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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจ ัยนี ้เพื ่อศึกษาความสามารถดานการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และ

ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเร่ืองเคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต และระบบยอย

อาหาร ท่ีมีผลตอความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่ง สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

อนุทินสะทอนการเรียนรูของนักเรียนและแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู   การวิเคราะห

ขอมูลใชวิธีการทางสถิติ t – test ใชหลักการวิเคราะหแบบจําแนกขอมูล (typological analysis)    

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01       

2) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3) แนวทางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ชวยพัฒนาความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา ประกอบดวย ก.การทํางานรวมกันเปนกลุมโดยมีเปาหมายรวมกัน ข.การมีสวนรวมของ

สมาชิกในกลุม ค. ความรับผิดชอบตอความสําเร็จของกลุม และ ง. การสรางโอกาสใหกลุมพบ

ความสําเร็จรวมกัน 

 

 
 

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก       
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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีปญหาเร่ืองของคุณภาพในการจัดการศึกษา

ดานวิทยาศาสตร สถานศึกษาบางแหงยังเขาใจไมถองแทในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 จึงยึดติดกับการสอนเนื้อหาวาผูเรียนตองเรียนอะไร มุงเนนในรายละเอียด ถา

ผูเรียนจํารายละเอียดไดครบถวน ถือวาเขามีความรู ผูเรียนจึงตองเรียนแบบทองจําเนื้อหาท้ังหมด 

เพ่ือใหไดคะแนนดี ๆ จึงสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษามุงวัดความจํา ทําใหการจัดการ

หลักสูตรลมเหลว และสงผลระดับมหภาค คือการจัดการจัดการศึกษาระดับชาติไมบรรลุเปาหมาย 

(ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย, 2554:6)   สอดคลองกับผลการวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดย

ผลการสอบวัดระดับนานาชาติของ OECD โปรแกรม PISA  2009  การรูเร่ืองวิทยาศาสตร 

พบวาประเทศไทยมีคะแนนอยูอันดับท่ี 49 จาก 65 ประเทศ และมีคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 :4) โดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยูในระดับต่ํากวา

เกณฑ เพราะผูเรียนไมสามารถตอบขอสอบวัดความรูเชิงวิเคราะห ไมสามารถคิดแกปญหาได  

 จากประสบการณการสอนวิชาชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในโรงเรียนแหงหนึ่ง ผูวิจัย

ดําเนินการรวบรวมขอมูลแลวพบวา ตนเองมีปญหาการเรียนการสอนท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

ประการแรก การสอนสวนใหญใชการถายโอนความรูโดยการบรรยาย ผูสอนเปนผูสรุปเนื้อหาและ

แนวคิดสําคัญใหผูเรียน ทําใหผูเรียนมีการเรียนรูนอย เปนการสอนใหผูเรียนทองจํามากกวาการ

สอนใหผูเรียนคิดดวยตนเอง ประการท่ีสองผูเรียนไมสามารถคิดแกปญหาได จากการตรวจ

แบบทดสอบ พบวาผูเรียนสวนใหญไมสามารถตอบคําถามท่ีเปนการคิดแกปญหาได ผูเรียนตอบ

คําถามไมตรงประเด็นและไมสามารถขยายความหรืออธิบายคําตอบใหชัดเจนได ประการท่ีสาม

ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนทั้งในหองเรียนและขณะ

ทํากิจกรรมพบวา ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีผลรบกวนตอการเรียน  มีความเอาใจใสในการเรียนนอย 

ไมทํางานตามที่ผูสอนมอบหมาย ไมถามคําถามหรือเม่ือถามแลวก็ไมสนใจฟงคําตอบ  และไม

ตอบคําถามเมื่อผูสอนถาม  มีการแสดงความคิดเห็นนอย  มีความกระตือรือลนในการทํากิจกรรม

นอย และบางคร้ังก็หนีเรียน ซึ่งจัดเปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหารบกวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

มีผลโดยตรงทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาของบทเรียนท่ีผูสอนอธิบายไดชัดเจน  ติดตาม

