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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 2) ศกึษา

พฤติกรรมการทำางานกลุ่มของนักเรียน และ 3) ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม 
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทำางานกลุม่ และแบบวดัจติวทิยาศาสตร ์สถติทิีใ่ช้วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็นอิสระกันและการทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ II มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ II มีพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
จิก๊ซอว ์II มจีติวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนสงูกวา่ 3.51 (ระดบัดขีึน้ไป) อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

คำ�สำ�คัญ: วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เทคนิคจิ๊กซอว์ II ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม
การทำางานกลุ่ม จิตวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement 

of students. 2) study group work behaviors of students. and 3) study scientific mind of  
students after using 5Es inquiry cycle with jigsaw II technique. The sample was one  
classroom consisted of 45 tenth-grade students from Darasamutr School in the first semester 
of 2020 using cluster random sampling. The research instruments were 5Es inquiry cycle 
with jigsaw II technique lesson plan, learning achievement test, group behavior assessment 
form, and scientific mind test. The statistics used for analyzing the collected data were means, 
standard deviation, dependent sample t-test and one-sample t-test. The results findings were 
summarized as follows:

1. The posttest learning achievement of students after using 5Es inquiry cycle with 
jigsaw II technique was significantly higher than the pretest and significantly higher than 70 
percent criterion at .05 level. 

2. The posttest group work behaviors of students after using 5Es inquiry cycle with 
jigsaw II technique were significantly higher than 3.51 (good level up) at .05 level.

3. The posttest scientific mind of students after using 5Es inquiry cycle with jigsaw 
II technique was significantly higher than 3.51 (good level up) at .05 level.

Keywords: 5Es inquiry cycle, Jigsaw II technique, learning achievement, group work  
behaviors, scientific mind

บทนำา
การเ ข้าสู่ ศตวรรษที่  21 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
การดำาเนนิชวีติและเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ ระบบ
การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยการศึกษาใน
ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้
ก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติ (ไสว ฟักขาว, 

2561: 14) สำาหรับการจัดการเรียนการสอนต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้คิด  
ลงมือปฏิบัติ รวมถึงศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งกระบวนการ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ในการสืบเสาะหาความรู้และทำางานร่วมกับ
ผู้อื่น นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 96 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์(กรม
วชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546: 5-12) วชิา
ชวีวทิยามคีวามสำาคญัต่อการดำาเนนิชีวติประจำาวนั
และเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับ
ท่ีสงูขึน้ โดยคณุครนูงลกัษณ ์อรยิธนพงศ ์ครผููส้อน
วิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สัมภาษณ์ว่า 
สาระการเรียนรู้เรื่อง ยีนและโครโมโซม เป็นสาระ
ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเรียน เนื้อหา
มีลกัษณะเปน็นามธรรม มคีำาศพัทใ์หม่ๆ  และยาก
ต่อการเข้าใจ อีกทั้งครูผู้สอนจะเน้นการบรรยาย 
ทำาใหน้กัเรยีนไมไ่ด้สบืเสาะหาความรูด้้วยตนเองจงึ
สง่ผลทำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำา (สมัภาษณ,์ 
29 มกราคม 2562) สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) วชิา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ยีนและโครโมโซม ซึ่งตรงกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนดาราสมุทร ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 มีคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 30, 27.13 และ 35 ตามลำาดับ ซึ่งถือว่า
ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 31.44, 27.90, 31.62 และ 39.20 ตาม
ลำาดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2560) สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนต่ำาลง และจากการจัดการเรียนรู้
ของผู้วิจัยซึ่งได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
พบว่า เมื่อให้นักเรียนทำากิจกรรมกลุ่ม หัวหน้า
กลุ่มจะมีบทบาทมากที่สุดส่วนสมาชิกกลุ่มไม่รู้
บทบาทหน้าที่ตนเองทำาให้หัวหน้าต้องรับภาระ
งานทั้งหมด สอดคล้องกับแนวคิดของวรรณทิพา  
รอดแรงค้า และพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2542: 
7) กล่าวว่า ในการทำางานกลุ่มหัวหน้ากลุ่ม 
จะมีบทบาทมากที่สุด ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ 
อาจนั่งเฉยๆ หรืออาจรบกวนการทำางานกลุ่ม  
จากปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนควรส่งเสริม 
พฤติกรรมการทำางานกลุม่ของนกัเรยีน นอกจากนี ้

