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ชื่อเรือ่ง การพัฒนาชุดการเรียนแบบสบืเสาะหาความรูตามแนววฏัจกัรการเรียนรูแบบ 5E 
วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภฯ  

ผูวิจัย    นางสาวผกาทิพย รันสูงเนิน 
  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภฯ เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

   สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
ปท่ีศึกษา  2558 
 
     บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักร
การเรียนรูแบบ 5E  วิชา ค 21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E  
วิชา ค21101 คณิตศาสตร  1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา                

ในพระอุปถัมภฯ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตาม
แนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
และใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว (one-group pretest – posttest design) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูวิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 แผน  2) ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู
แบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา    
ในพระอุปถัมภฯ จํานวน 6 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p) เทากับ 0.33 - 0.78 และคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.25 – 
0.81 และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.90  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.26 – 0.59 และคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 และ 5) แบบทดสอบชุดการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ชุดๆ ละ 10 ขอ ซึ่งมีคาความยากตั้งแต 0.2 ถึง 0.8 และมีคา
อํานาจจําแนกต้ังแต 0.2 ขึ้นไป ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวน
เต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ตามเกณฑ  75/75 เปรียบเทียบ       



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักร      
การเรียนรูแบบ 5E ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชคาสถิติทดสอบที (t-test) กรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 
(Dependent Sample) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตาม
แนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่องระบบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 โดยหาคาเฉลี่ย )X( และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E มีคาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียน E1/E2  เทากับ 86.36/80.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว จึงสรุปไดวาชุดการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู

แบบ 5E หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาหลังจากเรียนดวยชุดการ

เรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรียนรูแบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบ

จํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมมาก

ขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 

   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววัฏจักรการเรยีนรู

แบบ 5E วิชา ค21101 คณิตศาสตร 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน       

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ หลังเรียนของนักเรียนจํานวน 38 คน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( X =4.39) และมีความพึงพอใจสอดคลองกัน (S.D.=0.58) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด 

 


