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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับ
เบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (3) เพ่ือศึกษาความ- 
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผน- 
การจดัการเรียนรู้ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต ่0.263-0.763 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.269-0.670 
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.846 (3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่อง  
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หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 10 
ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบ
สมมติฐานโดยใช้ Dependent Sample t-test 
  ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/81.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ตามท่ีก าหนดไว้ (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการเรียนรู้ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.024 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์; หลักการนับ
เบื้องต้นและความนา่จะเปน็ 
 
ABSTRACT 
  The objectives of the study were to (1) develop a Mathematics learning 
management plan of Grade 10 Student’s on Fundamental Principles of Counting and 
Probability using the Inquiry Cycles to satisfy the set efficiency standard of 80/80.  
(2) to make a comparison between pretest and posttest Mathematics Achievement  
on Fundamental Principles of Counting and Probability using the Inquiry Cycles. (3) to 
investigate satisfaction of students with learning using the Inquiry Cycles. 
  A sample was selected from Grade 10 Student’s in the second semester of the 
academic year 2020 at the Nong Khae Sorakit Pittaya School in Saraburi. The students  
with thirty nine using cluster random sampling method.  
  The research instrument were quadripartite: (1) lesson plans of Grade 10 Student’s 
on Fundamental Principles of Counting and Probability using the Inquiry Cycles  
(2) Mathematics Achievement test on Fundamental Principles of Counting and Probability  
for Grade 10 Student’s, 20 items. The difficulty value was between 0.263-0.763, 
discrimination value was between 0.269-0.670 and the reliability value was 0.846. (3) a 
form to investigate satisfaction with learning of Grade 10 Student’s with the Inquiry Cycles, 
10 items. Data was analyzed using mean, standard deviation and the dependent samples t 
test techniques. 
  Findings are as follows (1) The Mathematics learning management plan on 
Fundamental Principles of Counting and Probability using the Inquiry Cycles, found the 
efficiency was 83.86/81.41 to the set efficiency standard of 80/80. (2) The Mathematics 
Achievement on Fundamental Principles of Counting and Probability using the Inquiry 
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Cycles was completion of study at a higher level than prior to its commencement at the 
statistically significant of .05 level. (3) The student was satisfaction with learning using the 
Inquiry Cycles was at a high level and mean has 4.024. 
 
Keyword : Inquiry Cycles; Mathematics Achievement; Fundamental Principles of Counting 
and Probability 
 
บทน า 
  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการอธิบายสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั การเกิดปรากฏการทางธรรมชาติ การเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการตัดสินใจ การท านาย
เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งยังช่วยพัฒนาคนในสังคมให้รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่ซับซ้อนได้ ซึ่งถือว่า
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ในการพฒันาความคิดของมนุษย์ ให้เป็นบุคคลที่คิดอย่างมีเหตุผล คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนเป็นขัน้ตอน การวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบและเหมาะสม ช่วยใน
การวางแผน การตัดสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังมบีทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นพื้นฐานในการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ แปลผล
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน เพิ่มผลผลิตเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจพฒันาอยา่งมั่นคงและยัง่ยืน ซึ่งชว่ยเพิ่มโอกาส
การมีงานท าให้กับประชาชนภายในประเทศ และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย 

จากการสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 (trends in international mathematics and 
science study 2015) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 39 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าทดสอบในระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2  
ผลการประเมินพบวา่ ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 431 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 26 
จากการประเมินโครงการ TIMSS ของวิชาคณิตศาสตร์ใน ปี ค.ศ. 1999 2007 2011 และ 2015 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในการท าข้อสอบนักเรียนไทยท าข้อสอบแบบเลอืกตอบได้
ดีกว่าแบบเขียนตอบ ในการท าข้อสอบแบบเขียนตอบนักเรียนตอบค าถามไมช่ัดเจน ตอบไม่ตรงค าถาม  
ตอบค าถามไม่ครบ ไม่สามารถใช้เหตุผลอธิบายประกอบร่วมกับค าตอบได้ ดงันัน้ ในการจัดการเรียนรู้ควร
เน้นในการพัฒนาทักษะดังกล่าว (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ, 
2558, หน้า 1-9) จากปัญหาทีน่กัเรียนท าข้อสอบได้ไมด่ีเท่าที่ควร เกิดจากการที่นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
ของเร่ืองที่เรียน วิธีการคิด วิธีการค านวณในแต่ละขัน้ตอนเพื่อให้ได้ค าตอบมา ย่อมสง่ผลต่อการเรียนใน
ระดับชัน้ที่ก าลังเรียนอยู่และในระดับชัน้ที่สงูขึ้น ที่ส าคัญท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือน าความรู้เดิม
ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้แก้ปญัหาร่วมด้วยได้ หากนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน นักเรียนจะใชว้ิธีการท่องจ า
เพื่อไปใช้ในการเรียน หรือเวลาท าแบบทดสอบ จากการใช้วิธทีอ่งจ าท าให้นักเรียนสามารถจดจ าสิ่งที่ต้องการ
ได้เพียงชั่วขณะเวลาที่เรียนเทา่นั้น เม่ือจบเนื้อหาที่เรียนไปแล้วนั้น ก็ไมส่ามารถน าความรู้นั้นมาใช้กับเร่ือง
อ่ืนเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหาได้ เพราะการท่องจ าข้อมูลเดิมซ้ า ๆ เม่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลนัน้แล้ว หากไม่มี
สิ่งเร้ามากระตุ้นให้ท่องจ าอีก ความทรงจ าก็จะเลือนหายไป แตห่ากเป็นการน าความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วไป
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการทางสมอง กระบวนการทางความคิด ย่อมส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่ยั่งยืน ดังนัน้ ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
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มีทักษะในการแก้ปัญหา จงึควรหาวิธีการจัดการเรียนการสอนทีช่่วยเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคิด กระตุ้นให้
นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์ที่ตนเองได้พบเจอ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  
 แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้ารู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างยั่งยืนนั่น โดยใช้รปูแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต์ ที่เชื่อว่า
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากสิง่ที่ไดพ้บเห็นและ
น ามาเชื่อมโยงหาความสัมพนัธก์ับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาสรา้งเป็นโครงสรา้งทางปญัญา ซึ่งการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เปน็รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เปน็การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการน าประสบการณ์ สิ่งที่
พบเห็นมาเชื่อมโยงกบัความรู้ความเข้าใจเดิม เพื่อสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง (ปรียา บุญญสิริ, 2563, 
หน้า 63) ส าหรับครูผู้สอนจะเปน็ผู้กระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏบิัติ ค้นคว้า แสวงหาความรู้ กระตุ้นจากการ
ถามค าถาม อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการสร้างความสนใจ 2) ขั้นการส ารวจและคน้หา 3) ขั้นการอธิบายและลงขอ้สรุป  
4) ขั้นการขยายความรู ้5) ขั้นการประเมินผล แต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมในการเป็นผู้แก้ปัญหาดว้ยตนเอง ใช้ความคิดพืน้ฐานเดมิที่ตนเองมี ร่วมกับการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูเป็นผู้ก าหนด เมื่อนักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการด้วย
ตนเองได้แล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจต่อวิธีการคิด สามารถน าความรู้ทีไ่ด้นัน้ไปใช้แก้ปัญหาได้ หรือ
น าไปใช้เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนเพื่อแก้ปัญหาต่อไปได้ ทั้งยังส่งผลต่อความเข้าใจที่ยั่งยนืด้วย 
 เร่ืองหลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็ มีบทบาทส าคัญเก่ียวกับการวางแผน การตัดสนิใจ 
ในปัญหาตา่ง ๆ ซึ่งแต่ละสถานการณ์ถึงแม้ว่าเป็นสถานการณ์เดียวกันแต่มีเงื่อนไขต่างกัน ผลลพัธ์ที่ได้ย่อม
ต่างกัน หากไม่เข้าใจวิธีในการแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลให้ผลลพัธ์ที่ไดน้ั้นไม่ถูกต้อง ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ช่วยให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นมาใช้ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม
ได้นัน้ นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผู้ท าวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะ-
เป็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจและน าความรู้ที่ได้มาใชไ้ด้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรูใ้ห้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ- 
หาความรู้  
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่การเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
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สมมติฐานของการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง 
หลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 เร่ือง หลักการนับ-
เบื้องต้นและความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
  3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะเป็น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 39 คน ซึ่งได้มาจาก 
การสุ่มแบบกลุ่ม จากประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
หนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี จ านวน 6 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 238 คน ซึ่งใช้
เวลาทั้งหมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยเป็นการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ ด าเนินจดัการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ เป็นจ านวน 8 คาบ และท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 1 คาบ ส าหรับเนื้อหาคือ เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะเป็น ประกอบดว้ยหัวข้อดังนี้ 
1) หลักการบวกและหลักการคูณ 2) การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน้ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด 3) การจัด-
หมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด 4) การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์ 5) ความนา่จะเปน็ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4  

