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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) กับรู ปแบบการสอนแบบ
ปกติ เรื่อง เลขยกกาลัง ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เรื่ อง เลขยกกาลัง
ของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จ านวน 2 ห้ อ งเรี ย น
ปี การศึกษา 2561 ได้ มาจากการสุม่ แบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี คอนสตรั คติวิส ต์ โดยใช้ รูป แบบการสอน 5Es แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ และแบบสอบถามความพึง พอใจ สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล คื อ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ โดยใช้ รูปแบบการสอน
5Es หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ โดยใช้ รูปแบบการสอน 5Es สูงกว่ารูปแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ : ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ รูปแบบการสอน5Es รูปแบบปกติ
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Abstract
Research objective were to compare a learning achievement of Learning activity
based on constructivist theory by using 5Es learning style and usual style and to study the
satisfaction of Learning activity based on constructivist theory by using 5Es learning style.
Research samples were 2 classrooms of Mathayomsuksa 1 students that were random by
purposive sampling. Research instruments were constructivism lesson plan by using 5Es
learning style, Learning achievement test and satisfaction questionare. Data was analyzed by
percent, mean, standard deviation and hypothesis testing by t-test.
The results showed that a learning achievement of constructivism Learning activity
based on constructivist theory after using 5Es learning style was higher than before at
significant level .05. A learning achievement of Learning activity based on constructivist theory
after using 5Es learning style was higher than learning by usual style at significant level .05
and student satisfaction was in very high level.
Keywords: Constructivist Theory, 5Es Learning Style, Usual Learning Style.
บทนา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็ นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อ
สถานการณ์ ได้ อย่างรอบคอบและถี่ ถ้วนช่วยให้ คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี ค้ ณิ ต ศาสตร์ ยัง เป็ น
เครื่ อ งมื อในการศึกษาด้ า นวิ ทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และศาสตร์ อื่ น ๆ อัน เป็ น รากฐานในการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุค คลของชาติ ให้ มี คุณ ภาพและพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ทัด เที ย มกับ นานาชาติ
การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้ ทันสมัย สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิ
วัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.1)
สถาบัน ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ได้ ด าเนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2558-2560 รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติข ัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตามหน่วยงาน
ปี การศึกษา
2558
2559
2560

หน่ วยงาน
โรงเรียน
39.01
22.59
20.25

กทม.
45.24
36.23
33.44

สพฐ.
42.89
29.53
26.55

ประเทศ
42.64
29.31
26.30

ที่มา: สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2559-2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2558 -2560 พบว่ า
โรงเรี ยนวัดประดูใ่ นทรงธรรมมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าทุกหน่วยงานและต่าลงทุกปี สะท้ อนให้ เห็นว่า กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ข องโรงเรี ย นวัด ประดู่ในทรงธรรม มี ค ะแนนเฉลี่ ย วิช าคณิ ต ศาสตร์ มี ร ะดับ ต่ า
จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างยิ่ง
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติข ัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2559 2560 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ แยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนวัดประดูใ่ นทรงธรรม
มาตรฐาน

