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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) กบัรูปแบบการสอนแบบ
ปกต ิเร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลัง 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 ห้องเรียน               
ปีการศกึษา 2561 ได้มาจากการสุม่แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก ่แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย              
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การทดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 
5Es หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวทฤษฎี            
คอนสตรัคตวิสิต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es สูงกว่ารูปแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ
นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

 
ค าส าคัญ : ทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต์  รูปแบบการสอน5Es  รูปแบบปกต ิ
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์โดยใช้
รูปแบบการสอนวงจรการเรยีนรู ้5 ขั้นตอน (5Es) และรูปแบบการสอน

แบบปกติ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรยีนวดัประดู่ในทรงธรรม 

Effect of Learning Activity based on Constructivist Theory by 
Using 5Es Learning Style and Usual Style on Exponents of 
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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. 

 
บทน า 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ตอ่ความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วนช่วยให้คาดการณ์วางแผนตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ณิตศาสตร์ยังเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติ ให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาต ิ
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสงัคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิ
วตัน์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, น.1) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ             
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2558-2560 รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ัน้พ ืน้ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศกึษา 2558 - 2560 จ าแนกตามหนว่ยงาน 

ท่ีมา: สถาบนัทดสอบการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2559-2561 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 -2560 พบว่า 
โรงเรียนวดัประดูใ่นทรงธรรมมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ทกุหน่วยงานและต ่าลงทกุปี สะท้อนให้เหน็วา่ กลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม มีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์มีระดับต ่า
จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาอยา่งยิ่ง 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ัน้พ ืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 - 
2560 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของโรงเรียนวดัประดูใ่นทรงธรรม  

ท่ีมา: สถาบนัทดสอบการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2560-2561 

 จากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศกึษา 2559 และปีการศกึษา 2560 ของโรงเรียนวดัประดูใ่นทรงธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพฒันาคือ 
มาตรฐาน ค 1.2 ซึ่งเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ของชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในมาตรฐาน ค 1.2 ประกอบด้วย
ดงันี ้ระบบจ านวนเตม็ เลขยกก าลงั ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจ านวนจริง เป็นต้น จากการสงัเกตและสมัภาษณ์
ครูพ่ีเลี ย้งของกลุ่มสาระการเ รียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเ รียนวัดประดู่ในทรงธรรม พบว่านักเ รียน                   
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 คอ่นข้างสบัสนในการใช้เคร่ืองหมายของเลขยกก าลงั และใช้สมบตัิของเลขยกก าลงั
ไม่ถูกต้อง ซึ่งเร่ือง เลขยกก าลงั เป็นพืน้ฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีต้องน าไปใช้เรียนตอ่ในระดบัชัน้
ตอ่ไป 

 

ปีการศึกษา 
หน่วยงาน 

โรงเรียน กทม. สพฐ. ประเทศ 
2558 39.01 45.24 42.89 42.64 
2559 22.59 36.23 29.53 29.31 
2560 20.25 33.44 26.55 26.30 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 
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 