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและ 
ความน่าจะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
 3. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
ในเร่ืองอื่น หรือในระดับชัน้อ่ืนตอ่ไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร ู้ เป็นการสอนที่ให้นกัเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการและวิธีทางวทิยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ที่นักเรียนยังไม่เคยเรียน 
หรือมีความรู้นั้นมาก่อน ใช้ความคิดหาความสัมพนัธ์ของสิ่งที่พบเห็น แล้วสรุปเปน็หลักการ จนสามารถหา
วิธีการและทดสอบสมมติฐานได ้ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ค้นพบ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531, หน้า 502 อ้างอิงใน 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน,์ 2559, หน้า 343) ส าหรับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า มี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเปน็การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนามาจากทฤษฎี
ของเพียเจต์ในหลักด้านสติปญัญา และความคิด เป็นการปรับตัวของเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้น
เมื่อหากโครงสร้างทางปัญญาทีม่ีอยู่แล้วของบุคคลเกิดความไมส่มดุลจากการรับทราบข้อมูล หรือไม่สัมพันธ์
กับโครงสร้างทางปัญญาเดิม บคุคลจะพยายามปรบัตัวเพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2545, 
หน้า 90-91 อ้างถึงใน อุไรวรรณ ปานีสงค,์ 2660, หน้า 137) กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร ู้ มี
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รูปแบบในการแสดงการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้ 1) การพบปรากฏการณ์ จึงเกิดข้อสงสัย มีการตั้ง
ปัญหา ตั้งค าถาม 2) ใช้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท าการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การค านวณ  
การสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ การตั้งสมมติฐาน การลงความเห็น การทดลอง 
การพยากรณ์ การควบคุมตัวแปร การก าหนดนิยามเชงิปฏบิัติการ เป็นต้น 3) ได้ค้นพบความรู้จากข้อเท็จจริง 
มโนมติ หลักการ กฎ ทฤษฎี เปน็ต้น โดย ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2559, หน้า 345-346) ได้อธิบานขั้นตอนของ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นการสร้างความสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยการท า
ให้นักเรียนมีความสนใจในสิง่ที่จะเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงเนื้อหาประสบการณ์เดิมกับปัจจุบนั 2) ขั้นการส ารวจ
และค้นหา เปน็ขั้นทีน่ักเรียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาความคิด และทักษะ และควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาสิ่งทีน่ักเรียนต้องการตามความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละคน 3) ขั้นการอธิบาย
และลงข้อสรุป เปน็ขั้นตอนที่นักเรียนได้อธิบายความคิดรวบยอดที่ได้จากการส ารวจและค้นหาด้วยตัวเอง  
4) ขั้นการขยายความรู้ เปน็ขั้นที่นักเรียนได้ยนืยันและขยายความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมให้กว้างขวางและ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 5) ขั้นการประเมินผล เป็นขัน้ตอนทีน่ักเรียนจะไดร้ับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ
ของตนเอง โดยในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเป็นผู้ประเมนิความรู้ความเข้าใจของตนเอง และครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมินผลจากการพัฒนาของนกัเรียนด้วย โดยบทบาทของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถ
สรุปได้ ดงันี้ 1) จัดกิจกรรม สถานการณป์ัญหาให้ตรงกับระดับของนักเรียน และสอดคล้องกับเนื้อหา  
2) กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ จากการใช้ค าถาม หรือการท ากิจกรรม 3) ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตัวนักเรียนเอง 5) ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันในการส ารวจ สบืค้น ทดลอง สังเกต 6) ซักถาม
นักเรียนเพื่อน าไปสู่การส ารวจและตรวจสอบ และท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 7) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล 8) ส่งเสริมให้นักเรียนได้อธิบายความคิดของ
ตนเอง ตามภาษาของนักเรียนเอง 9) ครูผู้สอนสามารถชี้แนะเก่ียวกับการสรุปและการอธิบายรายละเอียดใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู้ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะ- 
เป็น ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ีต่อการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น  
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ จ านวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
4 เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มทดลองเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธผิลขอการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการจัดการ 
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นักเรียนมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ 
 2. การด าเนนิการทดลองใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยท าการทดสอบก่อนเรียน
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็  
  3. การด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และ
ความน่าจะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง เป็นระยะเวลา 8 คาบ 
 4. ด าเนนิการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังจากการทดลอง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว และให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องต้น และความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ- 
หาความรู้ 
 5. ด าเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความ-
น่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
 6. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็ และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อ 
การเรียนรู้ เรื่อง หลักการนับเบือ้งต้นและความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการทดลอง ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูท้างการเรียนคณติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้  
 2. การวิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู้ โดยใช้คา่สถิติ Dependent Sample t-test ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละของคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 3. การวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทีไ่ด้จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผลการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้(ดูตาราง 1) 
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ตาราง 1  
ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ- 
หาความรู้ 
 