การเรียนรู้
ปี การศึกษา
2559
ปี การศึกษา
2560

ค 1.1 ค 1.2

ค 1.3 ค 2.1

ค 2.2 ค 3.1 ค 3.2 ค 4.1 ค 4.2 ค 5.1 ค 5.2

16.90 4.33

21.13 22.54 23.00 45.77 39.44 39.44 27.94 7.98

12.31 25.64

38.46 15.38 26.15 29.23 17.95 13.85 24.00 18.97 3.08

7.98

ที่มา: สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560-2561
จากผลการเปรี ยบเที ย บผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขัน้ พื น้ ฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนวัดประดูใ่ นทรงธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ทคี่ วรพัฒนาคือ
มาตรฐาน ค 1.2 ซึ่งเนื ้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ของชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในมาตรฐาน ค 1.2 ประกอบด้ วย
ดังนี ้ ระบบจานวนเต็ม เลขยกกาลัง ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง เป็ นต้ น จากการสังเกตและสัมภาษณ์
ครู พี่ เ ลี ย้ งของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นวั ด ประดู่ ใ นทรงธรรม พบว่ า นั ก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ค่อนข้ างสับสนในการใช้ เครื่ องหมายของเลขยกกาลัง และใช้ สมบัติของเลขยกกาลัง
ไม่ถูกต้ อง ซึ่งเรื่ อง เลขยกกาลัง เป็ นพื ้นฐานการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ต้องนาไปใช้ เรี ยนต่อในระดับชัน้
ต่อไป
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ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการศึกษาเพื่อค้ นหานวัตกรรมที่สามารถนามาแก้ ปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น พบว่า
จากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es)
การจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist Theory) ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ สร้ างองค์
ความรู้ ใหม่ โดยเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เ รี ยนรู้ ให้ เ ข้ า กับประสบการณ์หรื อความรู้เดิมหรื อแนวคิดของนักเรี ยนเอง
เน้ นการปฏิบตั ิจริ ง โดยมี 5 ขัน้ ตอน (ฆนัท ธาตุทอง, 2559, น.129-130) คือ 1) ขัน้ สร้ างความสนใจ
(Engage) เป็ นการน าเข้ าสู่บทเรี ยน 2) ขั น้ การส ารวจและค้ นหา (Explore) เปิ ด โอกาสให้ นัก เรี ย น
โดยการสร้ างประสบการณ์ตรงและพัฒนาความคิด กระบวนการและทักษะ 3) ขัน้ การอธิ บาย (Explain)
นาความคิดที่ได้ จากการสารวจและค้ นหามาพัฒนาความสามารถในการอธิบายด้ วยตนเอง 4) ขันการ
้
ขยายความรู้ (Elaborate) น าความรู้ ที่ สร้ างขึน้ ไปเชื่ อ มโยงกับ ความรู้ เดิม หรื อ แนวคิ ด ที่ ไ ด้ ค้ นคว้ า
เพิ่มเติม 5) ขัน้ ประเมินผล (Evaluate) เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้จากการทากิจกรรมในทุกขันตอน
้
สอดคล้ องกับงานวิจยั เจิมจันทน์ ขวัญแก้ ว (2558) ที่ได้ ศกึ ษาการสร้ างกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่า ง 5E และ STAD เรื่ อ ง การประยุ ก ต์ เ กี่ ย วกั บ อั ต ราส่ ว นและร้ อยละ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั น้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 เพื่ อพัฒ นาทักษะการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ต ศาสตร์ ใ นเรื่ อ งนี ข้ องนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD สูงกว่าการเรียนการสอนด้ วยวิธีปกติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจัยสนใจการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ต ามแนว
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โ ดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขั น้ ตอน ( 5Es) กั บ การสอน
เรื่ อง เลขยกก าลั ง ของนั ก เรี ยน ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เพื่ อ ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
มีความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
ที่เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) กับรูปแบบการ
สอนแบบปกติ
2. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบ
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เรื่อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เลขยกกาลัง ของนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลัง เรี ย น
ที่ เ รี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es)
สูงกว่าก่อนเรี ยน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es)
และรูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง เลขยกกาลัง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนที่เรี ยน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) สูงกว่าการเรี ยน
โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบปกติ
3. ความพึง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิ ส ต์ โดยใช้ รูปแบบ
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) อยูใ่ นระดับมากขึ ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร นัก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นวั ด ประดู่ใ นทรงธรรม ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2561 จานวน 3 ห้ องเรี ยน นักเรี ยนจานวน 72 คน
2. กลุ่ม ตัว อย่ า ง นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นวัด ประดู่ ใ นทรงธรรม ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 จานวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 46 คน โดยใช้วธิ ีการสุม่ แบบเจาะจง โดยเลือกห้ องเรี ยนที่
นักเรี ยนมีความสามารถระดับใกล้ เคียงกัน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจร
การเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เรื่ อง เลขยกกาลัง
1.1 ศึก ษาหลัก การ ทฤษฎี และรู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์
1.2 ศึกษาตัวชี ว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
1.3 ศึกษาหลักการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.4 เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจร
การเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 8 แผน แผนละ
1 คาบเรี ยน
1.5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี การคอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจร
การเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เสนอต่ออาจารย์พี่เลี ้ยง
เพื่ อตรวจสอบความครอบคลุม ของเนือ้ หา ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ และรู ปแบบของโครงสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้
