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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 

5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิมิต
และความต่อเนื่อง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ระหว่างก่อนและหลังใช้แผนการจัดกิจกรรมโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งลงทะเบียนเรียน 
วิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับวิศวกร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 40 คน โดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องและแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
(Independent Samples) ผลการวจิยัพบวา่ 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 
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ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI ได้ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  
เท่ากับ 90 / 85.83 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เท่ากับ 0.7391 แสดงว่าผู้เรียนมี 
ความกา้วหนา้ในการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 73.91 3) นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใช้การจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) นักศึกษาที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI ลิมิตและความต่อเนื่อง

Abstract
The purposes of this study were: 1) to develop the learning activities integrated 

the 5E learning cycle and the co-operative learning with TAI technique to improve the 
learning achievement of bachelor’s degree students on limit and continuity based on the 
75/75 standard, 2) to compare the learning achievement on limit and continuity between 
before and after learning through learning activities integrated the 5E learning cycle and the  
co-operative learning with TAI technique, and 3) to study the students’ learning satisfaction 
on learning through developed learning activities integrated the 5E learning cycle and the 
co-operative learning with the co-operative learning with TAI technique. The subjects were 
40 first year students from the Faculty of Engineering and Industrial Technology who were 
studying in the first semester of the academic year 2018 received from cluster random 
sampling. The research instruments used in collecting data were the lesson plan integrated  
the co-operative learning with TAI technique and the 5E learning cycle on limit and  
continuity, the learning achievement test on limit and continuity, and students’ learning 
satisfaction survey. The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test (independent samples) for hypothesis testing. The results revealed that 
1) the lesson plan integrated the 5E learning cycle and the co-operative learning with TAI  
technique had the efficiency value of E

1
/E

2
 of 90/85.83 respectively which were higher 

than the committed standard of 75/75, 2) the effectiveness index of the lesson plan  
integrated the co-operative learning with TAI technique and the 5E learning cycle was 0.7391 
which meant that the learners had the increased learning progress of 73.91 Percentage, 3) the  
students had the significantly higher learning achievement after they learnt through the lesson 
plan integrated the co-operative learning with TAI technique and the 5E learning cycle than 
before learning through the developed lesson plan at the level of 0.01, and 4) the students 
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บทนำา
วชิาแคลคลูสั 1 สำาหรบัวศิวกร (Calculus 

1 for Engineers) เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในด้าน
การฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำาให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาแคลคูลัสขั้นสูงและเป็น
พื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม 
แคลคูลัส 1 สำาหรับวิศวกร คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยว
กับ พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์
และรูปแบบยังไม่กำาหนดปริพันธ์ไม่จำากัดเขต 
เทคนิคของการปริพันธ์ ปริพันธ์จำากัดเขตและการ
ประยุกต์ 

การจัดการเรียนการสอนวิชา แคลคูลัส 
1 สำาหรับวิศวกร ยังไม่ประสบผลสำาเร็จตามจุด
มุ่งหมายของหลักสูตร สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าของ
หลักสูตรนั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาที่เกิด
จากเนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหาเยอะและยาก ตัว
ของผู้เรียน นักศึกษาไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก ระยะเวลาที่จำากัดใน
การสอนเน้ือหาบางเรื่องที่มีความยาก หรือแม้
กระทั่งปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนไม่
ไดศึ้กษาถึงความแตกตา่งของผูเ้รยีนแตล่ะคน ขาด
การศึกษาพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือ
นำานวัตกรรมทางการศึกษาและวิธีการต่างๆ มา
ช่วยสอน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ
ศึกษานวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบวิธีการ
สอน ซึ่งรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนนั้น 

ตอ้งเปน็กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์อภิปราย สร้างองค์ความรู้และสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีวิจารญาณ มีความ
คิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการ
ทำางาน สามารถทำางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์, 2544 และสุคนธ์ สินธพานนท์และ
คณะ, 2545) 

กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สถาบันส่ง
เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท., 
2546) และสมบัติ กาญจนารักษ์พงศ์ (2549)  
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
สร้างความสนใจ 2) ขั้นสำารวจและค้นหา 3) ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป 4) ข้ันขยายความรู้ และ 
5) ขั้นประเมิน ซึ่งการจัดกิจกรรม หากดำาเนิน
การ ครบทัง้วงจรเปน็ประจำาจะทำาใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ขั้นขยายความรู้เป็น
ขั้นตอนที่สำาคัญ จะช่วยทำาให้นักเรียนเชื่อมโยง
ความรู้ที่เพิ่งค้นพบนั้นไปสู่ปัญหาใหม่ที่ยังสงสัย
หรือน่าสงสัย นำาไปสู่การสำารวจและค้นหา เสาะ
หา ความรู้ต่อไปไม่หยุดยั้ง ทำาให้นักเรียนได้ฝึก
คิดให้ลึกซึ้งหรือ กว้างไกลมากขึ้นกว่าเดิม จะช่วย
ทำาให้สามารถพัฒนาทักษะ การคิดขั้นสูง การคิด
มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำาให้นักเรียนเป็น
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากข้ึน จากการศึกษางานวิจัยของ 

who learnt through the lesson plan integrated the co-operative learning with TAI technique 
and the 5E learning cycle had the learning satisfaction at the highest level.

Keywords: learning achievement, 5E learning cycle, the co-operative learning with TAI  
technique, limit and continuity 
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นงค์เยาว์ นามไธสงค์และคณะ (2561: 54-64) 
พบว่า นักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยและความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5E สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อยา่งไรก็ตามรปูแบบกระบวนการจดัการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) มีข้อจำากัด เช่น ข้อจำากัด เรื่องสติปัญญา 
โดยนักเรียนมีระดับสติปัญญาต่ำาหรือไม่มีการ 
กระตุ้นมากพอจะไมสามารถ เรียนด้วยวิธีสอน
แบบน้ีได้ (พิมพันธ์ เตชะคุปต์, 2541: 61) 
สอดคล้องกับภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 157) 
กล่าวว่า นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ำา และ
เนือ้หาวชิาคอ่นขา้งยาก นักเรยีนอาจจะไมส่ามารถ 
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ การเรียนแบบร่วม
มือ จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่จะนำามา
เป็นส่วนเสริม ซ่ึงมีข้อดีคือ เป็นการส่งเสริมให้มี
ความช่วยเหลือกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่
เก่ง ทำาใหเ้ดก็เกง่ภาคภมูใิจ รูจ้กัสละเวลา สว่นเด็ก
ทีไ่ม่เก่งเกิดความซาบซึง้ในน้ำาใจของเพ่ือน สมาชิก
ด้วยกัน (พิมพันธ์ เตชะคุปต์, 2541: 40) ชนาธิป 
พรกุล (2554: 102) กล่าวว่าการเรียนรูปแบบ
ร่วมมือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับ ความสามารถ เพื่อส่ง
เสริมการช่วยเหลือร่วมมือกัน ระหว่างนักเรียนที่
มีความสามารถต่างกันและเพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณก์ารเปน็ผูช้นะและมคีวามสำาเรจ็ โดย
การเรียนแบบร่วมมอืมหีลายรปูแบบ ซึง่หนึง่ในนัน้
คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ TAI (Team Assisted Individualization) 
เป็นการเรียนการสอน ท่ีผสมผสานระหว่างการ

สอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และ
การสอนรายบคุคล (Individualization Instruction)  
เข้าด้วยกัน เน้นผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่ม ภายใน
กลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มี ความสามารถ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน หรือ โดยให้ผู้เรียนได้
ลงมือทำากิจกรรมในการ เรียนได้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมี
ทักษะการทำางานเป็นทีม รวมไปถึงผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งข้ึน  
(สุรพงษ์ ทองเวียง, 2551) และจากการศึกษา
งานวจิยัของ วนดิา เงาะจนัทรา พบวา่ ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณติศาสตร ์หลงัการจดัการเรยีนรูส้งูกวา่กอ่นการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การวัดความยาว อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 
1 สำาหรับวิศวกร เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ TAI เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนในการนำา
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เพื่อเพิ่มผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ง ลมิติและความตอ่เนือ่ง 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ลิมิตและความต่อเน่ือง ระหว่างก่อนและ
หลังใชแ้ผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ TAI 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เรียน เรือ่ง ลมิติและความตอ่เนือ่ง โดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ข้ัน (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือ TAI

