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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบปกติ 
 กลุมตัวอยาง 60 คน ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 
แยมสอาดรังสิต ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 โดยเลือกใชการสุมอยางงาย  
หองเรียนละ 30 คนคือ กลุมทดลองเรียนโดยใชการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและกลุมควบคุมเรียน
โดยใชการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.88 และแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 11 แผน กลุมควบคุม  
11 แผน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชการทดสอบคาที  (t-test) 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  กอนการ
ทดลอง  ในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมไมแตกตาง 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุม
ทดลอง  หลังไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน  อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุม
ควบคุม  หลังจากไดรับการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติอยาง
มีระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี  .05 
 
1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ    
2),3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจาก
ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาหลังจากไดรับการสอนแบบปกติอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ABSTRACT 
 The research objective was the comparative of mathematics achievement teaching between the 
inquiry method and the regular method. 
 The samples were the 60 students, 30 students per class From Prathom Suksa Three at 
Yamsaard Rangsit School in the second semester of academic year 2006. The Simple Random Sample 
was used to select samples. The experimental group learned by the inquiry method and the control group 
leamed by the regular method. The research instruments are as follows : (1) The  achievemental test in 
learning mathematics. (The validity of the achievement test is 0.88) and (2) The lesson plans (11 lesson 
plans for the experimental group and 11 lesson plans for the control group). 
 The statistics used in this research are mean, standard deviation and t-test. 
 The results of  this study are as follows : 

(1) The pretest score of mathematics achievement for experimental group and control group do 
not difference. 

(2) The posttest score of the experimental group is higher than that of  the pretest and the  level 
of significance .05. 

(3) The posttest score of the control group is higher than that of the pretest at the level of 
significance .05. 

