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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑท่ีรอยละ 70 เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และเพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการ
จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนบานเกศกาสร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร  แบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน สถิติท่ีใช
ทดสอบสมมติฐานคือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ฉันคิดวาคณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญท่ีสุด  และฉันชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร
และฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทยทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 

3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาตั้งใจทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนดและขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน / เจตคตติอวิชาคณติศาสตร/  

 ความมุงมั่นในการทํางาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics learning achievement after 
using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students with 70 present of the criterion. To study the attitudes 
towards mathematics after using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students and to study Commitment to 
work after using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students. Population is 9 students in grade 8 from  
Bankeskasorn school Kamphaeng Phet, at second semester of 2017. The instrument used in the 
research; Inquiry cycle (5Es) Teaching Plan the measurement of the attitude towards mathematics 



651 
 

 

and the measurement Commitment to work. The data were analyzed by mean, standard deviation 
and t-test One Group 
 The result of research founded that. 
 1.  The students of grade 8 got mathematics learning achievement after using inquiry cycle 
(5Es) higher than the 70 present of the criterion was not significance at .05 levels. 
 2.  The students of grade 8 with attitudes towards mathematics after using inquiry cycle 
(5Es) over all hight level. When considering a list of text found to that I think mathematics is very 
useful in everyday life, Average maximum. Second is I think mathematics is the most important. I like 
solving problems related to mathematics and I ask teachers when they do not understand 
mathematical problems. Than the previous. 

3.  The students of grade 8 with Commitment to work after using inquiry cycle (5Es) over all 
hight level. When considering a list of text found to that I intend to work very well, Average 
maximum. Second is I will try to finish the job as scheduled. I am dedicated to working with 
patience. Than the previous. 
 
The Keywords: inquiry cycle (5Es) / achievement / attitudes towards mathematics /Commitment to 

work 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งตองอาศัยทักษะตางๆ เพ่ือชวยใน
การเรียนรู ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแกปญหา และทักษะการสื่อสารและการ
รวมมือ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2556) โดยวิชาคณิตศาสตรน้ันมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสมนอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเกศกาสรปการศึกษา 2559  ซึ่งเปนโรงเรียนขยาย
โอกาส โดยผูวิจัยศึกษาขอมูลในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวานักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรอยละ 71.53 ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 75 ท่ีเปนนโยบายของโรงเรียน และจาก
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ผลการสอบ LAS (Local Asscesment System) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ช้ีใหเห็นวาคะแนนของ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในระดับท่ีไมนาพอใจคือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34 (รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเกศกาสร,2559) ซึ่งสงผลใหนักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีอยากและมีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอย และจึงทําใหขาดความมุงมั่นในการทํางาน มีความเช่ือวา วิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปน
นามธรรม ยากแกการทําความเขาใจกับสัญลักษณตางๆและเปนวิชาท่ีมีวิธีการคิดและคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว
จึงไมกลาคิดแปลกไปจากสิ่งท่ีครูสอนในช้ันเรียน  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงพยายามคนควาหาแนวทางท่ีจะชวยพัฒนาและปรับปรงุการเรยีนรูของผูเรียนท้ังใน
ดานผลสัมฤทธ์ิ เจตคติตอคณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางาน การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสรางใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน มีความอิสระคนควาและการ
เรียนรู ฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสงเสริมความมุงมั่นในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและ
แกปญหาดวยตนเองความรูท่ีไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนานสามารถเช่ือมโยง
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ความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ มีชีวิตชีวาและ
ทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู (สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา,2553) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอบ
แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของพิมสิริ แกวศรีหา และคณะ (2554) ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) ทิพยา นิลดี 
(2553) ศิริภรณ  ตันนะลา (2554) นิตยา แกวกันยา และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวา นักเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียนรูมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝ
เรียนรูและมุงมั่นในการทํางานสูงข้ึน 
 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) มาจัดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือชวยใหนักเรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีเจตคติตอ
คณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัการจัดการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑท่ีรอยละ 70 

2.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

3.  เพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สูง
กวาเกณฑ รอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานเกศกาสร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษากําแพงเพชร  
เขต 1 ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน 

เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีนํามาใชในการวิจัยโดยการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบดวย การใชทฤษฎี
บทพีทาโกรัส และบทกลับในการใหเหตผุลและแกปญหา  

ระยะเวลา 
 ระหวางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
ตัวแปร 

  ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
  ตัวแปรตาม  ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
       - ความมุงมั่นในการทํางาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  
 ประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานเกศกาสร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งในแตละแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู 
และข้ันประเมินผล  โดยข้ันสรางความสนใจเปนข้ันของการนําเขาสูบทเรียนทําใหผูเรียนเกิดอาการอยากเรียน  ข้ัน
สํารวจและคนหาเปนข้ันท่ีผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ในการสํารวจและคนหาและสรางแนวความคิดท่ีไดมาจาก
ประสบการณของนักเรียนเอง  ข้ันอธิบายและลงขอสรุปเปนข้ันท่ีใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตนเอง
เก่ียวกับความคิดรอบยอดและวิธีการแกโจทยปญหา  ข้ันขยายความรูเปนข้ันท่ีนักเรียนมีโอกาสในการประยุกตใชไปสู
สถานการณใหมหรือโจทยปญหาท่ีซับซอนมากยิ่งข้ึน  และข้ันประเมินผลเปนข้ันในการประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
จํานวน 30 ขอ โดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 
0.45– 0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.39 
  3.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความ
เท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.63 
  4.  แบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความ
เท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.71 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู(5Es) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 8 ช่ัวโมง 
  2.  นักเรียนทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  3.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับจัดการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับเกณฑท่ีรอยละ 70 วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test One 
Group) 

การจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5Es) 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 
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 2.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรและความมุงมั่นในการทํางาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลัง

การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิเคราะหคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
   4.50 – 5.00 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับมาก 
   2.50 – 3.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับนอย 
   1.00 – 1.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับนอยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑพบผลดังตารางท่ี 1 

 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของ 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑท่ีรอยละ 70  

 n µ σ k t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 9 22.56 2.74 21 1.701 .127 

 *P < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียน

แบบสืบเสาะหาความรู (5Es)  สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 

เทากับ 22.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 2.74 และคา t เทากับ 1.701  
 

2.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 พบผลตาราง 2 

 

ตาราง 2    แสดงคาเฉลีย่ (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของเจตคติตอคณติศาสตรของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
  ปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

เจตคติตอคณิตศาสตร µ σ แปลผล 
1. ฉันคิดวาคณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน 4.33 0.87 มาก 
2. ฉันคิดวาคณิตศาสตรชวยแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตจริงได 3.67 0.87 มาก 
3. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญท่ีสุด 4.11 0.60 มาก 
4. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีพัฒนาความคิดของมนุษย 3.89 0.60 มาก 
5. ฉันคิดวาคณิตศาสตรทําใหฉันเปนคนมีเหตผุล 3.78 0.67 มาก 
6. ฉันชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 4.00 0.71 มาก 
7. ฉันสนุกกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร 3.78 0.67 มาก 
8. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร 3.78 0.44 มาก 
9. ฉันชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 3.78 0.67 มาก 
10. ฉันมีความสุขกับการเรียนคณติศาสตร 3.67 0.71 มาก 
11. ฉันตั้งใจเรียนคณติศาสตรอยูเสมอ 4.00 0.50 มาก 
12. ฉันชอบเขารวมการแขงขันท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 3.89 0.33 มาก 
13. ฉันชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 3.78 0.67 มาก 
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14. ฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทยทางคณิตศาสตร 4.00 0.71 มาก 
15. ฉันมักท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับคณิตศาสตร 3.89 0.60 มาก 

รวม 3.89 0.17 มาก 

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.89, σ = 0.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ฉันคิดวา

คณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน (µ = 4.33 , σ = 0.87) รองลงมา คือ ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ี

สําคัญท่ีสุด (µ = 4.11, σ = 0.60) และฉันชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตรและฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทย

ทางคณิตศาสตร  (µ = 4.00 , σ =0.71 ) ตามลําดับ 
 
3.  การศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนช้ัน 
  มธัยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

ความมุงมั่นในการทํางาน  µ σ แปลผล 
1. ขาพเจาตั้งใจทํางานเปนอยางด ี 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจามีความรบัผิดชอบในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 
3. ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนด 4.11 0.60 มาก 
4. ขาพเจาจะทําใหสําเร็จแมจะมอุีปสรรคในการทํางาน 3.78 0.44 มาก 
5. ขาพเจาไมยอทอตอปญหาในการทํางาน 3.78 0.67 มาก 
6. ขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน 4.00 0.71 มาก 
7. ขาพเจาปรับปรุงและพัฒนางานดวยตนเองใหดีข้ึนไป 3.78 0.67 มาก 
8. ขาพเจาพยายามแกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จ 3.67 0.50 มาก 
9. ขาพเจามีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีทําสําเร็จ 3.78 0.67 มาก 
10. ขาพเจามีความเช่ือมั่นในตนเอง 3.78 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.38 มาก 

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบ 

เสาะหาความรู (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.91 , σ = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาตั้งใจ

ทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.89, σ = 0.33) รองลงมาคือ ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนด 

(µ = 4.11, σ = 0.60) และขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน  (µ = 4.00 , σ = 0.71) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจาก
โรงเรียนท่ีเปนกลุมประชากรเปนโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรคอนขางนอย และท้ัง
โรงเรียนมีครูคณิตศาสตรเพียงคนเดียว สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรไมลุมลึกเพียงพอ ประกอบ
กับนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมาจากฐานะยากจน ซึ่งผูปกครองมีเวลาชวยเหลือสนับสนุนดานการศึกษานอย 
ซึ่งการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ชวยใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา รอยละ 70 เพียงเล็กนอยแตไมชัดเจน 
จึงนับวาเปนท่ีนาพอใจสําหรับบริบทของผูเรียนกลุมดังกลาว และผลดังกลาวเปนไปในลักษณะเดยีวกับ นิตยา แกวกันยา 
และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ย 35.27 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนคิดเปน
รอยละ 88.17 ของคะแนนเต็มและมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ83.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
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กําหนดไว และงานวิจัยของ ศิริภรณ  ตันนะลา (2554) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑจํานวน 18 คน คิด
เปน รอยละ78.26 ผานเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 
 (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก 0ผลดังกลาวเกิดจาก 0การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบการจัด
กิจกรรมท่ีสรางใหผูเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน มีความอิสระคนควาและการเรียนรูผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหา
ความรูและแกปญหาดวยตนเองเปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนมีความอิสระ มีชีวิตชีวาและทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) พบวาผลการจัดการเรียนรูแบบ 5E เปนกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสามารถสงผลใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
โดยรวมอยูในระดับมาก0ผลดังกลาวเกิดจาก0การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมความมุงมั่นในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและแกปญหาดวยตนเองความรูท่ีไดมีคุณคา ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตยา แกวกันยา และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางานผานเกณฑคุณภาพระดับดีข้ึนไปจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 85.71 ของ
นักเรียนท้ังหมดซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะ 
 0ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. การจัดกิจกรรมใหนักเรียนท่ีทํางานเปนกลุม ครคูวรคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของนักเรยีนในแตละ
กลุมดวยรวมถึงพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน เชน เลขยกกําลัง รากท่ีสอง การแกสมการ เปนตน 
0 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) กับตัวแปรอ่ืนเชน 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค  
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