บทเรียนไมทัน  เกิดความเบื่อหนายในการเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงนัก 

 กระบวนการจัดการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยพัฒนาสติปญญา และความคิดของ

ผูเรียน การเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมหรือการเลือกประสบการณเรียนรูท่ีดีใหกับผูเรียน จึงเปน

ประเด็นสําคัญเพ่ือพัฒนาสติปญญาและกรอบการคิดของผูเรียนใหสูงข้ึน จึงควรฝกใหผูเรียนได

ฝกคิดและแกปญหาดวยตนเอง เสาะแสวงหา คนหา และสรุปองคความรูดวยตนเอง (พรทิพย 

อุดร, 2550 :1)  หนึ่งในการจัดการเรียนรูท่ีจะชวยสงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาและการ

เรียนรูใหสูงข้ึน ก็คือการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เนื่องจากเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนใหแกผูเรียน โดยเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละ
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กลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถแตกตางกัน สมาชิกแตละคนตองรวมกันคิด 

แสวงหาความรูรวมกัน มีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุม คนท่ี

เรียนเกงชวยคนท่ีเรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงรับผิดชอบตอการเรียนของตนเทานั้น แต

ตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของสมาชิกในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของ

กลุม การเรียนรูแบบรวมมือจึงสามารถนํามาใชกับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับช้ันเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา (วิมลรัตน สุนทรโรจน,2545 :51) 

ท้ังยังชวยกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม 

มีปฎิสัมพันธกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนชวยเหลือเก้ือกูลกัน นอกจากนั้น

ยังเปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถท้ังดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดเต็มศักยภาพอีกดวย 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน   ผูวิจัย  จึงสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือ ในวิชาชีววิทยา เร่ือง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตและระบบยอยอาหาร เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงคในการวิจัย     
     2.1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

     2.2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ 

    2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษแหง

หนึ่ง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556  จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 46 คน 

       3.2  ส่ิงท่ีศึกษา คือ  1)  ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
              2)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 

              3)   แนวทางการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 

      3.3 ระยะเวลาท่ีศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ดําเนินการตั้งแตเดือน

กุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ. 2557 
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      3.4 เนื้อหาในการจัดการเรียนรู คือ เนื้อหาในแบบเรียนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม

ชีววิทยา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551   เร่ือง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของ

ส่ิงมีชีวิตและระบบยอยอาหาร โดยใชระยะเวลาท้ังหมด 18 คาบ คาบละ 50 นาที  
 
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนซ่ึงเปนการวิจัยท่ีทําโดยครู เพ่ือ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการ

คิดแกปญหาทางวิทยาศาตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และเพ่ือพัฒนาการจัด    

การเรียนการสอนของครู  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้คือ วางแผน ลงมือปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอนผล 

(สุวิมล วองวานิช, 2555) 

ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลของปญหาการเรียนการสอน โดยพบวาการเรียนรู

แบบรวมมือสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได เทคนิคในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือท่ีเหมาะสมกับ

กลุมท่ีศึกษาในการวิจัยนี้มี 3 เทคนิค คือ การจัดการเรียนรูแบบ STAD  TGT และ  JIGSAW 

และสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในวิชาชีววิทยา ไดท้ังหมด 12 แผนการจัดการเรียนรู

ครอบคลุมเร่ือง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตและระบบยอยอาหาร ทําการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัย ไดแก แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา อนุทินสะทอนการเรียนรูของนักเรียน และแบบบันทึกหลัง

การจัดการเรียนรูของครู เก็บรวบรวมขอมูลกอนการวิจัยโดยจัดการทดสอบกอนเรียนดวย

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และทดสอบกอนเรียนดวย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและระบบยอยอาหารใน

สัปดาหแรกกอนทําการวิจัย  นําแผนจัดการเรียนรูแบบรวมมือไปใช โดยใชเวลาท้ังส้ิน 6 

สัปดาหๆ ละ 3 คาบเรียนๆ ละ 50 นาที รวมท้ังส้ิน 18 คาบเรียน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง

เดือนมีนาคม 2557 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสรางข้ึนตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยสลับเทคนิคท้ัง 3 แบบ ใหครอบคลุมเนื้อหาเร่ือง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐาน

ของส่ิงมีชีวิตและระบบยอยอาหาร หลังจากดําเนินการสอนในแตละแผนแลว ครูบันทึกในแบบ

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู และใหนักเรียนเขียนบันทึกอนุทินสะทอนการเรียนรูของตนเองหลัง

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและระบบยอยอาหาร ทุกกิจกรรม 

โดยกําหนดใหสงอนุทินสะทอนการเรียนรูทุกสัปดาห เพื่อใชขอมูลเหลานี้มาประกอบในการ

กําหนดหรือปรับปรุงวิธีการสอนในครั้งถัดไป  ประเมินผลเม่ือครบตามแผนการจัดการเรียนรู

แลว ประเมินผลหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร

และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตและระบบยอย

อาหาร หลังจากเก็บขอมูลแลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก  

 

      5.1  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนของแบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยคา t-test (t-dependent)    

      5.2  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยคา t-test (t-dependent)  

      5.3   วิเคราะหอนุทินสะทอนการเรียนรูของนักเรียน โดยใชหลักการวิเคราะหแบบ
จําแนกขอมูล (typological analysis) ซึ่งเปนการจําแนกขอมูลที่จะวิเคราะหตามความ
เหมาะสมของขอมูลโดยใชสามัญสํานึกและประสบการณของผูวิจัย จากน้ันจึงคัดเลือก
ขอความเพ่ือนํามาเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในแตละกลุม
คําตอบ  

      5.4  วิเคราะหแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการวิเคราะหแบบอุปนัย ซึ่ง
เปนการนําขอมูลที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณที่มองเห็นไดมาตีความ และสรางขอสรุปเชิง
นามธรรม ผูวิจัยวิเคราะหหาปญหาอุปสรรค หรือขอเสนอแนะ เพื่อใชในการปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง เคมีที่เปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและระบบยอย
อาหารทั้ง 12 แผน เพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
   
6.  สรุปผลการวิจัย 
 

    6.1  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังการวิจัยสูงกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเม่ือ
พิจารณาหาเทคนิคที่เหมาะสมกับแตละขั้นตอนดวยการนําคาความถี่ของผลของคะแนน 2 
และ 3 ซึ่งหมายถึงคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับดี และ
ดีมากรวมกัน พบวา ขั้นตระหนักรูปญหา เทคนิคที่เหมาะสมกับขั้นตอนน้ีคือ เทคนิค 
JIGSAW ขั้นรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา เทคนิคที่เหมาะสมกับขั้นตอนน้ี
คือ เทคนิค JIGSAW ขั้นการกําหนดหรือการระบุปญหา เทคนิคที่เหมาะสมกับขั้นตอนน้ีคือ 
เทคนิค STAD  ขั้นหาแนวทางในการแกปญหา เทคนิคที่เหมาะสมกับขั้นตอนน้ีคือ เทคนิค 
TGT ขั้นคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา เทคนิคที่เหมาะสมกับขั้นตอนน้ีคือ เทคนิค 
JIGSAW และขั้นดําเนินการแกปญหา เทคนิคที่เหมาะสมกับขั้นตอนน้ีคือ เทคนิค JIGSAW 
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 6.2  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาหลังการวิจัยสูงกวากอนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และ
คาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาจากแบบทดสอบทายแผนการจัดการ
เรียนรู 12 แผนท่ีผูวิจัยวิเคราะหแยกตามขั้นตอนของเทคนิคการจัดการเรียนรู  3 แบบ 
พบวา การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT ทําใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงที่สุด รองลงมาคือ เทคนิค STAD และ เทคนิค JIGSAW   

     6.3   แนวทางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่ชวยพัฒนาความสามารถดานการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ืองเคมีที่เปน
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต และระบบยอยอาหาร โดยอาศัยเทคนิค 3 เทคนิค คือ การจัดการ
เรียนรูแบบ STAD  การจัดการเรียนรูแบบ TGT  และ การจัดการเรียนรู แบบ JIGSAW  
ประกอบดวย 1) การทํางานรวมกันเปนกลุมโดยมีเปาหมายรวมกัน  2) การมีสวนรวมของ
สมาชิกในกลุม   3) ความรับผิดชอบตอความสําเร็จของกลุม และ 4) การสรางโอกาสให
กลุมพบความสําเร็จรวมกัน 
 
7. การอภิปรายผล 
 ความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวาความสามารถ

ดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วินุรักษ สุขสําราญ (2553: 

บทคัดยอ) และ วิชชุตา อวนศรีเมือง (2554: บทคัดยอ)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือพัฒนา

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดเนื่องจากนักเรียนปฎิบัติกิจกรรมกลุมอยาง

เปนกระบวนการ มีการคิดวิจารณ ระดมสมอง  มีการแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นภายใน

กลุม   มีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมและมีการรวมมือกันคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ดังนั้น

คําตอบท่ีไดจึงเกิดจากการที่สมาชิกทุกคนรวมกันสรุปหาคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของสแตนิช (Stanish 

and Eberle , 1996: 9) โดยใหนักเรียนไดตอบคําถามตามสถานการณ  ในการคิดแกปญหาจะมี

ทักษะและมีการฝกเปนข้ันตอน 6 ข้ันตอน  ไดแก ข้ันตระหนักรูปญหา คือ  ความสามารถในการ

คิดเพ่ือกําหนดส่ิงท่ีเปนสาเหตุ และ ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา พบวา 

เทคนิค JIGSAW ทําใหนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวา 

เนื่องจากเทคนิคนี้มีการแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ นักเรียนไดฝกทักษะในการวางแผนเพ่ือทําให

นักเรียนท้ังกลุมสามารถเขาใจในเนื้อหาไดท้ังหมด ทําใหนักเรียนตองมีการวางแผนในการทํางาน

และการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา 

พบวาเทคนิค STAD ทําใหนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูง
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กวา เนื่องจากชวยสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันไดรวมมือกันเรียนรู ไดฝกและเรียนรู

ทักษะทางสังคม มีความรับผิดชอบในบทบาทและหนาท่ีของตัวเอง กลาแสดงความคิดเห็น เกิด

ความรูใหมข้ึนจากการเรียน ทําใหนักเรียนไดใชวิจารณญาณแยกแยะ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ

เลือกส่ิงท่ีเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดไดอยางถูกตองชัดเจน  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา พบวาใช

เทคนิค TGT ทําใหนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวา 

เนื่องจากเปนการจัดการเรียนรูโดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ซึ่งไดแก กลุม ทุกคนจะชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในการทํากิจกรรมหรือใบงาน อีกท้ังมีการทบทวนส่ิงท่ีครูสอน ทําใหนักเรียนภายในกลุม

เขาใจบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน  เนื่องจากทบทวนหรือการอธิบายในส่ิงท่ีนักเรียนบางคนไมเขาใจนั้น  ใช

ภาษาท่ีส่ือสารหรืออธิบายท่ีเขาใจงายกวาครูอธิบาย  และตอมาคือเกม  เกมท่ีใชในการแขงขันนั้น 

เปนส่ิงท่ีจะประเมินความรูความเขาใจในบทเรียนท่ีนักเรียนไดเรียน    ข้ันคนหาขอสรุปและเลือก

วิธีการแกปญหา คือความสามารถในการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือก

วา วิธีการใดเปนวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุดและข้ันดําเนินการแกปญหาพบวา เทคนิค JIGSAW ทํา

ใหนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวา เนื่องจากนักเรียนได

ฝกการพิจารณาคัดเลือกแนวทางเพียงอยางใดอยางหนึ่งท่ีเหมาะสม นักเรียนไดใชความสามารถ

ในการนําวิธีการแกปญหาท่ีเลือกไวไปใชในการแกปญหา  โดยมีการวางแผนการดําเนินการ

แกปญหาเปนลําดับข้ันพรอมนําเสนอแผนการดําเนินงานแกปญหา   

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวากอนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2  

