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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียน และความคงทน
ของความรู้ เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติ โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จ านวน 31 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559           
แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และทดสอบความคงทนของความรู้ เม่ือการทดสอบ    
หลงัเรียนคร้ังท่ี 1 ผ่านไปแลว้ 15 วนั จากผลการทดสอบก่อนเรียน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
อยู่ในเกณฑ์ขั้นต ่า (41.69%) หลังจากการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ        
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (82.58%) ซ่ึงมี
ความแตกต่างจากผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการเรียน   
ทั้ งชั้นเรียนพบว่าอยู่ในระดบัสูง (<g>= 0.70) และทดสอบความคงทนของความรู้ เม่ือการทดสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 1  
ผ่านไปแลว้ 15 วนั ค่าความคงทนของความรู้อยูท่ี่ร้อยละ 81.85 ไม่แตกต่างทางสถิติจากการทดสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 1  
ท่ีระดบันยัส าคญั .05  

 
ABSTRACT 

The research aimed to develop students’ learning achievement, study students’ learning gains, and retention 
in topic cells of organisms by using inquiry and cooperative learning of 31 students’  grade 10 of 
Mattayomyangsisurat School in the first semester of academic year 2016.  The studied was a one group pretest-
posttest design. The 1st post-test was performed after completing learning activity and the 2nd was performed after 15 
day of 1stpost-test was completed.  The results of the pre-test were at low level ( 41.69% ) .  After development of 
achievement by using inquiry and cooperative learning, the results of the post-test were at the excellent level for the 
1st post-test (82.58% ) with the statistical significance set at .05 level. The analysis of students’  learning gains in a 
whole class was in the high level (<g>=0.70) and the student still had knowledge retention (81.85%) which there was 
no significant difference between the 1st post-test with the statistical significance set at .05 level.  
 
 
ค าส าคญั : สืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ความกา้วหนา้  
KeyWords: Inquiry, Cooperative, Normalized gain 
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บทน า 
       การเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวงัให้นักเรียน      
น าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด
เป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะส าคัญในก ารค้นควา้ สร้างองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่าสาระท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าคือ      
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐานท่ี 1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของ
โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่างๆของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีได้
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นกระบวนการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงเห็น
ไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
พบว่าผลการเรียนเฉล่ีย 2.43 และ 2.47 ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า 2.50 และพบว่าเน้ือหาท่ีอยู่ในสาระน้ีท่ี
นกัเรียนไดค้ะแนนต ่า คือ เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวิต ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวิต 
เป็นเร่ืองท่ีมีค าศพัท์เฉพาะเก่ียวกบัช่ือของออร์แกเนลล์ต่างๆ ท าให้เกิดความสับสนในช่ือของออร์แกเนลลแ์ละหน้าท่ี
ของแต่ละออร์แกเนลล์ อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีมองเห็นไม่ไดด้ว้ยตาเปล่า สัมผสัไม่ได ้ตอ้งศึกษาจากรูปภาพ และใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์แบบใชแ้สงท่ีมองเห็นเพียงโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลลเ์ท่านั้น 
       ครูบางท่านสอนเร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติโดยวธีิการเล่นเกมบทบาทสมมติ Naim (2012) การสร้างแบบจ าลอง
แลว้ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีจากแบบจ าลอง Naheed, Sadia (2012) การใชแ้อพลิเคชนัในโทรศพัท์ไอโฟนเพื่อให้
เห็นภาพ 3 มิติ Louisa (2012) การสอนแบบจิกซอร์ (Jigsaw) Kimberly et al.(2003) การสร้างแผนผงัความคิด (concept 
map) Snezana (2011) การสร้างแบบจ าลองของแต่ละออร์แกเนลลจ์ากภาพใตก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน Tania (2004) 
และการเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยตามความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเซลล ์Yesim (2010)  
       อยา่งไรก็ตามจากการสังเกตของครูผูส้อนเอง พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดความสามารถในการคน้ควา้หา
ความรู้ และการสรุปความรู้นั้นๆออกมาเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ไม่สามารถส่ือสาร แสดงความหมาย ความรู้ความ
เขา้ใจใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ได ้ศิรธนัย ์(2556) รายงานวา่การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้เ้รียนได้
ฝึกทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์ เม่ือถึงขั้นกระตุน้หรือเร้าความสนใจ นักเรียนท่ีไม่เคยมีความรู้เลยหรือมีความรู้น้อย        
ก็อยากจะคน้หาส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ท่ีมี
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นน าเขา้สู่บทเรียนท่ีเกิดจากความสงสัย ความสนใจ 
อยากรู้   อยากเห็น 2) ขั้นส ารวจและคน้หา เป็นขั้นท่ีนักเรียนมีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจ ตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน    ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้พฒันา
ความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอด 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการส ารวจ
คน้ควา้มาสรุป แลว้เช่ือมโยงไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ เป็นการประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับไปยงัเร่ืองต่างๆในชีวิตประจ าวนัได ้         
5) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นกาตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้มา      
(เรณู, 2556) และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ยงัท าให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพ่ือสร้างช้ินงานและคิด
สังเคราะห์จนไดเ้ป็นช้ินงานออกมา (วรวุฒิ, 2555) ถา้ในเน้ือหาใดท่ีครูผูส้อนมีการบรรยายแบบเดียวโดยท่ีนักเรียน
ไม่ได้มีส่วนร่วม นักเรียนจะไม่ให้ความสนใจ ครูควรลดบทบาทการบรรยาย (lecture) และเพ่ิมวิธีการท่ีจะท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery) และการท างานแบบมีปฏิสัมพนัธ์กนักบัเพ่ือนภายในกลุ่มโดย
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ผ่านกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry process) การเรียนแบบร่วมมือท าให้ประสบผลส าเร็จในการสร้างผลงาน              
การน าเสนอผลงาน และพฒันาทกัษะทางสังคม Sadia (2012) เช่น การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจิกซอร์ 
ส่งผลใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในการศึกษาเน้ือหาท่ีตนเองไดรั้บ เพื่อน าผลงาน
ของตนเองมาน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือในกลุ่มได้ฟัง (ปิยะนันท์, 2554) และเม่ือมีการระดมความคิด 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน Yasemin, Kemal (2010) 
       ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาการคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึนพร้อมทั้งเป็นการฝึกทกัษะการแกปั้ญหา
เพ่ือน าไปปรับใชแ้กปั้ญหาต่างๆในการด าเนินชีวิต และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยฝึกให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบับทบาทของตนเองและสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั
ผูอ่ื้น ยอมรับซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัคนอ่ืน ท าให้การเรียนเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา 
น่าจะเป็นผลให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งซาบซ้ึงและจดจ าไดน้าน นอกจากน้ีการเรียนรู้จากการช่วยเหลือกนั จะ
ท าให้เกิดความเขา้ใจไดดี้กวา่การเรียนจากครูเพียงอยา่งเดียว เพราะภาษาท่ีนกัเรียนใชพู้ดกนัท าให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนัดี ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน ท าให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งไดท้บทวนและน าความรู้ไป
ประยกุต ์ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหายิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2. เพ่ือศึกษาความกา้วหน้าทางการเรียน เร่ืองเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3. เพ่ือศึกษาความคงทนของความรู้ เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
          
