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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน 2) ศึกษา
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียน และ 3) ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุม่ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็นอิสระกันและการทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ II มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ II มีพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
จิก๊ ซอว์ II มีจติ วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขนึ้ ไป) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
คำ�สำ�คัญ: วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เทคนิคจิ๊กซอว์ II ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม
การทำ�งานกลุ่ม 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

บทนำ�

การเข้ า สู่ ศ ตวรรษที่ 21 เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดำ�เนินชีวติ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ระบบ
การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งพั ฒนาให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปั จ จุ บั น โดยการศึ ก ษาใน
ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้
ก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติ (ไสว ฟักขาว,

2561: 14) สำ�หรับการจัดการเรียนการสอนต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ คิ ด
ลงมื อ ปฏิ บั ติ รวมถึ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งเป็ น
ระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งกระบวนการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ในการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละทำ � งานร่ ว มกั บ
ผู้ อื่ น นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง ให้ เ กิ ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5-12) วิชา
ชีววิทยามีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
และเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ โดยคุณครูนงลักษณ์ อริยธนพงศ์ ครูผสู้ อน
วิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สัมภาษณ์ว่า
สาระการเรียนรู้เรื่อง ยีนและโครโมโซม เป็นสาระ
ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเรียน เนื้อหา
มีลกั ษณะเป็นนามธรรม มีค�ำ ศัพท์ใหม่ๆ และยาก
ต่อการเข้าใจ อีกทั้งครูผู้สอนจะเน้นการบรรยาย
ทำ�ให้นกั เรียนไม่ได้สบื เสาะหาความรูด้ ว้ ยตนเองจึง
ส่งผลทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่�ำ (สัมภาษณ์,
29 มกราคม 2562) สอดคล้องกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ยีนและโครโมโซม ซึ่งตรงกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนดาราสมุทร ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 มีคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 30, 27.13 และ 35 ตามลำ�ดับ ซึ่งถือว่า
ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 31.44, 27.90, 31.62 และ 39.20 ตาม
ลำ�ดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,
2560) สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นต่ำ � ลง และจากการจั ด การเรี ย นรู้
ของผู้ วิ จั ย ซึ่ ง ได้ สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น
พบว่า เมื่อให้นักเรียนทำ�กิจกรรมกลุ่ม หัวหน้า
กลุ่มจะมีบทบาทมากที่สุดส่วนสมาชิกกลุ่มไม่รู้
บทบาทหน้าที่ตนเองทำ�ให้หัวหน้าต้องรับภาระ
งานทั้งหมด สอดคล้องกับแนวคิดของวรรณทิพา
รอดแรงค้า และพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2542:
7) กล่ า วว่ า ในการทำ � งานกลุ่ ม หั ว หน้ า กลุ่ ม
จะมี บ ทบาทมากที่ สุ ด ส่ ว นสมาชิ ก คนอื่ น ๆ
อาจนั่งเฉยๆ หรืออาจรบกวนการทำ�งานกลุ่ม
จากปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนควรส่งเสริม
พฤติกรรมการทำ�งานกลุม่ ของนักเรียน นอกจากนี้

96

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยั ง พบปั ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ พบว่าในการจัดการเรียนรู้ของสาระ
การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ยี น และโครโมโซม จะเน้ น
เนื้อหาเพื่อให้นักเรียนทำ�ข้อสอบได้โดยนักเรียน
เป็น ผู้รับความรู้ที่ครูมอบให้เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
พฤติกรรมด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ
และเพียรพยายาม ความมีเหตุผลของนักเรียน
ลดลง (สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2562) สอดคล้อง
กับแนวคิดของทรายทอง พวกสันเทียะ (2553:
3) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันครู
และนักเรียนให้ความสำ�คัญทางด้านของเนื้อหา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพียงด้านเดียวไม่ให้ความ
สำ � คั ญ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นจิ ต พิ สั ย เนื่ อ งจากการ
คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ต่ า งๆ ยั ง ใช้ วิ ธี
สอบคั ด เลื อ กด้ ว ยข้ อ สอบไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
กับคุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์ จากปัญหา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผูส้ อนให้ความสำ�คัญและ
ส่งเสริมคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม
การทำ�งานกลุ่ม และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็น
ผู้ค้นคว้าหาความรู้ หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น สำ � คั ญ โดยมี ค รู เ ป็ น ผู้ อำ � นวยความ
สะดวกในการเรี ย นรู้ (พิ ม พ์ พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์ ,
2544: 56) และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้สนใจเทคนิค
จิ๊กซอว์ II ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง ฝึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุ่มในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ
จะมี ก ารทดสอบเป็ น รายบุ ค คลแล้ ว นำ � ผลการ
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ทดสอบของทุ ก คนในกลุ่ ม มาเฉลี่ ย รวมกั น เป็ น
ผลงานกลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดถือว่ามี
ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น เป็ น อย่ า งดี จ ะได้ รั บ
รางวัลหรือคำ�ชมเชย (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548:
186) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเท
คนิคจิ๊กซอว์ II โดยได้สอดแทรกเทคนิคจิ๊กซอว์
II ไว้ในขั้นที่ 2 ขั้นสำ�รวจและค้นหา และขั้นที่ 5
ขั้นประเมิน ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ เพือ่ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม และจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ก่อนเรียนกับหลัง
เรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II
3. เพือ่ ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วฏั จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ II

สมมติฐานการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเท
คนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

97

Volume 15 Number 2 April-June 2021

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วม
กั บ เทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ II หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์
ร้อยละ 70
3. พฤติ ก รรมการทำ � งานกลุ่ ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนสูงกว่า 3.51
(ระดับดีขึ้นไป)
4. จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ II หลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป)

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ย นดาราสมุ ท ร ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 2 ห้องเรียน รวมทัง้ สิน้
91 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 1 ห้องเรียน รวมทัง้ สิน้
45 คน ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เพราะมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเท
คนิคจิ๊กซอว์ II
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน, พฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม และจิตวิทยา
ศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาในวิชาชีววิทยา
เรื่อง ยีนและโครโมโซม ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) แบ่งเนื้อหาเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ การค้นพบ
สารพั น ธุ ก รรม โครโมโซม ดี เ อ็ น เอ สมบั ติ
สารพันธุกรรม และมิวเทชัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ดำ�เนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ
ดำ�เนินการทดลอง 18 คาบ และทดสอบหลังเรียน
1 คาบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนินการสอนเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การสื บ เสาะหาความรู้ 5 ขั้ น ร่ ว มกั บ เทคนิ ค
จิ๊กซอว์ II จำ�นวน 5 แผน ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2555: 32-33) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นสร้างความสนใจ ครูกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้างคำ�ถามและเกิด
ความสงสัยในประเด็นที่จะศึกษา 2) ขั้นสำ�รวจ
และค้ น หา นั ก เรี ย นลงมื อ ทำ � และเก็ บ รวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ในขั้ น นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � ขั้ น ตอน
ของเทคนิคจิ๊กซอว์ II ที่สังเคราะห์จากวัฒนาพร
ระงั บ ทุ ก ข์ (2542: 36) และชนาธิ ป พรกุ ล
(2545: 34-35) เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การสำ�รวจและค้นหาข้อมูล มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ครูจัดกลุ่มให้นักเรียนโดย
คละความสามารถ เรียกกว่า กลุ่มบ้าน (Home
Groups) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สอน สมาชิกในกลุม่ บ้านแบ่ง
หัวข้อที่จะศึกษาตามความสนใจโดยจะไม่ซ้ำ�กัน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ จัดกิจกรรมกลุม่ นักเรียนทีศ่ กึ ษาหัวข้อ
เดียวกันในแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกัน เพื่อศึกษาหา
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ความรู้ร่วมกัน เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert
Groups) ขั้ น ที่ 4 ขั้ น ตรวจสอบและทดสอบ
นักเรียนออกจากกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่ม
บ้าน เพื่อผลัดกันอธิบายถ่ายทอดความรู้ที่ได้จน
ครบทุกหัวข้อ จากนั้นสรุปความรู้ที่ได้เป็นกลุ่ม 3)
ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์และสรุปผลเพือ่ นำ�เสนอตามความเข้าใจ
ของตนเอง 4) ขั้นขยายความรู้ นักเรียนและครู
นำ�ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ทำ�ให้ความรู้กว้างมากขึ้น 5) ขั้นประเมิน นักเรียน
ประเมินความรู้ที่ได้จากการทำ�กิจกรรม ในขั้นนี้
จะนำ�ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลของเทคนิคจิ๊กซอว์ II
เข้ามาใช้โดยนักเรียนทำ�แบบทดสอบรายบุคคล
จากนัน้ ครูน�ำ คะแนนในกลุม่ มาหาค่าเฉลีย่ รวมเป็น
คะแนนกลุ่ม สำ�หรับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้
รับรางวัล โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
อยู่ระหว่าง 4.61-4.67 ซึ่งถือว่าความเหมาะสม
มากที่สุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน
30 ข้ อ ตามแนวคิ ด ของบลู ม และคณะฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง (Bloom, 2001 อ้ า งถึ ง ใน พิ ศิ ษ ฐ
ตัณฑวณิช, 2557: 13-25) ได้แก่ การจำ� ความ
เข้าใจ การปรับใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน และ
การสร้างสรรค์ โดยผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างคำ�ถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละพฤติกรรมการเรียนรู้
ที่ต้องการวัดอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.88 ค่าอำ�นาจจำ�แนก
อยู่ระหว่าง 0.21-0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับตามวิธีโลเวทท์ เท่ากับ 0.86
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทำ �งาน
กลุ่ม เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าการปฏิบัติ

