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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 47 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ t-test 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
85.07/85.04 2) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
คําสําคัญ : วิธีการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 
__________________________ 
*สาขาคณิตศาสตรศึกษา  
** รองศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 



บทนํา 
 ในปัจจุบนัสภาพปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ยงัประสบปัญหาต่างๆ 
หลายๆ ดา้น จึงส่งผลใหก้ารเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากสภาพ
ปัญหาหลายๆ ด้านท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาเก่ียวกับผู ้สอน ปัญหาเก่ียวกับนักเรียน ปัญหาในการจัด
ด าเนินการ ด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ียงัไม่เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
แทจ้ริง ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนจะเรียนคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสมดุล
ระหวา่งสาระทางดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม กล่าวคือ มี
ความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตไ์ด ้การเช่ืองโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ืองโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ได ้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้หรือแนวคิด
ท่ีไดจ้ากการน าเสนอนั้นไปประยกุต ์หรือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัได ้(สิริพร ทิพยค์ง. 2545: 96) 

การสอนแบบวฏัการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหน่ึงท่ีใชต้าม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซ่ึงกล่าวไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหา  
ส ารวจตรวจสอบ และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้
นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมอง
ไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหนา้ (สาขาชีววทิยา สสวท. 2550) ซ่ึง
การเรียนการสอนโดยรูปแบบวฏัการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนกัการศึกษา
ยอมรับ ซ่ึงมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้น (สมบติั การจนารักพงศแ์ละคณะ, 2549) 
ไดแ้ก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอาจเกิดจากความสงสัยของ
นกัเรียนเอง หรือเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม เป็นตวักระตุน้ให้สร้างค าถามและก าหนดประเด็นให้
ศึกษา 2) ขั้นส ารวจและคน้หา เป็นขั้นตอนท่ีมีการก าหนดวางแผนและก าหนดแนวทาง ส ารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบติัเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีใช้ในขั้นต่อไป 3) ขั้น
อธิบายและลงขอ้สรุป น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจตรวจสอบมาแลว้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและ
น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิม หรือแนวคิดท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพิ่มเติม หรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์
อ่ืนๆ ท าให้เกิดความรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน 5) ขั้นประเมิน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วนกระบวนการ
ต่างๆ วา่นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นเร่ือง
อ่ืนๆ ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ท าให้นกัเรียนได้
ฝึกคิดอยา่งลึกซ้ึง 



จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจใน
การเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชว้ิธีการ
สอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น(5Es) ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น(5Es) ก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติและ
สามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/5 – 1/10 ของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ท่ีเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 276 คน    
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/5 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 47 คน ไดม้าโดยวิธีสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
 ตวัแปรตาม คือ  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 



สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 
 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น (5Es) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้   5 ขั้น(5Es) เพื่อใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนและเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อการเรียนการเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 3.  เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ในเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ (จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดค้่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบ) 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต สองมิติและ
สามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา



ความรู้ 5 ขั้น (5Es)  ผูว้ิจยัไดใ้ช้รูปแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (Qui-experimental research) ไดก้ าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ด าเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ผูว้ิจยั 
โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 8 ชัว่โมง โดย
ทดสอบก่อนเรียน (pretest) 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอนเน้ือหาและทดสอบย่อยระหว่างเรียน 6 ชั่วโมง 
ทดสอบหลงัเรียน (posttest) 1 ชัว่โมง 

2. ทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทุกคร้ังเม่ือมีการสอนเสร็จในแต่ละแผนการเรียนรู้ 
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและ

สามมิติ 
4. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสอง

มิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) 
5. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีวธีิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวจิยั sample Pretest-Posttest Design  
ตารางที ่1 
แบบแผนการวจิยัแบบท่ี 1 รูปแบบการวจิยั 
 กลุ่ม   สอบก่อน  ทดลอง   สอบหลงั 
             E                   T1                  X                                  T2 

  เม่ือ E แทน กลุ่มทดลองหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
         X แทน การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
          T1 แทน การสอบก่อนเรียน 
         T2 แทน การสอบหลงัเรียน 

ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองสอนดว้ยตนเองโดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 

ขั้น(5Es) โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. ช้ีแจงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถึงการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

(5Es)  เพื่อใหน้กัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนไปท าการทดสอบกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน (pretest) 

4. ด าเนินการทดลองโดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es) โดยผูว้ิจยัเป็น
ผูส้อนเองจ านวน 6 ชัว่โมง และระหวา่งท าการทดลอง มีการทดสอบยอ่ย 

5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชเ้วลา 1 
ชัว่โมง แลว้บนัทึกผลคะแนนหลงัเรียน 

6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบน าคะแนนท่ีไดว้ิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค่า t test   
 
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  
ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  85.07/85.04 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้  
 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารสอนแบบ วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 3. ความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)โดยภาพรวม นกัเรียนมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  
ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 