ปีการศกึษา

2559 
16.90 4.33 21.13 22.54 23.00 45.77 39.44 39.44 27.94 7.98 7.98 

ปีการศกึษา

2560 
12.31 25.64 38.46 15.38 26.15 29.23 17.95 13.85 24.00 18.97 3.08 
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ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึได้ท าการศกึษาเพ่ือค้นหานวตักรรมท่ีสามารถน ามาแก้ปัญหาดงักลา่วข้างต้น พบวา่ 
จากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es)   
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้ให้เข้ากบัประสบการณ์หรือความรู้เดมิหรือแนวคดิของนกัเรียนเอง              
เน้นการปฏิบตัิจริง โดยมี 5 ขัน้ตอน (ฆนัท  ธาตุทอง, 2559, น.129-130) คือ 1) ขัน้สร้างความสนใจ 
(Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขัน้การส ารวจและค้นหา (Explore) เปิดโอกาสให้นักเรียน          
โดยการสร้างประสบการณ์ตรงและพฒันาความคิด กระบวนการและทกัษะ 3) ขัน้การอธิบาย (Explain)             
น าความคิดท่ีได้จากการส ารวจและค้นหามาพฒันาความสามารถในการอธิบายด้วยตนเอง 4) ขัน้การ
ขยายความรู้ (Elaborate) น าความรู้ท่ีสร้างขึน้ไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้า
เพิ่มเติม 5) ขัน้ประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมในทกุขัน้ตอน 
สอดคล้องกบังานวิจยั เจิมจนัทน์ ขวญัแก้ว (2558) ท่ีได้ศกึษาการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่าง 5E และ STAD  เ ร่ือง การประยุกต์เ ก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเ รียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ในเร่ืองนีข้องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผสมผสานระหวา่ง 5E และ STAD สงูกวา่การเรียนการสอนด้วยวิธีปกต ิท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยสนใจการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้  5 ขัน้ตอน ( 5Es) กับการสอน             
เ ร่ือง  เลขยกก าลัง  ของนัก เ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ                            
มีความพงึพอใจในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เลขยกก าลงั  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1         
ท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) กบัรูปแบบการ
สอนแบบปกต ิ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบ     
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน         
ท่ีเ รียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es)           
สงูกวา่ก่อนเรียน 
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 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนท่ีเรียน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) สงูกว่าการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกต ิ 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยใช้รูปแบบ             
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเ รียนวัดประดู่ในทรงธรรม ภาคเรียนท่ี 1                   
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 72 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดประดู่ ในทรงธรรม ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 46 คน โดยใช้วธีิการสุม่แบบเจาะจง โดยเลือกห้องเรียนท่ี
นกัเรียนมีความสามารถระดบัใกล้เคียงกนั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร              

การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลงั  
  1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ตามทฤษฎี  
คอนสตรัคตวิิสต์  
  1.2 ศึกษาตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ.2560)ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
  1.3 ศกึษาหลกัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  
  1.4 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 แผน แผนละ   
1 คาบเรียน  
  1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร              
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เสนอต่ออาจารย์พ่ีเลีย้ง 
เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และรูปแบบของโครงสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้  
  1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  1.7 แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร                  
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
องค์ประกอบและหลักการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า  5 ระดับ 



 วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies                ปีท่ี  14  ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มถุินายน 2563)  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es)  
และรูปแบบการสอนแบบปกติ เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 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 

203 

เหมาะสมมากท่ีสุด ถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด โดยแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับผลการประเมินความ
เหมาะสมระหว่าง 4.55 – 4.58 และความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.53 – 4.65 
  1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วไปจดัพิมพ์แล้วด าเนินการสอนตามล าดบั 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลงั แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  2.1 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คู่มือการวัดผลและประเมินผล การเขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
  2.2 ศกึษาหนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เล่ม 1 เร่ือง เลขยก
ก าลงั ตามตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551   
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ให้ครอบคลมุเนือ้หา และจดุประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ  
  2.4 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุเนือ้หาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทัง้ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
  2.5 น าแบบทดสอบท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มาวิเคราะห์เพ่ือหาความสอดคล้องเนือ้หา
และจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC ) ผลการประเมินตัง้แต ่0.67 
  2.6 น าแบบทดสอบท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try-out) กับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียน
วดัประดู่ในทรงธรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้ผ่านการเรียน เร่ือง เลขยก
ก าลงั มาแล้ว ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อสอบท่ีเลือกใช้มีคา่ความยากงา่ย (p) ระหวา่ง 0.27 – 0.77 และคา่อ านาจ
จ าแนก (r)  0.27 – 0.64  
  2.7 น าแบบทดสอบท่ีใช้ได้และคัดเลือกไว้ จ านวน 20 ข้อ ไปหาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้สตูร KR-20 ซึง่คา่ความเช่ือมัน่เป็น  0.77  
  2.8 น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว ด าเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบเพ่ือน าไป
ทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้
รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่ เป็นมาตรวดั                
5 ระดบั ซึง่ประกอบด้วย มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ จ านวน 10 ข้อ 
  3.1 ศกึษารูปแบบแบบสอบถามความพงึพอใจและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้
รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1               
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ เป็นมาตรวดั 5 ระดบั ระดบัมากท่ีสดุ ถึงน้อยท่ีสดุ 
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  3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ผลการประเมินมีคา่เฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาและความหมาะสมของภาษาท่ีใช้มีตัง้แต ่4.00 ขึน้ไป 
  3.4 น าแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าไปจดัพิมพ์เพ่ือน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