สมมติฐานการวิจัย 
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้โดยใช้แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI ในรายวิชาวิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับวิศวกร 
เรือ่ง ลมิติและความตอ่เนือ่ง มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนที่สูงขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเรื่องการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังภาพประกอบ 1

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ซึง่ลงทะเบียนเรยีน วชิาแคลคลูสั 1 สำาหรบัวศิวกร 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์ซึง่
ลงทะเบียนเรียน วิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับวิศวกร 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 
40 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัด 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI-INITIATING 
STRUCTURE

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เรื่อง ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน ประกอบด้วย สาระการเรียน
รู ้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เนือ้หาสาระ กจิกรรมการ
เรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน และการวดัผล
และประเมินผล 

2. บทเรียนเสริมรายวิชาแคลคูลัส 1 
สำาหรับวิศวกร เรื่องลิมิตและความต่อเน่ืองของ
ฟังก์ชัน ประกอบด้วย ความหมายของฟังก์ชัน  
ลิมิตของฟังก์ชัน การหาค่าของลิมิตและลิมิตทาง
เดียว ลิมิตที่เกี่ยวข้องกับค่าอนันต์ และความ 
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน เรือ่ง ลมิติและความ
ตอ่เน่ืองของฟงักช์นัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย
ข้อสอบอัตนัย จำานวน 15 ข้อ 40 คะแนน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนผ่านแผนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วม
กับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขั้นตอนก�รคัดเลือกนักศึกษ�ผู้สอน 

มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยพบปะพูดคุยกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับวิธีการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ TAI และอธิบายหน้าที่ของนักศึกษา 
ผู้สอน รวมทั้งประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น นี้

2 .  ผู้ วิจัยทำาการทดสอบก่อนเรียน  
(Pre-test) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และนำาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาเรียงลำาดับจากมากไป
หาน้อย และนำานักศึกษามาแบ่งกลุ่มแบบ 4 คน 
ได้แก่ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน 
ดังภาพประกอบ 2

คนเก่ง (1 คน)

คนปานกลาง (2 คน)

คนอ่อน (1 คน)

ภ�พประกอบ 2 รูปแบบการแบ่งกลุ่ม
  

3) ผูวิ้จยัคดัเลอืกนกัศกึษาทีม่คีะแนนผล
สัมฤทธิ์สูงและมีความสมัครใจที่จะเป็นนักเรียน 
ผู้สอน มา 10 คน 

4) ผู้วิจัยจัดตารางเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์ 
ในช่วงเวลา 15.30-16.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาผู้สอนได้มีเวลาพบปะ ขอคำาปรึกษากับ
ผู้วิจัย 

2. ขั้นก�รทดลอง 

มีขั้นตอนดังนี้ 

1 . ผู้ วิจัยทำาการฝึกอบรมนักศึกษา  
เกี่ยวกับขั้นตอนกิจกรรมการเรียนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ TAI โดยเตรียมเนื้อหาในบทเรียน เรื่อง ลิมิต
และความต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนผู้สอน และให้
นักศึกษาผู้สอน สอนให้ผู้วิจัยดู ใช้เวลาคนละ 15 
นาท ีเนือ่งจากผูวิ้จยัตอ้งการศกึษาบคุลกิภาพและ
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ลักษณะวิธีการสอนของนักศึกษาผู้สอน พร้อมให้
คำาแนะนำา เพื่อให้นักศึกษาผู้สอนสามารถไปสอน
เพื่อนได้จริง 

