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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์ ในรายวิชาชีววิทยา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั     
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 39 คน 1 ห้องเรียน จากการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์  
2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบบันทึกภาคสนามของครู และ 4) อนุทินสะท้อน
ความคิดของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้Normalized gain <g> ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลการ
เรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน                   
โดยนักเรียนร้อยละ 84.62 มีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับ High gain และนักเรียนร้อยละ 15.38                   
มีคะแนน ผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบั Medium gain 

 

ABSTRACT 
 This classroom action research purpose is to develop students learning outcome intent to using inquiry-
based learning on the cellular respiration in biology subject.  The sample of this research was Mattayomsuksa 4 
students in the first semester of the academic year 2016, 39 students from 1 classroom chosen by purposive sampling. 
The research instruments were 1) Lesson plans by inquiry-based learning in the topic of cellular respiration 2) pretest 
and posttest science learning achievement test 3) field note and 4) student’s journal. The statistical analysis data was 
Normalized gain <g>.  The research finding the sample of this research had an increase learning outcome by 
comparing the different between pre-test and post-test score. 84.62% of students’ learning outcome were at high gain 
and 15.38% of students’ learning outcome were at medium gain. 
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บทน า 
ในปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่ือและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการ

ด ารงชีวติของมนุษย ์อุปกรณ์ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกผลิตข้ึนมาใชอ้ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัของมนุษยน์ั้นลว้นเป็น
ผลมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกบัความรู้ของศาสตร์อ่ืน ๆ ทั้งส้ิน การศึกษาวิทยาศาสตร์จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ช่วยในการพฒันาความรู้ความสามารถของมนุษยใ์หเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ
ต่อไป โดยการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ พฒันาตนเองตามความสามารถและเต็ม
ตามศกัยภาพ ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด และใหค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดอนัจะเกิดแก่ผูเ้รียน (กรมวชิาการ ,2545) 

วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการพ้ืนฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                         
เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ และสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์
เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป วิชาชีววิทยาจัดเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของวิทยาศาสตร์                   
ซ่ึงมีบทบาทส าคญัส าหรับสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นวิชาท่ี             
มีเน้ือหามาก และเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ยากต่อการอธิบายให้เขา้ใจ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมา
ส่วนใหญ่ให้นกัเรียนท่องจ าอยา่งไม่มีเหตุผล ให้คน้ควา้โดยไม่ทราบวา่ท าไปเพื่ออะไร ให้นกัเรียนอ่านเน้ือหาเอง และ
จดตามค าบอก ทั้ง ๆ ท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ ครูมีหนา้ท่ีหลกัในการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบันกัเรียนโดยใชก้ารบรรยาย
เพียงฝ่ายเดียว เน้นความจ ามากกว่าการลงมือปฏิบติั ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดน้้อย สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552) เสนอวา่ การจดัการเรียนการสอนชีววทิยาควรมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนรู้และ
คน้พบส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองมากท่ีสุด โดยการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อีกทั้ง
มีการเสาะแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาขอ้สรุป ท าให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง             
(ทิศนา, 2555) ซ่ึงการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ เป็นการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ โดยใช้การซักถาม การตั้งค  าถาม ท าให้เกิด         
ความสงสัย อยากรู้ 2) ขั้นการส ารวจและคน้ควา้ เป็นการส ารวจ ทดลอง คน้ควา้หาขอ้มูล โดยเนน้การลงมือปฏิบติัจริง 
3) ขั้นการอภิปรายและลงขอ้สรุป เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาวเิคราะห์ ลงขอ้สรุป น าเสนอผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ และอภิปรายร่วมกัน 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เช่ือมโยง
ความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ ประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นเร่ืองอ่ืนได ้5) ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่มี
ส่ิงใดท่ีควรปรับปรุง เพื่อน าไปประยกุตใ์ชต้่อไป ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดเวลา มีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ใหค้  าปรึกษา ค าช้ีแนะในดา้นต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน 
เช่น  การสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษาขอ้มูล การวเิคราะห์ และการสรุปขอ้มูล นอกจากน้ีครูยงัสามารถน ากิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งส่ือ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสอดแทรกในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการสอนดงักล่าวได ้
(สถาบนัการส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2545)   

จากการสอบถามสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ของนักเรียนระดับชั้น                    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี กบัครูผูส้อน และจากการสัมภาษณ์นักเรียน                
10 คน ท่ีเรียนวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จ านวน 8 ใน 10 มีปัญหาการเรียนชีววิทยา                 
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เร่ืองการสลายสารอาหารระดบัเซลลม์ากท่ีสุด และจากคะแนนผลการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีท่ีผา่นมา               
แสดงให้เห็นตรงกนัวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียในเร่ืองการสลายสารอาหาระดบัเซลล์ต ่ากวา่เร่ืองอ่ืน เน่ืองจากธรรมชาติ
ของเน้ือหาเป็นเร่ืองท่ียาก เน้ือหาเยอะ มีลกัษณะเป็นนามธรรม นกัเรียนจึงไม่สนใจ ตอ้งอาศยัจินตนาการในการเรียนสูง 
ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา ยงัไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาผู ้เรียน ดังนั้ นการจัดการเรียนรู้                                 
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน กรมวิชาการ (2545) เสนอว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีศึกษาการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชว้ิธีสืบเสาะหาความรู้ พบว่า                        
การสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และ                 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ค้นควา้หาค าตอบ เกิดการเรียนรู้                   
ทั้งในเน้ือหา หลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบติั เพ่ือน ามาสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงส่งผลให้นกัเรียน                  
มีทักษะในการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยมีครู                       
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกและช้ีแนะแนวทางใหแ้ก่ผูเ้รียน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จะสามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนได ้รวมทั้งเป็นการแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาชีววทิยาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ในรายวชิาชีววทิยา ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

  
วธีิการวจิยั 

รูปแบบการวจิยั 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 อา้งถึงใน 

พินันทร์, 2552) ท่ีมีการด าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกต 
(Observing) และขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting)  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎร์

บ ารุงปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 152 คน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน                    

คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 39 คน โดยการเลือก
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive - sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
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1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์จ านวน 3 แผนการ
จดัการเรียนรู้ ระยะเวลา 8 ชัว่โมง 

2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน มีลกัษณะเป็นปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  

3) อนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน  
4) แบบบนัทึกภาคสนามของครู 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์จ านวน 3 แผนกบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 
1) ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ กับนักเรียน                         

กลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที  

2) ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์ จ านวน 3 แผน โดยเม่ือด าเนินการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัให้
นกัเรียนบนัทึกอนุทินสะทอ้นความคิด เป็นค าถามปลายเปิดใหน้กัเรียนแสดงความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบไปดว้ย ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ และส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติม นอกจากนั้นผูว้จิยัมีการบนัทึก
ภาคสนาม ซ่ึงเป็นแบบบนัทึกส าหรับให้ผูว้ิจยับันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้            
เพื่อน าขอ้มูลมาสะทอ้นผล ส าหรับปรับปรุงแกไ้ขในแผนการจดัการเรียนรู้ถดัไป จนครบ 3 แผนการจดัการเรียนรู้  

3) เม่ือด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์เสร็จส้ิน
ครบทุกแผนแลว้ ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดับเซลล ์     
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการตรวจแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การสลาย

สารอาหารระดบัเซลลข์องนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมาวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใชว้ิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีเรียกวา่ Normalized gain <g>  ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์หาผลการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยหาไดจ้ากผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริงของนกัเรียน (Actual gain) ต่อผลการเรียนรู้สูงสุด
ท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนได ้(Maximum possible gain) เขียนเป็นสมการความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 <g> = (% post-test) - (% pre-test) / (100 %) - (% pre-test) 
 โดยท่ี      <g>  คือ  ค่า normalized gain  
 % post-test คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียนเป็นร้อยละ 
 % pre-test  คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นร้อยละ 
ซ่ึงค่า <g>  หรือ normalized gain แปลความไดว้า่ ผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริงของนกัเรียน (Actual gain = (% post-test - 
% pre-test)) คิดเป็นก่ีเท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนได ้(Maximum possible gain = (100 % - % pre-test)) 
ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะมีค่าอยูใ่นช่วง 0.0-1.0 แบ่งระดบัค่า normalized gain <g> ออกเป็นกลุ่มไดส้ามระดบั คือ  
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“High gain”  หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียได ้               <g>  ≥   0.7  
 “Medium gain”  หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียได ้     0.7 >  <g>  ≥  0.3  
“Low gain”  หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียได ้      0.3 >  <g>  ≥  0.0 
 
ผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผูว้ิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม            
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์จ านวน 3 แผนการจดัการเรียนรู้ พบวา่  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์แบบใช้ออกซิเจน (ไกลโคไลซิส) 
 ก่อนการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดท้ าการวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนกัเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์จ านวน 30 ขอ้ เวลา 30 นาที 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน จ านวน 7 กลุ่ม
จากนั้นให้นกัเรียนศึกษา เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลลแ์บบใชอ้อกซิเจน (ไกลโคไลซิส) จากใบความรู้ สืบคน้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากหนงัสือและอินเทอร์เน็ต นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปขอ้มูลส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เร่ืองไกลโคไลซิส โดยวาดเป็น
แผนผงัความคิดลงในกระดาษ และออกมาน าเสนอความเขา้ใจในแต่ละกลุ่มท่ีหนา้ชั้นเรียน  
 หลงัจากด าเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนต่ืนเตน้กบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกบัการจดักิจกรรมวาดแผนผงัความคิดสรุปความรู้ลงในกระดาษ แต่นักเรียนไม่เขา้ใจการสืบเสาะหาความรู้ และ
การสืบคน้ขอ้มูล นักเรียนจบัใจความส าคญัของเน้ือหาเร่ืองท่ีศึกษาไม่ได ้ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม ไม่
สนใจเวลาท่ีเพื่อนน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน ขาดการวางแผนการท างาน ท าให้กิจกรรมไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด และ
นกัเรียนตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้แบบท่ีมองเห็นภาพและเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษามากยิง่ข้ึน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การสลายสารอาหารระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน (วัฏจักรเครบส์และการถ่ายทอด
อเิลก็ตรอน)  
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ผูว้ิจัยพบว่านักเรียนยงัไม่เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ                      
หาความรู้ นักเรียนมีปัญหาทางดา้นการจบัใจความส าคญัของเน้ือหา ตอ้งการเห็นภาพเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะศึกษาอย่าง
ชดัเจน ผูว้ิจยัจึงท าการเพ่ิมส่ือวีดิทศัน์ให้นักเรียนศึกษาก่อนท่ีจะด าเนินกิจกรรม โดยส่ือวีดิทศัน์ท่ีเลือกมาเป็นเน้ือหา
ภาษาองักฤษ และยงัพบวา่นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ไม่สนใจเวลาท่ีเพ่ือนน าเสนองาน 
ผูว้จิยัจึงท าการแจกใบกิจกรรม เพื่อใหน้กัเรียนแต่ละคนสรุปเน้ือหา   
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน จ านวน 7 กลุ่ม 
ศึกษาการสลายสารอาหารระดบัเซลล์แบบใชอ้อกซิเจน (วฏัจกัรเครบส์และการถ่ายทอดอิเล็กตรอน) โดยผูว้ิจยัช้ีแจง
