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ผลของการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มทีม่ีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์   
และพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก จังหวดันครราชสีมา 
The  Effect of  Group Investigation Learning on ScienceAchievement and Group Work Behavior of  

Matthayomsuksa 1 Students at  Chumchonbandanjak School  in  Nakhon Ratchasima Province 
 

อรุณศรี  สีหปัญญา (Arunsri  Seehapanya)* ดร.ประยทุธ ไทยธานี (Dr.Prayut Thaithani)** 
 

                                                                            บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนชุมชนบา้นด่านจาก  จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน 20 คน  ซ่ึงไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจง  ดาํเนินการทดลองโดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัคือ  แผนการจดัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t-test) 

 ผลการวจิยัพบวา่  
                1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มไม่สูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 70 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
                3.  พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

 ABSTRACT 
                 The purpose of this research  was to study  the achievement  of  Science  and  Group of  Behavior  of 
Matthayomsuksa 1 students studying the group investigation  activities . Samples were  20 students studying  in 
Matthayomsuksa 1 of  Chumchonbandanjak school , Nakhon Ratchasima  Province. They were purposively selected.   
The research tools were lesson plans using the group investigation  activities,  the achievement test and students’ 
group working behaviors. Data were analyzed to find out the mean, percentage, standard  deviation and  t-test. 
 The results were as follows : 
                 1. The  achievement  of  Science of  Matthayomsuksa 1 students  using the group  investigation  activities  
after learning  was  higher  than  before  learning  statistically  significant  at  0.05  level.  
                 2. The  achievement of  Science  of   Matthayomsuksa 1  students  by  group  investigation  after learning 
wasn’t  higher  than  before  learning  in  70  percent threshold   statistical  significant  at  0.05  level.  
                 3. The  students’ group  working  behaviors  of  Matthayomsuksa 1  students  after  learning  was  higher  
than before  learning  statistically  significant  at  0.05  level. 
 

 
คาํสําคญั:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
Key  Words:  Achievement of Science, Group of Behavior, Group Investigation activities 
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** รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
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บทนํา 

  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ่งในสังคมโลก 
ปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั
ทุกคนทั้ งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และผลผลิต   
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ช้เพ่ืออาํนวยความสะดวกในชีวิต 
และการทํางาน   เห ล่าน้ีล้วน เป็นผลของความ รู้
วิทยาศาสตร์  ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ วทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิด  
ทั้ งความคิด เป็น เห ตุ เป็นผล   คิดส ร้างสรรค์   คิด
วิเคราะห์  วิจารณ์     มีทักษะสําคญัในการคน้ควา้หา
ความรู้มีความสามารถ ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมี
ประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็น
วฒันธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการ
เ รี ย น รู้  ( Knowledge-based society)   ทุ ก ค น จึ ง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพ่ือท่ีจะ
มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ี
มนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล  สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  กลุ่มสาระการ
เรียน รู้วิท ยาศ าสต ร์ มุ่ งห วังให้ ผู ้ เรี ยน ได้ เรี ยน รู้
วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ  
มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้  โดย
ใช้กระบวนการในการสืบ เสาะหาความ รู้   และ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) และในปัจจุบันน้ี ทุกคนมีความผูกพันอยู่กับ
ความเจริญ กา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกลมหายใจเข้าออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีอยู่ใน
สังคมเมือง  ยิ่งตอ้งผูกพนัตนเองติดอยูก่บัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้  เม่ือมนุษย์
เพ่ิมมากข้ึนความตอ้งการปัจจยัต่างๆ ในการดาํรงชีวิต
ก็เพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตวั มนุษยจึ์งมีการแข่งขนัใน
การสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้ึน เพ่ือ

ความเป็นผู ้นําทางเศรษฐกิจและสังคม  (สุกานดา, 
2553)  และความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้คนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  การ
ดูแลรักษา  ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยัง่ยืน ดาํเนินชีวิต
ร่วมกนัในสังคมโลกไดอ้ย่างมีความสุข  และบทบาท
ของวิทยาศาสตร์สร้างคนให้มีมานะอดทน เป็นคนไม่
หลงงมงาย เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนท่ีไม่ถูกชักจูงไป
ในทางเส่ือมทรามไดง่้าย ๆ นอกจากน้ีวิทยาศาสตร์ยงั
ช่วยให้สมาชิกในสังคม ตระหนักถึงความสําคญัของ
การทํางาน เป็นระบบ เป็น ทีมห รือ เป็นห มู่คณะ 
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคมส่วนรวม
จากพฤติกรรม หรือการกระทาํของสมาชิกแมเ้พียงคน
เดียวหรือกลุ่มหน่ึง (ชยัวฒัน์, 2528) 

จากการรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ท างก าร เรี ยน  (O-NET)  วิ ช าวิ ท ยาศ าส ต ร์   ชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านด่านจาก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีคะแนนเฉล่ียใน
ระดับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 26.99  ระดับสังกดัคิด
เป็นร้อยละ 29.29  ระดบัจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 27.87  
และระดบัประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.17 (สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5, 2553)  
จะเห็นไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยูใ่น
เกณฑท่ี์ตํ่า  ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  ส่วน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก  มี
คะแนนเฉล่ียโดยรวม  ร้อยละ 68.18  ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70  ท่ีโรงเรียนกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัสถานศึกษา  (โรงเรียนชุมชนบา้นด่าน
จาก, 2553)  และจากการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผูว้ิจยัยงัไดพ้บปัญหาใน
ด้านการให้ความร่วมมือในการทํางาน   ผูเ้รียนขาด
ความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือกนั  ไม่แบ่งงานกนัทาํ  
ไม่ช่วยกนัคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหา  ต่างคนต่างทาํงาน  
ขาดความรับผิดชอบ  และขาดการยอมรับผูอ่ื้น ซ่ึงใน
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ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  
เ พ่ื อ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ส าม าร ถ ใช้ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถของแต่ละคน  ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้บรรลุผลสําเร็จได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงควรยึดหลกั
จิตวิทยาของการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 11 ประการ  
คือ  ความไวว้างใจ  ความอดทน  ความมีเหตุมีผลและ
ความถูกต้อง  การบริหารจัดการ  ความเต็มใจ  การ
แนะนํา  การยอมรับนับถือ   ความรู้ความชํานาญ  
เชาวน์ปัญญา  ความเมตตากรุณา  ความอ่อนนอ้มถ่อม
ตน  และการยึดเป้าหมายเป็นหลกั  และควรพยายาม
หลีกเล่ียงพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคต่์าง ๆ  ท่ีจะเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันางานกลุ่ม  รวมทั้ งตระหนักใน
ขอ้ท่ีควรกระทาํและไม่ควรกระทาํในการพฒันาการ
ทาํงานกลุ่มด้วย  ก็จะช่วยให้การทาํงานร่วมกันเป็น
กลุ่มสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ตามท่ีต้องการ 
(พรรณราย, 2548)  การทาํงานเป็นกลุ่มเป็นแนวทาง
หน่ึงในการพัฒนากิจกรรมให้ผู ้เรียนได้มีโอกาส
ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกนัช่วยกนัทาํงาน  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  ขยายความเข้าใจ  มีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั  (สุวิทย,์ อรทยั, 2550)  และทิศนา(2553)  ได้
กล่าวถึงการทาํงานเป็นกลุ่มวา่  เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  กระบวนการทาํงานกลุ่มท่ีดี  จะช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางสังคมและขยายขอบเขต 
ของการเรียนใหก้วา้งข้ึน  

จากสาเหตุและปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาเพื่อหาวิธีพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มของ
นกัเรียน  พบวา่วิธีการสอนท่ีเหมาะสม คือ การเรียนรู้
โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  (Group 
Investigation Learning)  เป็ น วิ ธี ก ารส อน ท่ี น่ าจ ะ
สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  โดยนาํวิธีการสอน
ดงักล่าวมาจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนในชั้นน้ีมีความรู้พื้นฐานท่ีจะ
ส่งผลต่อการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (O-

