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รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน วชิาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
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ตำแหน่งคร ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการ

ตั้งถิ ่นฐาน วิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี 

อำนาจเจริญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2563 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) จำนวน 5 

แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ  แบบวัดความพึง

พอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test        

ผลการว ิจ ัยพบว่า ผลคะแนนสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) สูงกว่าก่อนเรียน                 
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.58 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.97 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
4.39 คะแนน คะแนนพัฒนาการในภาพรวมเท่ากับ 65.82 มีพัฒนาการในระดับสูง 

 นักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่มสืบค้นภาพรวมเท่ากับ 
4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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ชื่อเรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน วิชาสังคม
ศึกษา (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 
2545  และฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 ได้กำหนดกำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม และการเรียน ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
 สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านมาในรายวิชาสังคม (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  ในบทเรียนท่ีผ่านมาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังคงเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบเดิมท่ีครู ทำหน้าท่ีบรรยายอยู่เพียงหน้าช้ันเรียน นักเรียนทำหน้าท่ีเป็นผู้รับฟังและทำความ
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เข้าใจในเนื้อหา นักเรียนบางคนไม่ได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนมาก่อนอาจะทำให้ไม่สามารถรับรู้เนื้อหา
บทเรียนได้ดีเท่าท่ีควร นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนส่งผลให้เรียนอย่างไม่มีความสุข  และส่งผลให้ได้รับความรู้ในเนื้อหาบทเรียนรับได้ไม่เต็มท่ี  
อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเดินเรียนที่นักเรียนเดินเรียนไปยังห้องเรียน ทำให้ใน
บางครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อท่ีจะเดินมายังห้องเรียน  ทำให้เวลาการจัดการเรียนการสอนของครู
อาจจะทำได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควรจะเป็น  ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรปรับเปล่ียนกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
สูงขึ้นด้วย 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เริ่มต้นจากการเรียนในสาขาปรัชญา
จริยธรรมและจิตวิทยา ในช่วงปีแรก ๆ ของศตวรรษท่ี 20 โดย JohnDewey เป็นผู้คิดค้นรูปแบบข้ึน
เป็นครั้งแรก ในการเรียนการสอนและได้นำวิธีการเรียน การสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
นี้มาใช้ในห้องเรียนในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนในการเรียนเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งห้องเรียนได้
ร่วมมือกันในการคิดหาวิธ ีแก้ปัญหา ครูและนักเรียนช่วยกันคิดค้นกระบวนการเรียนรู ้ โดยใช้
ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีอยู่ รวมทัง้ความสามารถและความต้องการของแต่ละคน ผู้เรียนเป็นผู้ท่ี
มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในทุก ๆ ด้านของปัญหาในโรงเรียน นอกจากนี้ยังช่วยกันตัดสินใจ และ
กำหนดเป้าหมายในงานต่าง ๆ กลุ่มท่ีได้รับผิดชอบการวางแผนกลุ่มเป็นหนึ่งวิธีท่ีทำให้ผู้สอนมั่นใจว่า
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้นไว้  (Slavin 1995, p. 112) ทำให้ครูได้ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเข้าห้องเรียนโดยที่มีเป้าหมายการเรยีนรู้  
สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากกว่าการเรียนแบบเดิมที่ครูทำหน้าท่ี
บรรยายอยู่เพียงหน้าช้ันเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2561) 
 การเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ ่มสืบค้น (G.I) จึงเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งทางการศึกษาท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เกิดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) ขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมในชั้นเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทางนั้นจะค่อนข้างยืดหยุ่น คืออาจผสมผสานกับรูปแบบการเรียนอื่นได้หลากหลายเพื่ อให้
เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้  เช่น การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
based learning) และสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นต้น การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มสืบค้น (G.I) ทำให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนจากท่ีเคยเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นการ
เน้นกระบวนการ สิ่งสำคัญคือครูจะต้องอธิบายกระบวนการเรียนให้นักเรียนเข้าใจและเพื่อจะให้
ได้ผลดีควรให้นักเรียนขจัดสิ่งรบกวนขณะดูวีดีโอการสอนหรือศึกษาเนื้อหานอกชั้นเรียน ซึ่งนักเรียน
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จะต้องมีทักษะด้านการรู้เท่าทันการสื่อสาร สารสนเทศ และสื่อ ที่เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นกระบวนการปลูกฝังความร่วมมือกันอย่างมีประชาธิปไตย ซึ่งกำหนดให้นักศึกษามีการวางแผน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-6 คน โดยจัดนักศึกษาคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน เพื่อเตรียมทำงานกลุ่มตามความสนใจในหัวข้อเดียวกัน โดยร่วมมือกันวางแผนทำการค้นคว้า
ดำเนินงาน แล้วนำมาสรุปผลและนำเสนอรายงานดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีการกำกับตนเองในการเรียน 
ฝึกวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการเรียนของตนจึงจะเกิดประสิทธิภาพท่ีดีในการจัดการเรียนรู้ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) จะช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสนใจในวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 5 (ภูมิศาสตร์) มากยิ่งขึ้น 
และมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างไปจากเดิม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ที่นำมาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทำให้
ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งต่อไป    
 

