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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรยีนรู ้7E รว่มกบัแผนผงัมโนทศันก์บัการสอนปกต ิเรือ่ง สารชวีโมเลกลุ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยั
ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำานวน 32 คน กลุ่มควบคุมคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/2 จำานวน 32 คน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จำานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ปกติ, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ สูงกว่าหลังเรียนของการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ความสามารถในการคิดวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 หลงัเรยีนโดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ สูงกว่าหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ กับหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E การสอนปกติ แผนผังมโนทัศน์ 

Abstract 
The purpose of this research was to comparison of mathayomsuksa five students’ 

learning achievement, analytical thinking ability, and attitudes toward science between the 
7E learning cycle with concept mapping and the traditional method in topic of “Biomolecule”. 
The sample was selected using was grade-11 students class 5/3 and the control group 
was grade-11 students class 5/2 at Watsothornwararamworawiharn school, Mueng district, 
Chachoengsao province, in the first semester of the 2018 academic year. The research tools 
comprised of lesson plans based on the 7E learning cycle with concept mapping, lesson 
plans based on the 5E learning cycle, analytical thinking ability test, and attitudes toward 
science questionnaires, which the data were analyzed by t-test Independent.

The research findings were as follows:

1. Learning achievement in scienes in topic of “Biomolecule” of grade-11 students 
after class with the 7E learning cycle with concept mapping is significantly higher than the 
traditional method, at level of .05.

2. Analytical thinking ability of grade-11 students after class with the 7E learning 
cycle with concept mapping is significantly higher than the traditional method, at level of .05.

3. Attitudes toward science of grade-11 students after class with the 7E learning 
cycle with concept mapping and the traditional method is not differ statistically significant 
at the .05 level.

Keywords: The 7E learning cycle, the traditional method, concept mapping



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 122 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

บทนำา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำาวิจัยพบว่า
ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่คะแนน
ต่ำากว่าในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 คะแนนเฉลี่ย
วิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ ร้อยละ 33.40 และ 
พ.ศ. 2559 เท่ากับ ร้อยละ 31.62) (สถาบัน
ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน), 
2559) ผลการวิจัย PISA 2015 ผลการประเมิน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนไทย คือ 421 ซึ่งคะแนนต่ำากว่าค่าเฉลี่ย 
OECD มากกว่าหนึ่งระดับ และแนวโน้มคะแนน
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนไทยโดยรวมลดต่ำาลงจาก 
PISA 2 ถึง PISA 2015 และคะแนนการทดสอบ
ระดบัชาต ิ(O-Net) ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่
6 โรงเรยีนวดัโสธรวรารามวรวหิาร มคีะแนนเฉลีย่
ต่ำากว่าในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 คะแนนเฉลี่ย
วชิาวทิยาศาสตร ์เทา่กบั รอ้ยละ 30.17 และ พ.ศ. 
2559 เท่ากับ ร้อยละ 29.26) สะท้อนให้เห็นว่า 
นักเรียนไม่สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ 
แก้ปัญหาได ้ซ่ึงศวิพร ศรจีรญั (2559: 1) กลา่ววา่ 
ปัญหาการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถหาความสมัพันธข์องขอ้มลูและลงขอ้สรปุ
ได้ ทั้งยังเน้นการสอนเนื้อหาแบบท่องจำามากกว่า
การพัฒนาความสามารถในการคิด สอดคล้อง
กับกรองกาญจน์ วิลัยศร (2559: 4) ที่กล่าว
ถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนว่าแม้ครูส่วน
ใหญ่พยายามคิดหาวิธีการสอนที่หลากหลายที่ 
จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะ แต่ 
พบว่ายังมีครูที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้น 
ท่องจำา เน้นครูเป็นปัจจัยสำาคัญมากกว่าการเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทำาให้ระหว่างเรียนผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดน้อยหรือไม่เกิดกระบวนการ
คิดเลย เพราะเป็นผู้ รับฟังเพียงอย่างเดียว  

ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียน ทำาให้เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์นั้นลดลงและเป็นผลให้ไม่ชอบเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาเคมีซึ่งเป็นเนื้อหา
เพิม่เตมิในวชิาวทิยาศาสตรท์ีม่เีนือ้หาคอ่นขา้งยาก 
นกัเรยีนสายศลิปท์ีไ่มช่อบวิชาวิทยาศาสตรเ์ปน็ทนุ
เดิมแล้วยิ่งทำาให้ไม่อยากเรียน จากการที่ผู้วิจัยได้
สอนนกัเรยีนสายศลิปใ์นปทีีผ่า่นมา พบว่านกัเรยีน
สายศลิปท์ีต่อ้งเรยีนวชิาเคมพีืน้ฐาน มคีวามคดิตอ่
วิชาเคมว่ีายากเหมอืนวิชาวิทยาศาสตร ์คดิว่าเรยีน
แล้วไม่ได้นำาไปใช้เหมือนวิชาภาษา ทำาให้ไม่สนใจ
เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ลดลง 

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7E เปน็หนึง่ในรปูแบบการสอนทีน่า่สนใจและเชือ่
ว่าจะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึคดิ ฝกึทกัษะกระบวนการ
ต่างๆ ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้น ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ที่คงทน เนื่องจากนักเรียนต้อง
อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน การ
ค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
มีความหมายด้วยตนเอง มุ่งให้แต่ละบุคคลใช้
กระบวนการคิดทางสมอง โดยให้นักเรียนค้นคว้า
ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกเป็น
คนช่างสังเกต ช่างสงสัย และพยายามหาข้อสรุป
จนเกิดความคิดรวบยอด อีกทั้งการจัดการเรียน
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้นำาสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 
และให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิม
ของนกัเรยีนซึง่เปน็สิง่ทีค่รไูมค่วรจะละเลย เพราะ
ช่วยทำาให้ครูได้ค้นพบว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้
อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ นักเรียนจะ
สร้างความรู้จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิด
ที่ผิดพลาด

แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 
เป็นกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนสามารถอ่านเรื่อง
แลว้สรปุความไวเ้ปน็ความคดิรวบยอดหรอืเปน็คำา
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สำาคัญ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสดงความคดิระหวา่งเพ่ือนนักเรยีนด้วยกนั ทำาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจย่ิงขึ้น เป็นกลไกสำาคัญที่
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทำาได้
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการแยกแยะข้อมูล สะท้อนให้
เหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู และการเช่ือมโยง
ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ช่วยสะท้อนระดับความเข้าใจ
ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้ ตั้งแต่ก่อนและ
หลังได้รับความรู้ผ่านแผนผังมโนทัศน์ที่ผู้เรียน
สรา้งขึน้และการคดิอย่างมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน
ไดช้ดัเจน นอกจากน้ีการใช้แผนผงัมโนทศัน์ ผูเ้รยีน
ยงัสามารถนำามาใช้เปน็เครือ่งมอืประเมนิตนเองได้ 
(ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2557: 206) ผู้สอน
มีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดด้วยการ 
ตัง้คำาถามทีท่ำาใหเ้กดิความเขา้ใจ เมือ่ผูเ้รยีนเขา้ใจ
เนือ้ความแลว้กท็ำาใหเ้กดิการถา่ยทอดออกมาเปน็
ภาษาพูดและภาษาเขียน มีส่วนรวมในกิจกรรม
การเรียนโดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน จึง
ทำาให้เกิดความสนใจในการเรียน เมื่อพิจารณา
จากหลักการของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผัง 
มโนทศันจ์ะเหน็วา่ผูเ้รยีนเปน็ศนูย์กลางทกุขัน้ตอน
ในการดำาเนินกิจกรรม มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน
ทีส่ง่ผลให้ผู้เรียนสามารถอา่นได้เรว็ขึน้และมคีวาม
เข้าใจในการอ่านดีขึ้น ทำาให้การเขียนพัฒนาขึ้น
ดว้ย ฝกึทกัษะการคิดโดยเชือ่มโยงความรูเ้ดมิและ
ความรู้ใหม่อย่างอิสระเพื่อสรุปเนื้อหาได้

ดังน้ันผู้วิจัยจึงนำาการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E มาใช้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ 
มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กับการสอนปกติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์และนำาความรู้ไปใช้ได้ และมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ เรื่อง สารชีว
โมเลกุล

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วม
กับแผนผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ เรื่อง สารชีว
โมเลกุล

3 .  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ จ ต ค ติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วม
กับแผนผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้การ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแผนผัง
มโนทศันส์งูกวา่การสอนปกตทิีร่ะดบันยัสำาคญั .05