1.6 ปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.7 แผนการจัด การเรี ย นรู้ ตามทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจร
การเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบและหลัก การสอนคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 3 ท่า น โดยใช้ แ บบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
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เหมาะสมมากที่สุด ถึง เหมาะสมน้ อยที่สุด โดยแผนการจัด การเรี ย นรู้ ได้ รั บ ผลการประเมิ น ความ
เหมาะสมระหว่าง 4.55 – 4.58 และความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4.53 – 4.65
1.8 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุงแล้ วไปจัดพิมพ์แล้ วดาเนินการสอนตามลาดับ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) คู่มื อการวัดผลและประเมิ นผล การเขี ยนข้ อสอบและการสร้ างแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.2 ศึกษาหนังสือเรี ยนรายวิชาพื ้นฐานคณิตศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่ม 1 เรื่ อง เลขยก
กาลัง ตามตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 สร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เลขยกก าลัง ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้ ครอบคลุมเนื ้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ จานวน 30 ข้ อ
2.4 นาแบบทดสอบทีส่ ร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ตรวจสอบความครอบคลุมเนื ้อหาและ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ รวมทัง้ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 นาแบบทดสอบที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มาวิเคราะห์เพื่อหาความสอดคล้ องเนื ้อหา
และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (IOC ) ผลการประเมินตังแต่
้ 0.67
2.6 นาแบบทดสอบที่ได้ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
วัดประดู่ในทรงธรรม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ซึ่งได้ ผ่านการเรี ยน เรื่ อง เลขยก
กาลัง มาแล้ ว ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบทีเ่ ลือกใช้ มคี า่ ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.27 – 0.77 และค่าอานาจ
จาแนก (r) 0.27 – 0.64
2.7 น าแบบทดสอบที่ ใ ช้ ได้ และคัด เลื อ กไว้ จ านวน 20 ข้ อ ไปหาความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบโดยใช้ สตู ร KR-20 ซึง่ ค่าความเชื่อมัน่ เป็ น 0.77
2.8 นาแบบทดสอบที่ ผ่านการตรวจสอบแล้ ว ดาเนินการจัดพิมพ์ แบบทดสอบเพื่อนาไป
ทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้
รู ปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า เป็ นมาตรวัด
5 ระดับ ซึง่ ประกอบด้วย มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ จานวน 10 ข้ อ
3.1 ศึกษารูปแบบแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนตามทฤษฎี คอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้
รู ปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) เรื่ อง เลขยกก าลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ระดับมากที่สดุ ถึงน้ อยที่สดุ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es)
และรูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง เลขยกกาลัง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
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3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ผลการประเมินมีคา่ เฉลี่ย
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื ้อหาและความหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ มีตงแต่
ั ้ 4.00 ขึ ้นไป
3.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจทีป่ รับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาไปจัดพิมพ์เพื่อนาไปใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. ทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ยน (Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง จานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา 50 นาที เพื่อทดสอบความรู้ พืน้ ฐานก่อนการเรี ยน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) และรูปแบบการ
สอนแบบปกติ
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5
ขัน้ ตอน (5Es) และรู ปแบบการสอนแบบปกติ เรื่ อง เลขยกกาลัง โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 2 ห้ องเรี ยน
3. ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา
50 นาที หลังจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบ
การสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) เรื่ อ ง เลขยกกาลัง ของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ด้ ว ย
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้ วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
จานวน 10 ข้ อ
5. นาข้ อมูลจากการเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5
ขันตอน
้
(5Es) และรูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง เลขยกกาลัง ไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ ง เลขยกก าลัง ของนักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้
5 ขันตอน
้
(5Es) โดยใช้ สถิตคิ า่ ทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Dependent Sample)
2. เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ ง เลขยกก าลัง ของนักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
หลัง เรี ย นด้ ว ยการเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้
5 ขัน้ ตอน (5Es) และหลัง เรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนแบบปกติ โดยใช้ สถิตคิ า่ ทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน (t-test
Independent Sample)
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3. วิเคราะห์ความพึง พอใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรี ยนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es)
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อง เลขยกก าลั ง ของนั ก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอน
วงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es)
การทดลอง