ปัญหาวิจัย/คำถามวิจัย   
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) เรื ่อง สิ ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
กลุ่มสืบค้น (G.I) จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ดีขึ้นหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากร
และการตั้งถิ ่นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิค
กลุ่มสืบค้น (G.I) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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ประโยชน์ที่ได้รับ   
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการ
ต้ังถิ่นฐานท่ีดีขึ้น   
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  มีความความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา
สังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ ่นฐาน 
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
 3. ครูสามารถนำการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื ่น ๆ ของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 

Slavin (1995, p. 112) กล่าวว่า การเรียนร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เริ่มต้นจากการ
เรียนในสาขาปรัชญาจริยธรรมและจิตวิทยา ในช่วงปีแรก ๆ ของศตวรรษท่ี 20 โดย JohnDewey 
เป็นผู้คิดค้นรูปแบบขึ้นเป็นครั้งแรก ในการเรียนการสอนและได้นำวิธีการเรียน การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) นี้มาใช้ในห้องเรียนในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนในการเรียนเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งห้องเรียนได้ร่วมมือกันในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ครูและนักเรียนช่วยกันคิดค้น
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีอยู่ รวมท้ังความสามารถและความต้องการ
ของแต่ละคน ผู้เรียนเป็นผู้ ท่ีมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในทุก ๆ ด้านของปัญหาในโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังช่วยกันตัดสินใจ และกำหนดเป้าหมายในงานต่าง ๆ กลุ่มท่ีได้รับผิดชอบการวางแผนกลุ่ม
เป็นหนึ่งวิธีท่ีทำให้ผู ้สอนมั่น ใจว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้นไว้ ดังนี้ 

Sharan,Y. and Sharan, S. (1990, p. 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้น 
หมายถึงการเรียนการสอนท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนว่าเขาจะเรียนอะไรและเรียนอย่างไร 
นักเรียนจะรวมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันศึกษาตามหัวข้อท่ีสนใจ เหมือนกัน แบ่งงานกันทำตามส่วนท่ี
ตนเองรับผิดชอบและนำความรู้ท่ีได้มาสรุปย่อและเสนอข้อค้นพบต่าง ๆ ต่อช้ันเรียน 

นิรัน ศรีประดิษฐ์ (2539, หน้า 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้นเป็นการ
เรียนท่ีนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาเลือกหัวข้อเพื่อศึกษาหาความรู้ โดยกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายใน
การศึกษา วางแผนหาความรู ้จากแหล่งค้นคว้าและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ ่มเมื่อกลุ่ม
ดำเนินการสืบสวนหาความรู้แล้วจะนำผลและวิธีการดำเนินงานมาสรุปเพื่อรายงานผลงานของกลุ่ม 
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ทิศนา แขมมณี (2545 ข, หน้า 246-247) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนโดยใช้กลุ่มสบืค้น 
มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทาง
สังคม ช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้และช่วยดำเนินการแสวงหาความรู้หรือคำตอบท่ี
ต้องการ 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546, หน้า 124) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้นเป็น
เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้  นำมาเสนอประกอบเนื้อหาท่ีเรียนอาจเป็นการทำงานตามใบงานท่ี
กำหนด โดยท่ีทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกันทำงาน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(GI). หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาเลือกหัวข้อเพื่อศึกษาหาความรู้มีส่วน
ร่วมในการวางแผน โดยกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายในการศึกษา มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคม ช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความ
อยากรู้และช่วยดำเนินการแสวงหาความรู้หรือคำตอบท่ีต้องการ นำมาเสนอประกอบเนื้อหาท่ีเรียน
อาจเป็นการทำงานตามใบงานท่ีกำหนด โดยท่ีทุกคนในกลุ่มรับรู้ ช่วยกันทำงานแล้วนำมาสรุปผลและ
นำเสนอรายงาน 

หลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
Johnson and Johnson (1987, pp. 65 - 67) ได้กล่าวถึง หลักการของการสอนโดยใช้กลุ่ม

สืบค้น ดังนี้ 
1. สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันช่วยกันทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดย

มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน แบ่งข้อมูลอุปกรณ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
2. สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ต่อกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน 
3. สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองต่องานท่ีได้รับมอบหมายจุดมุ่งหมายท่ี

สำคัญ คือ การท่ีแต่ละคนทำงานอย่างเต็มความสามารถ 
4. สมาชิกกลุ่มมีทักษะในการทำงานกลุ่ม (small group skill) และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดี      