Journal of Education, Mahasarakham University

5 ระดับ จำ�นวน 25 ข้อ ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2545: 226-227) มี 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการอภิปรายและ
แสดงความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม ด้ า นการนำ � เสนอ
ผลงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านมารยาท
ทั่ ว ไปในการทำ � งานกลุ่ ม โดยผลการประเมิ น
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ คำ � ถามกั บ พฤติ ก รรมการทำ � งาน
กลุ่มอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดยแบบประเมิน
พฤติกรรมการทำ�งานกลุม่ จะมีผวู้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั
1 ท่าน เป็น ผู้สังเกตพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
ในขณะมีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่น
ของผู้ประเมิน 2 คน โดยสัมประสิทธิ์แคปปาของ
โคเฮน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน
2 คน เท่ากับ 0.83
4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่าการปฏิบัติ 5 ระดับ จำ�นวน 30
ข้อ ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 137139) มี 6 ด้าน ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับ
ผิดชอบ ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผล
ความซื่ อ สั ต ย์ และความใจกว้ า ง โดยผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่าความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำ � ถามกั บ องค์ ป ระกอบ
ของจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.60-1.00
มี ค่ า อำ � นาจจำ � แนกรายข้ อ โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันอยู่ระหว่าง 0.29-0.67
และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.92
ขั้นตอนการวิจัย
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เวลา 1 คาบ
2. ดำ�เนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II เรื่อง ยีนและโครโมโซม
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จำ�นวน 5 แผน ใช้เวลา 18 คาบ โดยผู้วิจัยจะเป็น
ผู้ดำ�เนินการสอนด้วยตนเอง
3. ประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ย น โดยใช้ ผู้
ประเมิน 2 คน คือ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 1 ท่าน
จะเป็นผูส้ งั เกตและประเมินพฤติกรรมการทำ�งาน
กลุ่มของนักเรียน ทุกแผนรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
4. ทดสอบหลั ง เรี ย นกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 1 คาบ
5. นำ�ผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรม
การทำ � งานกลุ่ ม และแบบวั ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร์
มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมสำ�เร็จ
รูป เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ก่อนเรียนและหลัง
เรี ย น ใช้ ส ถิ ติ ก ารทดสอบค่ า ที ส องกลุ่ ม ไม่ เ ป็ น
อิสระกัน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้สถิติการทดสอบค่าทีกลุ่ม
เดียว
3. เปรี ย บเทีย บพฤติ ก รรมการทำ � งาน
กลุม่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) ใช้สถิติการทดสอบ
ค่าทีกลุ่มเดียว
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4. เปรี ย บเที ย บจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์
3.51 (ระดับดีขนึ้ ไป) ใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าทีกลุม่
เดียว
ตาราง 1

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผลการวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ดังตาราง 1

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

พฤติกรรม
การเรียนรู้
การจำ�
ความเข้าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้างสรรค์
ภาพรวม
*p ≤ .05

n

คะแนน
เต็ม

45
45
45
45
45
45
45

5
10
3
8
2
2
30

1.67
2.80
1.11
1.98
0.44
0.51
8.51

ก่อนเรียน
S.D. ร้อยละ
1 .02 33.40
1.53 28 .00
0.88 37 .00
0.94 24.75
0.62 22.00
0.55 25.50
3 .01 28.37

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วั ฏ จั ก รการสื บ เสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพ
รวมของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน ( =8.51, S.D.=3 .01) และหลังเรียน
( =23.60, S.D.=3.13) เมือ่ นำ�ผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ พบ
ว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทุ ก ด้ า น