คะแนน จ านวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

ระหว่างเรียน 39 75 62.90 83.86 
หลังเรียน 39 20 16.28 81.41 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/81.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  
เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้(ดูตาราง 2) 
 
ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 
 

คะแนน N X̅ ร้อยละ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 39 5.23 26.15 1.94 26.806 0.000* 
หลังเรียน 39 16.28 81.41 2.96   

หมายเหตุ : *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและ 
ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.23 และหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.28 เมื่อน าคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนเปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติ Dependent Sample t-test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะเป็น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.024  
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อภิปรายผล 
 1. ผลการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/81.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้ หมายความ
ว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกทักษะระหวา่งการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด- 
การเรียนรู้ทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ 83.86 และได้คะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 81.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 80/80 อันเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  
เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไดล้งมือปฏิบัติจริงใน
การหาความรู้ต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้เดิมที่นักเรียนมีเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกบัความรู้ทีไ่ด้จากการค้นคว้า  
แล้วน ามาอภิปรายร่วมกันกบัเพื่อนร่วมห้อง เพื่อหาข้อสรุปที่ยอมรับได้ มีความเปน็ไปได้ของความรู้ และไม่มี
ความรู้อ่ืนใดมาหักล้างข้อสรุปนัน้จนเกิดเป็นความรู้ถูกต้อง บทบาทหนา้ที่ของครูผู้สอนเปน็ผู้จดักิจกรรม 
คอยหาสถานการณ์ปญัหาที่สอดคล้องกับเร่ืองที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้มาให้นักเรียนได้คิดแก้ปญัหา กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถให้ค าแนะน าหรือแนวทางในการเรียนรู้ของ
นักเรียน แต้ต้องไม่เป็นผู้บอกค าตอบ หรือวิธีคิดกับนักเรียน กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเปน็การส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหา
ได้อย่างหลากหลาย ไมจ่ ากัดความคิดของนักเรียน ส่งผลต่อกระบวนการคิด ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ 
ในเร่ืองนั้น ๆ สอดคล้องกับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2561) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งส าคัญ
ต่อการด าเนินชวีิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจ าเปน็ต่อการศึกษาในปจัจุบนั ยังเปน็การส่งเสรมิให้บุคคล
เรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์ มศีักยภาพในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต  
ในท านองเดียวกบั ปิยนันท์ สวสัดิ์ศฤงฆาร (2563) ว่ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนได้น า
ประสบการณ์ของตนมาใช้ นอกจากจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนจดจ าการเรียนรู้
ได้อย่างแม่นย า เปน็การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ Thomas Mensah Wonkyi 
(2016) ได้ท าการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในโรงเรียนมัธยม
ปลาย (SHS) ในเรื่องความเข้าใจในทฤษฎีวงกลม กับนักเรียนสองกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่สอนปกติ และ
กลุ่มทดลองโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ใช้การสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้มีผลการเรียนรู้ทีด่ีกว่า 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เร่ือง 
หลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเปน็ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนไมม่ีความรู้ใน
เร่ืองที่ท าการสอบ หรือจ าความรู้พื้นฐานในเร่ืองความน่าจะเปน็ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นได้เพียง
เล็กน้อย หรือไม่ได้เลย แต่หลังจากด าเนนิการจัดการเรียนรู้เร่ืองหลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะเป็น 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ไปแล้ว ปรากฏว่านักเรียนมีความเข้าใจในเร่ือง หลักการนับ
เบื้องต้นและความนา่จะเปน็ เนือ่งจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนัน้ ได้ให้นักเรียนเปน็ผู้ที่สืบคน้ 
ค้นคว้า ทดลอง หาความรู้ด้วยวธิีการต่าง ๆ ด้วยตนเอง แล้วน าความรู้ที่ได้มาคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา ถือเป็นประสบการณ์ตรงของนักเรียน เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ สามารถอธิบายวิธหีรือแนวทางในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ โดยไม่ต้องท่องจ า ดังนัน้ จากการที่
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ที่ได้จากค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนั้น  
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จึงส่งผลให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเร่ือง หลักการนับเบื้องต้นแล้วความนา่จะเปน็ได้ 
สอดคล้องกับ กระทรวงมหาดไทย, กองฝึกอบรมกรมที่ดิน (2559, หน้า 2) บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของ
ตนจะได้รับความรู้ดีกวา่การเรียนรู้ในรูปแบบที่บุคคลที่เป็นเพียงผู้รับหรือรอให้มีผู้สอนมาถ่ายทอดความรู้ 
