
 
 

ช่ือเร่ือง  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดว้ยรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 
   ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ(Action Research)  
   เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
ช่ือผู้วจัิย    วฒันาพร  รังคะราช 
ปีการศึกษา   2561 
  

บทคดัย่อ 
 
   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบวฎัจกัร          
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Research) เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันากิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดว้ยรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5              
2) พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และนกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของ
นกัเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เร่ือง อตัราส่วน
ตรีโกณมิติ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเนินยาง
ประชาสามคัคี อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561  จ านวน 35 คน ใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการตามแนวคิดของ Kemmis & Mctaggart ประกอบดว้ย 3 วงจร
ปฏิบติัการ คือ วงจรท่ี 1 ใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 4 วงจรท่ี 2 ใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี              
5 – 10 วงจรท่ี 3 ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 – 14 ใชเ้วลาทั้งหมด 14 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้           
14 แผน 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ใบกิจกรรม ใบงานและแบบทดสอบทา้ยวงจร 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวดัความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสรุปความเรียง  



 
 

   ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดว้ยรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้5 ขั้น  

(5Es) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เร่ือง 
อตัราส่วนตรีโกณมิติ เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมและส ารวจคน้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง มีการปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เกิดการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบและส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 1)  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวน
ความรู้เดิมเพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่เตรียมความพร้อมในการเรียน 2)  ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration) เป็นขั้นด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนตอ้งวางแผนร่วมกนัแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบเพื่อคน้หาค าตอบโดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง โดย
ใชใ้บความรู้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ 3)  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นขั้นท่ี
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลกัการหรือความคิด
รวบยอดของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 4)  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นท่ีน าเอาองคค์วามรู้ท่ีได ้
ไปแกปั้ญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ท่ีซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนโดยคน้หาค าตอบดว้ย
ตวัเอง 5)  ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้วา่มีความถูกตอ้งหรือ
คลาดเคล่ือนเพียงใด ดว้ยการท าใบงาน ซ่ึงเป็นการประเมินดา้นความรู้ความเขา้ใจและการน าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาได ้

2. ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้  
5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เร่ือง 
อตัราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนจ านวนร้อยละ 88.57 ของจ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการกิจกรรมจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดว้ยรูปแบบ               
วฎัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ              
(Action Research) เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู ่                  
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.55) 
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ABSTRACT 

 
  The Development of  Mathemetics Learning Activities Based on Inquiring Cycle 
(5Es) Emphasizing Action Research on Trigonometric Ratio for Mathayomsuksa 5 with the 
objective as follows: 1) To development mathematics learning activities on Trigonometric Ratio 

of Mathayomsuksa 5 students ulilizing Inquiring Cycle (5Es) 2) To develop mathematics learning 
activities  on Inquiring Cycle (5ES) on Trigonometric Ratio of  Mathayomsuksa 5 students 
aiming to have not less than 70% student out of all gain learning achievement from 70% upwards. 
3) To student the satistfaction of students with the learn of Mathemetics Learning Activities 
Based on Inquiring Cycle (5Es) and Cooperative learning Emphasizing Action Research on 
Trigonometric Ratio. 
  The implement used included lesson plans based on Inquiring Cycle (5ES) 
emphasizing Action Research on Trigonometric Ratio, learning achievement test. 
  The target group used in the research was 35 Mathayomsuksa 5/1 student in 
Nernyangprachasamakkee School, Nernyang District, Kalasin  Province affiliated to Kalasin 
Province Administrative Organization, studying in the frist semester, academic year 2016. This 
research action research abise by the theory of Kemmis and Mctaggart. The data was analyzed              
by means and percentages and summarized report in descriptive manner. 
  The findings were found that:  
  1. The outcome of mathematics learning activities development on 
Trigonometric Ratio of Mathayomsuksa 5 students on Inquiring Cycle (5Es) Emphasizing Action 
Research is the model encouraging students to engage in performing activities and explore and 
search for knowledge on their own, to engage in performing activities in group so as to give a 
chance to express opinion and learn systematically as well as to scaffold student to generate 

 



 
 

analytic thinking, all of which comprise learning-activity model management as follow:                      
1) Engagement: This is to draw attention, to inform learning objectives and to review prior 
knowledge which will be led to new knowledge and get ready to learn. 2) Exploration: This is the 
step to organize learning activities for students to plan. Define survey guidelines for finding 
answers by observing experiments using knowledge sheets as learning aids. 3) Explanation : This 
is the step to the stage in which the information obtained, analyzed, interpreted, summarized and 
presented in various forms is a principle or concept 4) Elaboration: In this step, the researcher set 
activities through getting students do exercise in worksheet individually, which are more difficult 
and complicated ones. 5) Evaluation: This is to examine what students learned that how much 
they are correct or erroneous. This is to evaluate the aspect of knowledge and understanding. 
  2. The outcome of mathematics learning achievement development utilizing 
Inquiring Cycle (5Es) on Trigonometric Ratio of  Mathayomsuksa 5 students was found that 
88.57% students out of all students gain learning achievement initially from 70% upwards which 
is higher than the criterion prescribed. 

3. The student were satisfaction after they learn of Mathemetics Learning   
Activities Based on Inquiring Cycle (5Es) and Cooperative learning Emphasizing Action 
Research on Trigonometric Ratio at the highest level. ( X = 4.55) 

 

 