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้การเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7E รว่มกบัแผนผงัมโนทศัน์
สูงกว่าการสอนปกติที่ระดับนัยสำาคัญ .05

3. เจตคตติอ่วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรยีนรู ้7E รว่มกบัแผนผงัมโนทศันส์งูกวา่การ
สอนปกติที่ระดับนัยสำาคัญ .05

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการทำาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน
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ศิลป์-ภาษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 
4 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 150 คน โดย
โรงเรียนจัดนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาให้
คละความสามารถกัน

กลุ่มตัวอย่างมี 2 ห้องเรียน ได้แก่ 

1. กลุม่ทดลองทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก ่
นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่5/3 โรงเรยีนวดัโสธรว
รารามวรวหิาร สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษาเขต 6 แผนการเรยีนศลิป-์ภาษา ปกีาร
ศึกษา 2561 1 ห้องเรียน จำานวน 32 คน โดยใช้
การสอนแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับ 
แผนผังมโนทัศน์ ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)

2. กลุ่มควบคุมที่ใช้ในการทำาวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 แผนการเรียนศิลป์-
ภาษา ปีการศึกษา 2561 1 ห้องเรียน จำานวน 
36 คน โดยใช้การสอนแบบปกติ ใช้การสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling)

แบบแผนในก�รวิจัย 

การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็นวิ จั ย เชิ งทดลอง  
(Experimental Designs) ซึ่งดำาเนินการทดลอง
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Pretest-Posttest 
control group design

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ (concept  
mapping) เรื่อง สารชีวโมเลกุล 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
(วัฏจักรการเรียนรู้ 5E) เรื่อง สารชีวโมเลกุล 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จำานวน 40 ข้อ

4. แบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จำานวน 20 ข้อ

5. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์เพื่อทำาความ
เข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้ง
กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม

2. ทดสอบก่อนเรียนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นข้อสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนโดยบันทึกผลไว้เพื่อเปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการทดสอบ
หลังเรียน

3. ดำาเนินการจัดการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้

3.1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่5/3 สอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู ้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ร่วมกับแผนผัง
มโนทัศน์ จำานวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ คาบ
ละ 50 นาที

3.2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่5/2 สอนโดยใชก้ารสอนแบบปกต ิ
จำานวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที

4. ทดสอบหลงัเรยีนนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง
และกลุม่ควบคมุ โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนรู้หลัง
การสอนซึ่งเป็นชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
และใชแ้บบวัดเจตคตติอ่วิทยาศาสตร ์เพือ่วัดความ
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รู้สึกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์กับ
การเรียนแบบปกติ

5. นำาคะแนนทีไ่ด้ไปวเิคราะหแ์ละสรปุผล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
โปรแกรมสำาเรจ็รปูในการช่วยวเิคราะหข์อ้มลู ดังนี้

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแผนผัง

มโนทัศน์กับการสอนปกติ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
โดยใช้ t-test for Independent Samples

2. เปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E  
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล โดยใช้ t-test for Independent 
Samples

3. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โดยใชก้ารเรยีนรู้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7E รว่มกบัแผนผงัมโนทศัน์
กับการสอนปกติ โดยใช้ t-test for Independent 
Samples

ผลการวิจัย
ต�ร�ง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ เรื่อง สารชีวโมเลกุล

กลุ่ม ก�รทดลอง N SD t p

ตัวอย่าง หลัง 32 26.06 4.81
3.339* .001ควบคุม หลัง 32 22.56 3.46

* P < .05

1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7E 

ร่วมกับผังมโนทัศน์ (Concept mapping) สูงกว่า
หลังเรียนของการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ เรื่อง  
สารชีวโมเลกุล

กลุ่ม ก�รทดลอง N SD t p

ตัวอย่าง หลัง 32 11.66 1.64
5.078* .000ควบคุม หลัง 32 9.62 1.56

* P < .05
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ (Concept 
mapping) สงูกวา่หลงัเรยีนของการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 3 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์กับการสอนปกติ

กลุ่ม ก�รทดลอง N SD t p

ตัวอย่าง หลัง 32 90.56 10.86

-1.382 0.17ควบคุม หลัง 32 87.41 7.00

3 .  ผลการ เปรี ยบเทียบเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ (Concept  
mapping) กับหลังเรียนของการสอนแบบปกติไม่
แตกต่างกัน ดังตาราง 3