ยั งพบปัญหาอีกประการหนึ่ งที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์ พบว่าในการจัดการเรียนรู้ของสาระ
การเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม จะเน้น
เนื้อหาเพื่อให้นักเรียนทำาข้อสอบได้โดยนักเรียน
เป็นผู้รับความรู้ที่ครูมอบให้เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
พฤติกรรมด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ
และเพียรพยายาม ความมีเหตุผลของนักเรียน 
ลดลง (สมัภาษณ,์ 29 มกราคม 2562) สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของทรายทอง พวกสันเทียะ (2553: 
3) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันครู
และนักเรียนให้ความสำาคัญทางด้านของเนื้อหา 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพียงด้านเดียวไม่ให้ความ
สำาคัญคุณลักษณะด้านจิตพิสัย เนื่องจากการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ ยังใช้วิธี
สอบคัดเลือกด้วยข้อสอบไม่ได้ให้ความสำาคัญ 
กับคุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์ จากปัญหา 
ดงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็วา่ผูส้อนใหค้วามสำาคญัและ
ส่งเสริมคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม
การทำางานกลุ่ม และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ข้ัน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็น 
ผู้ค้นคว้าหาความรู้ หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมีครูเป็นผู้อำานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 
2544: 56) และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้สนใจเทคนิค
จิ๊กซอว์ II ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุ่มในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ 
จะมีการทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วนำาผลการ
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ทดสอบของทุกคนในกลุ่มมาเฉลี่ยรวมกันเป็น
ผลงานกลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดถือว่ามี
ความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีจะได้รับ
รางวัลหรือคำาชมเชย (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548: 
186) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเท
คนิคจิ๊กซอว์ II โดยได้สอดแทรกเทคนิคจิ๊กซอว์ 
II ไว้ในขั้นที่ 2 ขั้นสำารวจและค้นหา และขั้นที่ 5  
ขั้นประเมิน ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู ้เพือ่ชว่ยพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม และจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ทีไ่ด้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ก่อนเรียนกับหลัง
เรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II 

3. เพือ่ศกึษาจติวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใชว้ฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบั
เทคนิคจิ๊กซอว์ II 

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเท
คนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วม
กับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70

3. พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ II หลังเรียนสูงกว่า 3.51 
(ระดับดีขึ้นไป)

4. จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบัเทคนคิ
จิ๊กซอว์ II หลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป)

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่  4 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่  1  
ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 2 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้  
91 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนดาราสมทุร ภาคเรยีนที ่1 
ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 1 หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้  
45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เพราะมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเท
คนิคจิ๊กซอว์ II 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน, พฤติกรรมการทำางานกลุ่ม และจิตวิทยา
ศาสตร์
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เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาในวิชาชีววิทยา 
เรื่อง ยีนและโครโมโซม ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) แบ่งเนื้อหาเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ การค้นพบ 
สารพันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ สมบัติ 
สารพันธุกรรม และมิวเทชัน

ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย 

ดำาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ 
ดำาเนินการทดลอง 18 คาบ และทดสอบหลงัเรยีน 
1 คาบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอนเอง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ II จำานวน 5 แผน ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555: 32-33) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ขั้นสร้างความสนใจ ครูกระตุ้นความสนใจ 
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้างคำาถามและเกิด
ความสงสัยในประเด็นที่จะศึกษา 2) ขั้นสำารวจ
และค้นหา นักเรียนลงมือทำาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ในขั้นน้ีผู้วิจัยได้นำาขั้นตอน
ของเทคนิคจิ๊กซอว์ II ที่สังเคราะห์จากวัฒนาพร  
ระงับทุกข์ (2542: 36) และชนาธิป พรกุล 
(2545: 34-35) เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การสำารวจและค้นหาข้อมูล มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ครูจัดกลุ่มให้นักเรียนโดย
คละความสามารถ เรียกกว่า กลุ่มบ้าน (Home 
Groups) ขัน้ที ่2 ขัน้สอน สมาชกิในกลุม่บา้นแบง่
หัวข้อที่จะศึกษาตามความสนใจโดยจะไม่ซ้ำากัน 
ข้ันที ่3 ขัน้จดักจิกรรมกลุม่ นกัเรยีนทีศ่กึษาหวัขอ้
เดียวกันในแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกัน เพื่อศึกษาหา 

ความรู้ร่วมกัน เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert 
Groups) ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบและทดสอบ 
นักเรียนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่ม
บ้าน เพื่อผลัดกันอธิบายถ่ายทอดความรู้ที่ได้จน
ครบทุกหัวข้อ จากนั้นสรุปความรู้ที่ได้เป็นกลุ่ม 3) 
ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ นกัเรยีนนำาขอ้มลูทีไ่ดม้า
วเิคราะหแ์ละสรปุผลเพือ่นำาเสนอตามความเขา้ใจ
ของตนเอง 4) ข้ันขยายความรู้ นักเรียนและครู
นำาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
ทำาให้ความรู้กว้างมากขึ้น 5) ขั้นประเมิน นักเรียน
ประเมินความรู้ที่ได้จากการทำากิจกรรม ในขั้นนี้ 
จะนำาขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลของเทคนิคจิ๊กซอว์ II  
เข้ามาใช้โดยนักเรียนทำาแบบทดสอบรายบุคคล 
จากนัน้ครนูำาคะแนนในกลุม่มาหาคา่เฉลีย่รวมเปน็
คะแนนกลุ่ม สำาหรับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้
รับรางวัล โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 
อยู่ระหว่าง 4.61-4.67 ซึ่งถือว่าความเหมาะสม
มากที่สุด

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ ตามแนวคิดของบลูม และคณะฉบับ
ปรับปรุง (Bloom, 2001 อ้างถึงใน พิศิษฐ  
ตัณฑวณิช, 2557: 13-25) ได้แก่ การจำา ความ
เข้าใจ การปรับใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน และ
การสรา้งสรรค ์โดยผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 
5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างคำาถาม
กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
ที่ต้องการวัดอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความ 
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.88 ค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.21-0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับตามวิธีโลเวทท์ เท่ากับ 0.86

3. แบบประเมินพฤติกรรมการทำางาน
กลุ่ม เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าการปฏิบัติ  
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5 ระดับ จำานวน 25 ข้อ ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2545: 226-227) มี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม ด้านการนำาเสนอ
ผลงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านมารยาท
ทั่วไปในการทำางานกลุ่ม โดยผลการประเมิน 
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำาถามกับพฤติกรรมการทำางาน
กลุ่มอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดยแบบประเมิน
พฤตกิรรมการทำางานกลุม่จะมผีูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั  
1 ท่าน เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม
ในขณะมีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่น
ของผู้ประเมิน 2 คน โดยสัมประสิทธิ์แคปปาของ 
โคเฮน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน  
2 คน เท่ากับ 0.83 

4. แบบวดัจติวทิยาศาสตร ์เปน็แบบมาตร
ส่วนประมาณค่าการปฏิบัติ 5 ระดับ จำานวน 30 
ข้อ ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 137-
139) มี 6 ด้าน ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับ
ผิดชอบ ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผล 
ความซื่อสัตย์ และความใจกว้าง โดยผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับองค์ประกอบ
ของจิตวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันอยู่ระหว่าง 0.29-0.67  
และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.92