 1.  ทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิ ก่อน เ รียน  (Pre-test) โดยใ ช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทาง 
การเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที เพ่ือทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนการเรียน   
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) และรูปแบบการ
สอนแบบปกต ิ
 2. ด าเนินการจดัการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (5Es) และรูปแบบการสอนแบบปกติ เร่ือง เลขยกก าลัง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 2 ห้องเรียน  
 3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 
50 นาที หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทกุแผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนตอ่การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบ
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วย
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ซึ่งประกอบด้วย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  
จ านวน 10 ข้อ 
 5. น าข้อมลูจากการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (5Es) และรูปแบบการสอนแบบปกต ิเร่ือง เลขยกก าลงั ไปวเิคราะห์ทางสถิติ เพ่ือสรุปผลการทดลอง
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยัตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1                      
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้                    
5 ขัน้ตอน (5Es) โดยใช้สถิตคิา่ทีแบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test Dependent Sample) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1               
หลังเรียนด้วยการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้                    
5 ขัน้ตอน (5Es) และหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกต ิโดยใช้สถิตคิา่ทีแบบเป็นอิสระตอ่กนั (t-test 
Independent Sample) 
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3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนตามแนวทฤษฎี            
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ            
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 
(5Es) 

 

ตารางที่  3  ผลการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน  เ รื่ อ ง เลขยกก าลัง ของนัก เ รียน  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน
วงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ tค านวณ  > tตาราง  (13.403 > 1.7171) สรุปได้ว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
เลขยกก าลงั ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

หลังเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 
(5Es) และหลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกต ิ

 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทยีบความแปรปรวนของนักเรียนทัง้สองกลุ่ม   

 

การทดลอง n 
 

S.D. df t-test 

ก่อนเรียน 23 7.91 1.90 
22 13.403* 

หลังเรียน 23 14.91 1.56 

* คา่ t มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  =.05,(t 22 1.7171)

การจัดการเรียนรู้ 
 

S.D. df F-test 

รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 7.91 1.90 
22 1.429 

รูปแบบการสอนแบบปกต ิ 5.95 2.27 

 
=.05, 2.0522F         
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 จากตารางท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบคา่ความแปรปรวนของคะแนนกอ่นเรียนด้วยสถิตทิดสอบคา่ F พบว่า  
Fค านวณ < Fตาราง (1.429 < 2.05)  สรุปได้ว่า ความแปรปรวนของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มก่อนเรียน เร่ือง เลขยก
ก าลงั ไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 

 

ตารางที่  5  ผลการ เปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ ท างการ เ รียน  เ รื่ อ ง เลขยกก าลัง ข องนัก เ รียน               
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร            
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) และหลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกต ิ 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ tค านวณ  > tตาราง  (3.166 > 1.6802) สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง             
เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบ 
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) สูงกว่าหลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเ รียนตามแนวทฤษฎี             
คอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es)  

 

ตารางที่  6 ผลก าร วิ เ ค ร าะห์ ค ว ามพึงพ อ ใ จข อ งนัก เ รี ยน ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่  1 ท ี่ เ รี ย น               
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) 

การจัดการเรียนรู้ n 
 

S.D. df t-test 

รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 23 14.91 1.56 
44 3.166* 

รูปแบบการสอนแบบปกต ิ 23 12.96 1.55 
* คา่ t มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  =.05,(t 1.6802)44

