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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและ

อนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  (2) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม กอนและหลังเรียน โดยวัฏ

จักการเรียนรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม    

จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster random sampling)  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบ                          

สมมติฐานโดยใช คา dependent  sample  t-test 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาเทากับ 84.17/86.00  ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

80/80 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม กอนและ

หลังเรียน โดยวัฏจักการเรียนรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมีตอ

การจัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 

 

คําสําคญั: การจัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน; วิชาคณิตศาสตร  

  เร่ือง ลําดับและอนุกรม 

 

Abstract 

 Objectives of this study (1) To develop the learning management of mathematics 

on sequences and series of Mathayomsuksa 5 students by the 5E learning cycle to be 

effective in accordance with the criteria 80/80 (2) To compare the mathematics' 

achievement of sequences and series before and after class by the 5E learning cycle of 

Mathayomsuksa 5 students  (3) To study the satisfaction of Mathayomsuksa 5 students in 

sequence and series. Towards learning management through the 5E learning cycle. The 

sample were 30 students in Mathayomsuksa 5, Semester 2, Academic Year 2020 at Wat 

pradoonaisongtham School by using cluster random sampling. 

 The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. 

And examine the hypothesis using dependent sample t-test values. 

The results of the research were as follows : (1) The results of the development of 

mathematics learning management on sequences and series of Mathayomsuksa 5 

students, the researcher-created 5E learning cycle was 84.17 / 86.00, meeting the criteria 

80/80.  (2) The results of comparing mathematical achievement in sequence and series 

before and after class The 5E learning cycle of Mathayomsuksa 5 students found that the 

achievement after learning was higher than before learning. With statistical significance at 

the .05 level. (3) The results of the study of satisfaction of Mathayomsuksa 5 students in 

sequence and series The satisfaction of the 5E learning cycle was at a high level. With an 

average of 4.44 

 

Keywords: Learning management through the 5E learning cycle; Academic achievement; 

      Mathematics of Sequence and Series 
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บทนํา 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร

จะชวยใหมนุษยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน อีกท้ังสามารถวิเคราะห

ปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ  วางแผน ตัดสินใจแกปญหา ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาพการเรียนคณิตศาสตรท่ีผาน

มาจนถึงปจจุบัน ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรซึ่งจะเห็นไดจากรายงานการสรุปผลการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน หรือ Ordinary National Educational Test (O-Net) ของสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 ซึ่งรายวิชาท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศตํ่าสุด คือวิชาคณิตศาสตรซึ่งมีผูเขาสอบจํานวน 363,752 คน มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 25.41 คะแนน ซึ่งไดคะแนนลดนอยลงกวาปการศึกษา 2551 รอยละ 5.42 (สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ, 2563, หนา 3) 

วัฏจักรการเรียนรู 5E มีประโยชนคือนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มท่ีและไดเรียนรูวิธี

คนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูเกิดแรงจูงใจท่ีอยากรูอยาก

เรียนอยูตลอดเวลา ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2553, หนา 15) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูโดยวัฏจักรการเรียนรู 

5E ซึ่งเตรงกับภาษาอังกฤษวา  Inquiry Cycle  หรือวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูน้ัน เปนรูปแบบท่ีสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนํามาเสนอแนะเปนแนวทางในการจัดกิจกกรมการเรียนท่ี

สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม(Constructivism) ท่ีเช่ือวาการเรียนรูเกิดข้ึนในตัวของ

ผูเรียนเอง โดยครูเปนผูกระตุนอํานวยความสะดวก ซักถามและจัดสถานการณใหเหมาะสมกับความรูเดิม

ของผูเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดและเช่ือมโยงความรูเองจนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เก็บไวใน

หนวยความจําระยะยาว เหมาะสมในการนํามาพัฒนาทักษะการคิดของเด็กไทยได ซึ่งวิธีการสืบเสาะหา

ความรูดังกลาวไดยึดตามแนวทางของนักการศึกษากลุม BSCS (Biological Science Curriculum Study ) 

โดยเสนอข้ันตอนในการเรียนการสอนเปน 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ัน

อธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู และข้ันประเมิน ซึ่งการจัดการเรียนรูหากดําเนินการครบท้ังวงจรเปน

ประจําจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน นอกจากน้ีข้ันขยายความรูเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ซึ่งจะชวยทําให

นักเรียนเช่ือมโยงความรูท่ีเพิ่งคนพบน้ันไปสูปญหาใหมท่ียังสงสัยหรือนาสงสัยนําไปสูการสํารวจและคนหา 

เสาะหาความรูตอไปไมหยุดย้ัง ทําใหนักเรียนไดฝกคิดใหลึกซึ้งหรือกวางไกลมากข้ึนไปกวาเดิม จะชวยทําให

สามารถพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ซึ่งประกอบดวย การคิดมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ

และการแกปญหาไดดีอีกดวย นักเรียนจะเปนผูใฝรูใฝเรียนมากข้ึน 

จากปญหาและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของผูเรียนเช่ือวาการเรียนรูเกิดข้ึนในตัว

ผูเรียน โดยครูเปนผูกระตุนหรือสรางความสนใจใหเหมาะสมกับความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนา

ความคิดเช่ือมโยงความรูและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการ

เรียนคณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป โดยผานวัฏจักรการเรียนรู 5E วิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและ

อนุกรม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม กอนและหลัง

เรียน โดยวัฏจักการเรียนรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  จํานวน 4 หอง มีนักเรียนจํานวน 84 คน  

 

 2. กลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2563 จาํนวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster 

andom sampling) 

 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

     3.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรู  

     3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม  และ

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักรการเรียนรู 5E   

 

4. เน้ือหาที่ศึกษา 

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาสาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชเวลาท้ังหมด 9คาบ คาบละ 50 

นาที 
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สมมติฐานของกาวิจัย 

 1. การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและ

อนุกรม โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  อยูในระดับมาก 

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

1. ไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E มีประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 ไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียน 

2. เปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาท่ีจะนําการจัดการเรียนรูโดยวัฎจักร

การเรียนรู 5E ไปใชเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตร 

3. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5Es หรือสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycles) ซึ่งสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550, หนา 15-17) มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจซึ่งอาจเกิดข้ึนจาก

ความสงสัย ครูอาจจะจัดกจิกรรมหรือสถานการณเพือ่กระตุนย่ัวยุหรือทาทายใหนักเรียนต่ืนเตนสงสัยใครรู

อยากรูอยากเห็นหรือขัดแยงเพื่อนําไปสูการแกปญหาการศึกษาคนควาทดลอง   

2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจแลวผูเรียนจะ

มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจหาตอบต้ังสมมติฐานกําหนดทางเลือกท่ีเปนไปไดลงมือปฏิบัติ  

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและคนหามา

วิเคราะหแปลผลสรุปและอภิปรายรวมกันพรอมท้ังนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ  

4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรือ

แนวคิดท่ีไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณ

อื่นๆทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน   

5. ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆวานักเรียนมีความรู

อะไรบางอยางไรและมากนอยเพียงใดจากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเร่ืองอื่น ๆ   
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E หรือวิธีการสืบเสาะหาความรูเปนภาษาอังกฤษวา Inquiry 

Cycle หรือวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูน้ันสืบเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5Es เมื่อสิ้นสุด

การประเมินแลวครูและนักเรียนก็สามารถเขาสูวงจรวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูใหมไดตอไปเหตุผลเพราะ

ในชีวิตจริงมีเร่ืองราวหรือสิ่งท่ีชวนสงสัยนาศึกษาตอเน่ืองตลอดเวลาไมสิ้นสุดหากท้ังครูและนักเรียนมีความ

ใฝรูใฝเรียนตลอดเวลาการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 5E จึงเปนวัฏจักรตอเน่ืองไป 

 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนไดรับ

ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ

สรางเคร่ืองมือวัดใหมีคุณภาพน้ัน ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวดังน้ี 

สุรีรัตน สินกัน (2554, หนา 31) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความรู 

ความสามารถ และประสบการณของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรูคณิตศาสตร โดยครูอาศัยเคร่ืองมือวัดผลชวย

ในการประเมินระดับความสามารถของนักเรียนออกเปนระดับตางๆ 

 ปริญญา สองสีดา (2550, หนา 29) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง 

ความสามารถในการคิดคํานวณและการแกปญหาทางคณิตศาสตรดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ความรูความจํา

ดานการคิดคํานวณ ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห 

ชนิดา  ทาระเนตร (2560, หนา 27) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของความสําเร็จของ

ผูเรียนในดานความรูทักษะและกระบวนการทางดานความคิดซึ่งทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพจากการเรียนรู

หรือการหาความรูดวยตนเองซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 จากท่ีมีผูกลาวขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการ

จัดการเรียนรูท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการ

แสดงออกมาท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1งานวิจัยในประเทศ 

ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) ไดทําวิจัย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เร่ือง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E ผลการวิจัยพบวา 

1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.61/75.56  ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 2) คาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจกัรการเรียนรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง 

พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเทากับ 0. 6349  3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียน
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ดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

4) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร โดยรวมอยูในระดับมาก 

ชัชฎาภรณ  แสงสุวรรณ (2555) ไดทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาทาง

คณิตศาสตร เร่ือง จํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนแบบ 5E 

ผลการวิจัย พบวา การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูท่ี 1-15 มีประสิทธิภาพรวม 83.27/86.82 ซึ่ง

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดานทักษะการคิดแกปญหาทาง

คณิตศาสตร  เร่ือง จํานวนเต็ม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  

16.94 คะแนน คิดเปนรอยละ 33.88 และทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 43.41 คิดเปนรอยละ 

86.82 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E  หนวยการ

เรียนรู เร่ือง จํานวนเต็ม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 อยูในระดับดีมาก  และการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ

การการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E หนวยการเรียนรู เร่ือง จํานวนเต็ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 

อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง    

 

งานวิจัยตางประเทศ 

Billing (2002 ) ไดทําการประเมินผลการเรียนดวยแบบสืบเสาะกับแบบวัฏจักรการเรียนรูในวิชา

ฟสิกสระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีเรียนดวยวัฏจักรการเรียนรูมีระดับความสนใจใน

เน้ือหาวิชาเพิ่มรอยละ 56 ข้ึนไป นักเรียนรอยละ 75 มีความสนุกกับการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู รอยละ 

66 ชอบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูและนักเรียนมีคะแนนระดับความสามารถเทากับรอยละ 85 โดย

สรุปการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูเปนรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสงเสริมการเรียนรูและทําให

นักเรียนมีความพอใจในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Ebrahim (2004 ) ไดศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการสอน 2 วิธี ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจต

คติตอวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับประถมศึกษาในประเทศคูเวต การศึกษาพบวา วิธีการสอนแบบวัฏจักร

การเรียนรู 4 – E นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร สูงกวาวิธีการสอนแบบ

ด้ังเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยวัฏจกัรการเรียนรู 5E ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ พบวาการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักรการเรียนรู 5E  สามารถสงผลใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและยังทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและ

อนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชวัฏจักร

การเรียนรู 5E ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน  มีข้ันตอนการสรางดังน้ี      

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม  พทุธศักราช 2563 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และ

คูมือครู 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเกีย่วของกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E มีข้ันตอนการสอน ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหาคําตอบ 

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู ข้ันประเมิน 3) ศึกษารายละเอียดเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง ลําดับและอนุกรม 4) สรางแผนการจัดการเรียนรู

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E  เร่ือง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

จํานวน 9 แผน 5) นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ี

จัดทําข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไข  6) นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง 

ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา และความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC)  7) บันทึกผลจาก

การใหคะแนนผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับ

จุดประสงคการเรียนรู 8) นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวพิมพ

เปนฉบับจริงเพื่อนําไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 5 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ข้ันตอนการสรางและคุณภาพ ดังน้ี 1) ศึกษา

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เทคนิคการเขียนขอสอบและหนังสือการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ  2) วิเคราะห

เน้ือหาจากหนังสือเรียน คูมือครู มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ตัวช้ีวัด เร่ือง ลําดับและอนุกรม     

3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู  แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

จํานวน 30 ขอ 4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไข  5) นําแบบทดสอบเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคเรียนรูโดยใชสูตร IOC  คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 

6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผานเกณฑและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  7) นําคะแนน

ของกลุมนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  มาวิเคราะหคาความยากงาย(P) คาอํานาจจาํแนก(r) และหาคาคาความ
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เช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได

ขอสอบท่ีใชไดตามเกณฑ  20 ขอ โดยมีคาความยากงายต้ังแต 0.35 – 0.80  คาอํานาจจําแนกต้ังแต  0.23 – 

0.73  และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังท้ังฉบับ จํานวน 20 ขอ โดยใชอัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.88  

8)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม  จํานวน 20 ขอ ไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยางช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จํานวน 30 คน 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E โดยใชวัดมาตรสวนการประมาณคา(rating scale) 5 

ระดับ มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ

2) ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E และสรางขอคําถามให

ครอบคลุมกับวัตถุประสงคประสงคดังกลาว จํานวน 15 ขอ โดยใชมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ 3) นํา

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E เร่ือง ลําดับและ

อนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ

ในการแกไขปรับปรุง  4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยวัฏจักรการ

เรียนรู 5E เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปเสนอผูเช่ียวชาญ  3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   5) บันทึกผลจากการใหคะแนนผูเช่ียวชาญท้ัง 3 

ทาน มาหาคาดัชนีความสอดคลองของแตละขอระหวางขอคําถามกับประเด็นเน้ือหา  6 ) ปรับปรุงแกไขแบบ

ประเมินความพึงพอใจตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 7) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ

การจัดการเรียนรู โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ท่ี

ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 30 คน ตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ทดสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ท่ีผานการ

ตรวจสอบคุณภาพแลวจาํนวน 20 ขอ ทดสอบกอนท่ีจะทําการทดลองในคาบแรกเพื่อท่ีจะทดสอบความรู

เดิมของนักเรียนแลวทําการเก็บขอมูลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป 

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ี

สรางข้ึนจํานวน 9 แผน ทํากาสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 และดําเนินการเก็บคะแนนจากใบงาน

ทายแผนการจัดการเรียนรู 

3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู  ตามแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับท่ีใชทดสอบกอนเรียนแลว

ทําการตรวจใหคะแนนท้ังสองคร้ัง 
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4. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ

ตอไป 

5. ใชแบบประเมินท่ีสรางข้ึนเพื่อแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E และหา

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยนํามาวิเคราะห ดังน้ี 

1. วิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  ตามเกณฑ 80/80 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ

และประสิทธิภาพของผลลพัธ (E1/E2)  

2. วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนําผลคะแนนจากแบบทดสอบผลผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียน มา

เปรียบเทียบกัน และวิเคราะหโดยใชคาสถิติพื้นฐาน และทดสอบคาที(dependent sample t - test)  

3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูโดยวัฏจกัการเรียนรู 5E  โดยใช คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน นํามา

เปรียบเทียบ แปลความหมายกับเกณฑท่ีต้ังไว 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลและแปรความหมายแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

ตาราง 1  

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E   
คะแนน จํานวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ระหวางเรียน 30 60 50.50 84.17 

หลังเรียน 30 20 17.20 86.00 

 

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีไดคะแนนจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน เฉลี่ยรวม 50.50 

คะแนน คิดเปนรอยละ 84.17 และนักเรียนท่ีไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียน เฉลี่ยรวม 17.20 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.00 ดังน้ัน การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 



11 
 

ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E จํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 

84.17/86.00  ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกําหนด 

 

ตอนท่ี 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม กอน

และหลังเรียน โดยวัฏจักการเรียนรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5 

ตาราง 2 

ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม กอนและหลัง

เรียน โดยวัฏจกัการเรียนรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5 

คะแนน จํานวน (n) x  S.D. t P 

กอนเรียน 30 7.20 1.584 18.730 .000* 

หลังเรียน 30 17.20 2.398 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   .05 

 

 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.20  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.584 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 2.398 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมี

ตอการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E   

ตาราง 3  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูโดยวัฏจกัการเรียนรู 5E   

รายการ x  S.D. ระดับ 

1. ดานการจัดการเรียนรู 4.40 0.71 มาก 

2. ดานครูผูสอน 4.43 0.69 มาก 

3. ดานบรรยากาศในช้ันเรียน 4.43 0.68 มาก 

4. ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.48 0.62 มาก 

รวม 4.44 0.67 มาก 
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จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมี

ตอการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 4.44) เมื่อพิจารณา

รายละเอียดแตละดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

( x  = 4.48) รองลงมาท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน  คือ ดานครูผูสอน ดานบรรยากาศในช้ันเรียน( x  = 4.43) และ

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ดานการจัดการเรียนรู ( x  = 4.40) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E พบวา นักเรียนไดคะแนนจากการทํากจิกรรมระหวางเรียน เฉลี่ยรวม  50.50 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน  คิดเปนรอยละ 84.17 และนักเรียนท่ีไดคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เฉลี่ยรวม 17.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิด

เปนรอยละ 86.00 ดังน้ัน ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E มีคาเทากับ 84.17/86.00  ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ

ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกําหนดไว  จาการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา การใชแผนการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักการเรียนรู 5E เปนไปตาม

เกณฑท่ีต้ังไว  ซึ่งสอดคลองกับ ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2553, หนา 15) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรู โดยวัฏ

จักรการเรียนรู 5E  เช่ือวาการเรียนรูเกิดข้ึนในตัวของผูเรียนเอง โดยครูเปนผูกระตุนอํานวยความสะดวก 

ซักถามและจัดสถานการณใหเหมาะสมกับความรูเดิมของผูเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดและเช่ือมโยง

ความรูเองจนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เก็บไวในหนวยความจําระยะยาว เหมาะสมในการนํามา

พัฒนาทักษะการคิดของเด็กไทยได สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) ไดทําวิจัย

เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 

84.61/75.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ  แสงสุวรรณ (2555) ไดทํา

วิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ืองจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช

เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนแบบ 5E พบวา การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูท่ี 1-15 มี

ประสิทธิภาพรวม 83.27/86.82 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 

 2. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E พบวา เมื่อนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมา

เปรียบเทียบกัน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 โดยมี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.20  คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.00 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดการ

เรียนรูโดยวัฏจักรการเรียนรู 5E เปนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการเรียนรูท่ี

ผสมผสานระหวางการใชกระบวนการคิดและทักษะตางๆเพื่อท่ีจะแกปญหาหรือคนหาคําตอบทําใหเกิดความ
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เขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชได ซึ่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550, หนา 

15-17) ไดกลาววา ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการ

นําสูบทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจซึ่งอาจเกิดข้ึนจากความสงสัย ครูอาจจะจัดกิจกรรมหรือสถานการณเพื่อ

กระตุนย่ัวยุหรือทาทายใหนักเรียนต่ืนเตนสงสัยใครรูอยากรูอยากเห็นหรือขัดแยงเพื่อนําไปสูการแกปญหา

การศึกษาคนควาทดลอง  2) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจประเด็นหรือคําถามท่ี

สนใจแลวผูเรียนจะมีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจหาตอบต้ังสมมติฐานกําหนดทางเลือกท่ีเปนไป

ไดลงมือปฏิบัติ 3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและคนหามา

วิเคราะหแปลผลสรุปและอภิปรายรวมกันพรอมท้ังนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 4) ข้ันขยายความรู 

(Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดท่ีไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม

หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่นๆทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน  

5) ข้ันประเมิน  (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆวานักเรียนมีความรู

อะไรบางอยางไรและมากนอยเพียงใดจากข้ันน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเร่ืองอื่น ๆ  

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) ไดทําวิจัย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E 

พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู5E กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ  แสงสุวรรณ (2555) ไดทําวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ืองจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชเทคนิค

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 5E พบวา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดานทักษะการคิดแกปญหาทาง

คณิตศาสตร  เร่ือง จํานวนเต็ม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  

16.94 คะแนน คิดเปนรอยละ 33.88 และทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 43.41 คิดเปนรอยละ 

86.82  สอดคลองกับ Ebrahim (2004 ) ไดศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการสอน 2 วิธี ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับประถมศึกษาในประเทศคูเวต ผลการศึกษาพบวา วิธีการ

สอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 – E นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร สูงกวา

วิธีการสอนแบบด้ังเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับและอนุกรม ท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E  พบวา ความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง ลําดับ

และอนุกรม ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักการเรียนรู 5E  โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.44 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.71 เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา นักเรียนมีความ

พึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48  รองลงมาท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน  

คือ ดานครูผูสอน ดานบรรยากาศในช้ันเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  และคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ดานการ

จัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) ไดทําวิจัย 

เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร 

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ  แสงสุวรรณ (2555) ไดทําวิจัย เร่ือง การ

พัฒนาทักษะการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง จํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนแบบ 5E พบวา การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแผนการจัดการ

เรียนรูแบบ 5E   หนวยการเรียนรู เร่ือง จํานวนเต็ม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 อยูในระดับดีมาก  และ

การศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E  หนวยการเรียนรู เร่ือง

จํานวนเต็ม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง  สอดคลองกับงานวิจัยของ Billing (2002 ) 

ไดทําการประเมินผลการเรียนดวยแบบสืบเสาะกับแบบวัฏจักรการเรียนรูในวิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา ผล

การศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยวัฏจักรการเรียนรูมีระดับความสนใจในเน้ือหาวิชาเพิ่มรอยละ 56 ข้ึนไป 

นักเรียนรอยละ 75 มีความสนุกกับการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู รอยละ 66 ชอบการเรียนแบบวัฏจักร

การเรียนรูและนักเรียนมีคะแนนระดับความสามารถเทากับรอยละ 85 โดยสรุปการเรียนแบบวัฏจักรการ

เรียนรูเปนรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสงเสริมการเรียนรูและทําใหนักเรียนมีความพอใจในการเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. จาการวิจัยพบวา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ลําดับและอนุกรม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E ควรวางแผนการจัดการเรียนรูมีความกระซับ

เพื่อใหสอดรับกับเวลาในการจัดการเรียนรูแตละคร้ัง 

 2. ครูผูสอนควรศึกษาข้ันตอนในการจัดการเรียนรู โดยวัฏจักรการเรียนรู 5E และเตรียมตัวให

พรอมกอนการจัดการเรียนรู เชน สื่อการัดการเรียนรู การจัดการเรียนท่ีหลากหลาย กระตนสรางความสนใจ

ใหผูเรียน  เพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  ของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ในเน้ือหาสาระอื่น ๆ  หรือระดับช้ันอื่น ๆ 

 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรู โดยวัฏจักการเรียนรู 5E  กับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบอื่น   
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