NET)  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  อยู่ใน
เกณฑ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน)   การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม   เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี มีความ
เหมาะสมในการเสริมสร้างทกัษะทางสังคมของผูเ้รียน  
เน่ืองด้วยเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแบ่ง
ผู ้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ  สมาชิกในกลุ่มมีความ
แตกต่างกนั  แต่เวลาเรียนตอ้งร่วมมือกนั  คือ  คนเก่ง
ต้องพยายามช่วยคนอ่อน     ทั้ งยงัเป็นรูปแบบการ
เรี ยน รู้ ท่ี นั ก เรี ยน แก้ ปั ญ ห าโด ยก ระบ วน ก าร
ประชาธิปไตย  เป็นกลุ่มท่ีสืบเสาะแสวงหาความรู้
ภายใตค้วามเป็นประชาธิปไตยเป็นหลกั  ผูเ้รียนตอ้ง
ถกเถียงและตกลงกนัภายใตค้วามสามารถของแต่ละ
บุคคลภายในกลุ่ม  โดยมีการแข่งขนัระหว่างกลุ่มและ
มีความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม  เพ่ือนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของการเป็นพลเมืองดีของสั งคม   (Joyce & Weil,  
1996)   การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่ม    เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งสอนกระบวนการ
เรียนแก่นกัเรียน  ประกอบการสอนให้นกัเรียนเกิดการ
อยากรู้อยากเห็น  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม
สืบสวน  เพ่ือค้นหาคาํตอบสําหรับปัญหาใดปัญหา
หน่ึง  นกัเรียนจะตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม ตอ้งปรึกษาหรือ
แบ่งหน้าท่ีการงาน   จะต้องถกเถียง   เสนอข้อมูล  
อธิบายขอ้สรุปสําหรับขอ้คิดเห็นแต่ละขอ้  การสอน
ตามรูปแบบน้ีมีแนวคิดเร่ืองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  กล่าวคือ  เป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นวา่ผูอ่ื้นคิดอยา่งไร  และเขา้ใจการทาํงานของ
ผูอ่ื้น  ได้แก้ปัญหาร่วมกับผูอ่ื้น  การสอนแบบน้ีจึง
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิต แบบประชาธิปไตย (นวล
จิตต์, 2540) ดงังานวิจยัของสุวคนธ์  (2541)  ไดศึ้กษา
ผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะเป็นกลุ่มท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  พบวา่ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑก์ารปฏิบติักิจกรรม
ตามใบงาน  และนักเรียนร้อยละ  63.75  มีความรู้สึก
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ชอบมากในการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่ม  สอดคลอ้ง
กบัอุบล (2551)  ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย  และความสามารถในการ
ทาํงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  ท่ีไดรั้บวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  มี
คะแนน เฉ ล่ี ยหลัง เรี ยน สู งกว่า ก่ อน เรียน   และ
ความสามารถในการทาํงานกลุ่มทั้ง5องคป์ระกอบของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัไดรั้บวิธีสอนแบบ
สืบ เสาะหาความ รู้ เป็นก ลุ่ม   อยู่ในระดับ สู งทุก
องคป์ระกอบ      

จากปัญหาท่ีพบและเหตุผลขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะนําการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม   (Group Investigation Learning) มา
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และ
พฤติกรรม  การทํางาน เป็นกลุ่มของนัก เรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี1  โรงเรียนชุมชนบา้นด่านจาก  จงัหวดั
นครราชสีมา  โดยมีความเช่ือว่าจะช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์สูงข้ึนอยูใ่นเกณฑ์
ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน)  และเกณฑคุ์ณภาพในระดบัโรงเรียน  และได้
ฝึกการทํางานในลักษณะ ของการทํางานเป็นกลุ่ม  
นกัเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีรับมอบหมาย  กลา้
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  มีส่วนร่วมในการทาํงาน  รู้จักแสวงหาความรู้  
และมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั     
 

วตัถุประสงค์การวจิัย    
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อน
และหลังการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงั

การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มกบั
เกณฑร้์อยละ 70 

3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
เป็นกลุ่มของนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและ
หลงั 
การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สารและการ
จําแนก   โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์   
ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนโดยวดั
ความสามารถด้าน ต่าง  ๆ   5 ด้าน  คือด้านความ รู้        
ความเขา้ใจ  ด้านการสืบเสาะหาความรู้  ด้านการนํา
ความรู้และวิธีการ  ทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้ ดา้นเจตคติ
และ   ความสนใจ   และด้านทักษะปฏิบัติการ   ท่ี
ค รอบ ค ลุ มม าตรฐ าน ก าร เรี ยน รู้ /ตัว ช้ี ว ัด  และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ตามแนวคิดของ Benjamin และ 
Bloom   ดงัน้ี  (ทบวงมหาวทิยาลยั,  2525)    