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ (Concept  
mapping) สงูกวา่หลงัเรยีนของการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
26.06 ส่วนการสอนปกติหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 22.56 เน่ืองมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ
วัฎจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์นั้นมีขั้น
ตรวจสอบความรู้เดิมซึ่งจะช่วยให้ครูได้วางแผน
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รยีน เพราะ

ความรู้ของแต่ละบุคคลต่างกัน ขั้นนี้จึงทำาให้ครู
ได้ทราบว่านักเรียนต้องเรียนรู้ในแบบใดและตัว
นักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ได้ตรงวัตถุประสงค์ของ
การสอน และข้ันนำาความรู้ไปใช้ยังสามารถทำาให้
นักเรียนได้ลองคิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
วา่สามารถนำาความรูไ้ปปรบัใชใ้นวธิกีารใด ผูเ้รยีน
จะยิ่งจำาและเข้าใจเนื้อหาได้ดีข้ึน ท้ังนี้การจัดการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนได้
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองโดยในแตล่ะขัน้ของ
การเรียนรู้จะมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในการ
ปฏบิตักิจิกรรมโดยใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตัเิอง ซึง่ม ี
7 ขัน้ ไดแ้ก ่1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ ครจูะตอ้ง
ตัง้คำาถามเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความรูเ้ดมิ
และเชือ่มโยงการเรยีนรูไ้ปยงัประสบการณเ์ดมิทีม่ ี
ทำาใหค้รสูามารถวางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน 2. ขั้นเร้า
ความสนใจ ครทูำาหนา้ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความ
อยากรู้อยากเห็นและกำาหนดประเด็นที่จะศึกษา
ให้นักเรียนจากสื่อต่างๆ 3. ข้ันสำารวจและค้นหา 
ผู้เรียนมีการวางแผน กำาหนดแนวทางการสำารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติทดลองเพื่อ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 4. ขัน้อธบิายและลง
ข้อสรุป ในขั้นนี้เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้เรียน
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จะนำาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล 
5. ขั้นขยายความรู้ เป็นการนำาแนวคิดเดิมที่อาจ
ค้นคว้าเพิ่มเติมไปอธิบายในสถานการณ์อื่นๆ ได้ 
6. ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่างๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้มากน้อย
เพียงใด ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้มา
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนของตนเอง 7. ขั้น
นำาความรู้ไปใช้ ครูจะต้องมีการจัดการให้ผู้เรียน
นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน ดังงานวิจัยของศิวพร 
ศรีจรัญ (2559: 114) ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากขึ้นจากการที่นักเรียนได้ลงมือ
ตรวจสอบและหาความรู้ด้วยตนเอง 

