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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)  

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

The Development of Mathematics Learning Activities Entitled Decimals and 

Fractions Based on 7E Learning Cycle Model for Mathayomsuksa 1 Students 

ดารณี ชมโสม1 ธนานันต์ กลุไพบุตร2 ส าราญ ก าจัดภัย2 

Daranee Chomsom1, Thananan Kunpaibutr2 and Sumran Gumjudpai2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) และ 3) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้น

การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือ

ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ 

(Dependent Samples)  

  ผลการวจิัยพบวา่ 

   1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน 

มคี่าเท่ากับ 75.59/79.52 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ท่ีต้ังไวท่ี้ 75/75 

   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

   3. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01  

 

ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้  รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)  วิชาคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to develop and examine the efficiency of the mathematics learning 

activities entitled Decimals and Fractions based on 7E learning cycle model for Mathayomsuksa 1 students to 

achieve the 75/75 criteria, 2) to compare students’ learning achievement before and after learning through the 

developed learning activities, and 3) to compare the students’ attitudes toward learning mathematics before and 

after the intervention. The samples, obtained by cluster random sampling, were 35 Mathayomsuksa students of 

class 1/8 in the first semester of the academic year 2019 at Kusumanwittayakom school under the Office of 

Secondary Educational Service Area 22. The research instruments included: 1) Seven lesson plans, 2) 30-item 

learning achievement test with the reliability of 0.95, and 3) 20-item an attitude assessment toward learning 

mathematics with the reliability of 0.93. The statistics employed for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, and dependent samples t-test.  

  The findings were as follows: 

   1. The efficiency of the mathematics learning activities entitled Decimals and Fractions based on 7E 

learning cycle model was 75.59/79.52, which was higher than the set criteria of 75/75. 

   2. The post-learning achievement of students was higher than that of the pre-learning achievement with 

a statistically significant difference of the .01 level.  

   3. The students’ attitudes toward learning mathematics after the intervention were higher than those of 

before the intervention at .01 level of statistical difference.  

Keywords : Learning Activities,  7E Learning Cycle Model,  Mathematics 

ภูมิหลัง 

 จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความเปลี่ยนแปลงของภูมภิาคอาเซียนและสังคมโลกท่ีเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ได้ส่งผลกระทบต่อ

ประชาคมโลกท่ีเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย 

ภายใตส้ังคมและระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะความสลับ ซับซ้อน

และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งมีการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจใหม่

ของโลก ท่ีน าไปสู่กติกาการค้าและการลงทุนระหวา่งประเทศ

และมีแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิาค ทั้งระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้น ท าให้โลกต้องเร่ง

เตรียมความพร้อมในการสร้างระบบกลไกและพัฒนาคนให้มี

ศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสามารถปรับตัวอย่างรู้เท่าทันกระแส

การเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและ

ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกัน

การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในอนาคตนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุน

ของประเทศท่ีมีอยู่ให้มีเข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาคนให้มีการเตรียมความพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (กระทรวง

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562, หนา้ 7) 

 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ท าให้กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21  

ซึ่งได้ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของคนในสังคมอย่างทั่วถึง 

ครูในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงต้องมีความตื่นตัวและ

เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้

นักเรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง วิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาระวิชาหลัก (Core 

Subjects) ของทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 16) ดังนั้น การจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

(ปานทอง กุลนาถศิริ, 2547, หน้า 11) โดยการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์จะต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควร

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการ

ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีการผสมผสานสาระ

ทางด้านเนื้อหาและด้านทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมท่ีดงีามถูกต้องและเหมาะสม

ให้กับผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 188) ขณะเดียวกัน

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและ

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์การประมวลความคิดตั้งแต่

วธีิการสอน สื่อการเรียนการสอน เนื้อหาคณิตศาสตร์ เทคนิค

การสอน การวัดและประเมินผล เพื่อน ามาประมวลผลให้

นักเรียนมีความรู้คณิตศาสตร์อย่างดี (สิริพร ทิพย์คง, 2545, 

หน้า 21) นอกจากนี้ วิชาคณิตศาสตร์ยังถือเป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ 

อันเป็นประโยชนต์อ่การด ารงชีวติและชว่ยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนามนุษย์ให้มีความสมบรูณ์ รวมถึงความสมดุลท้ังทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหา

เป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยิ่งไปกว่านั้น 

วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐาน

ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ท่ีผู้ เรียนทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความคิดของมนุษย์มทัีกษะการคิด รู้จักการวางแผน ตัดสนิใจ

แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมในการด าเนินชวีติ  

 อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ  

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nation Education Test: O-Net) สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) 

ในระดับชาติ ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ประสบ

ความส าเร็จในด้านการเรียนคณิตศาสตร์เท่าท่ีควร สอดคล้อง

กับรายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนน

เฉลี่ยระดับโรงเรียนของโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 

พบว่า ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของวิชา

คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยท่ี 26.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ แสดงให้

เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ขณะท่ีการสอนผู้สอนโดยส่วนใหญ่

ต่างก็มุ่งเน้นความรู้และทักษะการด้านค านวณให้นักเรียนจ า

ในเร่ืองสูตร นิยาม และวิธีการหาค าตอบท่ีถูกต้องเพื่อใช้ใน

การสอบเพียงอยา่งเดียวอาจท าให้นักเรียนด้อยความสามารถ

ในด้านการแก้ปัญหา การแสดงวธีิการแก้ปัญหาหรือขาดการ

อา้งอิงเหตผุล การสื่อสารหรือการเสนอความคิดทางคณิตศาสตร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง ๆ 

และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือการขาดทักษะในการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวติประจ าวันได้ ดังนั้น ครูจึงควร

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง ถ่ายโอนการเรียนรู้ท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชห้รือแก้ปัญหา

ในชีวิตประจ าวันและมีการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน 

ซึ่งนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้มีแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและมีทักษะในการแก้ปัญหาเป็น 

สอดคล้องกับ สุวร กาญจนมยูร (2545, หน้า 50) ท่ีได้กล่าว

ไว้ว่า “การแก้โจทย์ปัญหาท่ีน าความรู้และประสบการณ์ท่ี

นักเรียนแต่ละคนเรียนมาไปใช้วิเคราะห์หาค าตอบของโจทย์

ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในสมองของแต่ละบุคคล 

นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้

ความเข้าใจในความคิดรวบยอดท่ีแตกต่างกัน” ยกตัวอย่าง

บางคนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว บางคนเรียนรู้ได้ใน

ลักษณะนามธรรม และบางคนเรียนรู้ได้ดีต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ 

เป็นต้น ท้ังนี้เพราะว่าวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนมีกระบวนการ 

และพลังความสามารถของสมองท่ีมปีระสิทธิภาพแตกต่างกัน  

การฝึกแก้โจทย์ปัญหานับวา่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญมากเพราะใน

การแก้ปัญหาเมื่อพบโจทย์หรือปัญหาท่ีต้องการแก้ไขหรือ

ต้องการหาค าตอบ อันจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนา

กลวิธีเหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงในชีวิตประจ าวันได้ 

(สมศักดิ์ โสภณพินิจ, 2547, หน้า 16) 
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 จากเหตุ ผลดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ยในฐานะครูผู้ สอนวิชา

คณิตศาสตร์ได้มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะช่วยพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะ

กระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะรูปแบบ

การจัดกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะช่วย

แก้ปัญหาในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวใหมท่ี่เนน้ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ และการถ่ายโอนการเรียนรู้ท่ีจะน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รูปแบบนี้ได้ให้ความส าคัญไปท่ี

การทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยใช้การสอนเป็นส าคัญ

และมีจุดเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ ่งเรียกรูปแบบนี้ว่ารูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E Learning Cycle Model) (Eisenkraft, 

2003, p. 57) โดยการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ท่ีเรียงล าดับ

อย่างต่อเนื่อง คือ 1) ขั ้นทดสอบความรู้เดิม (Elicitation) 

2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) 3) ขั้นส ารวจและค้นหา 

(Exploration) 4) ขั้นอธิบาย (Explanation) 5) ขั้นขยายความรู้ 

(Elaboration) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) และ 7) ขั้นท่ีน า

ความรู้ไปใช้ (Extension) ดังนัน้ การสอนตามรูปแบบการสอน

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) จึงเป็นการสอนท่ีเน้นการถ่ายโอน

การเรียนรู้และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เดิม

ของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีครูละเลยไมไ่ด้และการตรวจ สอบความรู้

พื้นฐานเดิมของเด็กจะท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้

อะไรก่อนท่ีจะเรียนเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีทักษะการน าความรู้ในสิ่งท่ีได้

เรียนรู้มาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ ตัวอย่างเช่น 

งานวิจัยของ แอนนา สุภาพญาติ, พรรณทิพา ตันตินัย และ

เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2561, หน้า 39-52) ได้รายงานผล