หลังเรียน
S.D. ร้อยละ
4.22 0.85 84.40
7.84 1.41 78.40
2.60 0.58 86.67
5.71 1.39 71.38
1.51 0.51 75.50
1.71 0.46 85.50
23.60 3.13 78.67

df

t

p
(1-tailed)

44
44
44
44
44
44
44

12.79*
17.86*
9.85*
16.38*
6 .00*
11 .09*
27.37*

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ของพฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วย
เช่นกัน โดยด้านการปรับใช้ (ร้อยละ 86.67) มี
ค่าสูงสุด และด้านการวิเคราะห์ (ร้อยละ 71.38)
มีค่าต่ำ�สุด
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 2
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การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)

พฤติกรรม
การเรียนรู้
การจำ�
ความเข้าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้างสรรค์
ภาพรวม
*p ≤ .05

n

คะแนน
เต็ม

คะแนนเกณฑ์
ร้อยละ 70

45
45
45
45
45
45
45

5
10
3
8
2
2
30

3.5
7
2.1
5.6
1.4
1.4
21

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพรวมของ
ค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
( =23.60, S.D.=3.13) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ เทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นโดยมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ห ลั ง
เรียน ดังนี้ ด้านการจำ� ( =4.22, S.D.=0.85),
ด้านความเข้าใจ ( =7.84, S.D.=1.41), ด้าน
การปรับใช้ ( =2.60, S.D.=0.58) และด้านการ

หลังเรียน
df
S.D.
4.22 0.85 44
7.84 1.41 44
2.60 0.58 44
5.71 1.39 44
1.51 0.51 44
1.71 0.46 44
23.60 3.13 44

t

p
(1-tailed)

5.70*
4.01*
5.78*
0.54
1.47
4.55*
5.57*

.000
.000
.000
.298
.074
.000
.000

สร้างสรรค์ ( =1.71, S.D.=0.46) มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้
หลังเรียนด้านการวิเคราะห์ ( =5.71, S.D.=1.39)
และด้านการประเมิน ( =1.51, S.D.=0.51) มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ทำ�งานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับเทคนิคจิก๊ ซอว์ II หลังเรียน
เทียบกับเกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) ดังตาราง 3
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 3.51(ระดับดีขึ้นไป)
รายการพฤติกรรม

n

ด้านการวางแผน
ด้านการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
ด้านการนำ�เสนอผลงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านทีมารยาททั่วไปในการทำ�งานกลุ่ม
ภาพรวม
*p ≤ .05

45
45
45
45
45
45

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพรวมของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของ
นั ก เรี ย น ( =4.46, S.D.=0.43) เมื่ อ นำ � ผล
การวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ พบว่า พฤติกรรม
การทำ�งานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับ
ดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
ทั้ง 5 ด้าน เทียบกับเกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป)

ค่าสถิติ
ระดับ
พฤติ
กรรม
S.D.
4.57 0.41
ดีมาก
4.35 0.60
ดี
4.41 0.36
ดี
4.44 0.56
ดี
4.53 0.36
ดีมาก
4.46 0.43
ดี

df

t

p
(1-tailed)

44
44
44
44
44
44

17.12*
9.40*
16.56*
11.12*
18.84*
14.73*

.000
.000
.000
.000
.000
.000

พบว่า ทุกด้านของพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มหลัง
เรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขนึ้ ไป) อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เช่นกัน โดยด้านการวางแผน
สูงสุด ( =4.57, S.D.=0.41) อยู่ในระดับดีมาก
และด้านการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มต่ำ�สุด ( =4.35, S.D.=0.60) อยู่ในระดับดี
4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) ดังตาราง 4
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 3.51(ระดับดีขึ้นไป)
รายการพฤติกรรม

ด้านความสนใจใฝ่รู้
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความมีระเบียบรอบคอบ
ด้านความมีเหตุผล
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านความใจกว้าง
ภาพรวม
*p ≤ .05

n
45
45
45
45
45
45
45

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีภาพรวมของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (
=4.14, S.D.=0.37) เมื่อนำ�ผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบ พบว่า จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
เมื่อพิจารณาจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
เที ย บกั บ เกณฑ์ 3.51 (ระดั บ ดี ขึ้ น ไป) พบว่ า
ทุกด้านของพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่า 3.51 (ระดับดีขนึ้ ไป) อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน โดยด้านความใจกว้าง
สูงสุด ( =4.22, S.D.=0.47) อยู่ในระดับดี และ
ด้านความรับผิดชอบต่�ำ สุด ( =4.02, S.D.=0.56)
อยู่ในระดับดี