ซึ่ งสอดคลองกับ  กมลวรรณ  โพธิบัณฑิต   (2543: บทคัดยอ  ) และ  ธีร วัฒน  ผิวขม 

(2554:บทคัดยอ) เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ     ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ

เรียน ตั้งใจเรียนและชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในกลุมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในส่ิงท่ีครูสอน มี

การอภิปรายรวมกันและชวยเหลือคนอ่ืนท่ีประสบปญหา ชวยกันหาทางแกปญหา  ทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงข้ึน    และจากการวิจัยยังพบวาการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TGT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาท่ีทําการทดสอบ

ในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวา เทคนิค STAD และ JIGSAW  

เนื่องจากเทคนิค TGT  เปนการจัดการเรียนรู  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ซึ่งไดแก กลุม ในแต

ละกลุมจะมีนักเรียนหลากหลาย ท้ังเร่ืองของระดับความสามารถและเพศ โดยนักเรียนภายในกลุม

จะมีท้ังนักเรียนท่ีเรียนเกง ปานกลาง และออน และทุกคนจะชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา

กิจกรรมหรือใบงาน  อีกท้ังมีการทบทวนส่ิงท่ีครูสอน  ทําใหนักเรียนภายในกลุมเขาใจบทเรียนได

ดีย่ิงข้ึน  เนื่องจากทบทวนหรือการอธิบายในสิ่งท่ีนักเรียนบางคนไมเขาใจนั้นนักเรียนใชภาษาท่ี

ส่ือสารหรืออธิบายที่เขาใจงายกวาครูอธิบาย  และตอมาคือเกม  เกมท่ีใชในการแขงขันนั้น เปนส่ิง

ท่ีจะประเมินความรูความเขาใจในบทเรียนท่ีนักเรียนไดเรียนผานมา ยังชวยใหนักเรียนเกิดความ
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สนุกสนาน รูสึกตื่นตัวในการแขงขัน การแขงขันจะแบงตามระดับความสามารถของตนเอง จึงไม

เกิดขอไดเปรียบเสียเปรียบกัน ดังนั้นการเรียนดวยวิธีนี้ทุกคนตองรวมมือกันเรียนจึงทําใหประสบ

ความสําเร็จได  และยังมีการเสริมแรงใหกับนักเรียนโดยการใหรางวัลซึ่งรางวัลเปนตัวกระตุนให

นักเรียนเกิดความพยายามและกระตือรือรนในการเรียน 

 แนวทางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวาแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยอาศัยเทคนิคท้ัง 3 เทคนิค คือ การจัดการเรียนรูแบบ STAD การจัดการเรียนรูแบบ 

TGT และ การจัดการเรียนรูแบบ JIGSAW ท่ีนักเรียนสะทอนจากอนุทินสะทอนการเรียนรูของ

นักเรียนและบันทึกหลังจากการจัดการเรียนรูของครู ท่ีแสดงวาชวยพัฒนาความสามารถดานการ

คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ืองเคมีท่ีเปน

พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต และระบบยอยอาหาร  ประกอบดวย 1) การทํางานรวมกันเปนกลุมโดยมี

เปาหมายรวมกัน  2) การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม   3) ความรับผิดชอบตอความสําเร็จของ

กลุม 4) โอกาสสรางความสําเร็จใหกลุมรวมกัน  เม่ือพิจารณาแนวการจัดการเรียนรูท้ัง 4 แนวทาง 

พบวาสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของสลาวิน  (Slavin, 1990: 2 – 

12)  ท่ีสามารถกระตุนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันและพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการ

รวมมือในชวยกันทํางานจนพบความสําเร็จ  นอกจากนี้ยังพบวาแนวการจัดการเรียนรูท้ัง 4 แนวทาง 

สอดคลองกับพัฒนาการของวัยรุนท่ีชอบทํากิจกรรมรวมกัน และยังเปนแนวการจัดการเรียนรูท่ีเนน

นักเรียนเปน นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึน เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดนํา

ศักยภาพของตนเองมาสรางความสําเร็จของกลุมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รูจักการ

แกปญหาและหาคําตอบ สงผลใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดานการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาได 

 ในการแกปญหาท่ีเกิดจากปญหาการเรียนการสอนท่ีพบในการวิจัยนี้ ไดแก ผูเรียน    

สวนใหญไมสามารถตอบคําถามท่ีเปนการคิดแกปญหาได  ผูเรียนตอบคําถามไมตรงประเด็น ไม

สามารถขยายความหรืออธิบายคําตอบใหชัดเจนได  ขาดความสนใจในการเรียน มีความเอาใจใส

ในการเรียนนอย ไมทํางานตามที่ผูสอนมอบหมาย ไมถามคําถามหรือเม่ือถามแลวก็ไมสนใจฟง

คําตอบ ไมตอบคําถามเม่ือผูสอนถาม  มีการแสดงความคิดเห็นนอย  มีความกระตือรือรนในการ

ทํากิจกรรมนอย หนีเรียน และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ซึ่งจัดเปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหา

รบกวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ในงานวิจัยนี้สามารถแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือสามารถแกปญหาเหลานี้โดยการจัดการเรียนรูแบบ STAD ชวยสงเสริมใหผูเรียนท่ีมี

ความสามารถตางกันไดรวมมือกันเรียนรู ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคม มีความรับผิดชอบใน

บทบาทและหนาท่ีของตัวเอง กลาแสดงความคิดเห็น เกิดความรูใหมข้ึนจากการเรียน  การจัดการ

เรียนรูแบบ  TGT  นั้นเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจมากข้ึน ชวยกระตุนผูเรียนใหเกิด

การตื่นตัวในการเรียนรูตลอดเวลา นักเรียนกลาท่ีจะแสดงออก และตอบคําถาม  มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกันในกลุมและในหองเรียน  และการจัดการเรียนรู แบบ JIGSAW มีการฝกให
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นักเรียนแตละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากข้ึน  นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ

เรียน มีความรับผิดชอบในเน้ือหาท่ีตนเองไดรับ สามารถถายทอดความรูโดยการอธิบายใหเพ่ือน

ในกลุมไดฟง  ชวยสงเสริมและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือกันในกลุมของผูเรียน ปลูกฝงนิสัยท่ี

ดีในการอยูรวมกันในสังคม เกิดการยอมรับในกลุม โดยเด็กเกงยอมรับเด็กออนและเด็กออนเห็น

คุณคาของเด็กเกง สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี   

 แมการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือจะมีผลดีในหลายประการ แตก็ยังพบวามี

ขอจํากัด ไดแก การเรียนแบบรวมมือตองอาศัยความรับผิดชอบ หากกลุมขาดความรับผิดชอบ 

การเรียนจะไมประสบความสําเร็จ  ในช้ันเรียนปกติการใหทํางานรวมกันเปนเร่ืองยาก ผูเรียนบาง

คนไมทําหรือทํานอยหรือเก่ียงกันหรือขัดแยงกันทําใหเกิดปญหาข้ึน  

 
8.  ขอเสนอแนะ 
 1.  ในการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย ครูควรกระตุนใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของการทํางานเปนกลุมรวมกัน  และยํ้าวาความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับนักเรียนทุก

คนภายในกลุม  ดังนั้นทุกคนตองรูวา  ควรจะปฏิบัติตัวอยางไรท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางถูก

วิธี ตรงตามเปาหมาย และเกิดประสิทธิภาพ 

 2. ครูควรเสริมแรงใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยาง

สมํ่าเสมอและอาจมีการเสริมแรงเปนระยะอยางเหมาะสม 

 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีหลายข้ันตอน ควรมีการปรับกิจกรรมใหเหมาะสม

กับเวลา 
 4.  ในการแขงขันเกมนั้น ครูตองควบคุมและคอยดูแลช้ันเรียนใหดี  เพราะในขณะท่ี

นักเรียนทําการแขงขันนั้น นักเรียนจะสงเสียงดังและทําใหเกิดความวุนวายได 
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