รายการ  S.D. แปลผล 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

4.56 0.49 มากท่ีสดุ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้
ใหม่ๆ  

4.80 0.56 มากท่ีสดุ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้เช่ือมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ท่ีจะเรียนใหม ่

4.65 0.48 มากท่ีสดุ 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนกล้าแสดงออกมากขึน้ 4.40 0.70 มาก 

5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.60 0.65 มากท่ีสดุ 

6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความสนกุสนานและน่าสนใจ 4.30 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ตอ่) 

จากตารางท่ี 6 ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เร่ือง เลขยกก าลงั โดยภาพรวม 
พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ (     = 4.53, S.D. = 0.60) เท่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นักเ รียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ  และส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจท าให้บทเรียน
สนุกสนานมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.56 และ 0.44 ตามล าดบั ส าหรับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความสนุกสนานและน่าสนใจมีความพึงพอใจระดบัมากด้วย
คา่เฉล่ีย 4.30 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.78 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจยัพบว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนเ ร่ือง เลขยกก าลัง ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลัง เ รียนท่ีเ รียน                       
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) สงูกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน     
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) สูงกว่า               
หลงัเรียน ด้วยรูปแบบการสอนแบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 
 
 
 
 

รายการ 
 

S.D. แปลผล 

7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาได้ง่าย 4.40 0.64 มาก 
8. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 4.70 0.46 มากท่ีสดุ 

9. สื่อในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ท าให้บทเรียนสนกุสนาน 4.80 0.44 มากท่ีสดุ 
10. นกัเรียนพงึพอใจในการเรียนการด้วยแบบวงจรการเรียนรู้5 ขัน้ตอน (5Es) 4.55 0.50 มากท่ีสดุ 

รวม 4.53 0.60 มากที่สุด 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงันี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เลขยกก าลัง ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนท่ีเรียนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) สูงกว่าก่อนเรียน             
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากการเรียนรูปแบบ                
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) ใช้กิจกรรมสร้างความสนใจให้นักเรียนอยากรู้ในเนือ้หา             
แล้วจงึสร้างประสบการณ์ตรงทกัษะของการค านวณ จากนัน้จึงอธิบายสิ่งแตล่ะกลุ่ม แตล่ะคนเรียนรู้ แล้ว
จึงน ามาสรุปความรู้ ฝึกทกัษะ ทบทวนสิ่งเรียนรู้ ก่อนจะประเมินผลวา่ นกัเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดในแตล่ะคาบ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลธิชา  บ ารุงกิจ (2559, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจ
ในการเรียน เ ร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1                      
โดยใช้การสอนแบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ (5 Es) ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบท่ีผู้ วิจัย
สร้างขึน้ ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ และใช้วิธีสร้างท่ีเหมาะสมต่อเนือ้หาและนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเร่ิมตัง้แต่การศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ นอกจากนีย้ังมีการวิเคราะห์เนือ้หา สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด                 
โดยค านงึถึงพืน้ฐานความรู้ของนกัเรียน และประสบการณ์เดมิของนกัเรียน  