ครูสอน ทักษะการทำงานกลุ่มและประเมินผลการทำงานกลุ่มของนักเรียน 
 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ซึ่งนักวิชาการได้อธิบายขั้นตอนของการของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (G.I) ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
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 Slavin (1995, pp. 114-118) ได้อธิบายข้ันตอนของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(G.I) อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ขัน้ท่ี 1 กำหนดหัวข้อและจัดกลุ่มนักเรียน (identifying the topic and organizing pupils 
into groups) เริ่มต้นด้วยการวางแผนการเรียนกันในช้ันเรียนโดยอาจจะเลือกแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ผู้สอนแนะนำหัวข้อแก่นักเรียนในช้ันเรียนและถามว่า “นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ
หัวขอ้นี้” จากนั้นนักเรียนเสนอหัวข้อท่ีสนใจท่ีจะค้นคว้า หรือ 
1.2 นักเรียนปรึกษากันกับเพื่อนๆ เพื่อเสนอส่ิงท่ีตนสนใจจะค้นคว้าจากนั้นนำเสนอกับช้ัน

เรียนและท้ังช้ันเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อย่อยท่ีสนใจ หรือ 
1.3 เริ่มต้นด้วยการท่ีนักเรียนแต่ละคนเขียนหัวข้อท่ีตนสนใจและอยากจะศึกษาแล้วให้

นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อเปรียบเทียบหัวข้อท่ีแต่ละคนสนใจ แล้วสรุปให้ได้หัวข้อท่ีกลุ่มเห็นว่าน่าสนใจ
ท่ีสุดเสนอต่อช้ันเรียน ขั้นตอนต่อไปคือ การนำเสนอหัวข้อย่อยท่ีน่าสนใจท่ีจะนำไปศึกษาค้นคว้า
ตามท่ีแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน 

จากวิธีการใดวิธีการหนึ่งจาก 3 วิธีข้างต้นโดยอาจจะให้นักเรียนเขียนหัวข้อบนกระดาน 
จากนั้นนักเรียนช่วยกันแยกประเภทหัวข้อย่อยต่าง ๆ เช่น ในช้ันเรียนท่ีครูสอนในหัวข้อเรื่อง  
อเมริกาใต้ แต่ละกลุ่มอาจเลือกท่ีจะศึกษาประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ หรือบางกลุ่มอาจเลือกท่ีจะ
ศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพของอเมริกาใต้ หรือบางกลุ่มสนใจเรื่องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของอเมริกา
ใต้ เป็นต้น ขั้นตอนสุดท้ายคือ เมื่อได้นำเสนอหัวข้อย่อยท้ังหมดแล้วให้นักเรียนได้จัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน
ตามความสนใจของแต่ละคนแล้วเลือกหัวข้อย่อยท่ีกลุ่มสนใจ ทุกคนในกลุ่มร่วมกันทำความเข้าใจ
หัวข้อย่อยท่ีกลุ่มเลือก หากในบางหัวข้อย่อยมีนักเรียนให้ความสนใจมากครูก็สามารถจัดให้เป็น 2 
กลุ่มในการศึกษาหัวข้อเดียวกันนั้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมไม่เหมือนกันเนื่องจากความแตกต่างของ
สมาชิกในกลุ่ม จะทำให้ได้ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ของกลุ่มตามความสนใจและสภาพต่าง ๆ ของสมาชิก
ในกลุ่มนั้นเอง 

ขั้นท่ี 2 วางแผนการทำงาน (planning the learning task) เมื่อนักเรียนได้เลือกกลุ่มตาม
หัวข้อท่ีสนใจแล้ว ขั้นนี้นักเรียนจะต้องวางแผนในการค้นคว้าข้อมูล โดยผู้สอนอาจมีใบงานเป็น
แบบฟอร์มให้แต่ละกลุ่มโดยอาจมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ช่ือเรื่องท่ีกลุ่มค้นคว้า 
2.2 สมาชิกในกลุ่ม 
2.3 หัวข้อย่อยท่ีกลุ่มค้นคว้า 
2.4 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ค้นคว้า 

ใบงานดังกล่าวนี้ อาจมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมตามแต่ความสนใจของกลุ่มโดยใบงานดังกล่าวนี้ ผู้สอน
สามารถใช้เป็นหลักฐานการเรียนของนักเรียนได้ต่อไป 
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ขั้น ท่ี 3 ดำเน ินการค ้นคว ้า  (carrying out the investigation) ขั้นนี้ เป็นขั้นตอนท่ีใช้
เวลานานท่ีสุดเพือ่ให้นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลอย่างเต็มท่ี แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนควรกำหนดเวลาอย่าง
เจาะจง แต่ในความเป็นจริงก็ควรมีความยืดหยุ่นได้และผู้สอนจะต้องดูแลความเรียบร้อยและให้เป็นไป
ตามกระบวนการ นอกจากนี้ควรมีการควบคุมส่ิงท่ีจะรบกวนการค้นคว้าของนักเรียนด้วยในขั้นตอนนี้ 
นักเรียนอาจค้นคว้าเป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่กับสมาชิกในกลุ่มในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินค่าข้อมูล รวมทัง้สรุปข้อมูลและแบ่งปันความรู้ให้กับกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มตามท่ีได้
ต้ังไว้ในขั้นท่ี 2 ท่ีผ่านมากลุ่มควรมีการเลือกเลขานุการเพื่อทำการจดบันทึกส่ิงท่ีได้จากแต่ละคนท่ีได้
ไปค้นคว้ามา หรือสมาชิกแต่ละคนนำเสนอข้อสรุปจากท่ีตนค้นคว้ามาได้เลยก็ทำได้ 