1.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้น
ความสามารถเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดา้นความสามารถใน
การจดจํา  อธิบาย  และให้ เหตุผลเก่ียวกับคําศัพท ์ 
ขอ้เท็จจริง  แนวความคิด  กระบวนการ หลกัการและ
ทฤษฏีต่าง ๆ 

1.2  ด้านการสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน
ดา้นความสามารถในการสังเกต  การวดั  การมองเห็น
ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหา  การตีความหมายและลง
ขอ้สรุป  ตลอดจนการสร้างการทดสอบและการแกไ้ข
แบบจาํลองทฤษฎี 

1 .3   ด้านการนําความ รู้และวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้   หมายถึง   การเป ล่ียนแปลง
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พฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านความสามารถท่ีจะใช้
ความรู้  และวิธีการ    ทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใน
ชีวติประจาํวนั 

1.4  ด้านเจตคติและความสนใจ  หมายถึง  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู ้เรียน
ท างด้านความ รู้ สึ กและอารม ณ์   ซ่ึ ง มี ขอบ เขต
กวา้งขวางรวมความสนใจและเจตคติ   

1.5  ด้านทักษะปฏิบัติการ  หมายถึง  การ
เป ล่ี ยน แป ล งพ ฤ ติ ก รรม ก าร เรี ยน รู้    ใน ด้ าน
ความสามารถท่ีจะใชเ้คร่ืองมือปฏิบติัการ   
           2.  พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  หมายถึง  
การแสดงออกในขณะท่ีนกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม               
โดยพิจารณาจาก                 
           2.1  ความสนใจความกระตือรือร้น  หมายถึง  
การแสดงออกในดา้นความรู้สึกชอบ  พอใจ  มีใจจดจ่อ  
ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ไดแ้ก่  มีความตั้งใจในการ
ทาํงาน  ขยนัขันแข็งทํางาน  มานะอดทนทํางานให้
สาํเร็จ   
              2.2  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
หมายถึง  การแสดงออกในการเสนอความคิดเห็นและ
เสนอแนะความคิดในการทาํงาน  ไดแ้ก่  สมาชิกแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์ การยอมรับ
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของเพ่ือน  และยอมรับ
มติส่วนใหญ่ของกลุ่ม 

2 .3   ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ใน งาน ท่ี ได้ รั บ
มอบหมาย  หมายถึง  การแสดงออกในการทาํงานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบในการทาํงาน
เป็นกลุ่ม   ได้แ ก่     ความ รับผิดชอบงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย   ความตั้ งใจ       ในการทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายและร่วมกันปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาท่ี
กาํหนด 
                2.4  การให้ความร่วมมือในการทาํงานเป็น
กลุ่ม  หมายถึง  การแสดงออก   ในการช่วยเหลือเพ่ือน
ในกลุ่ม  โดยการติดต่อส่ือสาร  ประสานงานและการ
ตดัสินใจ            ในการแกปั้ญหางานของกลุ่ม  ไดแ้ก่  

มีความเห็นอก  เห็นใจกนั  มีความพยายามปฏิบติังาน
ร่วมกับเพ่ือน   มีการประนีประนอมในการทํางาน
ร่วมกนัและร่วมภาคภูมิใจในผลงานของกลุ่ม      
            3. การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม  โดยมีลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดของ  Joyce &Weil  (1996)  ดงัน้ี 

3 .1   ขั้ น เสนอสถานการณ์ ท่ี เป็น ปัญหา  
หมายถึง  นักเรียนร่วมกันเสนอปัญหาท่ีครูกําหนด
สถานการณ์ให ้

3 .2   ขั้ น พิ จารณ าปัญห า   หมายถึ ง   ให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาปัญหา ท่ีเสนอและ
ศึกษ า      ใบความ รู้จ ากค รู   เพ่ื อ เช่ื อมโยงไป สู่
จุดประสงคท่ี์กาํหนด 