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน
ด้วยการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) 
สงูกว่าหลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ, 2560, 
น.139) ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนบางกลุ่มอาจมีปัญหาในการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบเดิมท่ีครูเคยใช้                
การเรียนรู้แบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) ด้วยบรรยากาศท่ีแตกต่างจากเดิม จะช่วยให้
นักเรียนมีความมั่นใจ สนใจ และภูมิใจในตนเองมากขึน้ อีกทัง้การเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบเดิม                
ให้ความส าคญักับการเรียนรู้ด้วยความรู้มากท่ีสุด ในขณะท่ีวิธีสอนรูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (5Es) ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกมิติการเรียนรู้  คือ ด้านการปฏิบตัิ ความรู้ เจตคติ ส่งผลให้ผลการ
เรียนรู้แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ เจิมจนัทน์ ขวญัแก้ว (2558, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD  เร่ือง การประยุกต์เก่ียวกับอตัราส่วนและร้อย
ละ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพ่ือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า นกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD           
สงูกว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เน่ืองมาจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจร                    
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การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) มีคะแนนเฉล่ีย 14.91 คะแนน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนเฉล่ีย 12.96 คะแนน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 
(5Es) เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนท ากิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตนเอง เพ่ือให้นกัเรียนได้แนวคิดและหลกัการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน้ ส่วนนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนแบบปกติ พบว่า นกัเรียนมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือนภายในห้องเรียนจบักลุ่มท่ีความสามารถ                
ความพยายามเท่าเทียมกนั คือ นกัเรียนความสามารถใกล้เคียงกันจะนัง่ด้วยกนั อีกทัง้ในห้องเรียนไม่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มีเพียงการถามตอบค าถามกัน ซึ่งนกัเรียนท่ีเก่งและปานกลางเท่านัน้ท่ีตอบ
ค าถาม สว่นนกัเรียนท่ีอ่อนมกัไม่สนใจในการเรียนเท่าท่ีควร บรรยากาศในห้องเรียนจึงน่าเบื่อ และส่งผล
ให้นกัเรียนส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีเกิดการเรียนรู้ขึน้และท าให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม                 
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es)                  
สงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกต ิ

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบ
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้
นกัเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิมหรือแนวคิดของนักเรียน
ด้วยตนเอง ดงันัน้การจดัการเรียนรู้จึงเน้นการปฏิบตัิจริง นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหา แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั และเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการขัน้ตอนอย่าง
เป็นวฏัจกัร จึงท าให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึน้ และนกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง พร้อมทัง้ได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทุกคาบเรียน ผู้ วิจัยได้มีส่ือและเกม เพ่ือสร้างความสนใจ และกระตุ้น
นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้มากขึน้ เม่ือจบเกมผู้วิจยัได้มีการเสริมแรง โดยการมอบรางวลัหรือแสดงอนัดบั
คะแนนของนักเรียนว่าอยู่ในอันดบัท่ีเท่าไร เพ่ือให้นกัเรียนอยากท่ีจะรักษาผลคะแนนและอนัดบัท่ีของ
ตัวเองเอาไว้ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีอันดับค่อนข้างต ่า บางคนอยากท่ีจะเอาชนะจะมีก าลังใจ                      
กล้าแสดงออก และได้น าความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้จริง สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลธิชา  บ ารุงกิจ (2559, 
บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิตแิละสามมิต ิชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใช้การสอนแบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ (5 Es) 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ              
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ (5 Es) โดยภาพรวม
นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 
(5Es) ครูควรท าการปฐมนิเทศ เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจขัน้ตอนและวิธีการก่อนด าเนินการ จะช่วยให้การท า
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเรียนตามแนวทฤษฎีการคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (5Es) ในขัน้การส ารวจและค้นหา นกัเรียนจะใช้เวลานานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
จึงควรปรับยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม เพ่ือ ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียนเกิดความ
หลากหลายและร่วมมือกนัแสดงความคดิเห็นมากขึน้  

การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (5Es) เปิดโอกาสให้นกัเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ครูต้องค านงึถงึความแตกตา่งของนกัเรียนแตล่ะ
บคุคล สภาพความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และพืน้ฐานความรู้เดิมของ
นกัเรียนแตล่ะคน เพ่ือเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ควรให้นกัเรียนท ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนั โดยครูสงัเกตพฤติกรรม
นกัเรียนและอธิบายเพิ่มเตมิในสว่นท่ีนกัเรียนไมเ่ข้าใจ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 

ควรจัดการเ รียนตามแนวทฤษฎีคอนสต รัคติ วิ ส ต์  โดยใ ช้ รูปแบบการสอนวงจร  
การเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5Es) ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือกลุม่สาระอ่ืนด้วย 

ควรน าการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอนวงจรการเรียนรู้    
5 ขัน้ตอน (5Es) ใช้ร่วมกบัเทคนิคการสอนแบบอ่ืน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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