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์

ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) พบว่า 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์องนักเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ขวัญใจ 

สุขรมย์, 2549; นภารัตน์ หวังสุขกลาง , 2551; รุ่งระวี 

ศิริบุญนาม, 2551; ก าธร จรูญเลิศกิจจา, ชุติมา วัฒนาศีรี 

และราชันย์ บุญธิมา, 2555; จงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัย, 

2554; ธัญชนก โหน่งกดหลด, 2554; พรพิรุณ งอยจันทร์ศรี, 

2557 และชินตา สุภาชาติ, 2558) เนื่องจากมีกระบวนการหา

ความรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มีลักษณะใกล้เคียงกันและเชื่อมโยงกันและกัน จึงท าให้ผู้วิจัย

เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ส าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน เนื่องจากรูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การทบทวนความรู้เดิมไปจนถึงการน า

ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ หรือสามารถเชื่อมโยงความรู้และ

หลักการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยู่กับสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ไปใช้ได้

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้น

การจัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการ

ให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและ

เป็นพืน้ฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง 

ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวจิัยไว้ดังนี้ 
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  1. เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 

เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคตติ่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและ

เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิัย ดังนี ้

                        ตัวแปรอสิระ 

 
                                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  ประชากรท่ีใช้ ในการวิจัยค ร้ังนี้  เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน

กุสุมาลย์วิทยาคม ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด

สกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 จ านวน 9 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังหมด 323 คน  

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1/8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน

กุสุมาลย์วิทยาคม อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 จ านวน 35 

คน ซึ่งได้จากการใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จัดห้องเรียน

แบบคละความสามารถ มท้ัีงเก่ง ปานกลาง และออ่น  

 

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ (7E) เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 7 แผน ท าการสอน 18 ชั่วโมง 

  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ 

แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 

0.40-0.71 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.34-0.77 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 

  2.3 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  1 มีลักษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 

มี 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 

0.50-0.80 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 

 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

3. เจตคตติ่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) (Eisenkraft, 2003, p. 57) 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)  

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement)  

3. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration)  

4. ขั้นอธิบาย (Explanation)  

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  

6. ขั้นประเมนิผล (Evaluation)  

7. ขั้นท่ีน าความรู้ไปใช ้(Extension) วา
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 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 

2562 จ านวน 35 คน จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา

ท้ังหมด 18 ชั่วโมง ระยะเวลา 6 สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่

รวมเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วจิัย

ด าเนนิการทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 ก่อนการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง

แล้วบันทึกคะแนน (Pretest) เก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบคะแนน

หลังเรียน 

   3.2 ด าเนินการทดลองสอนตามกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ไปทดสอบกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 18 ชั่วโมง เก็บคะแนน

จากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อยหลังเรียนเพื่อหา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกผล ผู้วิจัย

บันทึกการเรียนรู้หลังเรียนหลังด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแต่ละคร้ังและประเมินผลงานนักเรียน 

   3.3 หลังจากทดลองสิ้นสุดลง ทดสอบหลังเรียน

ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม 

และวัดเจตคติหลังเรียน ด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ฉบับ

เดียวกับวัดก่อนเรียนท่ีได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) บันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน 

(Posttest)  

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  4.1 การวเิคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

   4.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน วิเคราะห์

จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญดว้ยค่าเฉลี่ย (X ) 

   4.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) 

อ านาจจ าแนก (r) และหาค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับตามวิธีของ

สูตร KR20 ของคูเดอร์-ริชารด์สัน (Kuder–Richardson) 

   4.1.3 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ให้คะแนนตามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวธีิของลิเคิร์ท  

  4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

   4.2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียน รู้

คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง 

ทศนยิมและเศษส่วน วิเคราะห์จากคะแนนก่อนและหลังเรียน

ตามหลัก E1/E2 

   4.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนการรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน วิเคราะห์

โดยใชส้ถิตใินการทดสอบค่า t-test ชนดิ Dependent Samples 

   4.2.3 การเปรียบเที ยบเจตคติ ต่ อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ

ส าหรับการวิเคราะห์แบบ t-test ชนิด Dependent Samples 

และวิเคราะห์ระดับเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 5. สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  5.2 สถิติทดสอบคุณภาพเค รื่องมือวิจัย  ได้แก่ 

ค่าความเท่ียง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น  

  5.3 สถิติทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใชก้ารหาประสิทธิภาพ E1/E2 