ขั้นท่ี 4 เตรียมการนำเสนอ (preparing a final report) ในขั้นนี้นับว่ามีการวางแผนอีกครั้ง
แต่เปล่ียนจากการวางแผนในการค้นคว้าข้อมูลเป็นการวางแผนในการนำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการ
ค้นคว้าของกลุ่ม หรือวางแผนท่ีจะสอนคนอื่นในช้ันเรียนให้เข้าใจ และเกิดความรู้ในส่ิงท่ีกลุ่มได้ศึกษา
ค้นคว้ามา ในขั้นนี้ผู้สอนมีบทบาทในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือกับตัวแทนท่ีจะนำเสนอผลงานของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสินใจ สรุป
ข้อความต่าง ๆ  รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการนำเสนอต่าง ๆ ส่ิงท่ีผู้นำเสนอควรคำนงึมีดงันี้ 
คือ 

4.1 นำเสนอใจความหลักหรือสาระสำคัญท่ีกลุ่มได้ค้นคว้ามา 
4.2 บอกถึงแหล่งข้อมูลท่ีกลุ่มได้มาซึ่งความรู้ 
4.3 อนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยและตอบคำถามนั้น 
4.4 พยายามให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้โดยอาจจะมี

บทบาทต่าง ๆ กำหนดให้ผู้ฟัง อย่าเพียงแต่ให้ผู้ฟังนั่งและฟังอยู่เป็นเวลานาน ๆ 
4.5 ต้องให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล 
4.6 ต้องมั่นใจว่าการนำเสนอผลงานกลุ่มได้เตรียมอุปกรณ์ และส่ือต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสม 
ขัน้ท่ี 5 นำเสนอข้อมูล (presenting the final report) ทุกคนควรมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน 

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมส่ิงต่าง ๆ การตอบคำถามท่ีกลุ่มอื่น ๆ อาจมีข้อสงสัยหลักการนำเสนอของ
ตัวแทนกลุ่ม คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน 

5.1 พูดให้ชัดเจนและไม่เยิ่นเย้อ 
5.2 ใช้กระดานเขียนข้อความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระสำคัญได้ง่าย 
5.3 ใช้เครื่องมือโสตทัศนวัสดุในการนำเสนอ 
5.4 นำเสนอในรูปแบบการโต้วาทีหน้าช้ันเรียนตามความเหมาะสม  
5.5 นำเสนอผลงานนอกสถานท่ีตามความเหมาะสม 
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5.6 นำเสนอโดยการแสดงละครเพื่อส่ือถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
5.7 นำเสนอโดยให้มีการทดสอบเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง 
5.8 นำเสนอโดยใช้ภาพวาด ภาพถ่าย เพื่อให้เกิดความสมจริงสมจัง 
ขัน้ท่ี 6 ประเมินผล (evaluation) การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค (G.I)  นั้น ในการประเมินผล

ควรคำนึงถึงความแตกต่างของการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ในการเรียนแบบเก่านั้นนักเรียนจะถูก
ประเมินผลด้วยเครื่องมือเดียวกัน และอยู่ในรูปแบบเดียวกันเสมอซึ่งไม่เป็นคำตอบมากนักในการเรียน
การสอนในการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค (G.I) ครูควรประเมินผลจากการพัฒนาหรือให้คะแนน
ความก้าวหน้าในการคิดของผู้เรียนในวิชาท่ีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลอย่างไร 
นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไร นักเรียนมีหลักการในการวิเคราะห์และ
ตัดสินอย่างไร และนักเรียนได้ข้อสรุปอย่างไร ซึ่งการประเมินผลนี้จะได้มาจากช่วงการค้นคว้าหา
ข้อมูลของนักเรียน 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2543, หน้า 37-55) ได้ศึกษาไว้ว่า การสืบค้นเป็นกลุ่ม (group 
investigation) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และการเรียนรู้ท่ีจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม ในการสอนแบบ
สืบค้นเป็นกลุ่ม (group investigation) ครูผู้สอนจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คนหรือน้อย
กว่านี้ แต่ละกลุ่มจะวางแผนกันเองว่าจะศึกษาหัวข้อเรื่องอะไร และจะศึกษาอย่างไรสมาชิกแต่ละคน 
หรือสมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อย และเลือกวิธีหาคำตอบในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเอง 
หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละคน หรือแต่ละคู่จะรายงานความก้าวหน้า และผลการทำงานให้กลุ ่มของ
ตนเองทราบ กลุ่มจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานของสมาชิก และจัดทำรายงานของกลุ่มให้เพื่อนท้ังขัน้
ฟัง ขัน้ตอนสำคัญในการจัดกิจกรรมมี 6 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 Identifying the Topic and Organizing Pupils into Group ครูผู้สอนเสนอ
ปัญหาแก่นักเรียนท้ังช้ัน แล้วให้นักเรียนช่วยกันเสนอส่ิงที่ีตนอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นักเรียน
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนเองสนใจ และเสนอหัวข้อให้แก่สมาชิกในช้ันทราบ นักเรียนท้ังช้ัน
ช่วยกันกำหนดหัวข้อท่ีสนใจ นักเรียนจัดกลุ่มเพื่อศึกษาหัวข้อท่ีสนใจเพียง 1 หัวข้อ 