2. เตรียมห้องทดลอง สภาพห้องเรียนที่
ใช้ในการดำาเนินการทดลองต้องไม่มีเสียงรบกวน 
มีแสงสว่างพอเพียง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก

3. ขั้นก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก่อนทำาการทดลองผู้วิจัยทำาการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ผู้วิจัยดำาเนินการสอนด้วยตนเองโดย
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เรือ่ง ลมิติและความตอ่เนือ่ง 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยในครั้งนี้

3. ดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ TAI ซ่ึงใช้ทั้งหมด 3 แผนการสอน ใช้เวลา
ทดลอง 9 ชั่วโมง 

4. เมื่อดำาเนินการสอนครบตามแผนแล้ว 
ผู้วิจัยดำาเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียว
กับการทดสอบก่อนเรียน 

5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนผ่านแผนการสอนโดยใช้การจัดการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5Es) รว่มกบั 
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI 

6. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  
เพือ่นำาผลคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์โดยวธิกีารทาง
สถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5Es) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เรื่ อง  
ลิมิตและความต่อเนื่อง โดยใช้สูตร E

1
/E

2
 ให้มี

ประสิทธิภาพ 75/75 แผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
ได้ค่าประสิทธิภาพ 90 /85.83

การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือ TAI ปรากฏดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง 
ตามหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ TAI

จำ�นวนนักศึกษ� คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน

ก่อนเรียน
ผลรวมของคะแนน

หลังเรียน
ดัชนีประสิทธิพล

(E.I.)

40 40 680 1360 0.7391
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในรายวิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับวิศวกร เรื่อง ลิมิต
และความต่อเนื่อง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ TAI พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
โดยใชก้ารวเิคราะห ์t-test (Dependent Sample) 
ผลวิเคราะห์ปรากฏผลดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ในรายวิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับ
วิศวกร เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI

ก�รทดสอบ S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 17 2.69
24.70 .000

หลังเรียน 34 1.44

การศึกษาความพึงพอใจ นักศึกษาที่
เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินของลิเค
อร์ท (Likert) เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ระดับ

ผลการวิจัย
1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI ได้ค่าประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ E1 เท่ากับ 90 และ 
E2 เท่ากับ 85.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ข้ัน (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือ TAI เท่ากับ 0.7391 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.91

3. นักศึกษาที่ เรียนโดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 

4. นักศึกษาที่ เรียนโดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ( =4.63, S.D.=0.62)

อภิปรายผล
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI ได้ค่าประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 90/85.83 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 75/75 สอดคล้อง
กับกรมวิชาการ (2545) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เรียน
ได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
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(5Es) ทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณิตศาสตร์สูงขึ้น อีกทั้งการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีขั้นตอนเป็นลำาดับช่วยให้
นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำากิจกรรมต่างๆ 
ทำาให้นักเรยีนไดแ้สดงออกตามความสามารถ ของ
ตนเอง อีกทั้งยังทำา ให้นักเรียนจะเกิดความภาค
ภูมิใจที่ได้ค้นพบคำาตอบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2545: 56) 
และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2545: 195) รวมถึง
การจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื TAI เปน็วธิกีาร
จัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักศึกษาคละ
ความสามารถซ่ึงจะทำาให้นักศึกษากลุ่มเก่งและ
กลุ่มปานกลาง ช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มอ่อน
ได้ ซึ่งจะทำาให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษา
บทเรียนใหม่ และนักศึกษากลุ่มอ่อนสามารถ
ให้เพื่อนนักศึกษากลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางใน
กลุ่มตัวเองช่วยอธิบายบทเรียนที่ตนเองไม่เข้าใจ 
รวมทั้งเป็นการ ฝึกทักษะ ด้านการสื่อสารอีกด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1987) 

2. นักศึกษาที่ เรียนโดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่อง
มาจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
กับกลุ่มร่วมมือ TAI เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
เรยีนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ซึง่สมาชิกในกลุม่จะประกอบ
ด้วยนักศึกษาท่ีมีความสามารถ เก่ง กลาง และ
อ่อน โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบ
และมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม

นักศึกษาเก่งจะช่วยสอนสมาชิกในกลุ่มท่ีไม่เข้าใจ
เนื้อหาโดยครูจะเป็นผู้คอยดูแล สังเกตการณ์และ
ใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่นกัศกึษาตอ้งการ นกัศกึษา
ได้รับการเรียนโดยใช้ระบบการทำางานเป็นกลุ่ม  
นักศึกษาได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันภายในในกลุ่ม และได้ฝึกฝนทักษะ 
การทำางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เป็นกันเอง มีความสุขในการร่วม
กิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้มีการทดสอบย่อย
เพือ่ใหน้กัศกึษาทราบพฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง  
มีการรับรองผลงาน เผยแพร่ช่ือเสียงของกลุ่ม 
โดยการยกยอ่งชมเชย หรอืใหร้างวัล ทำาใหน้กัเรยีน
เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของตนเองและกลุ่ม
ทำาให้การเรียนมี ประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

3. นักศึกษาที่ เรียนโดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TAI มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ( =4.63, S.D.=0.62) เนื่อง
มากจาก เป็นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น (5Es) จะทำาให้นักศึกษาเข้าถึงความรู้ได้ด้วย
ตนเองและ นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข Eisenkraft (2003) และ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เป็นการ
สอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ยั่วยุให้
ผู้เรียนสนในที่จะเรียน ช่วยเสริมความ ร่วมมือใน
การทำางานกลุ่ม ทำาให้นักศึกษาเกิดความสามารถ
ทีจ่ะคดิ คำานวณหรอืทำาโจทยป์ญัหาในเรือ่งทีเ่ขา้ใจ
แล้วด้วยเทคนิค วิธีการต่างๆ สามารถพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจให้เป็นทักษะที่ ชำานาญได้  
(นันทนาภรณ์ ภูมิพยัคฆ์, 2551: 23)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยต้องทำาการ อธิบาย ชี้แจ้ง นักศึกษา
ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึรายละเอยีดและขัน้ตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะนักศึกษายังไม่ 
คุ้นชินกับวิธีการจัดการ เรียนการสอนลักษณะนี้ 
ครูจึงควรดูแลเอาใจใส่ และ คอยสังเกตนักศึกษา
แต่ละคนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ 
ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.2 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
ท่ีนักศึกษาจะต้องค้นคว้า และ สร้างองค์ความรู้ 
ดว้ยตนเอง ถ้านักศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานไมเ่พยีงพอ  
อาจได้ขอความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้สอนควร
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และองค์
ความรู้ที่นักศึกษาได้ทุกครั้งโดยใช้คำาถามหรือให้
นกัศกึษายกตัวอยา่งเพ่ิมเตมิ เพ่ือเปน็การทบทวน
และเป็นข้อมูลย้อนกลับให้นักศึกษาได้ประเมิน
ตนเองว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ TAI ครูผู้สอนควรให้เวลา นักศึกษาใน
การทำากิจกรรมภายในกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการแก้
ปัญหา ให้นักศึกษาแก้ปัญหาและหาคำาตอบด้วย
ตนเอง ดงันัน้ควรมกีารปรบัยดืหยุน่เวลาใหเ้หมาะ
สมกับกิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI วิธีการจัดการ
เรยีนรูท้ัง้สองแบบนี ้เปน็วธิกีารทีช่ว่ยพฒันาทกัษะ 
กระบวนการคิด เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้เรียน ดังนั้นควรทำาการวิจัยกับนักศึกระดับที่ 
แตกตา่งกัน คณะทีต่า่งกัน เพือ่ศกึษาว่านกัศกึษาม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันหรือไม่

2.2 ควรมีการศึกษา เกี่ยวกับผลการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI ใน
เนื้อหาวิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับวิศวกร อื่นๆ เช่น 
การหาอนุพันธ์
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