(4) The posttest score of the experimental group is higher than that of the control group at the 
level of significance .05. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตนมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย (กรมวิชาการ, 2544 : 1) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  โดยมุงท่ีจะ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูอันเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูระบบเศรษฐกิจบน
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 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถือวาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีประชาชนท่ัวไปพึง
ไดรับ โดยรัฐจะตองใหการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูท่ีมีความสมบูรณท้ัง
รางกาย  จิตใจ  และสติปญญาเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติ  การศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จึงเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีชวยสรางคุณภาพของประชาชนในชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดการเรียนการสอนในกลุมทักษะคณิตศาสตร  ถือเปนเคร่ืองมือการเรียนรู  (กรมวิชาการ, 2534  : 12)  
และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตในสังคมอนาคต โดยสราง
ใหนักเรียนมีความรูพื้นฐาน มีทักษะสามารถใชความรูความสามารถ  ในการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผล  
สามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืน  รวมท้ังทํางานและแกปญหารวม  กับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ  ไดดวย  (กรมวิชาการ, 2542 : 3) 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญกับนักเรียนทุกคน  ซ่ึงสามารถนําความรูทางวิชา
คณิตศาสตรไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  และเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน
ระดับสูงตอไป  และวิชาคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนท่ีสมบูรณ  ชวย
เสริมสรางความมีเหตุผล  ความเปนคนชางคิด  ชางริเร่ิมสรางสรรค  มีระบบระเบียบในการคิด  มีการ
วางแผนในการทํางาน  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายและมีความสามารถในการแกปญหา  
(สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย , 2548 : 1) 
 แมวาวิชาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญมากก็ตาม แตในปจจุบันการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษายังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ดังจะเห็นได
จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปการศึกษา  2546  พบวาวิชาคณิตศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาปท่ี  6  มัธยมศึกษาปท่ี  3  มัธยมศึกษาปท่ี  6  ไดคะแนนเฉลี่ย  41.70  34.90  และ  33.99  
ตามลําดับ  มีคุณภาพอยูในระดับพอใชของประเทศ  ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู 
การฝกทักษะท่ีตองฝกฝน และขาดเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 2, 2547 : 24-26)  และจากขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตการศึกษา ปการศึกษา  2548  
พบวาวิชาคณิตศาสตรก็ยังมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑข้ันต่ําอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี  3  และ
ประถมศึกษาปท่ี  6  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  65.07  และ  61.80  ตามลําดับ  จะเห็นวาผลสัมฤทธ์ิมีการ
พัฒนาผานเกณฑรอยละ 50 จริงแตก็ยังอยูในระดับพอใชเทานั้น (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธาน ี
เขต 2,  2549 : 77-78) 
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 จากสภาพปญหาดังกลาว  การสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงไป  เพื่อ
สามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคิด การใหเหตุผล ตลอดจนการรูจักแกปญหาใหสูงข้ึน  เพราะ
ผูคนในยุคขอมูลขาวสารจําเปนตองเปนผูมีศักยภาพสมองสูงจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูใน 
สังคมไดอยางมีประสิทธภาพ  (ดวงเดือน  ออนนวม, 2538 : 51)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนท่ีดี  
ครูผูสอนควรจัดการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียนมี
ความเขาใจและรูจักใชเหตุผลมากกวาการทองจํา  นักเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมและสงเสริมการเรียน
การสอนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองคนหาวิธีใหมๆ  ครูมีหนาท่ีคอยแนะนํานักเรียนใหรูจัก
หาเหตุผลและแสวงหาความรูอยูเสมอ  (สิริพร  ทิพยคง, 2538 : 1)  นักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง        
ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจนสามารถสรุปความรูเองได  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยให
นักเรียนเกิดนโนมติตามหลักการเรียนรูของบูรเนอร  (Bruner, 1960 : 32) ผูเรียนก็ตองฝกฝนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู  ซ่ึงแหลงท่ีมาของการเรียนรูนั้นมาจากหนังสือ  เอกสาร ส่ือ  เทคโนโลยี   ของจริง  
ประสบการณตรง  และส่ิงเราตางๆ  อยางหลากหลายตามสภาพความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
แตละบุคคล  (วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2541 : 2) วิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหการเรียนการสอน     มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  สามารถใหเด็กรูจักคิด  แกปญหา  ศึกษาหาความรูดวยตนเองและมีความคิดสรางสรรคไดนั้นคือ 
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเพราะเปนวิธีสอนท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวย
วิธีการทางความคิด  หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง  โดยครูตั้ง
คําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาไดเอง  และสามารถนําการแกปญหานั้นมา
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  (กรมวิชาการ, 2540 : 15)  ดังนั้นครูจึงตองมีกลยุทธในการใชคําถาม  
เพื่อใหนักเรียนสามารถสํารวจและคนพบแนวคิดทางคณิตศาสตร 
 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนการสอนท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนคิดเพื่อคนควาหาความรู
ดวยตนเองอยางเปนข้ันตอน ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนรูจักกระบวนการคิด โดยใหนักเรียนคนพบ
ความรูดวยตนเอง  อีกท้ังใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ท้ังการสังเกต  การอธิบาย  
การพยากรณและทดลอง  และสามารถนําความรูไปใชได  โดยการใชคําถามนําไปสูคําตอบท่ีตองการ  
(สิริลักษณ  วงศเพชร, 2542 : 13)  การสอนแบบสืบสวนสอบสวนนี้การใชคําถามจึงมีความสําคัญอยาง
มาก  (ยุพิน  พิพิธกุล, 2524 : 82)  อาจกลาวไดวาหัวใจการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนก็คือการ
ใชคําถามท่ีเหมาะสมนั่นเอง (สุจิตรา โอสถอภิรักษ, 2538 : 5 อางอิงจาก  Clark, 1995 : 506)  ครูผูสอน
จะตองใชคําถามประเภทยั่วยุ  สรางสถานการณตางๆ  ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสงสัยอยากรูและตองแกปญหาดวยตนเอง  (กรมวิชาการ, 2540 : 19)  รวมอภิปรายเพื่อนําไปสู
การเรียนรูหรือผูเรียนจะเรียนรูโดยการคนหาคําตอบท่ีเตรียมไวในกิจกรรมการเรียนรู  ซ่ึงการจัด
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 การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรแบบสรางทักษะกระบวนการคิดแบบสืบสวน
สอบสวนเปนการนําไปใชใหเขากับสถานการณจริงในปจจุบันและอนาคต ท่ีสามารถโยงใยไปถึงการ
นําความคิดท่ีเปนเหตุผลสัมพันธกับข้ันตอนการแกปญหาได (สุวิทย  มูลคํา, 2547 : 21;           อางอิงถึง  
อุษณีย  โพธิสุข, 2544)  มาชวยการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดังจะเห็นไดจาก
การศึกษางานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชาตางๆ  นักเรียนสูงกวากลุมนักเรียนท่ีเรียนจากการ
สอนตามปกติท่ีปฏิบัติกันอยูโดยท่ัวไป  (Norval, 1970 : 95-102 ; Davis, 1979 : 4164-A ; บุญชม  ศรี
สะอาด, 2537 : 74 ; สิริลักษณ  วงศเพชร, 2542 : 200 ; ลัดดา  เพียรประสพ, 2545 : 100) 
 ดังนั้น  เพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ตั้งเปาหมายไว  และเพ่ือเปนการแกปญหาที่ผูเรียนประสบในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  
เร่ืองเงิน  ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีจะตอง
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนกระบวนการคิดแบบสืบสวนสอบสวนมาศึกษาในคร้ังนี้ 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรกอนการทดลองไมแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  กลุมทดลองหลังจากไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมควบคุมหลังจากไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติ 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากท่ีไดรับการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบ 
การสอนสืบสวนสอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับการสอนแบบปกติ 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หลังการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับการสอนแบบปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนแยมสอาดรังสิต  
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 7 หองเรียน มีนักเรียน 205  คน 