  5.4 สถิติทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ t-test 

แบบไมอ่สิระ (Dependent Samples) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 ในการวจิัยคร้ังน้ีสรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับ

นัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  1  มีประสิท ธิภาพ เท่ากับ

75.59/79.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 75/75 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและ
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เศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 

เร่ือง ทศนยิมและเศษส่วน มเีจตคติตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง 

ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    

มปีระเด็นท่ีน ามาอภปิรายผลได้ ดังนี้ 

  1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเป็น 75.59/79.52 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 75/75 เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อท่ี 1 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) ซึ่งมีขั้นตอน

อย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่เหมาะสมตามหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมถึงได้เทคนิค แนวทาง 

และวิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้วิจัยได้ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง

จากผู้เชี่ยวชาญในการทดลองใชเ้คร่ืองมอืในการวจิัย เพื่อปรับปรุง

ให้สมบรูณ์ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง จากการสังเกตการท ากิจกรรม

ของนักเรียนท่ีได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) นี้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ท าให้นักเรียน

ได้ทบทวนความรู้เดิมก่อนมีการวิเคราะห์องความรู้ใหม่ 

จนกระท้ังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงส่งผลให้

นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็น

ระบบมีขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบไว้เพื่อจัดการเรียนการสอน

วิชา คณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้

ด้วยต้นเอง ซึ่งไม่เน้นการสอนแบบบรรยาย หรือบอกเล่า 

นอกจากนี้ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ใน

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จากครูออกแบบในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ได้แก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบและสื่อต่าง ๆ 

ทางออนไลน์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้สภาพแวดล้อม 

ท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยม

และเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 นั้น 

มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 75/75 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์ (2558, หน้า 42) 

ท่ีได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 

ร่วมกับการเรียนแบบ STAD เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนห้องเรียน 

สสวท. ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 มปีระสิทธิภาพ 82.87/77.58  

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน 

พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อท่ี 2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนโดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนได้

วางแผน คิดและค้นหาค าตอบของปัญหา รวมท้ังนักเรียนได้มี

โอกาสอธิบายในสิ่งท่ีได้รับรู้จนเกิดมโนทัศน์ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง โดยใช้การเชื่อมโยงความรู้เดิมท่ีมีอยู่กับความรู้

ใหม่ท่ีได้รับ สอดคล้องกับงานวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) ซึ่งมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ .01 ของ มัญธญา หาชัย (2556, หน้า 74) 

ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ (7E) ท่ีมีผลต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ือง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) สูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุภาภรณ์ ชดิโคกสูง (2560, หนา้ 109) ท่ีได้เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

วัฏจักรการเรียนรู้ (7E) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ .05 เช่นกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

แอนนา สุภาพญาติ (2561, หน้า 39) ได้ศึกษาวิจัยผลการ

จัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์

ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 

7 ขั้น (7E) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นแผนการวิจัยแบบศึกษา

กลุ่มเดียววัดหลังการทดลองคร้ังเดียว พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์ของสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียน

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สรุปได้ว่า การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ (7E) มีจุดเด่น คือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู้

เดิมกับความรู้ใหม่ ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ 

สรุปเป็นมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง และน าไป

ประยุกตใ์ชแ้ก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืน หรือในชีวติประจ าวันได้ 

ท าให้นักเรียนที่เรียนผ่านรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 

มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ 

  3. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เร่ือง 

ทศนิยมและเศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อท่ี 3 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 

(7E) มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และความสามารถของนักเรียน

ซึ่งกิจกรมมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียรู้ (7E) 

ช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม

ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนด้วย

ตนเอง ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีแปลกใหม่ ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือ

ความรู้ในส่วนท่ีไม่เข้าใจ ดังนั้น จึงท าให้นักเรียนมีเจตคติต่อ

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุภาภรณ์ ชิดโคกสูง (2560, หน้า  117) 

ได้ท าการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ (7E) พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 

การเรียนรู้ (7E) นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

อยู่ในระดับดี 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

  1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรพิจารณาน าเอารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ในระดับชัน้ท่ีสูงขึ้น 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ (7E) ครูผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เข้าใจ และควรจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน 

ให้พร้อมและเหมาะสมท่ีจะด าเนินการสอน โดยให้นักเรียนได้

ศึกษาและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปตามขั้นตอนหรืออธิบาย

ประกอบด้วย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการท างาน 

ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีและประสบ

ความส าเร็จยิ่งขึ้น 

  3. ในการจัดกิจกรรมครูควรค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน 

และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรยืดหยุ่น

ตามความเหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น  ๆ ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 

