
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 

4 ข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (Analysis) 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนา (Design & Development) 
ขั้นตอนท่ี 3 การน าไปใช้ (Implement)  
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน (Evaluation)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร  
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์  
3. แบบสอบถามความคิดเห็น โดยภาพรวมในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากับ 0.86 และมีค่าความเช่ือมั่น ( ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96  

4. คู่มือการจัดการเรียนรู้  มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพที่น่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้ 

5. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในระดับคณุภาพท่ีน่าเชื่อถือ
สามารถน าไปใช้ได ้

6. แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความสอดคล้องและความ
เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 4.29 ซึ่งอยู่ใน
ระดับคณุภาพท่ีน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้  

7. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน มีค่าความยาก 
(p) อยู่ระหว่าง 0.67-0.94 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.44-
0.67 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.69 ถือว่ามี
ความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ได้ 

8. แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยภาพรวมในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากับ 0.82 และมีค่าความเช่ือมั่น ( ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 ซึ่ง
อยู่ในระดับคณุภาพที่น่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได ้

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากการศึกษาที่พบว่านักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงควรสนับสนุน
ให้ครูเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการผลติ และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มขีดความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.2 ควรเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักการแสดงความคิดเห็น 
อภิปราย และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
น าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น และบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

2. ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

หรือสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับช้ันอื่น ๆ ด้วยโดยให้
มีเนื้อหาสาระตรงกับความสนใจ และความต้องการของนักเรียน 

 2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจน
ทักษะการคิดที่หลากหลาย เช่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตามแนวคิดการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.) และ 2) เพื่ อศึกษาผลการจัด        
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู
และบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561-2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์
เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเช่ือมั่น ( ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.96 คู่มือการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเช่ือมั่น (KR-20) ทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.69 ถือว่ามีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ได้ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเช่ือมั่น ( ) ทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และ
ค่าประสิทธิผล ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.19/86.81 และ
ดัชนปีระสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8198 และ 2) ผลการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 และ 3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E), 

แบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 This study aims to 1) To create and development of 
learning management learning cycle model (5E) Together 
with The Exercises skills Mathematical process, and 2) to 
study the results of learning management learning cycle 
model (5E) Together with The Exercises skills Mathematical 
process. The participants in this research included teachers 
and educational staff and Primary level 6 Student, academic 
year 2018-2019. The research instruments were document 
analysis, structured interviews, questionnaires Reliability level 
was than 0.96, manual for learning management learning 
cycle model (5E) Together with The Exercises skills 
Mathematical process, achievement test learning outcome 
tests Kr-20 level was than 0.69 and satisfaction surveys 
which have been tested Reliability level was than 0.94. 
The statistics used for analysis included the basic statistics 
such as percentage, mean, standard deviation, and 
hypothesis-testing statistics including efficiency (E1/E2) and 
effectiveness (E.I.), and T-test. The results suggest that: 1) As 
for the learning management learning cycle model (5E) 
Together with The Exercises skills Mathematical process, 
the efficiency (E1/E2) level was than 86.19/86.81 and 
effectiveness (E.I.) level was than 0.8198. and 2) The 
results of the learning management learning cycle model 
(5E) Together with The Exercises skills Mathematical 
process, were as follows : 2.1) The learning outcome, after 
learning was higher than before learning at a statistically 
significant level of .05. 2.2) The learning outcome, after 
learning was higher than the 80.00 percent criterion with 

statistical significant level of .05. and 2.3) The satisfaction 
towards, of teachers and students was at a high level. 
Keywords : Learning management learning cycle model 

(5E), The Exercises skills, The learning outcome 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัด 
การเรยีนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) และ
ประสิทธิผล (E.I.) 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรยีนรู้ 
5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกลาง
ทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2561-2562 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกลางทุม
มาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2562 รวมเป็น 57 คน โดย      
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. ขอบเขตเนื้อหา  หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วน  