n

S.D.

ก่ อนเรียน

23

7.91

1.90

หลังเรี ยน

23

14.91

1.56

* ค่า t มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

t-test

22

13.403*

(t .05, 22 = 1.7171)

จากตารางที่ 3 พบว่า tคานวณ > tตาราง (13.403 > 1.7171) สรุ ปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง
เลขยกกาลัง ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจร
การเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังเรี ยนที่เรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน
(5Es) และหลังเรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนแบบปกติ
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของนัก เรียนทัง้ สองกลุ่ม
การจัดการเรี ยนรู้
รูปแบบวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
รูปแบบการสอนแบบปกติ

7.91
5.95

S.D.

df

F-test

1.90
2.27

22

1.429

F.05, 22 = 2.05

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es)
และรูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง เลขยกกาลัง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
Effect of Learning Activity based on Constructivist Theory by Using 5Es Learning Style and Usual Style on Exponents of
Mathayomsuksa 1 students Wat Pradoonaisongtham School

205

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

จากตารางที่ 4 เมือ่ เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของคะแนนก่อนเรียนด้วยสถิตทิ ดสอบค่า F พบว่า
Fคานวณ < Fตาราง (1.429 < 2.05) สรุปได้ ว่า ความแปรปรวนของนักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มก่อนเรี ยน เรื่ อง เลขยก
กาลัง ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อง เลข ยกก าลั ง ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนที่ เรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติวิ สต์ โดยใช้ รู ปแบบการสอนวงจร
การเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) และหลังเรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนแบบปกติ
การจัดการเรี ยนรู้

n

รูปแบบวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
รูปแบบการสอนแบบปกติ

23
23

14.91
12.96

S.D.

df

t-test

1.56
1.55

44

3.166*

* ค่า t มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t .05, 44 = 1.6802)

จากตารางที่ 5 พบว่า tคานวณ > tตาราง (3.166 > 1.6802) สรุปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบ
การสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) สูง กว่าหลัง เรี ย น ด้ ว ยรู ป แบบการสอนแบบปกติ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. การวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ รี ย นตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es)
ตารางที่ 6 ผ ล ก าร วิ เ ค ร าะห์ ค ว าม พึ ง พ อ ใ จ ข อ งนั ก เ รี ย น ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ รี ย น
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es)

รายการ

S.D.

แปลผล

4.56

0.49

มากที่สดุ

4.80

0.56

มากที่สดุ

4.65

0.48

มากที่สดุ

4.40

0.70

มาก

5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน

4.60

0.65

มากที่สดุ

6. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนมีความสนุกสนานและน่าสนใจ

4.30

0.78

มาก

1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ศึกษา ค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์ และความรู้
ใหม่ๆ
3. การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ นัก เรี ย นได้ เชื่ อ มโยงความรู้ เดิมกับ
ความรู้ ที่จะเรี ยนใหม่
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนกล้ าแสดงออกมากขึ ้น
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
รายการ

S.D.