3.3  ขั้นวางแผน  หมายถึง  ให้นกัเรียนแต่ละ
ก ลุ่มได้ ร่วม ศึกษา   ร่วมกัน คิดวางแผนขั้ นตอน              
ในการศึกษาคน้ควา้ตามใบกิจกรรม  โดยการกาํหนด
หนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม  และมอบหมายการทาํงาน 

3.4  ขั้นลงมือปฏิบัติ  หมายถึง  นักเรียนแต่
ละคน ในก ลุ่มค้น คว้าห าความ รู้    ตาม ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย พร้อมทั้งร่วมกนัปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีเน้น
การส่งเสริมการทาํงานเป็นกลุ่ม  โดยครูผูส้อนจะคอย
แนะนาํและช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรม  เพ่ือนาํผล
มาอภิปรายสรุปสาระสาํคญัของกลุ่ม 

3.5  ขั้นรวบรวม  วิเคราะห์ขอ้มูล  และเสนอ
ผลงาน  หมายถึง  นักเรียนไดเ้สนอผลงานท่ีตนเองได้
ศึกษาร่วมกัน   อภิปรายสรุปเป็นความคิดของกลุ่ม  
และบนัทึกในแบบบนัทึกกิจกรรมส่งตวัแทนนาํเสนอ
ผลการศึกษาหน้าชั้ นเรียน   และนักเรียนในชั้ นได้
ร่วมกนัวเิคราะห์  วา่บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดหรือไม่ 

3.6  ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่  
หมายถึง  เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายบทเรียน  โดย
นกัเรียนและครูผูส้อน  หลงัจากนั้นนาํความรู้ไปขยาย
ต่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในรูป
ของแผนผงัความคิด  พร้อมทั้งประเมินผลการทาํงาน
เป็นกลุ่ม 
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           4.  เกณฑ์ร้อยละ  70  หมายถึง  ระดับคุณภาพ
จากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ของโรงเรียนชุมชนบา้นด่านจาก 
   

วธีิการวจิัย                                                                                 

               กลุ่มตัวอย่าง 
               กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนชุมชนบา้นด่านจาก  อาํเภอโนนไทย  จงัหวดั
นครราชสีมา  จาํนวน 1 ห้อง  รวม 20 คน  ซ่ึงไดจ้าก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  สารและการจาํแนก      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน  6 แผน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล   ได้แก่   แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  จาํนวน 30 ขอ้  
และแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม              
               การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์    

2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สารและ
การจาํแนก  ตามแผนการจดัการเรียนรู้  จาํนวน 6 แผน  
พร้อมทั้ งสั ง เกตพฤติกรรมการทํางาน เป็นก ลุ่ม               
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 และ6   

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

4. นาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานเป็นกลุ่ม  มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
 

 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. คาํนวณค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนรู้โดย
การสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยใช้สถิติ t – 
test   for dependent  

3. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียน รู้โดยการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มกบัเกณฑ์ร้อยละ 70  
โดยใชส้ถิติ t – test  One sample 

4. เป รียบ เทียบคะแนนจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มก่อนและหลงัการเรียนรู้
โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  โดยใชส้ถิติ     
t – test for dependent  
 

ผลการวจิัย 
ตารางที่  1 การเป รียบ เที ยบผลสั มฤท ธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี  1      ก่อนและหลังการเรียน รู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
สภาพการณ์       N     คะแนนเตม็    X       S.D        t            p 
ก่อนเรียน          20            30          10.5      1.96    
                                                                               24.61*    .00      
หลงัเรียน          20            30           21.5     1.82 

  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
จากตารางท่ี   1  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
หลังการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่ม   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั  .05 

ตารางที่   2  การเป รียบเทียบผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัการเรียนรู้
โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มสูงกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 70   
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สภาพการณ์    N     คะแนน     คะแนน      X       S.D      t        p 
หลงัเรียน                   เตม็       ร้อยละ70  
                      20         30              21          21.5    1.82    1.23    .12 

 

จากตารางท่ี   2  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัการเรียนรู้โดยการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70        ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 

ตารางที่  3  การเป รียบ เที ยบพฤติกรรม           
การทาํงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม   
 

สภาพการณ์      N     คะแนนเตม็     X        S.D       t            p 
ก่อนเรียน         5             12            7.00       .79 
                                                                                10.91*    .00     
หลงัเรียน         5             12             10.70     .84 