ขั้นตอนท่ี 2 Planning Investigation in Group ครูผู ้สอนและนักเรียน วางแผนร่วมกัน 
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ภาระงานท่ีต้องทำ และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตาม
ปัญหาท่ีเลือก เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนในขั้นตอนท่ี 2 ได้ผล โดยครูผู้สอนอาจใช้คำถาม 

2.1 ปัญหาท่ีกลุ่มเลือกทำคืออะไร 
2.2 สมาชิกในกลุ่มได้แก่ใคร 
2.3 กลุ่มต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร 
2.4 แหล่งความรู้ท่ีจะศึกษาคืออะไร 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

2.5 จะแบ่งงานกันทำอย่างไร 
ขั้นตอนท่ี 3 Carrying out the Investigation ขั้นตอนนี้เป็นขั้นท่ีนักเรียนใช้เวลานานท่ีสุด

นักเรียนดำเนินงานตามแผนการท่ีวางไว้ในขั้นตอนท่ีสอง กิจกรรมและทักษะต่าง ๆ ท่ีนักเรียนต้อง
ศึกษาควรมาจากแหล่งข้อมูลท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ครูผู้สอนให้ความร่วมมือกับกลุ่มตาม
ความต้องการของกลุ่ม เมือ่แต่ละคน หรือแต่ละคู่ทำเสร็จแล้วจะนำเสนอข้อมูลกับกลุ่มของตน เพื่อให้
สมาชิกได้อภิปราย และหาข้อสรุปในแต่ละข้อ 

ขัน้ตอนท่ี 4 Preparing Final Report นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลท่ีสมาชิกในกลุ่มตน
ได้จัดทำช่วยกันแก้ไขแล้วสรุปเป็นรายงานของกลุ่มเพื่ อเสนอต่อนักเรียนท้ังช้ันสมาชิกช่วยกัน
เตรียมการเสนอรายงานให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเสนอรายงานของกลุ่มย่อยมี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรแนะนำนักเรียนให้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับ 

4.1 การเน้นสาระสำคัญของการค้นคว้า 
4.2 แหล่งความรู้หรือวิธีการสุ่มท่ีกลุ่มศึกษา 
4.3 การเปิดโอกาสให้มีการซักถาม 
4.4 การให้นักเรียนในช้ันมีกิจกรรมร่วมด้วยไม่ควรให้นั่งฟังนาน ๆ 
4.5 ความร่วมมือของสมาชิกในการนำเสนอผลงาน 
4.6 อุปกรณ์ และวัสดุท่ีจำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอรายงาน  

ขั้นตอนท่ี 5 Presenting the Final Report นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานในกลุ่มของตน
ให้สมาชิกในช้ันเรียนทราบตามท่ีเตรียมไว้ในขั้นตอนท่ี 4 ควรให้นักเรียนในช้ันมีกิจกรรมร่วมด้วย เช่น 
การถาม การตอบปัญหา การทำกิจกรรมท่ีผู้รายงานกำหนดให้ทำ 

ขั้นตอนท่ี 6 Evaluating Achievement ครูผู้สอนและนักเรียนประเมินผลการรายงานกลุ่ม
ย่อย และประเมินงานรวมของท้ังช้ัน การประเมินนี้รวมถึงการประเมินเป็นรายบุคคลด้วย ส่ิงท่ีควร
ประเมินได้แก่ 

6.1 ความสามารถในการคิดระดับสูง 
6.2 วิธีการท่ีใช้ในการศึกษา 
6.3 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
6.4 การใช้หลักฐานอ้างอิง 
6.5 วิธีการท่ีใช้ในการสรุปข้อมูล 
วิธีการท่ีใช้ในการประเมินควรเป็นการประเมินแบบสะสม โดยดูวิธีการทำงานของนักเรียนแต่

ละคน ต้ังแต่เริ่มจนจบโครงการ และควรมีการแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ 
นักเรียนควรได้รับ Feedback จากเพื่อนนักเรียนและครูผู ้สอน การประเมินผลท่ีใช้ควรช่วยให้
นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ด้านเนื้อหา และกระบวนการ หรือช่วยพัฒนาความสามารถในการวางแผน
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การศึกษาเรื่องต่าง ๆ ในอนาคตได้ นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลทางด้านจิตพิสัยเช่นความรู้สึกต่อ
เรื่องท่ีเรียน งานท่ีทำ แรงจูงใจ และเจตคติท่ีมีต่อครูผู้สอน และต่อเพื่อน 

จากนิยามการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ท่ีกล่าวมา
ผู้วิจัยสรุปข้ันตอนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา (topic selection) นักเรียนเลือกหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจง
ของปัญหาท่ีเลือก แล้วกลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็นงานย่อย ๆ ท่ีมีสมาชิก 4-6 คนร่วมกันทำงาน 

2. การวางแผนร่วมมือกันในการทำงาน (cooperative planning) ครูและนักเรียนวางแผน
ร่วมกันในวิธีดำเนินการ ภาระงานท่ีทำ และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตามปัญหาท่ีเลือก 

3. การดำเนินงานตามแผนการท่ีวางไว้ (implementation) นักเรียนดำเนินงานตามแผนการ
ท่ีวางไว้ในขั้นท่ี 2 กิจกรรมและทักษะต่าง ๆ ท่ีนักเรียนจะต้องศึกษาควรมาจากแหล่งข้อมูลท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน ครูจะให้คำปรึกษากับกลุ่มพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของ
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานท่ีทำ (analysis and synthesis) นักเรียนวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลท่ีเขารวบรวมได้ในขั้นท่ี 3 และวางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบท่ีน่าสนใจเพื่อนำเสนอ
ต่อช้ันเรียน 

5. การนำเสนอผลงาน (presentation of final report) กลุ่มนำเสนอผลงานตามหัวข้อเรื่อง
ท่ีเลือก ครูต้องพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมขณะท่ีมีการนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนเพี่อ
เป็นการขยายความคิดของตัวนักเรียนเองให้กว้างไกล โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องท่ีกลุ่มไม่ได้ศึกษา ครูจะ
ทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในระหว่างการนำเสนอผลงาน 

6. การประเมินผล (evaluation) ครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลงานท่ีถูกนำเสนอ
พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานทุกช้ิน การประเมินผลอาจรวมทั้งการประเมินเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
งานวิจัยในประเทศ 
สุวรรณมาลี นาคเสน (2543) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการสอน Group investigation เร ื ่องวงกลม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียน
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน Group investigation และศึกษาความคิดเห็นของครูหลังการใช้ 
ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน Group investigation กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2543 ท่ีได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 160 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 4 ห้อง ห้องละ 40 
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คน และครูผสู้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดียวกันเป็นผู้สอนแทนผู้วิจัย
จำนวน 3 คน โดยให้อาจารย์สองคนแรก สอนคนละ 1 ห้องเรียน และอาจารย์คนที่สามสอน 2 
ห้องเร ียน ดำเนินการสอนโดยใช้ช ุดการเร ียนคณิตศาสตร์โดยใช้ร ูปแบบการสอน Group 
investigation เรื่อง วงกลม ใช้เวลาในการสอน 14 คาบ คาบละ 50 นาทีแบบแผนการทดลองครั้งนี้
เป ็นแบบ One-group-posttest design และว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลโดยการทดสอบค่าสถ ิ ติ t-test 
dependent ผลการศ ึกษาพบวา ่  ช ุดการเร ียนคณิตศาสตร ์โดยใช้ รูปแบบการสอน Group 
investigation มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนGroup 
investigation สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ความคิดเห็นของครู
หลังการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน Group investigation อยู่ในระดับความ
คิดเห็น เห็นด้วยอยา่ งยิ่งคือ 4.2 

นิตยา ชังคมานนท์ (2544) ได้ทำการศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจีไอ (เทคนิค
กลุ่มสืบค้น ) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานร่วมกัน ในรายวิชา สังคมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 83 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 43 คน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับ การสอนโดย
การเรียนแบบร่วมมือที่ใช้เทคนิคจีไอมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่ได้รับ การสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอน โดยการเรียน
แบบร่วมมือที ่ใช้เทคนิคจีไอหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05      
ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้ เทคนิคจีไอหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