แปลผล

7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่าย
8. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบในหน้ าที่
9. สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีความน่าสนใจ ทาให้ บทเรี ยนสนุกสนาน
10. นักเรี ยนพึงพอใจในการเรี ยนการด้ วยแบบวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es)

4.40
4.70
4.80
4.55

0.64
0.46
0.44
0.50

มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

รวม

4.53

0.60

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) เรื่ อง เลขยกกาลัง โดยภาพรวม
พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ ( = 4.53, S.D. = 0.60) เทื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
นั ก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจระดับ มากที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ นัก เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ และความรู้ ใหม่ๆ และสื่ อในการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ มีความน่าสนใจทาให้ บทเรี ย น
สนุก สนานมี ค่า เฉลี่ ย เท่ากัน คือ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.56 และ 0.44 ตามลาดับ สาหรับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนมีความสนุกสนานและน่าสนใจมีความพึงพอใจระดับมากด้ วย
ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.78
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง เลขยกก าลั ง ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 หลั ง เรี ย นที่ เ รี ย น
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) สูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 หลัง เรี ยน
ตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน (5 Es) สูง กว่า
หลังเรี ยน ด้ วยรูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร
การเรียนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง เลขยกกาลัง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนที่ เ รี ยนตามแนว
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) สูง กว่า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการเรี ยนรูปแบบ
การสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) ใช้ กิ จ กรรมสร้ างความสนใจให้ นัก เรี ย นอยากรู้ ในเนื อ้ หา
แล้ วจึงสร้ างประสบการณ์ตรงทักษะของการคานวณ จากนันจึ
้ งอธิบายสิ่งแต่ละกลุ่ม แต่ละคนเรี ยนรู้ แล้ ว
จึงนามาสรุปความรู้ ฝึ กทักษะ ทบทวนสิ่งเรี ยนรู้ ก่อนจะประเมินผลว่า นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้สิ่งใดในแต่ละคาบ
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชลธิชา บารุ งกิจ (2559, บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ในการเรี ย น เรื่ อ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป เรขาคณิ ต สองมิ ติ แ ละสามมิ ติ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โดยใช้ การสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5 Es) ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ประกอบกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึน้ ผ่านกระบวนการสร้ างอย่างมี ระบบ และใช้ วิธี สร้ างที่ เหมาะสมต่อเนื อ้ หาและนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเริ่ มตัง้ แต่การศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ วิช า
คณิ ต ศาสตร์ นอกจากนี ย้ ัง มี การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา สาระการเรี ยนรู้ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัว ชี ว้ ัด
โดยคานึงถึงพื ้นฐานความรู้ของนักเรี ยน และประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เลขยกกาลัง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยน
ด้ วยการเรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es)
สูงกว่าหลังเรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (วัช รา เล่าเรี ยนดี และคณะ, 2560,
น.139) ได้ ก ล่า วไว้ ว่า นัก เรี ย นบางกลุ่ม อาจมี ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ส อนแบบเดิม ที่ ค รู เ คยใช้
การเรี ยนรู้ แบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) ด้ วยบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิม จะช่วยให้
นัก เรี ย นมี ค วามมั่น ใจ สนใจ และภู มิ ใ จในตนเองมากขึ น้ อี ก ทัง้ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ส อนแบบเดิ ม
ให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ ด้ วยความรู้ มากที่สุด ในขณะที่วิธีสอนรู ปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5
ขัน้ ตอน (5Es) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ทุกมิติการเรี ยนรู้ คือ ด้ านการปฏิบตั ิ ความรู้ เจตคติ ส่งผลให้ ผลการ
เรี ยนรู้ แตกต่างกัน สอดคล้ องกับผลวิจัยของ เจิมจันทน์ ขวัญแก้ ว (2558, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการสร้ าง
กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD เรื่ อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้ อย
ละ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD
สูงกว่าการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีปกติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจร
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การเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) มี คะแนนเฉลี่ย 14.91 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่
เรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ย 12.96 คะแนน ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน
(5Es) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยตนเอง เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แนวคิดและหลักการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแนวทางให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น ส่วนนักเรี ยนที่ได้ รับการเรี ยนด้ วย
รูปแบบการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรี ยนมีการแบ่งกลุ่มเพื่อนภายในห้ องเรี ยนจับกลุ่มที่ความสามารถ
ความพยายามเท่าเทียมกัน คือ นักเรี ยนความสามารถใกล้ เคียงกันจะนัง่ ด้ วยกัน อีกทังในห้
้ องเรี ยนไม่มี
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ มีเพียงการถามตอบคาถามกัน ซึ่งนักเรี ยนที่เก่งและปานกลางเท่านัน้ ที่ตอบ
คาถาม ส่วนนักเรี ยนที่อ่อนมักไม่สนใจในการเรี ยนเท่าที่ควร บรรยากาศในห้ องเรี ยนจึงน่าเบื่อ และส่งผล
ให้ นกั เรี ยนส่วนน้ อยเท่านัน้ ที่เกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้นและทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es)
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนแบบปกติ
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบ
การสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5Es) อยู่ในระดับมากที่สดุ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ
การสอนวงจรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ส่ง เสริ มให้
นักเรี ยนได้ สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ เชื่อมโยงเข้ ากับประสบการณ์หรื อความรู้ เดิมหรื อแนวคิดของนักเรี ยน
ด้ วยตนเอง ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ จึงเน้ นการปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แก้ ปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และเสริ มสร้ างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการขันตอนอย่
้
าง
เป็ นวัฏจักร จึงทาให้ บรรยากาศในการเรี ยนน่าสนใจมากขึ ้น และนักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง พร้ อมทังได้
้
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และทุกคาบเรี ยน ผู้วิจัยได้ มี สื่ อและเกม เพื่ อสร้ างความสนใจ และกระตุ้น
นักเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้มากขึ ้น เมื่อจบเกมผู้วิจยั ได้ มีการเสริ มแรง โดยการมอบรางวัลหรื อแสดงอันดับ
คะแนนของนักเรี ยนว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไร เพื่อให้ นกั เรี ยนอยากที่จะรักษาผลคะแนนและอันดับที่ของ
ตัว เองเอาไว้ โดยเฉพาะนัก เรี ย นที่ มี อัน ดับ ค่ อ นข้ างต่ า บางคนอยากที่ จ ะเอาชนะจะมี ก าลัง ใจ
กล้ าแสดงออก และได้ นาความรู้ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ จริ ง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชลธิชา บารุงกิจ (2559,
บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรี ยน เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปเรขาคณิต
สองมิตแิ ละสามมิติ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ การสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5 Es)
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการเรี ยนความสัม พันธ์ ระหว่างรู ปเรขาคณิตสองมิ ติและสามมิ ติ
ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ การสอนแบบวัฎ จักรการสื บเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5 Es) โดยภาพรวม
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากผลการวิจัย
การเรี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน
(5Es) ครูควรทาการปฐมนิเทศ เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจขันตอนและวิ
้
ธีการก่อนดาเนินการ จะช่วยให้ การทา
กิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรี ยนตามแนวทฤษฎี ก ารคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5
ขัน้ ตอน (5Es) ในขันการส
้
ารวจและค้ นหา นักเรี ยนจะใช้ เวลานานในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ
จึ ง ควรปรั บ ยื ด หยุ่ น เวลาให้ เหมาะสม เพื่ อ ฝึ ก ทัก ษะการคิ ด และแก้ ปั ญ หาของนัก เรี ย นเกิ ด ความ
หลากหลายและร่วมมือกันแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น
การเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้ 5
ขัน้ ตอน (5Es) เปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง ครูต้องคานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละ
บุคคล สภาพความพร้ อมทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพื ้นฐานความรู้ เดิมของ
นักเรี ยนแต่ละคน เพื่อเสริมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในการทากิจกรรมการเรี ยนรู้ ควรให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยครูสงั เกตพฤติกรรม
นักเรี ยนและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นกั เรี ยนไม่เข้ าใจ
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ ต่ อไป
ควรจั ด การเรี ยนตามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ ส ต์ โดยใช้ รู ปแบบการสอนวง จร
การเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน (5Es) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู้ อื่นในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ หรื อกลุม่ สาระอื่นด้ วย
ควรนาการเรี ยนตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิ ส ต์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนวงจรการเรี ย นรู้
5 ขัน้ ตอน (5Es) ใช้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบอื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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