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เวลา 1 คาบ

2. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II เรื่อง ยีนและโครโมโซม 

จำานวน 5 แผน ใช้เวลา 18 คาบ โดยผู้วิจัยจะเป็น
ผู้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง 

3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยใช้ผู้
ประเมิน 2 คน คือ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 1 ท่าน 
จะเปน็ผูส้งัเกตและประเมนิพฤตกิรรมการทำางาน
กลุ่มของนักเรียน ทุกแผนรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

4. ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 1 คาบ 
 5. นำาผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรม
การทำางานกลุ่ม และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์  
มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมสำาเร็จ 
รูป เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ใช้สถิติการทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็น
อิสระกัน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้สถิติการทดสอบค่าทีกลุ่ม
เดียว 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการทำางาน
กลุม่ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) ใช้สถิติการทดสอบ
ค่าทีกลุ่มเดียว 
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4. เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 
3.51 (ระดบัดขีึน้ไป) ใชส้ถติกิารทดสอบค่าทกีลุม่
เดียว 

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

พฤติกรรม
ก�รเรียนรู้

n
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t

p 
(1-tailed)S.D. ร้อยละ S.D. ร้อยละ

การจำา 45 5 1.67 1 .02 33.40 4.22 0.85 84.40 44 12.79*  .000

ความเข้าใจ 45 10 2.80 1.53 28 .00 7.84 1.41 78.40 44 17.86*  .000

การปรับใช้ 45 3 1.11 0.88 37 .00 2.60 0.58 86.67 44 9.85*  .000

การวิเคราะห์ 45 8 1.98 0.94 24.75 5.71 1.39 71.38 44 16.38*  .000

การประเมิน 45 2 0.44 0.62 22.00 1.51 0.51 75.50 44 6 .00*  .000

การสร้างสรรค์ 45 2 0.51 0.55 25.50 1.71 0.46 85.50 44 11 .09*  .000

ภ�พรวม 45 30 8.51 3 .01 28.37 23.60 3.13 78.67 44 27.37*  .000

*p ≤ .05

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพ
รวมของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน ( =8.51, S.D.=3 .01) และหลังเรียน 
( =23.60, S.D.=3.13) เมือ่นำาผลการวเิคราะหม์า
เปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ พบ
ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้าน 

ของพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วย
เช่นกัน โดยด้านการปรับใช้ (ร้อยละ 86.67) มี
ค่าสูงสุด และด้านการวิเคราะห์ (ร้อยละ 71.38) 
มีค่าต่ำาสุด

2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 2
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพรวมของ 
คา่เฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
( =23.60, S.D.=3.13) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ เทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยมีพฤติกรรมการเรียนรู้หลัง
เรียน ดังน้ี ด้านการจำา ( =4.22, S.D.=0.85),  
ด้านความเข้าใจ ( =7.84, S.D.=1.41), ด้าน
การปรับใช้ ( =2.60, S.D.=0.58) และด้านการ

สร้างสรรค์ ( =1.71, S.D.=0.46) มีคะแนนเฉลี่ย
หลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้
หลงัเรยีนดา้นการวิเคราะห ์( =5.71, S.D.=1.39) 
และด้านการประเมิน ( =1.51, S.D.=0.51) มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ทำางานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบัเทคนคิจิก๊ซอว์ II หลงัเรยีน
เทียบกับเกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) ดังตาราง 3 

ต�ร�ง 2 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II 
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)

พฤติกรรม
ก�รเรียนรู้

n
คะแนน

เต็ม
คะแนนเกณฑ์
ร้อยละ 70

หลังเรียน
df t

p 
(1-tailed)S.D.