1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  85.07/85.04 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากในการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น  ครูจะตอ้งมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า เพื่อความสนใจใน
บทเรียน  ในการจดักิจกรรมตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนคิดมีส่วนร่วมในกิจกรรม   มีการสร้างแรงจูงใจและ
เสริมแรงอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอและกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั  ครูจะตอ้งเป็นผูรู้้จกัการป้อนค าถามจะตอ้งป้อน
ค าถามเก่ง  เลือกใชค้  าถามท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ กบัความสามารถของนกัเรียน ไม่ควรบอกค าตอบ
ทนัที  ควรแนะน าให้นกัเรียนหาค าตอบไดเ้อง   จะตอ้งรู้ว่าจะถามอย่างไร  เด็กจึงจะเกิดความคิด  ถาม
อยา่งไร  เด็กจึงจะเกิดความจ า  และถามอยา่งไร  เด็กจึงจะเกิดความเขา้ใจ เวลาเด็กถามก็อยา่บอกค าตอบ
ทนัที   เพราะการท าเช่นนั้น  จะท าใหเ้ด็กไม่ใชค้วามคิด นานๆ คร้ัง ครูจึงตอบค าถามโดยตรงสักคร้ังหน่ึง 
การสอนแบบน้ี  ครูจะตอ้งเป็นนักถาม  ไม่ใช่นักตอบ เม่ือได้ตวัปัญหาแลว้ให้นักเรียนทั้งชั้นอภิปราย
วางแผนแกปั้ญหาก าหนดวิธีการแกปั้ญหาเอง   เม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้   ก็ให้แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มลงมือ
ปฏิบติัการปฏิบติัการต่อไป   ถา้นกัเรียนยงันึกวิธีการไม่ได ้ครูอาจเล่าตวัอย่างจริงท่ีนกัวิทยาศาสตร์ได้
คน้พบเร่ืองน่้ี   พอเป็นแนวทางก็ได ้  ถา้ปัญหาใดยากเกินไป   นกัเรียนไม่สามารถวางแผนแกปั้ญหาและ
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาได ้ครูกบันักเรียนอาจร่วมกนัแกปั้ญหาต่อไป โดยครูก็เป็นสมาชิกคนหน่ึงใน
กลุ่มคน้ควา้นั้น  เป็นผูก้  ากบัและจดัระเบียบต่างๆ  ของการท ากิจกรรมเพื่อ   ฝึกให้นกัเรียนท างานอยา่งมี
ระเบียบ และด าเนินกิจกรรมอย่างถูกขั้นตอน   คอยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  ให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากคิดหาค าตอบของปัญหา และไม่ด่วนสรุปขอ้มูลดว้ยตนเอง ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียน
มีการอภิปรายซกัถาม   เพื่อจะไดเ้กิดแนวคิดกวา้งขวางยิ่งข้ึน แลว้จึงให้นกัเรียนเป็นผูส้รุป   นอกจากน้ี   
ครูจะตอ้งพยายามหาวิธีในการจดัการเรียนรู้หลายๆ วิธี    มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ด้วย  จะท าให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจยิง่ข้ึน  (อ านาจ   เจริญศิลป์   2537, หนา้ 17-18; กระทรวงศึกษาธิการ 2544, หนา้ 38; 
สสวท. 2546,หนา้ 6-7)  

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การสอนแบบ วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดวีรยุทธ วิเชียรโชติ 
(2521, หนา้ 58-60) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ การเรียนรู้
ตอ้งมีสถานการณ์เพื่อเป็นส่ิงเร้าให้นักเรียนได้พฒันาความรู้และความคิด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
กระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างมีขั้นตอน  โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียากและซับซ้อนข้ึนเป็น
ล าดบั  ซ่ึงความรู้ความคิดและการกระท าเป็นผลท่ีไดข้องนกัเรียน  โดยทั้ง 3 ส่วนน้ีประสานสัมพนัธ์กนั
เป็นระบบการเรียนรู้ และตอ้งเน้นให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและเป็นผูท้  ากิจกรรม ให้นกัเรียนได้มีโอกาส
ปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของนักเรียน  โดยเน้นให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากการสังเกตและ



เปรียบเทียบเม่ือนกัเรียนเกิดปัญหา   นกัเรียนจะเกิดแรงจูงใจใฝ่รู้  นัน่คือ มีความอยากรู้อยากเห็นในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้ต่อไป   นอกจากน้ี จะตอ้งมีการสร้างมโนมติ ซ่ึงเป็นขั้นในการ
สร้างความพร้อมในการเรียน 3 ดา้น คือ ความพร้อมทางแรงจูงใจ ทางปัญญา และทางพฤติกรรม ท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 3. ความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)โดยภาพรวม นกัเรียนมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยนกัเรียน เป็นบทบาท
ร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั โดยครูจะเปล่ียนบทบาทจากผูค้วบคุมประเด็น
ปัญหา  เป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา และร่วมกนัสรุป สอดคลอ้งกบัแนวคิด สุวิทย ์มูลค า 
และอรทยั มูลค า (2545,หนา้57) ท่ีใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วา่ หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนรู้จกัศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ โดยผูส้อนตั้งค  าถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจน
คน้พบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการกฎเกณฑ์หรือ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในการควบคุมปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มใน
สภาพการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ควรมีการปรับเปล่ียน
บรรยากาศนอกจากหอ้งเรียนบา้ง 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรจดักิจกรรมให้นักเรียนได้คุน้เคยกบัการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) จึงจะช่วยใหก้ารสอนไดผ้ลท่ีดีข้ึน 

2. ควรน าแนวทางการจดักิจกรรมการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ไป
ทดลองใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองอ่ืนๆ 
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