กระบวนการท างานแบบสืบเสาะหาความรู้และการสืบคน้ขอ้มูล จากนั้ นให้ศึกษาส่ือวีดิทัศน์ภาษาองักฤษ และท า
กิจกรรมวฏัจกัรเครบส์และการถ่ายทอดอิเล็กตรอน สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต และน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมกบัใหน้กัเรียนแต่ละคนสรุปเน้ือหา เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลลแ์บบใชอ้อกซิเจนลงในใบกิจกรรม 
 หลงัจากด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนต่ืนตัวและให้ความสนใจส่ือวีดิทัศน์  
บางส่วนตั้งใจดู บางส่วนไม่สนใจ เน่ืองจากไม่เขา้ใจเน้ือหาในส่ือท่ีเป็นภาษาองักฤษ และจากการท ากิจกรรม พบว่า 
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นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมดีข้ึน เน่ืองจากนักเรียนไดศึ้กษาจากส่ือวีดิทศัน์มาบา้งแลว้ เม่ือ        
ลงมือปฏิบติักิจกรรมท าให้มองเห็นภาพและเขา้ใจไดม้ากยิ่งข้ึน สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลมาประกอบการท า
กิจกรรม มีการวางแผนการท างานและรักษาเวลา ท าให้ กิจกรรมส าเร็จไปได้ด้วยดี ขณะท่ีเพื่อนน าเสนองานหน้า         
ชั้นเรียน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจมากข้ึน นอกจากน้ีพบว่า นักเรียนบางส่วนลืมเน้ือหาเร่ืองการสลาย
สารอาหารระดบัเซลลท่ี์เรียนมาก่อนหนา้น้ี  
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน  
 จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ผูว้จิยัพบวา่นกัเรียนบางส่วนมีปัญหาทางดา้นภาษาองักฤษ เน่ืองจากส่ือวดิีทศัน์
ท่ีน ามาให้ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัจึงท าการเลือกส่ือวีดิทัศน์ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์แบบไม่ใช้
ออกซิเจนท่ีมีภาพและเน้ือหาท่ีท าให้นักเรียนมองเห็นภาพและเขา้ใจไดง่้าย ครูช่วยแปลเน้ือหาบางช่วงของการดูส่ือ           
วีดิทัศน์ และก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์แบบไม่ใช้
ออกซิเจน ผูว้จิยัไดท้ าการทบทวนความรู้เดิม เร่ืองการสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจนก่อน 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน จ านวน 7 กลุ่ม 
ศึกษาการสลายสารอาหารระดบัเซลลแ์บบไม่ใชอ้อกซิเจน โดยผูว้ิจยัให้นกัเรียนศึกษาส่ือวีดิทศัน์ภาษาองักฤษท่ีมีภาพ
และเสียงดึงดูดความสนใจของนกัเรียน พร้อมทั้งหยดุส่ือวดิีทศัน์เป็นช่วง ๆ เพ่ือช่วยอธิบาย และให้นกัเรียนท ากิจกรรม 
เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลลแ์บบไม่ใชอ้อกซิเจน จากนั้นแจกใบกิจกรรมใหน้กัเรียนแต่ละคนสรุปเน้ือหา 
 หลงัจากด าเนินกิจกรรมจากแผนการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ขณะท่ีนกัเรียนดูส่ือวีดิทศัน์ภาษาองักฤษ ส่วนใหญ่
ตั้ งใจดูส่ือวีดิทัศน์มากกว่าคร้ังก่อน เน่ืองจากท าการหยุดส่ือวีดิทัศน์ เป็นช่วง ๆ เพื่อช่วยในการอธิบายเน้ือหา
ภาษาองักฤษบางส่วนให้นกัเรียนฟัง ท าให้นกัเรียนเขา้ใจมากยิ่งข้ึน และการท ากิจกรรมพบวา่นกัเรียนให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานกลุ่ม และท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

 หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดับเซลล ์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้แลว้ ผูว้ิจัยได้ท าการวดัผลการเรียนรู้                
หลงัเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์ จ านวน                
30 ขอ้ เวลา 30 นาที  
 จากนั้ นท าการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เม่ือใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชว้ธีิ Normalized gain <g> ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นดงัน้ี  
 1) คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน: รายชั้นเรียน 

 เป็นการวิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนในภาพรวมแบบรายชั้ นเรียน โดยผู ้วิจัยได้น า
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปี ท่ี  4 ท่ี ได้รับการจัดการเรียน รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มาวิเคราะห์ คะแนนผลการเรียน รู้เป็นรายชั้ น เรียน                              
โดยเปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหาร         
ระดับเซลล์ โดยใช้วิธี Normalized gain <g> พบว่า ในภาพรวมรายชั้นเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมี
คะแนน        ผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัตารางท่ี 1   
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียคะแนนนกัเรียนจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์

  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง              การ
สลายสารอาหารระดับ เซลล์ จ านวน 39 คน มีคะแนนผลการเรียน รู้เฉล่ียท่ี เพ่ิมข้ึน เม่ือคิดเป็นรายชั้ น เรียน                          
Normalized gain <g> เท่ากบั 0.78 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบั High gain 

 2) คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน: รายบุคคล 
 เป็นการวเิคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนแบบรายบุคคล ซ่ึงเป็นการพิจารณาวา่นกัเรียนแต่ละคนมีการ
พฒันาทางการเรียนรู้เป็นอยา่งไร โดยศึกษาไดจ้ากคะแนนท่ีนกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ งหมด 39 คน มีคะแนน                         
ผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือคิดเป็นรายบุคคล Normalized gain <g> ดงัภาพท่ี  1  

ภาพที ่1 คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัเรียนรายบุคคล เม่ือใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์  

 จากภาพท่ี 1 เส้นประ คือ การแบ่งช่วงชั้นของระดับค่า Normalized gain <g>  ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนน          
จากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4 โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มนักเรียนท่ีอยู่ในระดับสูง (High gain) คือ มีค่า Normalized gain <g>  ตั้ งแต่            

% Pre-test % Post-test Actual gain Maximum possible gain Normalized gain <g> 

22.56 82.91 60.35 77.44 0.78 
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0.70-1.00 กลุ่มนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบักลาง (Medium gain) คือ มีค่า Normalized gain <g>  ตั้งแต่ 0.30-0.69   และกลุ่มนกัเรียน
ท่ีอยู่ในระดับต ่า (Low gain) คือมีค่า Normalized gain <g>  ตั้ งแต่ 0.00-0.29  ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย             
มีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นรายบุคคลหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง                  
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ โดยสามารถแบ่งระดับค่าความก้าวหน้าหรือการพัฒนาทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ  
 1. นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับสูง (High gain) มีทั้ งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.62 โดยนกัเรียนคนท่ี 15 และ 25 มีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ 0.93 
 2. นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบักลาง (Medium gain) มีทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38 โดยนกัเรียนคนท่ี 5, 23, 33 และ 36 มีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ 0.69 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการวจิยั การพฒันาผลการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหาร
ระดบัเซลล ์ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ         
หาความรู้ เร่ืองการสลายสารอาหารระดับเซลล์ นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึนกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 39 คน มีค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ก่อนเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์คิดเป็นร้อยละ 22.56 แต่หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล์ พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์คิดเป็นร้อยละ 82.91 ซ่ึงนกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 60.35 โดยคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือคิดเป็นรายชั้นเรียน Normalized gain <g> 
เท่ากบั 0.78 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบั High gain และเม่ือวิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล หลงัจากท่ี
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์พบวา่ นกัเรียนแต่ละคนมี
คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน โดยแบ่งนกัเรียนออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ีย
ท่ีเพ่ิมข้ึนข้ึนอยู่ในระดบัสูง (High gain) มีทั้ งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และกลุ่มนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ
เรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบักลาง (Medium gain) มีทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 จากผลการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็น
วา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองการสลายสารอาหารระดบัเซลลส์ามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก วิธีการสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้
ท่ีมาจากการสืบเสาะแสวงหา หรือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยท่ีครูผูส้อนนั้นเป็นเพียงผูท่ี้คอยให้การช้ีแนะแนวทาง 
และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียน รวมถึงการใชส่ื้อท่ีหลากหลายรูปแบบเขา้มาช่วยเสริมในการจดักิจกรรม
เรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะส่ือท่ีเป็นวีดีทศัน์ ซ่ึงมีภาพเคล่ือนไหวชดัเจน ช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเน้ือหาวิชาชีววิทยาท่ีเป็นนามธรรมให้เขา้ใจเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน จึงท าให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนในรายวิชา
ชีววทิยา เร่ืองการสลายสารอาหารระดบัเซลลดี์ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของค าศกัด์ิ (2551) เร่ือง การพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ และงานวิจัยของ               
ณัฏฐณิชา (2556) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาฟิลิกส์พ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์สูงข้ึนหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
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กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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