  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
  

จากตารางท่ี  3  พบว่าพฤติกรรมการทาํงาน
เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการ
เรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  สูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
  การวิจัยคร้ังน้ี  พบว่าผลของการเรียนรู้โดย
การสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการทาํงาน
เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ชุมชนบ้านด่านจาก  จังหวัดนครราชสีมา  ผู ้วิจัยมี
ประเดน็อภิปราย   ผลดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนรู้
โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม   พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ 
ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียน รู้โดยการสืบ เสาะ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ใช้กระตุน้ความสนใจ  และความตอ้งการในการสืบ
สอบและแสวงหาความรู้  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น
อยา่งกวา้งขวาง  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนใน
การแสวงหาความรู้โดยการฝึกทักษะการสืบสอบ  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   และทักษะ
กระบวนการกลุ่ม  ผูเ้รียนดาํเนินการแสวงหาความรู้
ตามแผนงานท่ีกําหนด  ผู ้เรียนแต่ละกลุ่มรวบรวม
ขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  ต่อจากนั้น
แต่ละกลุ่มนําเสนอผล  อภิปรายร่วมกันทั้ งชั้น  และ
ประเมินผลทั้ งด้านผลงานและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ไดรั้บ (ทิศนา, 2555)  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
หลากหลาย  ผู ้สอนแนะนําวิธีการทํางานกลุ่ม การ
สืบค้น  และรวบรวมข้อมูลความรู้ ในแต่ละหัวข้อ  
ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการศึกษาคน้ควา้
ในหัวขอ้ของตน จากนั้นแบ่งงานกนัทาํตามท่ีวางแผน
กนัไว ้ เม่ือทุกกลุ่มศึกษาคน้ควา้เสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้
ทุกกลุ่มเสนอผลงานของกลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนาํเสนองาน หลงัจากนั้นมีการประเมินผล
งาน  และการทํางานกลุ่มของกันและกัน   (นาตยา, 
2543)  จากการวิจัยคร้ังน้ี  พบว่านักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองภายใตก้ระบวนการกลุ่ม  ทาํงานอยา่ง
เป็นระบบตามขั้ นตอน   มีการแบ่งหน้าท่ีกันตาม
ศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน  จากการสังเกตนกัเรียน
ท่ี เรียนเก่งห รือปานกลางจะเป็นผู ้นําการทดลอง 
สรุปผลการทดลองและตอบคําถามท้ายกิจกรรม  
นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนจะเป็นผูเ้ตรียมอุปกรณ์การทดลอง
ตลอดจนการจัดหาวสัดุท่ีจะนํามาทดลอง  โดยมีครู
คอยแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด  นกัเรียนเรียนรู้โดยการศึกษา
ใบความรู้  ทาํความเขา้ใจในใบกิจกรรม  ศึกษาวิธีการ
ทดลอง  เตรียมอุปกรณ์การทดลอง  ทาํการทดลองตาม
ขั้นตอน  บันทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  
ตอบคาํถามท้ายกิจกรรม  สรุปความรู้ในรูปแผนผงั
ความคิด  และนําเสนอผลการศึกษา  หลงัจากนั้นครู
และนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์  อภิปรายผลการทดลอง  
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เฉลยคาํถามทา้ยกิจกรรม  แผนผงัความคิด  ท่ีถูกตอ้ง
เพ่ือให้นักเรียนนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุวคนธ์ (2541)  ไดศึ้กษา
ผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะเป็นกลุ่มท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  พบวา่ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์การปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน  ละเอียด (2547)  ได้ศึกษาการ
พฒันาความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ระดับช่วงชั้นท่ี 2  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4)  โดยการ
เรียนแบบร่วมมือตามวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
หลงัการเรียนแบบร่วมมือตามวธีิสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่มสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษก่อน
การเรียนแบบร่วมมือตามวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็น
กลุ่ม   และวิมลรัตน์  (2551)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความฉลาดทางอารมณ์  
ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดการเรียน รู้แบบ
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  หลัง
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ส่วนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มกบัเกณฑ์ร้อยละ 70  พบวา่ไม่
สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70  ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว้  เน่ืองจากหลังการทดลอง   นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70  จํานวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 65  ของ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์  และอีกจาํนวน 7 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 35  ของนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ งน้ีอาจมี
สาเหตุมาจากโรงเรียนกาํหนดเกณฑ์สูงเกินไป  ไม่
คาํนึงถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน  ซ่ึงเป็น
โรงเรียนขยายโอกาส  นักเรียนอาจไม่มีพื้นฐานใน