วธีิการวจิยั 

 แบบแผนการวจิยั 
           การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงั (one-group pretest and posttest 
design) ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
 
                                         O1--------> X --------> O2 -------> O3 

 

                      โดย  O1  คือ การทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
                     O2   คือ การทดสอบหลงัเรียน (posttest) 
                     O3   คือ การทดสอบความคงทนของความรู้ (Retention test) 
                     X   คือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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           ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 3 หอ้งเรียน จ าวนรวมทั้งส้ิน 88 คน 
     กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 31 คน 
 
       ขั้นตอนการวจิยั 
  1) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวิต โดยให้มีลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีสอดแทรกการเรียนแบบร่วมมือเขา้ไปดว้ย ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจและ
คน้หา ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ และขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล โดยสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ 4 แผน จ านวน 11 ชัว่โมง จากนั้นประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแกไ้ขตาขอ้เสนอแนะ 
น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นม.4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 62 คน แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
 2) พฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จากนั้นประเมิน
คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจนไดแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
มีค่า IOC เท่ากบั 1 น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นม.5 ท่ีเคยเรียนเร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติแลว้ จ านวน 50 คน วเิคราะห์ 
ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ เลือกขอ้สอบไว ้40 ขอ้ โดยขอ้สอบท่ีเลือกไวมี้ค่าความยากอยูร่ะหวา่ง 
0.23 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.55 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.83 
 3) น ากิจกรรมและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดม้าตรฐานแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทย ์– คณิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมธัยมยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 31 คน  
 
        การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
            1) ทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
            2) จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  
                กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติ  
       กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพ่ือเนน้ใหน้กัเรียนม่ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด ซ่ึงส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
วธีิด าเนินการประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ  
     1) ครูทบทวนความรู้เดิม โดยน าภาพส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆให้นกัเรียนศึกษาพร้อมกบัถามนกัเรียนวา่ในแต่ละ
ภาพของส่ิงมีชีวติ อะไรคือหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุด 
     2) ครูถามต่อว่านักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าเซลล์คืออะไร เซลล์ของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นเหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร และสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าหรือไม่ 
     3) นกัเรียนสงสยัท าการทดลองเพื่อหาค าตอบ 
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ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา 
     1) นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 -6 คน คละความสามารถ อ่อน ปานกลาง และเก่ง แต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง 
ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลลภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ รวบรวมขอ้มูล เพ่ือตอบค าถามต่อวา่       
               - โครงสร้างพ้ืนฐานของเซลลป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง 
               - โครงสร้างพ้ืนฐานของเซลลพื์ชและเซลลส์ตัวแ์ตกต่างกนัอยา่งไร 
     2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท ากิจกรรม School Cell เป็นกิจกรรมท่ีมีการเปรียบให้โรงเรียนเป็นเสมือน
เซลล ์ส่ิงต่างๆท่ีอยูภ่ายในโรงเรียนเปรียบเสมือนออร์แกเนลล ์โดยครูจะก าหนดส่ิงต่างๆท่ีอยูภ่ายในโรงเรียนท่ีมีหนา้ท่ี
คลา้ยกบัออร์แกเนลลแ์ต่ละออร์แกเนลล ์เช่น 
                - ร้ัวโรงเรียนท าหนา้ท่ีป้องกนั และเป็นขอบเขตของโรงเรียน ร้ัวโรงเรียนเปรียบเสมือน ผนงัเซลล ์
                - ผูอ้  านวยการโรงเรียนท าหนา้ท่ีควบคุมการท างาน กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ผูอ้  านวยการเปรียบเสมือน 
นิวเคลียส 
          - เตาเผาขยะท าหน้าท่ีก าจัดของเสีย ท าลายส่ิงแปลกปลอมและส่ิงท่ีไม่ต้องการ เตาเผาขยะเปรียบเสมือน        
ไลโซโซม  โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักันวิ่งไปตามจุดต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อท่ีจะหยิบภาพและ            
ช่ือออร์แกเนลลต์่างๆท่ีมีหนา้ท่ีคลา้ยกบัส่ิงท่ีเปรียบนั้น มาเป็นค าตอบ 
 ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป  
              1) นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้เพ่ือช่วยกันหาค าตอบ สรุป ตรวจสอบ แก้ไขค าตอบในใบกิจกรรม      
school cell 
 ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้  
      1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจ าลองของเซลลจ์ากเคก้ ขนม ลูกกวาด โดยนกัเรียนบอกไดว้า่ส่ิงท่ีน ามาท า
นั้นจะเปรียบไดก้บัออร์แกเนลลใ์ดไดบ้า้ง 
       2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแบบจ าลองของเซลลแ์ละตอบค าถามเพ่ือนในชั้นเรียน 

 
ภาพท่ี 1 การสร้างแบบจ าลองของเซลลจ์ากเคก้ และขนม 

           
           ขั้นท่ี 5 การประเมินผล  
      1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม organells card โดยแต่ละกลุ่มผลดักนัวางแผ่นภาพออร์แกเนลล ์แลว้ให้
อีกฝ่ายตอบหนา้ท่ีของออร์แกเนลลน์ั้นๆทีละออร์แกเนลล ์ 
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ภาพท่ี 2 organells card 

         3) ทดสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 1 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดิมแต่สลบัขอ้ สลบัตวัเลือก 
         4) ทดสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 2 หลงัการทดสอบคร้ังท่ี 1 ผ่านไป 15 วนั โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนฉบบัเดิมแต่สลบัขอ้ สลบัตวัเลือก 
         5) วเิคราะห์ขอ้มูลคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
             การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
   1) วเิคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                  2) วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงแบ่งผลการเรียนออกเป็น 8 ระดบั 
ตามเกณฑห์ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี ดีเยี่ยม (ร้อยละ 80 -100) ดีมาก (ร้อยละ75 – 79) ดี 
(ร้อยละ70 – 74 ) ค่อนขา้งดี (ร้อยละ 65 – 69) น่าพอใช ้(ร้อยละ60 – 64) พอใช ้(ร้อยละ 55 – 59) ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า (ร้อย
ละ 50 – 54) ไม่ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า (ร้อยละ 0 – 49) 
                3) น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 
.05 โดยใชก้ารทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งไม่อิสระ (t-test for dependent sample) และวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการ
เรียนโดยการหาค่าดชันีความกา้วหนา้ (Normalized gain : <g>) 
               4) น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคร้ังท่ี 1 และ 2 มาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 โดยใชก้ารทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งไม่อิสระ เพ่ือหาความคงทนของความรู้ 
  สถานทีแ่ละระยะเวลาในการวจิยั 
   โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม ในช่วงเดือนมิถุนายน – กนัยายน พ.ศ. 2559 
ผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ในงานวิจยัน้ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จ านวน 31 คน โดยน าขอ้มูลคะแนนทั้งก่อนเรียนและ