การใช้ผังมโนทัศน์สามารถช่วยให้ผู้เรียน
สรุปเป็นภาพรวมของความรู้ได้ดี เห็นภาพชัดเจน 
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพ่ือนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็น
ความรู้ในแบบของตัวเอง ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้
แผนผังมโนทัศน์ในขั้นสรุปและขั้นขยายความรู้  
เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
โดยรวมของเรื่องนั้นๆ ได้ดี ผู้เรียนจะเกิดข้อ
สรุปที่เข้าใจง่ายมากขึ้น และอาจทำาให้เกิดการ
อภิปรายภายในกลุ่มที่มีแนวคิดที่หลากหลายช่วย
ให้นักเรียนมีความเข้าใจและขยายความรู้ได้ดีย่ิง
ขึ้นดังที่พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2554) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของแผนผงัมโนทศันว์า่นกัเรยีนจะเขา้ใจ
บทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ เพราะใช้แผนผงัมโนทศัน์ในการ
สรุปความหมายจากสิ่งที่เรียนจะทำาให้เห็นความ
สัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนไปทั้งหมดทำาให้นักเรียน
จดจำาไปได้นาน หรือสุวิทย์ มูลคำา (2547a) 
กล่าวว่าผังมโนทัศน์สามารถใช้สรุปหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่างๆ ใช้
จัดระบบความคิดและความจำาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อนำา
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E มา
ใช้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์แล้วก็จะช่วยกระตุ้นให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหาความรู้และสรุปความรู้
ดว้ยตนเอง สามารถจดจำาความรูต้า่งๆ ไดด้ขีึน้และ
สามารถนำาไปใชใ้นชวีติประจำาวนัทัง้นีเ้พราะผูเ้รยีน
ได้ฝึกกระบวนการคิดต่างๆ โดยเฉพาะการคิดขั้น 
พื้นฐานอย่างการคิดวิเคราะห์ที่จะเช่ือโยงความรู้ 
เพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ดี และช่วยยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่าจากผลการ
วิจัยพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วม
กบัผงัมโนทศัน ์สงูกวา่หลงัเรยีนของการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
ร่วมกับผังมโนทัศน์เท่ากับ 11.66 ส่วนการสอน
ปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.62 ดังนั้นคะแนนความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์สูงกว่าหลังเรียนของการสอนปกติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบหนึ่งที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ดังที่สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย  
มูลคำา (2545) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ คือ กระบวนการเรียนที่เน้น
การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยผู้
สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความ
คิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้ หรือแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็น
หลักการ กฎเกณฑ์หรือวิธีการในการแก้ปัญหา 
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และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E มีขั้น
ตรวจสอบความรู้เดิมท่ีช่วยให้ครูวางแผนจัดการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมและขั้นนำาความรู้ไปใช้ที่ช่วย
กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้วิเคราะห์และนำาไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันได้ดี ผังมโนทัศน์ก็
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียบเรียงข้อมูลออกมาเป็น
ความคดิท่ีนักเรียนเขา้ใจโดยจดักระทำาขอ้มลูลงไป
ตามความรู้ที่ตนเองมี เมื่อนำาทั้งการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E มาใช้ร่วมกับผังมโน
ทัศน์แล้ว ก็ช่วยฝึกให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดมากขึ้น โดยเริ่มจากการคิดขั้นต้นคือคิด
วเิคราะห์ไปจนถึงการคดิระดับสงู จนสามารถสรปุ
เปน็ภาพรวมของเนือ้หาได้ โดยงานวจิยันีใ้ช้ผงัมโน
ทัศน์ของประพันธ์ศิริ สุเรารัจมาใช้เพื่อไม่ให้จำากัด
กรอบความคดิในการสรปุความรูข้องนกัเรยีนมาก
เกินไป ซึ่งการสอนแบบปกติก็ใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ สืบค้น วิเคราะห์ อภิปรายหาคำาตอบด้วย
ตนเองเชน่กันแต่ความสามารถในการคดิวเิคราะห์
น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างอาจเพราะนักเรียนยังไม่
เห็นภาพรวมของเน้ือหาเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทำาแผนผังมโนทัศน์และไม่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวนัตามขัน้นำาความรูไ้ปใช้จงึมคีะแนนเฉลีย่
ต่ำากว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะกลุ่ม
ควบคมุก็ไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูเ้ช่น
เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองเช่นกัน 