อภิปรายผล

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ

ค่าสถิติ
ระดับ
พฤติ
กรรม
S.D.
4.11 0.46
ดี
4.02 0.56
ดี
4.10 0.53
ดี
4.17 0.48
ดี
4.19 0.48
ดี
4.22 0.47
ดี
4.14 0.37
ดี

df

t

P
(1-tailed)

44
44
44
44
44
44
44

8.84*
6.16*
7.47*
9.20*
9.43*
10.14*
11.24*

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

เทคนิคจิ๊กซอว์ II มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้ อ ยละ 70 อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด
ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับกระบวนการทำ�งานกลุม่ มีครูเป็นผูอ้ �ำ นวย
ความสะดวกสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดคำ�ถาม มีส่วนร่วมในการ
แสวงหาความรู้ ลงมือปฏิบัติและหาข้อสรุปเพื่อ
ตอบคำ � ถามด้ ว ยตนเอง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
ของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 56) ที่กล่าวว่า
การสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีให้นักเรียนเป็น ผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีครูเ ป็น
ผู้อำ�นวยความสะดวกซึ่งจะเน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
ของการเรี ย น และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
สุคนธ์ สินธพานนท์ และจินตนา วีรเกียรติสุนทร
(2556: 166-167) ทีก่ ล่าวว่า เทคนิคจิก๊ ซอว์เป็น
เทคนิคที่ส่งเสริมให้มีการร่วมมือระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม และมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกลุ่ม
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ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วั ฏ จั ก รการสื บ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ยีน
และโครโมโซม โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับกระบวนการทำ�งานกลุ่มซึ่งมีการจัดกลุ่มแบบ
คละความสามารถทางการเรียนเพื่อให้นักเรียน
คนทีเ่ ก่งช่วยเหลือคนทีอ่ อ่ นกว่า สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Çagatay and DemircioÇlu (2013:
30-37) ได้ท�ำ การศึกษา ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I ทีม่ ตี อ่ ความเข้าใจเรือ่ ง
เคมีอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ I มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ด้านการปรับใช้
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด และด้านการวิเคราะห์มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำ�สุด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนได้
สื บเสาะหาความรู้ด้ว ยตนเองโดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระบวนการทำ�งานกลุ่ม
ซึ่งสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนใน
ระดั บ ที่ เ ก่ ง สามารถช่ ว ยเหลื อ คนที่ อ่ อ นกว่ า ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และนำ�
ความรู้ไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่นักเรียน
ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิวัฒน์ ประสานพันธ์ (2551) ที่กล่าวว่า
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ร่วมกับ
STAD เป็นการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการทำ�งาน
กลุ่ม สมาชิกกลุ่มคละความสามารถทางการเรียน
โดยนักเรียนที่อยู่ในระดับเก่งจะช่วยเหลือสมาชิก
ในกลุ่มที่อยู่ในระดับอ่อนกว่าให้เข้าใจ ด้วยการ
อธิบาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ทำ�ให้นักเรียน
สามารถนำ�ความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้สถานการณ์
หรือปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตจริงได้ จึงส่งผลให้
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ด้านการปรับใช้มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด แต่อย่างไร
ก็ตามด้านการวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำ�สุด
เนื่องจากในวิชาชีววิทยานักเรียนจะต้องสามารถ
นำ�ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์มาประกอบ
กันในการจำ�แนกแยกแยะ รูจ้ กั หาเหตุผลมาอธิบาย
สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งค่อนข้างยากสำ�หรับนักเรียน และ
ผลการวิจัยยังพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ด้านความ
เข้าใจมีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากนักเรียน
ได้มีแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นกลุ่มและได้ผลัดกัน
สอนตามความเข้าใจของตนเองในหัวข้อทีต่ นได้ไป
สืบเสาะหาความรู้มาให้แก่สมาชิกในกลุ่ม จากนั้น
สรุปความรู้ที่ได้และออกมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ส่ ง ผลให้ ด้ า นความเข้ า ใจทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นทำ � ได้ ดี
ที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของพิศิษฐ์ ตัณฑวณิช
(2557: 19-20) กล่าวว่า ความเข้าใจเป็นความ
สามารถของบุคคลในการสื่อสารข้อความที่ตนได้
รับรู้มาให้บุคคลอื่นได้รับทราบถึงข้อความรู้นั้น
ด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็นของตนเอง ดังนั้นทำ�ให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านความเข้าใจสูงที่สุด
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยใช้วฏั จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ II มีพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มหลัง
