
 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ              การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห  และผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3           
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7E รวมกับ  
เทคนิค LT 

ชื่อนักศึกษา  ชนนิกานต  กองแกว 
รหัสประจําตัว                   56B54680101  
ปริญญา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา             หลักสูตรและการสอน 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรขา  อรัญวงศ 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค 

LT 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ

การจดัการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค LT กับแบบปกติ และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค LT กับแบบปกติ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)              

สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยใชวิธีการสุมแบบกลุมหลายข้ันตอน แบงเปน          

กลุมทดลอง จํานวน 25 คน และกลุมควบคุม จํานวน 25 คน โดยใชเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห 

สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 18 ชั่วโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.97 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.95 และแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรเรียนรู 7E 

รวมกับเทคนิค LT จํานวน 9 แผน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ ศึกษากลุมทดลอง

และกลุมควบคุม โดยการสุมและวัดกอน-หลังการทดลอง การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการทดลองความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาท่ีไดจากกลุม

ตัวอยางสองกลุมท่ีไมเปนอิสระ และการทดลองความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาท่ีไดจากกลุม

ตัวอยางท่ีเปนอิสระจากกัน และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา  

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียน  โดยใช

การจดัการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค LT สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง 



ข 

สถิติท่ีระดับ 0.01 

2.  หลังเรียนนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค LT 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3.  หลังเรียนนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค LT 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

คําสําคัญ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7E เทคนิค LT 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) compare the critical thinking abilities 

of grade 3 students before and after using the 7E learning cycle and LT technique, 2) 
compare the critical thinking abilities of Grade 3 students after using the 7E learning 
cycle and LT technique with those who were taught using traditional teaching 
methods, and 3) compare the science learning achievement of grade 3 students who 
used the 7E learning cycle and LT technique with those who were taught using 
traditional teaching methods. The sample consisted of 50 grade 3 students in the 
first semester of academic year 2017 studying at Tesaban 2 School (Wat 
Sriburirattanaram) under Saraburi Municipality and was selected using multi-stage 
cluster random sampling. The students were divided into an experimental group and 
a control group each consisting of 25 students. The duration of the experiment was 9 
weeks, for 2 hours a week, for a total of 18 hours. The instruments used in the 
research were: an analytical ability test with a reliability of 0.97, a science learning 
achievement test with a reliability of 0.95 and 9 lesson plans using the 7E learning 
cycle and LT technique. This quasi-experimental research used a randomized control 
– group pretest – posttest design. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, dependent and independent t-test and content analysis. 

The research findings were as follows: 
1. The critical thinking ability of grade 3 students after using the 7E learning 

cycle and LT technique was higher than before the experiment at the 0.01 level of 
significance. 
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2. The critical thinking ability of grade 3 students after using the 7E learning 
cycle and LT technique was higher than that of students taught by traditional 
methods at the 0.01 level of significance.  

3. The learning achievement in science of grade 3 students after using the 7E              
learning cycle and LT technique were higher than those of students taught using 
traditional methods at the 0.01 level of significance. 
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