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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ทีร่้อยละ 70 เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และเพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประชากรคือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2โรงเรียนบ้านเกศกาสร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์  แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (t-test One Group) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดร้ับการจัดการเรยีนแบบสืบ 

เสาะหาความรู้ (5Es)สูงกว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนแบบสืบ 

เสาะหาความรู้ (5Es) โดยรวมอยู่ในระดับมากฉันคิดว่าคณิตศาสตรม์ีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลีย่สูงสุด 
รองลงมาคือ ฉันคิดว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส าคัญทีสุ่ด  และฉันชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณติศาสตร์และฉันซักถาม
ครูเมื่อไม่เข้าใจโจทย์ทางคณติศาสตร์มีค่าเฉลีย่เท่ากัน  ตามล าดับ 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มคีวามมุ่งมั่นในการท างานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าตั้งใจท างานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ข้าพเจ้าจะพยายามท างานให้เสร็จตามก าหนดและข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานด้วยความอดทน  ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน / เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์

/ ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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Abstract 
 

 This research study aimed.To compare learning achievement of the MathayomSuksa 
2Taught by inquiry cycle (5Es)with 70% criteria.To study attitudes towards mathematicsof the 
MathayomSuksa 2 Taught by inquiry cycle (5Es).And to study Commitment to workof the 
MathayomSuksa 2 Taught by inquiry cycle (5Es).Population is 9 students MathayomSuksa 2 studying 
in second semester of 2017 academic year at Bankeskasorn schoolKamphaengPhet Primary 
Education  Area Office1.The instrument used in the researchTeaching Plan Inquiry (5Es)of 
MathayomSuksa 2 on Pythagorean Theorem, A survey that measures the students' attitude towards 
studying mathematics and a survey that measures the students' Commitment to work.The data were 
analyzed by mean,standard deviation andt-test One Group 
 The result of research founded that. 
 1. The mathematics achievementof the MathayomSuksa 2Taught by inquiry cycle (5Es)with 
70% criteria at .05 statistical significant levels. 
 2. The attitudes towards mathematics of the MathayomSuksa 2 Taught by inquiry cycle (5Es) 
was found at the hight level. 
 3. The Commitment to work of the MathayomSuksa 2 Taught by inquiry cycle (5Es) was 
found at the hight level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลก ซึ่งต้องอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อช่วยใน
การเรยีนรู้ ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแก้ปญัหา และทักษะการสื่อสารและกา
ร่วมมือ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย2ี556, หน้า 5)โดยวิชาคณติศาสตร์นั้นมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคดิสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณไดอย่างถี่ถ้วน รอบคอบช่วยให้คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไดอย่างถูกต้อง เหมาะสมนอกจากน้ีคณติศาสตร์ยังเปน็เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆคณติศาสตรจ์ึงมีประโยชนต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดขีึ้น และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, หน้า 52) 

จากรายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านเกศกาสรปีการศึกษา 2559  ซึ่ง 
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส โดยผู้วิจยัศึกษาข้อมูลในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 มีคะแนนเฉลีย่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 71.53ซึ่งต่ ากว่าเกณฑร์้อยละ 75 ที่เป็นนโยบายของ
โรงเรียน และจากประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ผลการสอบ LAS (Local Asscesment System) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ช้ีให้เห็นว่าคะแนนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจคือมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34 
(รายงานการพัฒนาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนบ้านเกศกาสร, 2559 ) ซึ่งส่งผลใหน้ักเรยีนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ที่อยากและมเีจตคติต่อคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัน้อย และจึงท าให้ขาดความมุ่งมั่นในการท างาน มีความเช่ือว่า วิชา
คณิตศาสตร์มลีักษณะเป็นนามธรรม ยากแก่การท าความเข้าใจกับสญัลักษณ์ต่างๆและเป็นวิชาที่มีวิธีการคิดและค าตอบ
ที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวจึงไม่กล้าคิดแปลกไปจากสิ่งท่ีครสูอนในช้ันเรียน  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจยัจึงพยายามค้นคว้าหาแนวทางที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงการ 
เรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการท างาน การจดัการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมทีส่ร้างให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิและเจตคติตอ่คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
มีความอิสระค้นคว้าและการเรียนรู้ ฝึกการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ และส่งเสรมิความมุ่งมั่นในการท างาน ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองความรู้ที่ได้มีคณุค่า มีความหมายส าหรับผู้เรยีน เป็นประโยชน์และจดจ า
ได้นานสามารถเชื่อมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดเ้ป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรยีนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้ มี
ความอิสระ มีชีวิตชีวาและท าใหส้นุกสนานกับการเรียนรู้ (สุวิทย์  มลูค า และอรทัย มลูค า 2553, หน้า 142)  

และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) ของพิมสิริ   
แก้วศรีหา (2554), ธนิตพงศ์  ธีระธนิตโรจน์ (2553),ทิพยา นิลดี (2553), ศิริภรณ์  ตันนะลา (2554) 
และนิตยา แก้วกันยา (2555) พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรูม้ีเจตคติที่ดตี่อการเรียนท าให้ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างานสงูขึ้น 
 จากเหตผุลข้างต้น ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มาจัดการเรียนคณติศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งขึ้น มีเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการท างานเพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ที่รอ้ยละ 70 

2. เพื่อศึกษาเจตคตติ่อคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es)  

3. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ท่ีมีต่อการจัดการ 
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
 
 



สมมติฐานการวิจัย  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ประชากร  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนบ้านเกศกาสร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน 

เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการวิจัยโดยการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยมีเนื้อหาดังนี้  

- การใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- บทกลับในการให้เหตผุลและแกป้ัญหา  

ระยะเวลา 
- ระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
ตัวแปร 

 ตัวแปรต้น ได้แก่   การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
 ตัวแปรตาม  ได้แก ่ - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    -เจตคตติ่อคณติศาสตร ์
    -ความมุ่งมั่นในการท างาน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  
ประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนบ้านเกศกาสร สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรื่อง 
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) 2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนการ
สอน3. ศึกษาหลักสตูรและก าหนดเนื้อหา4. ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้5. น าแผนฯ ไปใหค้รูพี่เลีย้ง หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขจดุประสงค์การเรยีนรู้และ
รูปแบบแผนฯ ตามค าแนะน า 6. ปรับปรุงแผนฯ ให้สมบรูณ์และพรอ้มท่ีจะน าไปใช่ต่อไป 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 
30 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพดังนี้1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฏีบทพีทาโกรัส2. ศึกษาเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 

การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
-ความมุ่งม่ันในการท างาน 

 



3. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์4. น าไปให้ครูพี่เลี้ยง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบ เพ่ือหาความเที่ยง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.005. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลีย้ง หัวหน้าฝา่ยวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา6. น าไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 56 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.66 ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.45– 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 – 
0.39 
 3. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแบบวัดเจตคติต่อคณติศาสตร์ 2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการสรา้งแบบวัดเจต
คติต่อคณิตศาสตร์3. สร้างแบบวัดเจตคตติ่อคณติศาสตร์       4 .น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่าย
วิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 5. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 6. น าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 56 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.63 
 4. แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพดังนี้1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหลกัการสรา้งแบบวัด
ความมุ่งมั่นในการท างาน3. สร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 4. น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรกึษา หัวหน้าฝ่าย
วิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 
5. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 6. น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 56 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา่มีค่าเท่ากับ 0.71 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 8 ช่ัวโมง 
 2. นักเรียนที่เป็นประชากรท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรสัจ านวน 
30 ข้อ 
 3. นักเรียนที่เป็นประชากรท าแบบวัดเจตคต ิ

4. นักเรียนที่เป็นประชากรท าแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีไ่ด้รับจัดการเรยีนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าท ี(t-test One 
Group) 

2. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรยีน 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลผลค่าเฉลี่ยดังนี ้

   4.50 – 5.00 เจตคตติ่อคณติศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49 เจตคตติ่อคณติศาสตร์ ระดับมาก 
   2.50 – 3.49 เจตคตติ่อคณติศาสตร์ ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 เจตคตติ่อคณติศาสตร์ ระดับน้อย 
   1.00 – 1.49 เจตคตติ่อคณติศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 

 
 
 



3. การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ท่ีมีต่อการจัดการ 
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี ้

   4.50 – 5.00 ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับมาก 
   2.50 – 3.49 ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับนอ้ย 

  1.00 – 1.49 ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับนอ้ยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ที่ได้รับ 
จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์พบผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

 ที่ได้รับการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ที่รอ้ยละ 70  
การทดสอบ n X  S.D. k t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30 22.56 2.74 21 1.701* 
* ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
22.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 และค่า t = 1.701 
 
ตารางที่ 2แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตติ่อคณติศาสตร์ของ นักเรยีนช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์ X  S.D. แปรผล 

1.ฉันคิดว่าคณติศาสตรม์ีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน 4.33 0.87 มาก 
2.ฉันคิดว่าคณติศาสตร์ช่วยแก้ปญัหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได ้ 3.67 0.87 มาก 
3. ฉันคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีส่ าคัญทีสุ่ด 4.11 0.60 มาก 
4. ฉันคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีพ่ัฒนาความคิดของมนุษย ์ 3.89 0.60 มาก 
5. ฉันคิดว่าคณิตศาสตร์ท าให้ฉันเป็นคนมีเหตผุล 3.78 0.67 มาก 
6.ฉันชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 4.00 0.71 มาก 
7.ฉันสนุกกับการท ากิจกรรมที่เกีย่วกับคณิตศาสตร ์ 3.78 0.67 มาก 
8.ฉันชอบเรียนคณติศาสตร ์ 3.78 0.44 มาก 
9.ฉันชอบท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร ์ 3.78 0.67 มาก 
10.ฉันมีความสุขกับการเรียนคณติศาสตร์ 3.67 0.71 มาก 
11.ฉันตั้งใจเรียนคณติศาสตร์อยู่เสมอ 4.00 0.50 มาก 
12.ฉันชอบเข้าร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 3.89 0.33 มาก 
13.ฉันชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 3.78 0.67 มาก 
14.ฉันซักถามครูเมื่อไม่เข้าใจโจทย์ทางคณิตศาสตร์ 4.00 0.71 มาก 
15.ฉันมักท่ีจะตอบค าถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 3.89 0.60 มาก 