รัชนี นิธากร (2551) ได้ศึกษาเรื่องผลการสอนโดยใช้วิธี Group investigation model ด้วย 
E-learning เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและนานาประเทศที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที ่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ความก้าวหน้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลัง
รียนกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60 โดยใช้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาค
เรียนที่ 1/2551 จำนวน 44 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างแทนประชากรนักศึกษาช้ันปีท่ี1ที่ลงทะเบียนเรยีน
วิชานี้ ท้ังหมด เคร ื ่องมือที ่ใ ช้ในการวิ จัยประกอบด้วยแผนจดัการเรียนร ู ้ส ื ่อ E-learningและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา บทที่ 5 เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยและนานาประเทศ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื ่อการพัฒนา โดยมีผล
การศึกษาดงัต่อไปนี้ความก้าวหนา้ทางการเร ียนของนักศึกษาช้ันปีที ่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร มีค่าร้อยละ 21.11 เมื่อพิจารณาจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ซึ่งสูง 64.09 
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ในขณะที่ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ใ่นระดับ 42.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน คือ 42.50 : 64.09
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที ่ระดับ .01คือ t= 7.2203 การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีค่า
คะแนนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์กำหนดการผ่าน คือ64.09 : 60โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p< .01คือ t= 3.684 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Laatsch-Lybeck (2001, pp. 3877-A) ไ ด้ศึกษาผลของการเร ียนแบบร ่วมม ือท ี ่ม ี ต่ อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาเทคโนโลยีการแพทย์ผู้ร่วม
วิจัยเป็นอาจารย์จากภาควิชาและโครงการเทคโนโลยีการแพทย์ 8 คน โดยใช้วิธีการเรียนการสอน
แบบร่วมมือเป็นเวลา 1 ภาคเรียน และใช้วิธีการเรียนรายบุคคลในภาคเรียนต่อมา ซึ่งเป็นวิชาเดียวกัน 
มีนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการวิจัย 216 คน แบ่งเป็นเรียนแบบรายบุคคล 107 คน และเรียนแบบร่วมมือ
109 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนท้ังสองแบบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จำนวน 6 ใน 8 สถาบันส่วนอีก2 สถาบัน มีผลการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซึ่งค่าเฉล่ียของการเรียนแบบร่วมมือจะสูงกว่า การเรียนรายบุคคลและผลการวิจัยยังพบอีก
ว่าทัศนคติของนักศึกษาต่อการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนท้ัง 2แบบ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

Jongeling and Lock (1995) ได้ศึกษาการใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI ผู้วิจัยได้ทำ 
การใช้โปรแกรมการเรียนแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนพยาบาลจำนวน 69 คน ที่ได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนฤดูร้อนในวิชาวิธีวิทยาการวิจัย โดยจุดประสงค์์ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) เพื่อให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น 2) เพื่อให้นักเรียนเกิดการร่วมมือกันเรียนในกลุ่ม 3) 
เพื่อให้นักศึกษาได้ควบคุมและวางแผนการเรียนด้วยตนเอง 4) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของตัว
นักศึกษาและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน และ 5) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนรายงานว่าชอบท่ีจะเรียนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI มากกว่าการเรียนแบบปกติ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีได้รับจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่าผลท่ี
ได้มีลักษณะสอดคล้องกัน กล่าวคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ ่มสืบค้น (G.I) ช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการกลุ่มสูงขึ้น จากเหตุผลด่ังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีได้รับการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) มาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
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ทักษะกระบวนการกลุ ่มในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาพื ้นฐาน  (ภูมิศาสตร์) เร ื ่อง 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐานและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 

ในการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐานและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5  ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้   

 
สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 

                     ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 

 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้ร่วมกันพิจารณาเลือกหัวข้อ
เพื่อศึกษาหาความรู้มีส่วนร่วมในการวางแผน โดยกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายในการศึกษา มุ่งพัฒนา
ทักษะในการสืบสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคม ช่วย
กระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้และช่วยดำเนินการแสวงหาความรู้หรือคำตอบท่ีต้องการ นำมา
เสนอประกอบเนื้อหาท่ีเรียนอาจเป็นการทำงานตามใบงานท่ีกำหนด โดยท่ีทุกคนในกลุ่มรับรู้ ช่วยกัน
ทำงานแล้วนำมาสรุปผลและนำเสนอรายงาน  

จากนิยามการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ท่ีกล่าวมา
ผู้วิจัยสรุปข้ันตอนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

การสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้   
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1. การเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา (topic selection) นักเรียนเลือกหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจง
ของปัญหาท่ีเลือก แล้วกลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็นงานย่อย ๆ ท่ีมีสมาชิก 4-6 คนร่วมกันทำงาน 

2. การวางแผนร่วมมือกันในการทำงาน (cooperative planning) ครูและนักเรียนวางแผน
ร่วมกันในวิธีดำเนินการ ภาระงานท่ีทำ และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตามปัญหาท่ีเลือก 

3. การดำเนินงานตามแผนการท่ีวางไว้ (implementation) นักเรียนดำเนินงานตามแผนการ
ท่ีวางไว้ในขั้นท่ี 2 กิจกรรมและทักษะต่าง ๆ ท่ีนักเรียนจะต้องศึกษาควรมาจากแหล่งข้อมูลท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน ครูจะให้คำปรึกษากับกลุ่มพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของ
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานท่ีทำ (analysis and synthesis) นักเรียนวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลท่ีเขารวบรวมได้ในขั้นท่ี 3 และวางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบท่ีน่าสนใจเพื่อนำเสนอ
ต่อช้ันเรียน 

5. การนำเสนอผลงาน (presentation of final report) กลุ่มนำเสนอผลงานตามหัวข้อเรื่อง
ท่ีเลือก ครูต้องพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมขณะท่ีมีการนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนเพี่อ
เป็นการขยายความคิดของตัวนักเรียนเองให้กว้างไกล โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องท่ีกลุ่มไม่ได้ศึกษา ครูจะ
ทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในระหว่างการนำเสนอผลงาน 