2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รงเรียนแยมสอาดรังสิต  
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หอง แบงเปนกลุมทดลอง  
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน โดยวิธีการดังนี้ 

 2.1  สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากมา2 หองจาก 7 หอง 
ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เนื่องจากจัดนักเรียนคละตามความสามารถ 

 2.2  จับสลากจากหองเรียน 2 หอง เปน 2 กลุม  เพื่อใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
3. เนื้อหาที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ ไดมาจากการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

2544 คูมือครูแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 เร่ืองเงิน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของ สสวท.  
กระทรวงศึกษาธิการ   

4.  ระยะเวลาในการทดลองสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชเวลาในการทดลอง 13 
ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 

5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย 
5.1  แผนการสอนรายคาบวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเงิน ใชสําหรับกลุมควบคุมท่ีไดรับการ

สอนตามแบบปกติ   
5.2  แผนการสอนรายคาบวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเงิน ใชสําหรับกลุมทดลองท่ีไดรับการ

สอนแบบสืบสวนสอบสวน 
5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
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 1.  คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  กอนและหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางประชากรทั้ง 2 กลุมคือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม ผูวิจัยวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

X

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลองของ
กลุมควบคุมกับกลุมทดลอง t-test  (Independent) 
 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนของแตละกลุม  ผูวิจัยทดสอบหาคาที  t-test  (dependent) 
 4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวาง
กลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ผูวิจัย
ทดสอบหาคา  t-test  (Independent) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เงิน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบปกติ สรุปผลการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนการ
ทดลองในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง หลังไดรับการสอน
แบบสืบสวนสอบสวนมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมควบคุมหลังไดรับการสอน
แบบปกติมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจาก
ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา หลังจากการสอนแบบปกติ อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเงิน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบปกติ ผูวิจัยมีประเด็นท่ี
นาสนใจและควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
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 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุมทดลอง  หลังจากไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการสอน
มุงเนนใหผูเรียนคิดแกปญหาโดยคนหาคําตอบอยางเปนกระบวนการ มีข้ันตอน มีเหตุผลดวยตนเอง  
ทําใหนักเรียนรูจักคนหาความรูและแกปญหาในการเรียนการสอนอยางมีระบบ แสดงวา การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนเปนการสอนท่ีใหดวยตนเองและสามารถเช่ือมโยงความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
สอดคลองกับคํากลาวของนาตยา  ภัทรแสงไทย  (2525) ไดใหกลาววาการสืบสวนสอบสวนไววา การ
สอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางมีเหตุผลและ
สอดคลองกับคํากลาวของกรมวิชาการ (2540 : 19) 
ไดกลาววาการสอบแบบสืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตรวาเปนวิธีสอนท่ีเนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางความคิดในการหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทาง
แกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเองและสามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิต 
ประจําวัน 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุมควบคุมหลังจากไดรับการสอนแบบปกติมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้เนื่องจากหลังจากไดรับการสอนนักเรียนมีความรู  ความสามารถ
ดีกวากอนไดรับการสอนแสดงวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูวิจัยดําเนินการจัดเปนลําดับ
ข้ันตอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสนใจการเรียนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตร  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของกานเย  คือวิธีการหรือกระบวนการใดๆ นั้น ไมใชส่ิงสําคัญ  
หนาท่ีของผูสอนก็คือการนําเขาสูลําดับข้ันของงานท่ีเหมาะสมและตองแนใจวาผูเรียนตองเกิด
สมรรถภาพท่ีตองการ 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  หลังจากท่ีไดรับการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวาวิธีการสอน
โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนใหสูงกวาการสอนแบบปกติ  ท้ังนี้เพราะการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในแตละข้ันตอน
การสอนจะสอดคลองกับคําถามท่ีใชกระตุนในการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางการ
คิด  ความสนใจท่ีจะหาคําตอบ  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ 
กรมวิชาการ (2540 : 19)  วาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตรวาเปนวิธีสอนท่ีเนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบคําตอบหรือแนวทาง
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  กอนทําการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  ครูควรชี้แจงและแนะนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนใหแกนักเรียนเขาใจวิธีการสอน 
  1.2  ควรมีการศึกษาถึงปญหาของการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดนํามาเลือกใช
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะสอน 
  1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนใหประสบ
ผลสําเร็จ  ครูผู สอนตองมีความสามารถในการควบคุมดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน การควบคุมเวลา และการใชสื่อตางๆ ในการสอน การสังเกตความแตกตางระหวาง
บุคคลในหองเรียน รวมทั้งการใหคําแนะนําและชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรู ดังนั้น
ประสบการณความสามารถในการแกไขปญหาและไหวพริบของครูผูสอนจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ  
 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบการสอน
สืบสวนสอบสวนในระดับช้ันอ่ืนๆ  หรือในรายวิชาอ่ืนๆ 
  2.2  ควรจะมีการศึกษาการใชส่ือการสอนมาใชรวมกับกระบวนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน 
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