หลงัเรียนมาเปรียบเทียบทั้งชั้น ผลดงัตารางท่ี 1  
   ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ �̅� ร้อยละ S.D. t 
ก่อนเรียน 16.68 41.69 3.67 

34.32* 
หลงัเรียน 33.03 82.58 3.05 
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  จากการวเิคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนพบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.68 ร้อยละ 41.69 จากคะแนนเต็มเท่ากบั 40 คะแนน 
(ตารางท่ี 1) โดยนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 33.03 ร้อยละ 82.58 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t=34.32, p=0.00) สรุปไดว้า่วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ท่ีพฒันาข้ึนสามารถเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากระดบัไม่ผา่นเกณฑข์ั้นต ่าไปอยูใ่นระดบัดี
เยีย่มไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
             2. ผลการศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียน 
    2.1 ความกา้วหนา้ทางการเรียนแบบรายชั้นเรียน (Class normalized gain) 
                  การวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียนแบบรายชั้นเรียน แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ความกา้วหนา้แบบรายชั้น 

Actual gain 
(%post-%pre) 

Maximum 
Possible gain 
(100-%pre) 

Normalized gain <g> 
%post-%pre 

100-%pre 
40.89 58.31 0.70(high) 

               เม่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบพบวา่นกัเรียนมีความกา้วหน้าทางการเรียนแบบรายชั้น เท่ากบั 0.70 (ตารางท่ี 2) 
สรุปไดว้า่วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีพฒันาข้ึนท าให้นกัเรียนมี
ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองเซลลข์องส่ิงมีชีวติ เพ่ิมมากข้ึนในระดบัสูง 
                2.2 ความกา้วหนา้ทางการเรียนแบบรายบุคคล (Single student normalized gain) 
                 เม่ือพิจารณาความกา้วหนา้ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคล 
ผลดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 ค่าความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล 

                จากภาพท่ี 3 เม่ือวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการเรียนเป็นรายบุคคลจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีนกัเรียนจ านวน 13 คน มีพฒันาการทางการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (% gain) อยูร่ะหวา่ง 0.50 – 0.69 ซ่ึงจดัอยู่
ในระดบัปานกลาง (Medium gain) และนกัเรียนจ านวน 18 คน มีพฒันาการทางการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (% gain) มากกวา่ 
0.69 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับสูง (High gain) และเม่ือวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนทั้ งชั้ น พบว่ามี

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

0 10 20 30 40

คว
าม

ก้า
วห

น้า
<g

>

นักเรียนรายบุคคล

กราฟแสดงความก้าวหน้ารายบุคคล

High 
gain

Low 
gain

Medium 
gain

- 1634 -



  HMP16-8 
 

 

พฒันาการทางการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (% gain) เท่ากบั 0.7012 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัสูง (High gain) (ตารางท่ี 2) แสดงว่า
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้น้ีท าใหน้กัเรียนทั้งชั้นมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 70.12  
 

3. ผลการศึกษาความคงทนของความรู้ 
   ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ �̅� ร้อยละ S.D. t 
หลงัเรียนคร้ังท่ี 1 33.03 82.58 3.05 

1.30* 
หลงัเรียนคร้ังท่ี 2 32.74 81.85 3.17 

 
จากการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคร้ังท่ี 1 (82.58%) และคร้ังท่ี 2 (81.85%) พบวา่คะแนนทั้ง
สองคร้ังน้ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t=1.30, p=0.20) สรุปไดว้่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนมีความคงทนของความรู้ (ภาพท่ี 4) 
 

 
                ภาพท่ี 4 คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน หลงัเรียนคร้ังท่ี 1 และหลงัเรียนคร้ังท่ี 2 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองเซลล์ของส่ิงมีชีวิต มีลกัษณะการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองและใหค้รูเป็นเพียงผูจ้ดัสภาพการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ประกอบดว้ย  5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้น
ท่ี 1 การสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ และ
ขั้นท่ี 5 การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้น้ีท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน เท่ากับ 0.7012 ซ่ึงจดัอยู่ใน
ระดบัสูง (High gain) ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากระดบัไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต ่า (41.69) ไปสู่ระดบัดีเยี่ยม 
(82.58) และเม่ือเรียนผ่านไปแลว้ 15 วนั นกัเรียนยงัคงมีความคงทนของความรู้ (81.85) ไม่แตกต่างจากการสอบหลงั
เรียนคร้ังท่ี 1 จึงพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีเหมาะกับห้องเรียนท่ีขาดส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมยัแต่นักเรียนก็
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สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีเป็นเน้ือหาท่ีตอ้งใชค้วามจ าไดดี้ และพบวา่นักเรียนไดใ้ห้ความสนใจและให้ความร่วมมือใน
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