เกิ ดประโยชน ในชี วิ ตประจํ า วั น เพื่ อ สรา งเป นความรู ใหมที่เ รีย กวา “การถ า ยโอนการเรีย นรู”
สอดคลองกับแนวคิดของ Eisenkraft (2003) ที่กลาววา วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) มีเปาหมายเพื่อกระตุนให
นักเรียนมีความสนใจ สนุกกับการเรียน และสามารถปรับประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูมาสรางเปนประสบการณของ
ตนเอง เนนการถายโอนความรูและใหความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรูเดิม ซึ่งเปนสิ่งที่ครูละเลยไมได และ
การตรวจสอบความรูเดิมทําใหครูทราบวานักเรียนจะตองเรียนรูอะไรกอนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะชวยใหการ
จัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกวานั้น การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในงานวิจัย
ครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมยอย ซึ่งแตละกลุมยอยจะจัดนักเรียนที่มีเพศและความรูความสามารถ
แตกตางกัน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมกันรับผิดชอบ
งานในกลุมที่ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับ Khammani (2008)
ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พั ฒนาขึ้น เพื่ อขจัดปญหาทางการศึกษา มุงเนนทักษะ
การคิด การเรียนที่เปน ระบบสําหรับการเรียนเปนกลุม และสรางสัมพันธภาพระหวางนักเรียน ทําใหนักเรียน
มีความกระตือรือรนในการเรียนและการทําแบบทดสอบตางๆ จนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ibrahim (2003) ที่ศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียน โดยใชวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น
สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ
2. การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง พันธะโคเวเลนต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ เปนผลเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ที่ผูวิจัย
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ไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกคําถาม เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโน ที่ครอบคลุ มการคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดา น คือ การจํา แนก การจัดหมวดหมู
การเชื่อมโยง การสรุป และการประยุกต สอดคลองกับ Munkham and Munkham (2009) ที่กลาววา การใช
คําถามเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยครูผูสอนจะปอนคําถามใน
ลัก ษณะตา งๆ ที่ เ ปน คําถามที่ดี สามารถพั ฒนาความคิดของผูเ รียน ถามเพื่ อ ใหผูเ รียนใช ค วามคิดเชิงเหตุผ ล
วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือประเมินคา เพื่อจะตอบคําถามเหลานั้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD นักเรียนจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ทํ า ให นั ก เรีย นกลา คิด กล า แสดงออก และสามารถเรีย งลํา ดั บ ความคิ ด ได อ ย า งถู ก ตอ งและมี เ หตุ ผ ล
เกิดการเชื่อมโยงความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนําความรูท่ไี ดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้ เปนผล
เนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรีย นรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ที่ผูวิจัยไดนํามาใชใน
การวิจัยครั้งนี้ มุงเนนใหนักเรียนไดมีบทบาท และมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรูไดดวยการคิด ลงมือปฏิบัติ หรือศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม เพื่อให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มีการทดสอบยอยเพื่อใหนักเรียนทราบ
พัฒนาการของตนเอง มีการรับรองผลงานและเผยแพรชื่อเสียงของกลุมโดยการกลาวชมเชย หรือใหรางวัล ทําให
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ลดความกดดันในการเรียนรู และเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน ดัง Wonganutrohd
(2005) ที่กลาววา การเสริมแรงแกนักเรียนโดยการใหกําลังใจ ใหคําชม หรือใหรางวัล จะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ดี ี
ตอการเรียน นอกจากนี้การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ยังชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สมาชิกในกลุม และการที่สมาชิกแตละคนมีวัยที่ใกลเคียงกันทําใหสามารถสื่อสารกันไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิด
ความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Sriphon (2013) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและเจตคติ ต อ วิ ช าเคมี ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ ไ ด รั บ การสอนโดยใช รู ป แบบ
วัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) รวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชาเคมี
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหเขาใจในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ปฏิ บัติกิจ กรรมไดอ ยางถู กต องและไมเกิดป ญ หา พรอ มทั้ง ชี้ ให เ ห็นถึง ประโยชนข องการรว มมือ ชวยเหลือ กัน
เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรู
1.2 ในการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ครูผูสอนควร
ปรับเวลาในแตละขั้นตอนใหมีความยืดหยุน สามารถเพิ่ม-ลดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณจริงได เนื่องจากตอง
ใชเวลาในการจัดกิจกรรมคอนขางมาก
1.3 ควรมี ก ารแจ งผลคะแนนการทดสอบท า ยแผน รวมทั้ ง แจง ผลการทําใบกิจ กรรมทุกครั้ง
เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหนักเรียนทราบผลการทํางานของตนเอง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและ
สนใจเรียนมากขึ้น
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1.4 ในการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ครูผูสอนควรมี
เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เชน การกลาวชมเชย หรือการให
รางวัล เปนตน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ชวยให
นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดว ยตนเอง โดยใชการสืบเสาะหาความรู และมีการแลกเปลี่ยนความรูกันภายใน
กลุม สงผลใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห และมีเจตคติตอวิชาเคมีเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นควรมีการวิจัยโดยใชดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD ในรายวิชาวิทยาศาสตร
สาขาตางๆ เชน ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตร
2.2 ควรมีการศึก ษาวิธีการจั ดการเรีย นรูโ ดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกั บ
เทคนิค STAD ในตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา ความคงทน
ในการเรียนรู เพราะเปนสิ่งที่จําเปนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และสามารถนําสิ่งตางๆ ดังกลาวไปประยุกตใชใน
วิชาอื่นและเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันของนักเรียน
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