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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ด้ว ยวิธีการเรียนรู้โ ดยใช้วัฏ จักรการเรียนรู้แ บบ 7E
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้
ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ตาบลแวงน้อย
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 37 คน เครื่องมือที่
ใช้ ใ นการวิจั ย ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ แ ก่ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 7E จานวน 12 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล แบบประเมินผลการทา
กิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินผลงานและสะท้อนผล แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน และเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อ ง ความน่า จะเป็น และแบบส ารวจความคิด เห็น ของนัก เรีย นต่อ การจัด
กิจกรรมการเรี ย นรู้ วิช าคณิ ตศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณโดยใช้ค่ าสถิติ ร้ อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการแจกแจง
ข้อค้นพบที่สาคัญในเชิงอธิบายความหมาย
ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ประกอบด้วย ขั้นตอนที่สาคัญ คือ 1) ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม (Elicitation Phase) ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนแสดงความรู้เดิม ทาให้ทราบว่า
นักเรียนมีความรู้เดิมอย่างไร และนามาใช้ในบทเรียน 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ครู
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่จะได้เรียนรู้ 3) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration
Phase) เน้นให้นักเรียนทาความเข้าใจประเด็นหรือคาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้ แล้ววางแผน
กาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ กาหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
4) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) นักเรียนทุกกลุ่มจะได้อธิบายและนาเสนอผลงานที่ได้จากการคิดและ
ตัด สิน ใจร่ว มกัน และสื่ อสารและนาเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 5) ขั้นขยายความรู้
(Elaboration Phase) ครูมีจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ นักเรียนมีความรู้มากขึ้น และขยายกรอบ
ความคิดของตนเองและต่อเติมให้ส อดคล้ องกับประสบการณ์เดิม 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation
Phase) นักเรียนนาความรู้มาประมวลและสรุปเป็นองค์ความรู้ ทาการประเมิน ผลงาน ประเมินการ

ข
สอนของครู ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ครูจัดเตรียม
โอกาสให้นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
การนารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มาใช้ในการสอน
3 วงจร ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยวงจรที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.57 วงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.11 และวงจรที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.16 นักเรียนร้อยละ 89.19 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70
ขึ้นไป โดยนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.30 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คื อ ร้ อ ยละ 70 ของคะแนนเต็ ม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ผ่ า นการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มีความคิดเห็น
ต่อตัวบ่งชี้บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ทั้ง
ด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยในด้านผู้เรียน บทบาทและพฤติกรรมที่
ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ นักเรียนได้นาเสนอแนวคิดอย่างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 92.43 ส่วนด้าน
ผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้ส อนแสดงออกมากที่สุด คือ ครูเตรียมสถานการณ์ที่นักเรี ยนได้
ค้นคว้า สืบเสาะ รวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 90.81

