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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว์ เม่ือใช้การจัดการเรียนรู้แบบ       

สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จ านวนนกัเรียน 45 คน โดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 2) อนุทินสะท้อนความคิด     

ของนกัเรียน 3) แบบบนัทึกภาคสนามของครู ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้Normalized gain <g> มาวิเคราะห์ 

ผลการวิจยัพบวา่ นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและ  

หลงัเรียน โดยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบั High gain มีทั้ งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 และ 

ในระดบั (Medium gain) มีทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to improve learning outcomes on reproduction of animal by using inquiry -

based learning in the patterns of action research. The subjects were chosen by purposive sampling which they were 

45 students in class of mattayomsuksa 4 of Kanaratbamrungpathumthani School. The research instruments were six 

lesson plans by inquiry - based learning of teaching in reproduction of animal. The data collection instruments 

included 1)  pre-test and post-test 2)  student journal writing 3 )  record field for teacher. The statistical analysis data 

using Normalized gain <g>. The result of research is students’s learning outcomes were increased when comparing 

the differences of the pre-test and post-test score. Fifty-seven point seven eight percent of students’s learning 

outcomes were increased at high gain ,there are twenty-six students. Forty-two point two two percent of students’s 

learning outcomes were increased at medium gain , there are nineteen students. 
 

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การสืบพนัธ์ุของสตัว ์ ผลการเรียนรู้ 
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บทน า 
 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคน

ทั้ งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ งวิธีคิดเป็นเหตุเป็นผล             

คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็น

ระบบ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา

ใหรู้้วทิยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างข้ึน สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมี

เหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ปัจจุบันสังคมไทยมีกระแสการ

เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมากจนส่งผลใหเ้กิดวกิฤติการณ์หลายรูปแบบข้ึนในสงัคม และยงัส่งผลให้

เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพ่ือให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสังคมในดา้นต่างๆ เป้าหมาย

ของการจดัการศึกษาจึงตอ้งมุ่งสร้างคนหรือผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีมีศกัยภาพและความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองและ

สงัคมไปสู่ความส าเร็จได ้การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ วธีิการส าคญัท่ีสามารถสร้าง และพฒันา

ผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผูเ้รียน 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) เป็นการจดัการเรียนการสอน

ท่ีพฒันาศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียนโดยเป็นการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนผา่นกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ 

สอดคลอ้งกับหลกัการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างองค์ความรู้ (constructivism) (นวลจิตต์, 2548)  ซ่ึงแนวคิดสร้างองค์

ความรู้ (constructivism)  เก่ียวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ คือ ผู ้เรียนเป็นผู ้สร้าง (Construct) ความรู้         

จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive 

apparatus) โดยท่ีผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนได้ แต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียน

ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาไดโ้ดยจดัสภาพการณ์ท่ีท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (ทิศนา, 2554 ) การสอนแบบ     

สืบเสาะหาความรู้เป็นกุญแจส าคญัในการส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และน าทกัษะท่ีไดรั้บไปปรับใช้

ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สถาบนัส่งเสริมการ

สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.), 2546) 

 เน่ืองจากวิชาชีววิทยามีบทบาทอยา่งยิ่งส าหรับสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต ในการเรียนการสอนชีววิทยา   

จึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด เพ่ือให้ได้ทั้ งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต          

การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แลว้น าผลท่ีไดม้าจดัระบบเป็นหลกัการ แนวคิด และองค์ความรู้ (สถาบนัส่งเสริม   

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2553) เน้ือหาเร่ืองการสืบพนัธ์ุของสัตว ์เป็นเน้ือหาท่ีมีความส าคญัต่อ

การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด เพราะเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดส่ิงมีชีวิตใหม่ทดแทนส่ิงมีชีวิตรุ่นเก่าท่ีตายไป   

ท าให้ส่ิงมีชีวิตเหลือรอดอยู่ไดโ้ดยไม่สูญพนัธ์ุ โดยเร่ืองการสืบพนัธ์ุของสัตว ์เป็นเน้ือหาท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ           

มีความซบัซอ้นของเน้ือหา เพราะนกัเรียนไดศึ้กษาเน้ือหาในรูปนามธรรมเท่านั้น การเรียนการสอนเป็นลกัษณะของการ

ท่องจ า ความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บส่วนใหญ่เป็นการฟังบรรยายจากครู นกัเรียนจึงไม่เกิดการสร้างองคค์วามรู้หรือสรุปความรู้

เป็นองคค์วามรู้ใหม่ของตวัเองได ้
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 จากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัมีความสนใจการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) และใชรู้ปแบบของการวิจยัในชั้นเรียน (Classroom action research) ใน

การแกปั้ญหาคร้ังน้ีเพ่ือพฒันานักเรียนให้เรียนรู้อยา่ง มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ได้

ดว้ยตวัเองเพื่อเป็นทกัษะน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4     

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

วธีิการวจิยั 
 รูปแบบการวจิยั 

        การวิจัยคร้ังน้ี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc 

Taggart คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสังเกต (Observing) และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบัติ 

(Reflecting) และใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและคน้หา ขั้นอธิบายและ        

ลงขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมิน 

 กลุ่มทีศึ่กษา 

        ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 152 คน 

        กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1     

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 45 คน โดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive - sampling) 

 เน้ือหาวชิา 

        เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองการสืบพนัธ์ุ

ของสตัว ์ 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

           - แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 

โดยใชเ้วลาการท ากิจกรรม 8 ชัว่โมง 

        2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

           - แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน – หลงัเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว์ ท่ีผ่านการตรวจสอบ

จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  
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           ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์จ านวน 30 ขอ้ท่ี

เลือกใชพ้บวา่ เป็นขอ้สอบวดัความรู้ ความจ า 16 ขอ้ (ร้อยละ 53.33) และวดัความเขา้ใจ 10 ขอ้ (ร้อยละ 33.34) และการ

วเิคราะห์ 4 ขอ้ (ร้อยละ 13.33) ค่าเฉล่ียค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.92 ซ่ึงแสดงวา่คุณภาพของแบบทดสอบ

มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์“ใชไ้ด”้ ทุกขอ้ นอกจากน้ียงัไดป้รับปรุงเก่ียวกบั

ภาษาท่ีใช้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและในการหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ

จ าแนกของแบบทดสอบน้ีจะเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยูใ่นช่วง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.2 

ข้ึนไป ซ่ึงแบบทดสอบฉบบัน้ีมีคา่ความยากง่ายในช่วง 0.33 - 0.67 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์“ยากพอเหมาะ” และค่าอ านาจจ าแนก

ในช่วง 0.33 – 1.00 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์“จ าแนกไดดี้” 

           - อนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน 

           - แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

           - แบบบนัทึกภาคสนามของครู 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ         

สืบเสาะหาความรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)  เร่ืองการสืบพนัธ์ุสัตว ์4 แผนการเรียนรู้ เวลา 8 ชัว่โมง กบักลุ่ม     

ท่ีศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

           - ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุของสตัว ์ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบวดัผล

การเรียนรู้ก่อนเรียน เร่ืองการสืบพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นแบบวดัแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ โดยใชเ้วลา 30 นาที  

           - ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในเน้ือหาเร่ืองการสืบพนัธ์ุของสัตว ์

ซ่ึงผูว้จิยัปฏิบติัการสอนดว้ยตนเองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ชัว่โมง 

ซ่ึงในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและมีผูช่้วยวิจยัช่วยสังเกต

พฤติกรรมการสอนของผูว้ิจยั เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนการเรียนรู้เสร็จส้ิน ให้นักเรียนแต่ละคน

บันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียนและผูว้ิจัยบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนลงในแบบบันทึก

ภาคสนาม เพื่อน ามาสะท้อนผลส าหรับปรับใช้ในแผนการจดัการเรียนรู้ถดัไป หากพบว่ามีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข       

ใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขในแผนการจดัการเรียนรู้ต่อๆ ไป ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

           - ภายหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เสร็จครบทุกแผน ผูว้จิยัให้นกัเรียนท าแบบวดัผลการ

เรียนรู้หลงัเรียน เร่ืองการสืบพนัธ์ุของสตัว ์ซ่ึงเป็นแบบวดัแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ โดยใชเ้วลา 30 นาที  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

        ผูว้จิยัน าผลของค าตอบจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน - หลงัเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสตัว ์

ของนักเรียน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ Normalized gain <g> เสนอโดย    

Richard R. Hake ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินท่ีสามารถท าไดด้ว้ยการพิจารณาผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียนเทียบกบัโอกาสท่ีนกัเรียนแต่ละคนจะสามารถท าคะแนนเพ่ิมข้ึน 
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        จากสูตร <g> = (% post–test) - (% Pre-test) / (100 %) - (% Pre-test)  

        โดยท่ี  <g> คือค่า normalized gain 

     % Post-test คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียนเป็นร้อยละ 

     % Pre-test   คือ ค่าเฉล่ียนของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นร้อยละ 

        ซ่ึงค่า normalized gain เป็นผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริงของนกัเรียน (Actual gain = (%post–test)-(% Pre-

test)) คิดเป็นก่ีเท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนได ้(Maximum possible gain = (100 %)-(% Pre-test)) ซ่ึง

การประเมินน้ีท าใหส้ามารถแบ่งระดบัของค่า normalized gain ออกเป็นกลุ่มไดเ้ป็นสามระดบั ดงัน้ี 

        “High gain”  หมายถึง ไดค้่า <g> ≥ 0.7 

        “Medium gain” หมายถึง ไดค้่า 0.7 > <g> ≥ 0.3 

        “Low gain”  หมายถึง ไดค้่า  0.0 ≤ <g> > 0.3 
 

ผลการวจิยั 

 ผู ้วิจัยศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพันธ์ุของสัตว์ ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบวดัผลการ

เรียนรู้ก่อนเรียน - หลงัเรียน เร่ืองการสืบพนัธ์ุของสัตว ์ซ่ึงเป็นแบบวดัแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ โดยใชเ้วลา 30 นาที 

ผลการวเิคราะห์ค าตอบของนกัเรียนจากการท าแบบแบบวดัผลการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

 เม่ือท าการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน

โดยใชว้ธีิ normalized gain โดยวเิคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียน ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุของสตัว ์

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

42.52 85.11 42.59 57.48 0.74 
 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าเม่ือทดสอบดว้ยแบบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการสืบพนัธ์ุของสัตวจ์ากคะแนนเต็ม

ทั้งหมด 30 คะแนน กลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาจ านวน 45 คน มีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียนเท่ากบั 0.74 

ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบั High gain 
 

 วิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายบุคคล โดยเป็นการวิเคราะห์พฒันาการทางการเรียนรู้ของ

นกัเรียน จากคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละคน กลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาจ านวน 45 คน มีค่า Normalized 

gain ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 ผลการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียของนกัเรียนรายบุคคล เม่ือใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

           เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสตัว ์

 จากรูปท่ี 1 มีการแบ่งช่วงของระดบัค่า Normalized gain <g> ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มท่ีอยู่ในระดับสูง       

(High gain) ระดบักลาง (Medium gain) และระดบัต ่า (Low gain) พบวา่คะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนรายบุคคล

เม่ือใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนมีคะแนนผลการเรียน รู้ของนักเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน โดย

สามารถแบ่งระดบัออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

 1. นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดบั (High gain) มีทั้ งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.78 โดยนกัเรียนคนท่ี 24 และ 36 มีผลการเรียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนสูงสุดคือ 0.95 

 2. นกัเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบั (Medium gain) มีทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.22 โดยนกัเรียนคนท่ี 20 มีการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียสูงสุดคือ 0.68 
  

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการวิจัย การพฒันาผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์       

ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ        

สืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตว ์จากกลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาจ านวน 45 คน นักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนน

สอบก่อนเรียนคิดเป็น ร้อยละ 42.52 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้          

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสัตวแ์ลว้นั้น นักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียน       

คิดเป็น ร้อยละ 85.11 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงนกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนเท่ากบัร้อยละ 42.59 

Medium gain 

Low gain 

High gain 
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และมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนรายชั้นเรียนเท่ากับ 0.74 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับ High gain และเม่ือวิเคราะห์            

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง            

การสืบพนัธ์ุของสัตว ์พบว่า สามารถแบ่งนักเรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ียเพ่ิม

ข้ึนอยู่ในระดับ (High gain) มีทั้ งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 และกลุ่มนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉล่ีย     

เพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบั (Medium gain) มีทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 

 จากการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถพฒันาผล  

การเรียนรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุของสัตวข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และพฒันาศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน

ได ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้

ดว้ยตวัเองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมโดยใชก้ระบวนการทางปัญญา เป็นการ

สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางให้นักเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางทกัษะวทิยาศาสตร์ ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

ทกัษะทางสังคม เป็นตน้ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถน าองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนไปเป็นทกัษะในการปรับใชเ้พ่ือแกปั้ญหา

ในชีวิตประจ าวนั และการใชรู้ปแบบการวจิยัแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ในการวจิยัคร้ังน้ีนอกจากจะ

เป็นการพฒันานกัเรียนใหเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสามารถเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตวัเองแลว้ ยงัเป็นการ

พฒันาแนวการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของครูผูส้อนดว้ย โดยหลงัจากการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนการเรียนรู้ผูว้ิจยัเป็นผู ้

บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรมผ่านแบบบนัทึกภาคสนามของครู และหลงัจาก

เสร็จส้ินกระบวนการสอน นกัเรียนแต่ละคนบนัทึกอนุทินสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน ซ่ึงรายละเอียดของการจดบนัทึก

นั้นประกอบดว้ยส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ และส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นการสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของ

ผูว้จิยั เพ่ือนามาปรับปรุงพฒันาแนวการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในคร้ังต่อไป  

 

กติตกิรรมประกาศ 
 การด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ี ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (สควค.) ท่ีสนับสนุนทุนในการวิจัย ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิ พนธ์ รศ.ดร.ทัศนีย ์              

ปัญจานนท์ ท่ีให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ   คุณครูวนิดา 

วฒันธรรม ครูท่ีปรึกษาพิเศษวิทยานิพนธ์ท่ีให้ค  าแนะน าและคอยสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท า

วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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