เรียนสูงกว่า 3.51 (ระดับดีขนึ้ ไป) อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 3 ทั้งอาจเนื่องมาจากเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมี
การจัดกลุ่มแบบคละความสามารถทางการเรียน
โดยภายในกลุ่มจะมีช่วยเหลือกันในการเรียนรู้
ทำ�ให้เกิดปฏิสมั พันธ์กนั ภายในกลุม่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2554:
22), Hasnah Faizah (2017: 420) ที่กล่าวว่า
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกใน
กลุม่ ทีม่ คี วามสามารถแตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดความ
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กระตือรือร้นโดยคนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียน
ในระดับที่เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า ดังนั้น
ทำ�ให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มอยู่ใน
ระดั บ ดี ขึ้น ไป สอดคล้อ งกับงานวิจัยของสมใจ
เพ็ชร์สุกใส (2548) ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบร่วม
มือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II ที่มีต่อความสามารถใน
การทำ�งานร่วมกัน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้
รับการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II มีความสามารถ
ในการทำ�งานร่วมกันสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่ม
ทัง้ 5 ด้าน พบว่า ด้านการวางแผนมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทำ�
กิจกรรมกลุม่ นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
เพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจงานก่ อ นลงมื อ ปฏิ บั ติ แบ่ ง
หน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก
โดยการวางแผนที่ดีจะส่งผลให้การทำ�งานกลุ่ม
ประสบความสำ � เร็จ สอดคล้อ งกับแนวคิด ของ
ทิศนา แขมมณี (2545: 226-227) ที่กล่าวว่า
ในการทำ � งานกลุ่ ม ถึ ง แม้ ส มาชิ ก จะดี เ พี ย งใด
ถ้าหากกระบวนการดำ�เนินงานไม่เหมาะสม ผลงาน
ของกลุ่มก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
เทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ II มี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง เรี ย น
สูงกว่า 3.51 (ระดับดีขึ้นไป) อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
นักเรียนได้ทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่มสืบเสาะค้นหา
ข้อมูล ปฏิบัติการทดลอง รวมถึงอภิปรายสรุปผล
และนำ�เสนอผลงานกลุ่มร่วมกันส่งผลให้จิตวิทยา
ศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป สอดคล้องกับแนวคิด
ของพัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (2537: 63) กล่าวถึง
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แนวทางพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ไว้ว่า การฝึกฝน
ประสบการณ์ตา่ งๆ โดยใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์
รวมถึงการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบกิจกรรม เช่น การ
ทำ�งานกลุม่ จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรูส้ กึ นึกคิด
ที่ก่อให้เกิดเป็นกิจนิสัย ส่งผลให้จิตวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shafqat
Hussain et al. (2011: 445) ได้ทำ�การศึกษา
ผลการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสืบเสาะและ
วิ ธี ก ารสอนแบบดั้ ง เดิ ม ที่ มี ต่ อจิ ต วิ ท ยาศาสตร์
วิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาใน
ปากีสถาน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูม้ จี ติ วิทยาศาสตร์ดกี ว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
เมื่อพิจารณาจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
พบว่า ด้านความใจกว้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ได้ให้ผู้เรียนสืบ
เสาะหาความรู้ โดยทำ�งานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
รับฟังคำ�วิพากษ์วจิ ารณ์ ข้อคิดเห็นของผูอ้ นื่ ส่งผล
ให้จิตวิทยาศาสตร์ด้านความใจกว้างมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิจติ รา ศรีพดั ยศ (2559: 181-193) ได้ศกึ ษาผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 เพื่อพัฒนาจิตวิทยา
ศาสตร์ พบว่า จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้านความ
ใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิด
เห็นของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก
และภาพรวมของจิตวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลวิจัย

1.1 ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนควรชี้แจงกติกาการเรียน บทบาทหน้าที่
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ของนักเรียน และขั้นตอนการทำ�กิจกรรม เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจ ไม่เกิดความสับสน
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ
การวิจยั กึง่ ทดลองซึง่ ไม่มกี ลุม่ ควบคุม สำ�หรับการ
วิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มควบคุม เพื่อเปรียบ
เทียบระหว่างผลการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติกบั การ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II
2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ II กับตัวแปรอื่นๆ เพราะพบว่าระหว่าง
เรียนนักเรียนได้ใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
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