การเรียนรู้ (7E) เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 

ทางคณิตศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 

(7E) กับเทคนิคการเรียนรู้แบบอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้

โดยพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้

แบบสบืเสาะ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  

 

  3. ควรท าการศึกษาวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) ร่วมกับสื่อการเรียนอื่น ๆ 

เช่น วีดีทัศน์ การทดลอง ชุดกิจกรรม หรือเทคนิคการสอน

ตา่ง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวชิาการ. (2545). หลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2562). นโยบายการด าเนนิงานของกระทรวงการอุดมศึกษา  

 วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 

ก าธร จรูญเลิศกิจจา, ชุติมา วฒันาศรีี และราชันย์ บุญธิมา. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ 

 จิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบพหุปัญญาและรูปแบบ 

 วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E). วารสารสิ่งแวดลอ้ม–สสศท, 6, 11-18. 

ขวัญใจ สุขรมย.์ (2549). การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการเรียนสบืเสาะแบบ สสวท.  

 ท่ีมีต่อแนวความคิดเลอืกเกี่ยวกับมโนมติชีววทิยา: ระบบนเิวศน์การถ่ายทอดพลังงาน และวัฏจกัรของสารและทักษะ 

 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการของนักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 4. วทิยานพินธ์ กศ.ม. มหาสารคาม:  

 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

จงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัย. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  

 และการจัดการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกท าโครงงานวทิยาศาสตร์. ปริญญานพินธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครนิทรวโิรฒ.  

ชนิตา สุภาชาติ. (2558). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวชิาฟสิิกสโ์ดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 

 ตามวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4. วทิยานพินธ์ ค.ม. สกลนคร: 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ธัญชนก โหนง่กดหลด. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

 ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  

 และการจัดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน. ปริญญานพินธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

นภารัตน ์หวังสุขกลาง. (2551). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนา 

 ทักษะการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1. วทิยานพินธ์ ศษ.ม.  

 ขอนแก่น: มหาวทิยาลัยขอนแกน่. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวจิัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

ปานทอง กุลนาถศิริ. (2547). ความส าคัญของคณิตศาสตร์. วารสารคณติศาสตร์, 46(530-532), 11-15. 

พรพรุิณ งอยจันทร์ศรี. (2557). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟกิ  

 เร่ือง สารชวีโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4. วทิยานพินธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

มัญธญา หาชัย. (2556). ผลการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 7E ท่ีมตีอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ 

 ทางการเรียน เร่ืองเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 โรงเรียนสารสาสน ์ประชาอุทิศพทิยาคาร.  

 วทิยานพินธ์ ค.ม. ธนบุรี: มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

 

 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                                                 ปีท่ี 12 ฉบับที่ 33 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 

 Volume 12 No.33 January-April 2020



10 

รุ่งระวี ศริิบุญนาม. (2551). การเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 วทิยาศาสตร์ เร่ืองกรด-เบส และเจตคตติอ่การเรียนเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการเรียนรู้ 

 แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นการเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบปกติ. วทิยานพินธ์ กศ. ม. มหาสารคาม:  

 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ลียานา ประทปีวัฒนพันธ์. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนห้องเรียน  

 สสวท. ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกบัการเรียนแบบ STAD.  

 วทิยานพินธ์ วท.ม. ชลบุรี: มหาวทิยาลัยบูรพา. 

วิจารณ์ พานชิ. (2555). วถิีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.์ 

สิริพร ทพิย์คง. (2545). หลักสตูรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวชิาการ (พว.). 

สมศักดิ์ โสภณพินิจ. (2547). ยุทธวธีิแกปั้ญหาเชิงคณติศาสตร์กับการสอน. วารสารคณติศาสตร์, ฉบับเฉลิมพระเกยีรต ิ 

 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ, 14-25. 

สุภาภรณ์ ชดิโคกสูง, สุวรรณา จุ้ยทอง และอุษา คงทอง. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ 

 ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E.  

 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 7(2), 116-119. 

สุวร กาญจนมยูร. (2545). โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานชิ. 

แอนนา สุภาพญาต,ิ พรรณทิพา ตันตนิัย, เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้  

 7 ขัน้ (7E) ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 20(2),  

 39-52. 

Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model: A Proposed 7E Model Emphasizes Transferring Learning and the  

 Importance of Eliciting Prior Understanding.The Science Teacher, 70(6), 56-59. 

 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร




