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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย กับเกณฑ์ร้อยละ 60 3) ศึกษาทักษะ 

การทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค

การทดสอบย่อย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงได้มา

จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ือง มุ่งม่ันแสวงหาคำตอบ จำนวน 4 แผนการจัดการ

เรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง มุ่งม่ันแสวงหาคำตอบ  

3) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบค่าที (Dependent 

samples t-test)  
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค 

การทดสอบย่อยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉล่ีย

ทักษะการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง (x"= 3.41, S.D.= 0.68) หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย นักเรียนมีค่าเฉล่ียทักษะการทำงาน

กลุ่มอยู่ในระดับมาก (x"= 4.18, S.D.= 0.52) และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มระหว่าง

ก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความ 

พึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค 

การทดสอบย่อย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x"= 4.11, S.D.= 0.61) 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทักษะการทำงานกลุ่ม 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) to compare learning achievements in the 

Reaseach and Knowledge Formation (IS1) of student learning the Inquiry Cycle of 

Instructions Model with quiz technique between before study and after study. 2) to 

compare learning achievement in the Reaseach and Knowledge Formation (IS1) of student 

learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with quiz technique criterion 60 percent. 

3) study working group skill of student after learning the Inquiry Cycle of Instructions 

Model with quiz technique. 4) study student’s satisfaction of the Reaseach and 

Knowledge Formation (IS1) of student learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with 

quiz technique. A sample of student in secondary 2/1 of Sriprachan (Methipramuk) school, 

Sriprachan district, Suphanburi province from purposive sampling. The research 

instruments are 1) the lesson plan; Unit: Strive for answer (4 lesson plan) 2) learning 

achievement test, pre-test and post-test in the Unit: Strive for answer. 3) behavior test of 

working group skill and 4) satisfaction questionnaire of student learning the Inquiry Cycle 

of Instructions Model with quiz technique, data analysis by Mean and Standard deviation, 

and Dependent sample t-test. 

The result of this research revealed that 1) learning achievement of the Inquiry 

Cycle of Instructions Model with quiz technique, post-test higher than pre-test, there was 

a statistically at .05 level. 2) Learning achievement of the Inquiry Cycle of Instructions 



154 
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

Model with quiz technique, highest statistically at .05 level. 3) Pre-test, the students had a 

Mean of working group skill at a moderate level (x"=4.18, S.D.=0.52), to compare Mean of 

working group skill between pre-test and post-test were found to different significantly in 

statistical at .05 level. After learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with quiz 

technique, the students have higher working group skill. 4) Student’s satisfied with their 

studies by learning the Inquiry Cycle of Instructions Model with quiz technique is very 

satisfied (x"=4.11, SD=0.61) 

 

Keywords: The Inquiry Cycle of Instructions Model, Learning achievement, Working group skill 

 

บทนำ 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ  

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่  

1) Learning to know 2) Learning to do 3) Learning to live together และ  4) Learning to be 

ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเทียบเคียงกับนานา

อารยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพท่ีสำคัญ อันได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิทัล ความสามารถ

คิดประดิษฐ์ ความสามารถในการปรับตัว ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, 

หน้า 19-22) จุดมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีวิจารณ์ พานิช 

(2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่า สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่

เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ 

subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบ

กิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  โดยการ

ส่งเสริมความเข้าใจในเน้ือหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกน

หลัก ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ดังน้ัน การ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาควรยึดหลักท่ีสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555: 50-52) ได้

เสนอไว้ว่า สถานศึกษาควรจัดการศึกษาโดยจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผู้เรียน ฝึกให้เกิดทักษะทางความคิด การจัดการ ค่านิยมและคุณลักษณะ ฝึกปฏิบัติจากสภาพจริง 

มีการผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ประกอบกับ

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้

กำหนดให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอน
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รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ผิดชอบจัดการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  

ซ่ึงเป็นห้องเรียนท่ีจัดหลักสูตรเน้นวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีนักเรียนจำนวน 29 คน  

จากการท่ี ผู้ วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 

Community : PLC) ของผู้วิจัยร่วมกับครูผู้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีพบใน

ช้ันเรียน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 มักแสดงพฤติกรรมการท่ีไม่พึงประสงค์ในช้ันเรียน เช่น การทำ

กิจกรรมกลุ่มโดยครูเป็นผู้จับกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6 คน คละความสามารถตามเกรดเฉล่ีย นักเรียนหลาย

จะแสดงออกถึงความไม่พอใจในสมาชิกกลุ่มของตนเองเน่ืองจากไม่ได้เป็นผู้เลือกสมาชิกเข้ากลุ่มตามท่ี

ตนเองต้องการ ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหรือภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนเก่งมักจะ

ทำงานเพียงคนเดียว ไม่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนให้นักเรียนพัฒนา

ผมสัมฤทธ์ิของตนเองได้ไม่เต็มศักยภาพ ในข้ันการค้นหาปัญหาได้ทำการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมทางการ

เรียนของนักเรียนช้ัน ม.2/1 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน 

จำนวน 4 คน ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ และสังคม

ศึกษา ท่ีสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทำให้เห็นชัดเจนว่า นักเรียนมีการ

แสดงพฤติกรรมดังกล่าวในการเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม  และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รายวิชาดังกล่าว ท่ีผู้วิจัยได้รับมอบหมาย เป็นไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและเพ่ือเป็นการพัฒนาให้

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีทักษะการทำงานกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนเกิด

ทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือสนองตอบต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้วิจัย

จึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนโดยการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย  

เพราะ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวในการทบทวนความรู้ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นผล

ให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ในการเรียนอย่างสมบูรณ์เต็มท่ี (ไพศาล หวังพานิช, 2526: 24-26) 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย กับเกณฑ์ร้อยละ 60  

3. เพ่ือศึกทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎี จากเอกสาร ตำราวิชาการ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง สามารถกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียศรีประจันต์“เมธีประมุข” 

จำนวน 6 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 170 คน ซ่ึงแต่ละห้องห้องมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

มีนักเรียนจำนวน 29 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)   

ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design (ล้วน สายยศ  

และอังคณา สายยศ, 2538) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การต้ัง

ประเด็นปัญหา จำนวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรีนรู้ท่ี 2 เร่ือง เส้นทางสู่คำตอบ จำนวน 2 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรีนรู้ท่ี 3 เร่ือง แสวงหาความรู้ในประเด็นท่ีสนใจ จำนวน 2 ช่ัวโมง และแผนการจัดการเรีน

รู้ท่ี 4 เร่ือง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล จำนวน 2 ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนน

เฉล่ียความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง มุ่งม่ันแสวงหาคำตอบ ซ่ึงมี

ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.22-0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-1.00 และมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 

0.92 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัการใช้เทคนิค 

การทดสอบย่อย มีข้ันตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ข้ันสร้างความสนใจ  

2. ข้ันสำรวจและค้นหา  

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป  

4. ข้ันขยายความรู้  

5. ข้ันประเมินผล 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษา 

   ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ของ 

   นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

   แบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้เทคนิค 

   การทดสอบย่อย 

2. ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

   ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

   ความรูร้่วมกับการใช้วิธีการทดสอบย่อย 
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3. แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี แบบทดสอบย่อยท่ี 1 เร่ือง การต้ังประเด็น

ปัญหา แบบทดสอบย่อยท่ี 2 เร่ือง เส้นทางสู่คำตอบ  แบบทดสอบย่อยท่ี 3 เร่ือง แสวงหาความรู้ในประเด็น

ท่ีสนใจ และแบบทดสอบย่อยท่ี 4 เร่ือง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลเวลา โดยท่ีข้อสอบ 

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงทุกข้อผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มมีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  

ซ่ึงทุกข้อผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง  

0.67-1.00 ซ่ึงทุกข้อคำถามผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
1. ช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียนในการเรียน 

2. ทดสอบก่อนเรียน  

 3. ให้นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรม 

การทำงานกลุ่ม ก่อนเรียน 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 และทดสอบย่อย 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 และทดสอบย่อย 

 6. ให้นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มระหว่างเรียน 

 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 และทดสอบย่อย 

 8. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 และทดสอบย่อย 

9. ให้นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มหลังเรียน 

 10. ทดสอบหลังเรียน  

 11. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย  
 

ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้

เทคนิคการทดสอบย่อยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง ( #̅ )* +, - Sig 

ก่อนเรียน 29 8.03 1.08 28 
20.49* 0.00 

หลังเรียน 29 14.28 1.58 28 
∗ " < .05 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ 

การใช้เทคนิคการทดสอบย่อยนักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 8.03 และ หลังเรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยนักเรียนมีค่าเฉล่ีย

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 14.28 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 2  แสดง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

               (IS1) ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค 

               การทดสอบย่อย กับเกณฑ์ร้อยละ 60  
 

กลุ่มตัวอย่าง ( #̅ )* +, - Sig 

หลังเรียน 29 14.28 1.58 28 7.76* 0.00 
∗ " < .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้

เทคนิคการสอบย่อยนักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 14.28 เม่ือเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถ

ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการศึกษาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 
 

ทักษะการ
ทำงานกลุ่ม 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 
12 '.(. แปลผล 12 '.(. แปลผล 12 '.(. แปลผล 

กลุ่มท่ี 1 3.42 0.64 ระดับปานกลาง 3.67 0.61 ระดับมาก 4.08 0.58 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 2 3.49 0.75 ระดับปานกลาง 3.71 0.64 ระดับมาก 4.17 0.50 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 3 3.36 0.66 ระดับปานกลาง 3.71 0.59 ระดับมาก 4.17 0.50 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 4 3.38 0.72 ระดับปานกลาง 3.82 0.64 ระดับมาก 4.28 0.51 ระดับมาก 

กลุ่มท่ี 5 3.40 0.62 ระดับปานกลาง 3.87 0.57 ระดับมาก 4.23 0.46 ระดับมาก 

ในภาพรวม 3.41 0.68 ระดับปานกลาง 3.75 0.61 ระดับมาก 4.18 0.52 ระดับมาก 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง  

(#̅= 3.41, S.D.= 0.68) หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย มีการประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม ซ่ึงเป็นการประเมินหลังจากจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้ว 2 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (#̅= 3.75, S.D.= 0.61) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน และหลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองครบท้ัง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (#̅= 4.18, S.D.= 0.52) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าการประเมินระหว่างเรียน 

หมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยทำให้

นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงได้ดังกราฟต่อไปน้ี 

กราฟแสดงค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 

 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนก่อนเรียน  

ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

 

ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ระหว่างก่อนเรียน 

กับหลังเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง ( #̅ )* +, - Sig 

ก่อนเรียน 29 3.41 0.68 28 
11.48* 0.00 

หลังเรียน 29 4.18 0.61 28 
∗ " < .05 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มเท่ากับ 3.41 หลังจากท่ี

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย 

นักเรียนมีค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่ม เท่ากับ 4.18 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่ม

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า  

หลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้

นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 

 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิค

การทดสอบย่อย 
 

รายการ #̅ ). *. แปลผล 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้    

1. ครูทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียนก่อนการเรียนเร่ืองใหม่ 3.97 0.68 พึงพอใจมาก 

2. ครูให้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเพ่ือตรวจสอบ 

   ตนเองก่อนเรียนเร่ืองใหม่ 

4.14 0.64 พึงพอใจมาก 

3. ครูใช้สถานการณ์ปัญหา/ภาพเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเพ่ือให้ 

   นักเรียนได้สำรวจและค้นหาปัญหา 

4.10 0.56 พึงพอใจมาก 

4. ครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนเพ่ือสำรวจและค้นหาข้อมูล 4.17 0.60 พึงพอใจมาก 

5. นักเรียนได้สำรวจและค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ี 

   หลากหลาย 

4.07 0.59 พึงพอใจมาก 

6. นักเรียนได้อภิปราย/แสดงความคิดเห็น ร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม 4.41 0.57 พึงพอใจมาก 

7. นักเรียนได้ร่วมกันสรุป/อธิบาย/แลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือนใน 

   ลุ่มจนเกิดความเข้าใจ 

3.97 0.73 พึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

รายการ #̅ ). *. แปลผล 
8. นักเรียนได้นำเสนองานหน้าช้ันเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้กับ 

   เพ่ือนร่วมช้ัน 

4.10 0.62 พึงพอใจมาก 

9. นักเรียนมีโอกาสประเมินความรู้ ความเข้าใจของตนเองหลัง 

   เรียนในแต่ละเร่ือง 

4.21 0.56 พึงพอใจมาก 

10. นักเรียนได้รับการทดสอบทุกคร้ังเม่ือเรียนจบหน่วย 

     การเรียนรู้ 

4.03 0.73 พึงพอใจมาก 

11. นักเรียนได้อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน 

     การทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 

4.03 0.63 พึงพอใจมาก 

12. นักเรียนได้ทราบผลการประเมินของตนเองทุกคร้ัง 4.21 0.56 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.12 0.63 พึงพอใจมาก 
ด้านบทบาทครูผู้สอน 4.03 0.63 พึงพอใจมาก 

1. ครููมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด 

   การเรียนรู้ในเน้ือหาวิชา 

4.17 0.54 พึงพอใจมาก 

2. ครูให้ นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการคิด  วิ เคราะห์  แปลผล 

   และสรุปผล  

3.93 0.70 พึงพอใจมาก 

3. ครูมีการต้ังคำถามให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง 4.17 0.66 พึงพอใจมาก 

4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงาน/นำเสนอผลงานหน้า 

   ช้ันเรียน 

4.14 0.52 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวมด้านบทบาทครูผู้สอน 4.03 0.63 พึงพอใจมาก 
ด้านบทบาทผู้เรียน    

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในกลุ่ม กิจกรรมหน้า 

   ช้ันเรียน 

4.17 0.60 พึงพอใจมาก 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

   กับผู้อ่ืนท้ังในกลุ่ม และหน้าช้ันเรียน 

4.10 0.62 พึงพอใจมาก 

3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเช่ือมโยงกับชีวิตประจำวันได้ 4.14 0.52 พึงพอใจมาก 

4. นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 4.21 0.56 พึงพอใจมาก 

5. นักเรียนมีให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการทำงานกลุ่ม 4.28 0.53 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวมด้านบทบาทผู้เรียน 4.18 0.56 พึงพอใจมาก 
ในภาพรวม 4.11 0.61 พึงพอใจมาก 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนส่วนมากมีพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้ (IS1) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการ

ทดสอบย่อย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (#̅ = 4.11, S.D.= 0.61) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

ส่วนมากมีความพึงพอใจมากต่อด้านบทบาทนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และบทบาทครูผู้สอน 

ตามลำดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4  

 

อภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)  

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน จึงทำให้นักเรียนได้ร่วมกัน

คิด ค้นหาข้อมูล แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลร่วมกันเป็นกลุ่ม ในการดำเนินกิจกรรม

แต่ละข้ันครูทำหน้าท่ีในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง และคอยกระตุ้น

ให้นักเรียนได้คิด ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม หรือบางคร้ังในการให้การช่วยเหลือแต่

ละกลุ่มครูจะใช้คำถามให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบแล้วเช่ือมโยงให้นักเรียนเป็นผู้ถามกันในกลุ่มเพ่ือร่วมกัน

หาคำตอบท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีกำลังแก้ปัญหาหาคำตอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สถานบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546: 45-46 อ้างถึงใน อับดุลเลาะ อูมาร์, 2560: 19-23)  

ท่ีได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนว่า ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์กระตุ้น ย่ัวยุหรือ  ท้าทายให้ผู้เรียน

สนใจ สงสัย ใคร่อยากรู้อยากเห็นหรือขัดแย้ง เกิดปัญหา ทำให้ผู้เรียนต้องการศึกษา ค้นคว้าทดลองหรือ

แก้ปัญหา  นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้ออกแบบกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกมา

นำเสนอผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้หน้าช้ันกับเพ่ือนร่วมช้ันเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวางข้ึน  

ซ่ึงดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านบรรยากาศของช้ันเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับ

นักเรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท., 2546: 45-46)  และจากการสังเกตพบว่าในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ัน นักเรียแต่ละ

คนพยายามท่ีจะแสดงบทบาทของตนเองเพ่ือร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550: 82) ท่ีกล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกันเพ่ือให้งานน้ันบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย และความสำเร็จของทุกคนคือความสำเร็จของกลุ่ม ผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพดล ศิลปะชัย (2560) ท่ีได้ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลเลาะ อูมาร์ (2560) ท่ีได้ศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ เจียเจริญ (2560) ท่ีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาของโพลย่า พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้ใช้เทคนิคการทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกำหนด ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวในการทบทวนความรู้ ศึกษา

ความรู้เพ่ิมข้ึน และครูคอยช้ีแนะนักเรียนท่ีต้องการซ่อมเสริมตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเน้ือหาก่อนการ

สอบย่อยแต่ละคร้ัง ทำให้ผลสัมฤทธ์ิของการสอบย่อยของนักเรียนแต่ละคร้ังผ่านเกณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช (2526: 24-26) ท่ีกล่าวว่า การสอบย่อยเป็นผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ 

ในการเรียนอย่างสมบูรณ์เต็มท่ี เม่ือมีการประกาศผลสอบ ครูจะเฉลยและอธิบายแต่ละข้อเพ่ือให้นักเรียน

เข้าใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังเป็นข้อมูลในการปรับปรุงตนเองของนักเรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของ เชนิสา ช่ืนสุวรรณ (2539: 23) ท่ีกล่าวว่า นักเรียนจะทราบความสามารถของตนเองและสามารถแก้ไข

ข้อบกพร่องในการเรียนของตนเองได้จากการเฉลยข้อสอบและการแนะนำจากครูผู้สอน จึงทำให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิน เป่ียมอริยธน (2561) ท่ีได้ใช้

วิธีการสอนแล้วสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ 

ฤทธ์ิหมุน (2558) ท่ีได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยท่ีมีต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของ

นักศึกษา พบว่า พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

นักศึกษามีการเตรียมตัวอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก่อนมีการเรียนการสอนในแต่ละเร่ือง และนักศึกษามีความ

ต้ังใจในการเรียนและการทำแบบทดสอบมากข้ึน ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

2. ค่าเฉล่ียทักษะการทำงานกลุ่มระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 แสดงว่า หลังการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้

เทคนิคการสอบย่อย ทำให้นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม มีการ

กำหนดหน้าท่ี แบ่งงานให้รับผิดชอบภายในกลุ่ม ในการปฏิบัติกิจกรรมมีการอภิปรายร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กัน การแบ่งกลุ่มน้ันจะแบ่งผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง 

และอ่อน เข้ากลุ่มด้วยกัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และรู้จักการการยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิก 
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(วัชรา เล่าเรียนดี, 2554) ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) กล่าวคือ 

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน รวมท้ังมี

น้ำใจมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558)  

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง

เรียนมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ท่ีกล่าวว่า การท่ีสมาชิกในกลุ่มมี

การพ่ึงพา ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเป็นปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางท่ีจะช่วยให้กลุ่ม

บรรลุเป้าหมาย ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ศิลปะชัย (2560) ท่ีได้ศึกษา 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบว่า ทักษะการทำงานกลุ่มของ

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิคจ๊ิกซอว์เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก หลังเรียนอยู่ในระดับดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของเจน

จิรา สีนวล (2560) ท่ีได้ศึกษา พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) มีทักษะการทำงานกลุ่ม

ก่อนเรียนสูงกล่าหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย สามารถพัฒนาให้นักเรียนมี

ทักษะการทำงานกลุ่มสูงข้ึนได้ 

3. นักเรียนมีพึงพอใจต่อการเรียนเร่ือง รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) โดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการสอบย่อย อยู่ในระดับ พึงพอใจ

มาก (#̅ = 4.11, S.D.= 0.61) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้กระทำหรือลง

มือปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยมีครูคอยทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำในการ

เรียนรู้ นักเรียนทุกคนได้ฝึกต้ังคำถาม แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ทำให้มีความ

ม่ันใจและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครูและ

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนท้ังภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม บรรยากาศการเรียนรู้มีความเป็นอิสระ 

สามารถสังเกตได้จากสีหน้าของนักเรียน เสียงหัวเราะ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลให้นักเรียน

เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจัดข้ึน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ อับดุลเลาะ อูมาร์ (2560) ท่ีได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลังเรียน  

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ครูควรช้ีแจงบทบาทของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพราะจะทำให้

นักเรียนทุกคนแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

2. ควรกำหนดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ะข้ันให้ชัดเจนเพ่ือให้การจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ังครบ

ตามข้ันตอนท่ีกำหนด โดยเฉพาะข้ันท่ี 2 นักเรียนมักจะใช้เวลาเยอะกว่าท่ีกำหนดไว้ทำให้ไปกระทบกับเวลา

ข้ันต่อ ๆ ไป 

3. อาจจะสับเปล่ียนบทบาทของนักเรียนในเพ่ือให้นักได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้มากข้ึน

ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

4. อาจจะเพ่ิมการเก็บข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาทักษะการทำงานกลุ่มเช่น การสัมภาษณ์นักเรียน 

 5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมักจะถามวิธีการ/แนวทางในการหาคำตอบ ครูอาจจะ

แนะนำเพียงเล็กน้อยโดยการถามให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันตอบ และควรกระตุ้นให้นักเรียนหาคำตอบด้วย

ตนเอง เน้นให้เกิดการอภิปรายและแลกเปล่ียนความรู้กันภายในกลุ่ม 

 6. การประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนในการวิจัยคร้ังน้ีในการทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบปรนัยส่ีตัวเลือก ครูอาจจะใช้วิธีการประเมินจากช้ินงาน/ภาระงานเพ่ือให้เกิดการทำงานกลุ่ม

ร่วมกันแล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
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ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2558). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (พิมพ์คร้ังท่ี 6).

นนทบุรี: พีบาลานซดี์ไซดแ์อนปร้ินด้ิง. 

 

 



166 
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

เชนิสา  ช่ืนสุวรรณ. (2539). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียนและ
ความสนใจในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธี
แบบเรียนคู่ (Learning Cell) กับการสอนตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นพดล ศิลปะชัย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการทำงานกลุ่มเร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 3 ของนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พัทธนันท์  เจียเจริญ. (2560). การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ือง สภาพสมดุลและสภาพ
ยืดหยุ่นท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาตรศึกษา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

ไพศาล หวังพานิช. (2546). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (4). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). การจัดสาระกลุ่มการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

วัชรา เล่าเรียนดี. (2554). รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (Thinking 

Skills Instructional Models and Strategies) (พิมพ์คร้ังท่ี7). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์. 

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, สพฐ., กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สุจิน เป่ียมอริยธน (2561). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเร่ือง รากท่ีสอง โดยใช้แบบ
ฝึกด้วยวิธีการสอนแล้วสอบ รายวิชาคณิตศาสตร์4 รหัสวิชา ค22102. ค้นเม่ือวันท่ี 20 

พฤษภาคม 2563, จาก: https://drive.google.com/file/d/1lJWQJ86tqPFg6Vg9k2fCv1lp4 
TeFRPp-/view. 

 



167 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

อับดุลเลาะ อูมาร์. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เร่ืองสมดุลเคมีท่ีมีต่อ
แบบจำลองทางความคิด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

  