เน้ือหาท่ีผูว้ิจยันาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  สารเน้ือเดียวกบัสารเน้ือ
ผสมต่างกนัอยา่งไร  ในขั้นสรุปผลการทดลอง  พบว่า
นักเรียนแต่ละกลุ่มไม่สามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจนว่า  
สารชนิดใดเป็นสารเน้ือเดียวหรือสารชนิดใดเป็นสาร
เน้ือผสม  และจากการตรวจคาํถามท้ายกิจกรรมของ
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  พบวา่แต่ละกลุ่มไดค้ะแนนไม่ผา่น
เกณฑ์ท่ีกาํหนด  และอาจมีสาเหตุมาจากการมีเวลาท่ี
จาํกัดในการจัดการเรียนรู้  เน่ืองจากทางโรงเรียนมี
กิจกรรมท่ีจะต้องจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกนั  จึงทาํให้ครูและนักเรียนตอ้งเร่งรีบ
ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการจดัการเรียนรู้ให้เสร็จทนั
ในเวลาท่ีกาํหนด  จึงไม่มีเวลาทบทวนความรู้ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
  2 .  พฤติกรรมการทํางาน เป็นก ลุ่มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มสูงข้ึนเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน ทุกพฤติกรรม  ดัง น้ี   1) ความสนใจ   ความ
กระตือรือร้น  ก่อนเรียน 60.00  และหลงัเรียน  93.33  
2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ก่อนเรียน  
53.33  และหลังเรียน  66.67  3) ความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  ก่อนเรียน  67.67  และหลัง
เรียน   93.33  และ   4)  การให้ความร่วมมือในการ
ทาํงานกลุ่ม  ก่อนเรียน  53.33  และหลงัเรียน  86.67  
โดยเฉพาะพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน
กลุ่มมีคะแนนสูงกวา่ทุกพฤติกรรม  และพฤติกรรมท่ีมี
คะแนนตํ่าสุด  คือ  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิด เห็น   การเรียน รู้โดยการสืบ เสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  เป็นการส่งเสริมการทาํงาน
ของนกัเรียนท่ีสมาชิกในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัในการคิด  
ร่วมกนัในการปฏิบติักิจกรรมแนะนาํเพ่ือนในการเรียน  
มีเป้าหมายความสําเร็จในการเรียนร่วมกนั  ส่งผลให้
นักเรียนมีความสนใจ  กระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  นักเรียนทุกคนใน
กลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  นกัเรียนท่ีไม่ค่อยกลา้
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แสดงออกเม่ืออยูก่บักลุ่มของตนเองกลา้พูด  กลา้แสดง
ความคิดเห็น  เพ่ือให้ผลงานของกลุ่มตนเองมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด  นักเรียนทุกคนในกลุ่มมี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  และให้
ความร่วมมือในการทาํงานเป็นกลุ่มมากข้ึน จากการ
สังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขกบัการทาํงานร่วมกนั  
จะมีบ้างบางคนท่ียงัไม่พัฒนาการทํางานเป็นกลุ่ม  
อาจจะขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  สุวคนธ์ (2541)  ได้ศึกษาผลการใช้
รูป แบบการสอนแบบ สืบ เส าะ เป็นก ลุ่ม ท่ี มี ต่ อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน   ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  พบว่านักเรียนร้อยละ  63.75  มี
ความรู้สึกชอบมากในการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่ม  
นัก เรียน ร้อยละ   30 .31  มีความ รู้ สึ ก ท่ี ดีน้อยต่อ
กระบวนการกลุ่ม  และนักเรียนร้อยละ  5.94  ไม่มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อกระบวนการกลุ่ม  สวรส  (2550)  ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิค  
พบว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 
เทคนิค  มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  และอุบล (2551) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  และความสามารถ
ในการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
พบว่ าค วามส าม ารถในการทํางาน ก ลุ่ ม   ทั้ ง  5 
องคป์ระกอบ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงั
ไดรั้บวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  พบว่า
อยู่ในระดับสูงทุกองค์ประกอบ  จากข้อมูลดังกล่าว
เป็นส่ิงท่ีสนับสนุนได้ว่าการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  สามารถพฒันาพฤติกรรมการ
ทาํงานเป็นกลุ่มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะ
ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์  ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน  และการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย           
    1 .1   จากผลการวิจัยพบว่าผลของการ

เรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้     เป็นกลุ่มท่ีมี
ต่อผลสั มฤท ธ์ิท างการ เรียนวิท ยาศาสต ร์   และ
พฤติกรรมการทํางาน เป็นก ลุ่มของนัก เรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดช่้วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงข้ึน  นอกจากน้ียงัส่งผลให้พฤติกรรม
การทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียนสูงข้ึน  จึงควรส่งเสริม      
การเรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
อยา่งต่อเน่ือง 

    1.2  การจดักลุ่มนกัเรียนในระยะแรก  อาจ
เกิดจากการส่ือสารหรือธิบายให้นักเรียนไม่กระจ่าง       
มีนกัเรียนบางกลุ่มยงัไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและ
กัน   นักเรียนท่ีเรียนเก่ง   ยงัไม่ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีเรียนอ่อน  นักเรียนท่ีเรียนอ่อนขาดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น  ครูผูส้อน
จะตอ้งอธิบายให้เห็นความสําคญัของการทาํงานกลุ่ม  
นัก เรียนในกลุ่ม ทุกคน ต่างมีความสํ าคัญ ต่อกัน  
นักเรียนท่ีเก่งตอ้งให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ท่ีเรียน
อ่อน  ในขณะเดียวกนันักเรียนท่ีเรียนอ่อนจะตอ้งให้
ความร่วมมือและพยายามเรียนรู้  ให้มากข้ึน   เพ่ือ
ความสาํเร็จของกลุ่ม 

    1.3  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
พบว่านักเรียนมีความต่ืนเต้น  ประหลาดใจในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากการทดลอง  มีความสนุกสนาน  มีความ
กระตือรือร้นกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จะเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจากการเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  นักเรียนแต่
ละคนต่างมีงานท่ีต้องรับผิดชอบ  มีการระดมกาํลัง
สมองในการบนัทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  
การตอบคาํถามทา้ยกิจกรรม  และการสรุปความรู้ท่ีได้
จากเรียนรู้       ดว้ยตนเองในรูปผงัความคิด 
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    1.4  ครูผูส้อนควรกําหนดความยากง่าย
ของเน้ือหาให้เหมาะสมกับเวลา       เพ่ือให้นักเรียน
สามารถทาํกิจกรรมเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

    1.5  ครูผูส้อนควรปรับปรุงแผนการจดัการ
เรียน รู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม  
หน่วยการเรียน รู้ท่ี  3 สารและการจําแนก   ในขั้ น
พิจารณาปัญหา  ขั้นวางแผน  โดยการใหน้กัเรียนแต่ละ
กลุ่มคน้หาความรู้และออกแบบการทดลองดว้ยตนเอง 

    1.6  ในการจดัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มคร้ังต่อไป   ครูผู ้สอนควร
พัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น   เพ่ือให้นัก เรียนแต่ละคนกล้าแสดงออก  
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยา่งสมเหตุสมผล  
และยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

    1.7  ครูผูส้อนควรปรับปรุงแบบสังเกต
พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  โดยการเพิ่มขอ้ยอ่ยของ
แต่ละพฤติกรรมก่อนท่ีจะนําไปใช้ในคร้ังต่อไป  
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลละเอียดมากยิง่ข้ึน 

2.ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
    2.1  ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ี

เรียนรู้โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  ใน
วิชาอ่ืน  ๆ  ในแต่ละระดับ   เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองในระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 

    2.2  ควรนําการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  ไปศึกษากบัตวัแปรอ่ืน  เช่น  
ความพึงพอใจในการเรียน  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  หรือเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  กบัเทคนิคอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั  (Cooperative learning)       
 

กติติกรรมประกาศ  
  การวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากบณัฑิต
วทิยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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