3. จากผลการวิจัยพบว่าเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
90.56 สว่นการสอนปกตมิคีา่เฉลีย่เทา่กบั 87.41 
ดังน้ันเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์กับการ
สอนปกติไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติ
ฐานขอ้ที ่3 เนือ่งจากนกัเรยีนทัง้กลุม่ตวัอยา่งและ
กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนแผนการเรียนทั่วไปซึ่ง 
ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก จึงไม่เห็น
ความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ จากการ
สอบถามในปีที่ผ่านมาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นักเรียนได้เรียนแบบบรรยายส่วนใหญ่ นักเรียน
จึงเบื่อหน่ายและไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
เนือ้หายาก หลงัจากไดเ้รยีนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
วฏัจกัรการเรยีนรู ้7E รว่มกบัผงัมโนทศันแ์ละการ
สอนปกติแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E พบว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น เพราะได้
ลงมอืปฏบิตัทิดลอง หาความรูด้ว้ยตนเอง นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ สนุกสนานและได้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เคย
ทำา โดยที่การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ กับการสอนปกติไม่ 
แตกต่างกัน เพราะเจตคติเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง
หรอืพฒันาขึน้ในตวับคุคลได ้สามารถเปลีย่นแปลง
ได้ตามอิทธิพลต่างๆ เช่น เวลา สิ่งแวดล้อม  
ครูผู้สอน หรือตัวของนักเรียนเองจากการศึกษา
ของ Simpson and Oliver (1990) ได้ศึกษาหา
ข้อสรุปเก่ียวกับปัจจัยหลักที่ส่งเสริมต่อเจตคติต่อ
การเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
ของนักเรียนพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพัทธ์สูงกับ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเป็นไปใน
ทางบวก คือ ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับช้ันเรียนและ
โรงเรียน เช่น เวลาที่ใช้ในการเรียน บรรยากาศใน
ชั้นเรียน หลักสูตร เทคนิคการสอน และครูผู้สอน 
ในขณะทีป่จัจยัจากตวันกัเรยีนและครอบครวั เปน็
ปัจจัยพื้นฐานสำาคัญที่กำาหนดการร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งตัวแปรเก่ียวกับนักเรียน
คือ มโนภาพด้านวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่
เรียนรู้ ตัวแปรครอบครัว คือ เจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของพ่อหรือแม่ โดยเจตคติต่อวิชา 
วิทยาศาสตร์มีทั้งเจตคติเชิงบวกและเชิงลบ  
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ดังนั้น การที่เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท้ังสองกลุ่ม
สงูไมแ่ตกต่างกนันัน้อาจเพราะเปน็สิง่ทีอ่ยูภ่ายใน
จิตใจของแต่ละคนต่อตัว ครูผู้สอน เวลา สื่อการ
สอน หรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองและอาจต้อง
ใชเ้วลาในการเปลีย่นแปลงเจตคตติอ่วทิยาศาสตร์
ของนักเรียนแต่ละคน ซึง่ด้านทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ
ของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม คือ ด้านความ
สนใจต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.30 
และ 16.81 ตามลำาดับ เพราะทั้งกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนแผนการเรียนทั่วไป
ที่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์เป็นหลักจึงไม่กระตือรือร้น
ในการเรยีนวทิยาศาสตรเ์ทา่ทีค่วรและเหน็วชิาอืน่
สำาคัญกว่า ความสนใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
จึงลดลง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของกลุ่ม
ตัวอย่างและกลุ่มควบคุม คือ ด้านการเห็นความ
สำาคัญต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.06 
และ 19.88 ตามลำาดับ เพราะนักเรียนท้ังสอง
กลุ่มคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์อาจจำาเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจำาวันเพราะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันโลกปัจจุบันและพัฒนาประเทศ
ชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ร่วมกับผังมโนทัศน์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้าง
มาก ควรมกีารปรบัความยืดหยุ่นเวลาใหเ้หมาะสม 
ในแต่ละครั้ง ของการทำากิจกรรม

1.2 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง นักเรียน

สามารถทดลองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งศึกษาด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน แต่ครูก็ต้องวางแผนกระตุ้น 
ให้นักเรียนตอบคำาถามต่างๆ และจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผัง 
มโนทัศน์กับความคิดระดับสูงอื่นๆ เช่น ความคิด
แบบมีเหตุมีผล ความคิดสร้างสรรค์

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 จากการวิ จัยพบว่าเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม
ในด้านความสนใจต่อวิทยาศาสตร์น้อยท่ีสุด ควร
ทำาความเขา้ใจและเสรมิแรงดา้นบวกและแรงจงูใจ
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสนุกสนาน
และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์ 

2.2 ควรทำากิจกรรมอย่างอื่นที่หลาก
หลายมากกว่าการทดลอง เช่น อาจใช้เกมการ
ศึกษามาช่วยในการเรียนรู้

2.3 ควรใชน้กัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งและกลุม่
ควบคุมที่มีตารางเรียนในช่วงเช้าของวันเพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดดีมากขึ้น 

2.4 ควรปรับรูปแบบการวิจัยให้ติดตาม
ผลและดพูฒันาการของนกัเรยีนทีอ่ยา่งตอ่เนือ่งใน
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วม
กับผังมโนทัศน์ กับการสอนปกติว่ามีพัฒนาการ 
ทีด่ขีึน้หรอืไม ่เพราะเมือ่เรยีนผา่นมานาน นกัเรยีน
บางคนลืมความรู้ต้องมาทบทวนใหม่อีกครั้ง

2.5 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการ
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละครั้งว่า
นักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับใด
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