บุคคลที่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจ สามารถที่จะใชป้ระโยชนจ์ากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกวา่
บุคคลที่รอรับความรู้จากการสอนเพียงอย่างเดียว ในท านองเดียวกับทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 188)  
การค้นพบความรู้ หรือการสร้างความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
อย่างชัดเจน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวรรณ สังวงั (2561) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 
ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์” พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 และยัง
สอดคล้องกับ Kyle Furguson (2010) ท าการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิม และการสอน
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะความรู้ กับนักเรียนสองห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า นักเรียนสองห้องเรียนมีผลการเรียน
ที่ดีข้ึน แต่นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีการพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เร่ือง หลักการนับเบื้องตน้และความน่าจะเป็น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.024 จากค าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เนื่องจากการจัด 
การเรียนรู้เรื่องหลักการนับเบื้องต้นและความนา่จะเป็นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้นั้น  
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาจากสถานการณป์ัญหาที่ครู
เป็นผู้ก าหนดให้ ปัญหาดังกลา่วสามารถใช้วิธีในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างหลากหลาย เปน็การสง่เสริมการคิด
ของนักเรียน โดยไม่ปดิกันความคิด แล้วน าความคิดมาร่วมอภิปราย โดยจะต้องมีเหตุผล กฎ หรือทฤษฎี 
ต่าง ๆ มารองรับ ท าให้นักเรียนเป็นคนที่มีเหตุผล มีความรับผดิชอบในการหาความรู้ ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง และการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ ท าให้ผู้เรียนไดร้ับความสนุกสนาน ได้ผ่อนคลายความเครียด 
เกิดประสบการณ์ตรง มากกว่ารอให้ผู้สอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เพียงอย่างเดียว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา 
คือ นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ เปน็การอาศยัความรู้เดิมที่มีเป็นตัวเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่แล้วท าการวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ถึงความเป็นไปได้ความถูกต้องสมเหตุสมผลในแนวคิดนั้น ถึงแมว้่าบางสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรูน้ั้นได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ส่วนข้อที่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสถานการณ์ปัญหา 
ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.77 เนื่องจาก สถานการณ์ปัญหาที่น ามาให้นักเรียนได้ศึกษานัน้เป็นเร่ือง 
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเร่ืองใกล้ตัวที่พบเจอในชีวิตประจ าวนั หรือมีปรากฏในลักษณะ
คล้าย ๆ กับในหนังสือ ดังนั้นนกัเรียนจึงคุ้นชินกบัสถานการณท์ี่ปรากฏในการท ากิจกรรม หรือปรากฏใน 
การท าแบบฝึกทักษะ ส าหรับขอ้ค าถามอื่น ๆ พบวา่มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับ 
ไมตรี ผ่องสะพาน (2553) ว่าความพึงพอใจ หมายถึงความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึง่สิ่งใด ในการบอก
ความคิดเห็นหรือความรู้สึก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พักตร์ผกา ศรีสว่าง (2558, หน้า 427-429) ศึกษา
เร่ือง “ผลการใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 5E วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4” พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
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5E มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ Micheal C. Brune 
(2010) ได้ท าการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยแบ่ง 
การทดลองเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เรียนแบบบรรยายและกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้  
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ควรมีการน าวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ในเร่ืองอื่น ๆ หรือในระดับชัน้อ่ืน ๆ ต่อไป  
  2. ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน เนื่องจากระยะเวลาใน
การด าเนินการวิจยัมีอย่างจ ากัด ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการคิด หรือการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนได้ 
 3. ในการด าเนนิกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ ครู
จะต้องค านงึถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ความรู้พืน้ฐานของนักเรียนในแต่ละคน โดยจะต้องสนใจ 
ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนที่เข้าใจไดช้้า เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. ครูควรรีบตรวจแบบฝึกทักษะ แล้วส่งคนืกับนักเรียนโดยเร็ว เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ผลความ-
เข้าใจของตนเองจากการเรียนเรียนรู้ สามารถน ากลบัไปทบทวน หรือแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ 
 5. ควรฝึกให้นักเรียนได้ลองเป็นผู้สร้างสถานการณ์ปัญหาด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
กับวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 2.  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ใน
วิชาอ่ืน ๆ ในเร่ืองที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบว่าไดผ้ลมากน้อยเพียงใด 
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