การจำา 45 5 3.5 4.22 0.85 44 5.70*  .000

ความเข้าใจ 45 10 7 7.84 1.41 44 4.01*  .000

การปรับใช้ 45 3 2.1 2.60 0.58 44 5.78*  .000

การวิเคราะห์ 45 8 5.6 5.71 1.39 44 0.54 .298

การประเมิน 45 2 1.4 1.51 0.51 44 1.47  .074

การสร้างสรรค์ 45 2 1.4 1.71 0.46 44 4.55*  .000

ภ�พรวม 45 30 21 23.60 3.13 44 5.57*  .000

*p ≤ .05
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จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพรวมของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทำางานกลุ่มของ
นักเรียน (  =4.46, S.D.=0.43) เมื่อนำาผล
การวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ พบว่า พฤติกรรม
การทำางานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับ
ดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม
ทั้ง 5 ด้าน เทียบกับเกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป)  

พบว่า ทุกด้านของพฤติกรรมการทำางานกลุ่มหลัง
เรยีนสงูกวา่ 3.51 (ระดบัดขีึน้ไป) อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เชน่กนั โดยดา้นการวางแผน
สูงสุด (  =4.57, S.D.=0.41) อยู่ในระดับดีมาก 
และด้านการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มต่ำาสุด (  =4.35, S.D.=0.60) อยู่ในระดับดี 

4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) ดังตาราง 4

ต�ร�ง 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 3.51(ระดับดีขึ้นไป)

ร�ยก�รพฤติกรรม n
ค่�สถิติ ระดับ

พฤติกรรม
df t

p 
(1-tailed)S.D.

ด้านการวางแผน 45 4.57 0.41 ดีมาก 44 17.12*  .000

ด้านการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 45 4.35 0.60 ดี 44 9.40*  .000

ด้านการนำาเสนอผลงาน 45 4.41 0.36 ดี 44 16.56*  .000

ด้านการปฏิบัติงาน 45 4.44 0.56 ดี 44 11.12*  .000

ด้านทีมารยาททั่วไปในการทำางานกลุ่ม 45 4.53 0.36 ดีมาก 44 18.84*  .000

ภ�พรวม 45 4.46 0.43 ดี 44 14.73*  .000

*p ≤ .05
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จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพรวมของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (  

=4.14, S.D.=0.37) เมื่อนำาผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบ พบว่า จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4

เมื่อพิจารณาจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน 
เทียบกับเกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) พบว่า  
ทุกด้านของพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สงูกวา่ 3.51 (ระดบัดขีึน้ไป) อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน โดยด้านความใจกว้าง
สูงสุด (  =4.22, S.D.=0.47) อยู่ในระดับดี และ
ดา้นความรบัผิดชอบต่ำาสดุ (  =4.02, S.D.=0.56) 
อยู่ในระดับดี 

อภิปรายผล
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ 

เทคนิคจิ๊กซอว์ II มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัโดยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
รว่มกบักระบวนการทำางานกลุม่ มคีรเูปน็ผูอ้ำานวย
ความสะดวกสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดคำาถาม มีส่วนร่วมในการ
แสวงหาความรู้ ลงมือปฏิบัติและหาข้อสรุปเพื่อ
ตอบคำาถามด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด
ของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 56) ที่กล่าวว่า  
การสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีครูเป็น 
ผู้อำานวยความสะดวกซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ของการเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุคนธ์ สินธพานนท์ และจินตนา วีรเกียรติสุนทร 
(2556: 166-167) ทีก่ลา่ววา่ เทคนคิจิก๊ซอวเ์ปน็
เทคนิคที่ส่งเสริมให้มีการร่วมมือระหว่างสมาชิก 
ในกลุ่ม และมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกลุ่ม 

ต�ร�ง 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II  
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 3.51(ระดับดีขึ้นไป)

ร�ยก�รพฤติกรรม n
ค่�สถิติ ระดับ

พฤติกรรม
df t

P 
(1-tailed)S.D.