รวม 3.89 0.17 มาก 



จากตาราง  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการ 
จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.17) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฉันคิดว่าคณติศาสตรม์ีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน ( X = 4.33 , S.D. = 0.87)
รองลงมา คือ ฉันคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคญัที่สุด( X =4.11, S.D. =0.60) และฉันชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์และฉันซักถามครูเมื่อไม่เข้าใจโจทย์ทางคณติศาสตร์  ( X = 4.00 , S.D. =0.71 ) ตามล าดับ 

 
3. การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนแบบสบื

เสาะหาความรู้ (5Es) 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความมุ่งมั่นในการท างานของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์  ( X ) S.D. แปรผล 
1. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานเป็นอย่างด ี 4.89 0.33 มากที่สุด 
2. ข้าพเจ้ามีความรบัผิดชอบในการท างาน 3.56 0.88 มาก 
3. ข้าพเจ้าจะพยายามท างานให้เสร็จตามก าหนด 4.11 0.60 มาก 
4. ข้าพเจ้าจะท าให้ส าเร็จแม้จะมอีุปสรรค์ในการท างาน 3.78 0.44 มาก 
5. ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อต่อปญัหาในการท างาน 3.78 0.67 มาก 
6. ข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานด้วยความอดทน 4.00 0.71 มาก 
7. ข้าพเจ้าปรับปรุงและพัฒนางานด้วยตนเองให้ดีขึ้นไป 3.78 0.67 มาก 
8. ข้าพเจ้าพยายามแกไ้ขปัญหาในการท างานให้ส าเร็จ 3.67 0.50 มาก 
9. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีท าส าเร็จ 3.78 0.67 มาก 
10. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในตนเอง 3.78 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.38 มาก 
จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการ 

จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91 , S.D. = 0.38)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้าพเจ้าตั้งใจท างานเป็นอยา่งดี มีค่าเฉลีย่สูงสุด ( X =4.89, S.D. = 0.33)รองลงมาคือ ข้าพเจ้าจะพยายาม
ท างานให้เสร็จตามก าหนด( X =4.11, S.D. =0.60) และข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานด้วยความอดทน  ( X =4.00 , S.D. 
= 0.71) ตามล าดับ 
 
อภิปลายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดร้ับการจัดการเรยีนแบบสืบ 
เสาะหาความรู้ (5Es)สูงกว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ผล
ดังกล่าวจากการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สร้างใหผู้้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
เพิ่มขึ้น มีความอิสระค้นคว้าและการเรยีนรู้ ฝึกการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับนิตยา แก้วกันยา 
(2555)พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย35.27 จากคะแนนเต็ม40คะแนนคิดเป็นร้อยละ88.17 ของคะแนน
เต็มและมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ83.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้และงานวิจัย
ของศิริภรณ์  ตันนะลา (2554)นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 18 คน คิดเป็น รอ้ยละ78.26 ผ่าน
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 

 
 



2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนแบบสืบ 
เสาะหาความรู้ (5Es) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกดิจากการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็น
รูปแบบการจดักิจกรรมที่สร้างให้ผูเ้รียนมเีจตคติต่อคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น มีความอิสระค้นคว้าและการเรียนรูผู้้เรยีนได้
เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนมีความอิสระ มีชีวิตชีวาและท าให้สนุกสนานกับ
การเรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยธนิตพงศ์  ธีระธนิตโรจน์ (2553)พบว่าผลการจดัการเรียนรู้แบบ 5Eเป็นกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรยีน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มคีวามมุ่งมั่นในการท างานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากผลดังกล่าวเกิดจากการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความมุ่งมั่นในการท างาน ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้วิธีค้นหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองความรู้ที่ไดม้ีคุณค่า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิตยา แก้วกันยา (2555) พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท างานผ่านเกณฑ์คณุภาพระดับดีขึ้นไปจ านวน48 คนคิดเป็นร้อยละ85.71 ของนักเรียนท้ังหมดซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทีช างานเป็นกลุ่ม ครคูวรค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรยีนในแตล่ะกลุม่
ด้วยรวมถึงพื้นฐานของนักเรียนแตล่ะคน เช่น เลขยกก าลัง รากท่ีสอง การแก้สมการเป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับตัวแปรอื่นเช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์  
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