ด้านความสนใจใฝ่รู้ 45 4.11 0.46 ดี 44 8.84*  .000

ด้านความรับผิดชอบ 45 4.02 0.56 ดี 44 6.16*  .000

ด้านความมีระเบียบรอบคอบ 45 4.10 0.53 ดี 44 7.47*  .000

ด้านความมีเหตุผล 45 4.17 0.48 ดี 44 9.20*  .000

ด้านความซื่อสัตย์ 45 4.19 0.48 ดี 44 9.43*  .000

ด้านความใจกว้าง 45 4.22 0.47 ดี 44 10.14*  .000

ภ�พรวม 45 4.14 0.37 ดี 44 11.24*  .000

*p ≤ .05
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ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ยีน
และโครโมโซม โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับกระบวนการทำางานกลุ่มซึ่งมีการจัดกลุ่มแบบ
คละความสามารถทางการเรียนเพ่ือให้นักเรียน
คนท่ีเก่งชว่ยเหลือคนทีอ่อ่นกวา่ สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ Çagatay and DemircioÇlu (2013: 
30-37) ไดท้ำาการศกึษา ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอืดว้ยเทคนคิจิก๊ซอว ์I ทีม่ต่ีอความเขา้ใจเรือ่ง 
เคมีอินทรีย์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ I มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้  
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ด้านการปรับใช้  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด และด้านการวิเคราะห์มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำาสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนได้
สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองโดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระบวนการทำางานกลุ่ม 
ซ่ึงสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนใน
ระดับที่เก่งสามารถช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และนำา
ความรู้ไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่นักเรียน
ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิวัฒน์ ประสานพันธ์ (2551) ที่กล่าวว่า  
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ร่วมกับ  
STAD เป็นการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการทำางาน
กลุ่ม สมาชิกกลุ่มคละความสามารถทางการเรียน
โดยนักเรียนที่อยู่ในระดับเก่งจะช่วยเหลือสมาชิก
ในกลุ่มที่อยู่ในระดับอ่อนกว่าให้เข้าใจ ด้วยการ
อธิบาย ยกตัวอย่าง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง ดังน้ัน ทำาให้นักเรียน
สามารถนำาความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้สถานการณ์
หรือปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตจริงได้ จึงส่งผลให้

ด้านการปรับใช้มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด แต่อย่างไร
ก็ตามด้านการวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำาสุด 
เนื่องจากในวิชาชีววิทยานักเรียนจะต้องสามารถ
นำาความรู้พื้นฐานและประสบการณ์มาประกอบ
กนัในการจำาแนกแยกแยะ รูจ้กัหาเหตผุลมาอธบิาย
สิ่งที่เกิดข้ึนซึ่งค่อนข้างยากสำาหรับนักเรียน และ
ผลการวิจัยยังพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ด้านความ
เขา้ใจมคีะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัเรยีน
ได้มีแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นกลุ่มและได้ผลัดกัน
สอนตามความเขา้ใจของตนเองในหวัขอ้ทีต่นไดไ้ป
สืบเสาะหาความรู้มาให้แก่สมาชิกในกลุ่ม จากนั้น 
สรุปความรู้ที่ได้และออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน 
ส่งผลให้ด้านความเข้าใจทำาให้ผู้ เรียนทำาได้ดี
ที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของพิศิษฐ์ ตัณฑวณิช 
(2557: 19-20) กล่าวว่า ความเข้าใจเป็นความ
สามารถของบุคคลในการสื่อสารข้อความที่ตนได้
รับรู้มาให้บุคคลอื่นได้รับทราบถึงข้อความรู้นั้น 
ด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็นของตนเอง ดังนั้นทำาให้ 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านความเข้าใจสูงที่สุด 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใชว้ฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบั 
เทคนิคจิ๊กซอว์ II มีพฤติกรรมการทำางานกลุ่มหลัง
เรยีนสงูกวา่ 3.51 (ระดบัดขีึน้ไป) อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อที่ 3 ทั้งอาจเนื่องมาจากเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมี
การจัดกลุ่มแบบคละความสามารถทางการเรียน 
โดยภายในกลุ่มจะมีช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ 
ทำาใหเ้กดิปฏสิมัพนัธก์นัภายในกลุม่ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2554: 
22), Hasnah Faizah (2017: 420) ที่กล่าวว่า 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกใน
กลุม่ทีม่คีวามสามารถแตกตา่งกนั ทำาใหเ้กดิความ
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กระตอืรอืรน้โดยคนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีน
ในระดับที่เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า ดังนั้น 
ทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทำางานกลุ่มอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ  
เพ็ชร์สุกใส (2548) ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบร่วม
มือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II ที่มีต่อความสามารถใน
การทำางานรว่มกนั ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ด้
รับการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีความสามารถ
ในการทำางานร่วมกันสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม
ทัง้ 5 ดา้น พบวา่ ด้านการวางแผนมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ
อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทำา
กจิกรรมกลุม่นักเรยีนมกีารพูดคยุปรกึษาหารอืกนั  
เพ่ือทำาความเข้าใจงานก่อนลงมือปฏิบัติ แบ่ง
หน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก  
โดยการวางแผนที่ดีจะส่งผลให้การทำางานกลุ่ม
ประสบความสำาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทิศนา แขมมณี (2545: 226-227) ที่กล่าวว่า  
ในการทำางานกลุ่มถึงแม้สมาชิกจะดีเพียงใด 
ถา้หากกระบวนการดำาเนนิงานไมเ่หมาะสม ผลงาน 
ของกลุ่มก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ 
เทคนิคจิ๊กซอว์ II มีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน 
สูงกว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
นักเรียนได้ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่มสืบเสาะค้นหา
ข้อมูล ปฏิบัติการทดลอง รวมถึงอภิปรายสรุปผล
และนำาเสนอผลงานกลุ่มร่วมกันส่งผลให้จิตวิทยา
ศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป สอดคล้องกับแนวคิด
ของพชัรา ทววีงศ ์ณ อยุธยา (2537: 63) กลา่วถงึ 

แนวทางพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ไว้ว่า การฝึกฝน
ประสบการณต์า่งๆ โดยใชวิ้ธกีารทางวิทยาศาสตร ์
รวมถงึการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบกจิกรรม เชน่ การ
ทำางานกลุม่ จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึนกึคดิ
ที่ก่อให้เกิดเป็นกิจนิสัย ส่งผลให้จิตวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shafqat 
Hussain et al. (2011: 445) ได้ทำาการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสืบเสาะและ
วิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์  
วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ปากีสถาน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 
สบืเสาะหาความรูม้จีติวทิยาศาสตรด์กีวา่นกัเรยีน
ที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

เมื่อพิจารณาจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน 
พบว่า ด้านความใจกว้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ได้ให้ผู้เรียนสืบ
เสาะหาความรู้ โดยทำางานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
รบัฟงัคำาวพิากษว์จิารณ ์ขอ้คดิเหน็ของผูอ้ืน่ สง่ผล 
ให้จิตวิทยาศาสตร์ด้านความใจกว้างมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พจิติรา ศรพีดัยศ (2559: 181-193) ไดศ้กึษาผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 เพื่อพัฒนาจิตวิทยา
ศาสตร ์พบว่า จติวิทยาศาสตรห์ลงัเรยีนดา้นความ
ใจกวา้งรว่มแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิ
เห็นของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก 
และภาพรวมของจิตวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัย

ไปใช้

1.1 ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรช้ีแจงกติกาการเรียน บทบาทหน้าที่
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ของนักเรียน และขั้นตอนการทำากิจกรรม เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจ ไม่เกิดความสับสน 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยต่อไป

2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ
การวจิยักึง่ทดลองซึง่ไมม่กีลุม่ควบคุม สำาหรบัการ
วิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมกลุ่มควบคุม เพ่ือเปรียบ
เทยีบระหวา่งผลการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติกบัการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II 

2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ รว่มกบัเทคนคิ 
จ๊ิกซอว์ II กับตัวแปรอ่ืนๆ เพราะพบว่าระหว่าง
เรียนนักเรียนได้ใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น
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