6. การประเมินผล (evaluation) ครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลงานท่ีถูกนำเสนอ
พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานทุกช้ิน การประเมินผลอาจรวมทั้งการประเมินเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
(ภูมิศาสตร์) เร ื ่อง สิ ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั ้งถิ ่นฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีครูจัดขึ้นแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้การ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) โดยจะเกิดความรู้สึกท่ีดี ชอบ พอใจ หรือมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการจัดการเรียนรู้การสอนแบบแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ทำให้มีความสุข และ
ภูมิใจในส่ิงท่ีทำ โดยจะมีแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากร  
 นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรยีน 
23 คน 
2. วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา     

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ท่ีเคยมีผู้วิจัยแล้วสรุปผลว่าสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  และคะเนนความ
พึงพอใจ 
3. ข้อมูลที่เก็บ    

 3.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 3.2 คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 
4.เคร่ืองมือ/การพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล    
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก ่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย มี 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
 
5. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (G.I) เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 5 
(ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
 ในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้คือ แผนการจัดการเรยีนรู้
และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ 
 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) เร่ือง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับประชากรและการต้ังถ่ินฐาน ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำตามขั้นตอน ดังนี้ 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

       1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดช้ันปี เนื้อหา การวัดและการประเมินผล 
      2) กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อนำมาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้      
โดยผู้วิจัยแบ่งสาระการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากร
และการตั้งถิ่นฐาน ออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  
    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ประชากรไทยประชากรโลกและโครงสร้าง
ประชากร                
    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง อัตราการเกิดและอัตราการตาย                                       
    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงประชากรสูงอายุและการย้ายถ่ิน                   
    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง ความเป็นเมือง การตั้งถิ่นฐานเมืองและชนบท                      
       แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การใช้ท่ีดินภายในเมืองและปัญหาเมือง                               
   3) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน โดยแต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
      4) ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้น ไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระที่ปรึกษาการ
ทำวิจัยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
      5) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของหัวหน้ากลุ่มสาระท่ีปรึกษาการทำ
วิจัย 
      6) นำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล แล้วนำข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสม  
   7) นำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์ไปทดลองใช้จริงในช้ันเรียน      

 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับประชากรและการต้ังถ่ินฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 เป็นแบบทดสอบวัดผลแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้  
               1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน      
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา เกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมแบบทดสอบ



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับกันท่ัวไป เพื่อให้ได้
แบบทดสอบที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คลอบคลุมเนื้อหา และคุณภาพแบบทดสอบ
สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและการประเมินผล  
                2) สร้างแบบทดสอบตามที่กำหนดไว้ในตารางวิเคราะห์ข้อสอบโดยให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาย่อยและจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ สร้างข้อสอบเป็นแบบชนิดเลือกตอบ     
4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 30 ข้อ และต้องการใช้จริง 20 ข้อ โดยในการคัดเลือกแบบทดสอบเพื่อ
นำมาใช้ในการทดสอบผลการเรียนของกลุ ่มตัวอย่าง ตามความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ เช ิงพฤติกรรม ( Index Item Object Congruence: I.O.C.) โดยความคิดเห็นจาก 
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  
   ผลของค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 รายข้อ มีค่าต้ังแต่ 0.33 – 1.00 โดย
ข้อท่ีสามารถนำไปใช้ได้มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67 – 1.00 มีจำนวน 28 ข้อ ซึ่งรายละเอียด
แสดงไว้ในภาคผนวก  

                3) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 20 ข้อ           
เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยในช้ันเรียนตามข้ึนตอนท่ีวางไว้  

            

สำหรับข้ันตอนในการการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ สามารถสรุปได้เป็นแผนภูมิ    ดังแสดง
ในแผนภาพท่ี 2 

 
 

 

 

 

 

 

ศึกษาคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อสอบ 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อสอบ 

สร้างแบบทดสอบตามท่ีกำหนดไว้ในตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

 

 

 

 
 
5.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) มีลำดับข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเพื่อหากรอบวัดความพึงพอใจให้
ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (G.I) โดยใหข้้อคำถามครอบคลุมด้านกระบวนการ ขั้นตอนการสอนและด้านกิจกรรมการเรียน 
โดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ แยกเป็นรายด้านทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

              พึงพอใจมากท่ีสุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
  พึงพอใจมาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
  พึงพอใจน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 3. นำแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ และลงความเห็นโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
     คะแนน 1 สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่ามีความสอดคล้อง 
     คะแนน 0 สำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง 
     คะแนน -1 สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้อง 
 ผลของค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

จัดพิมพ์แบบทดสอบ 

คัดเลือกข้อสอบก่อนนำไปทดสอบ 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

ปีท่ี 6/5 รายมีค่าต้ังแต่ -.33 – 1.00 โดยข้อท่ีสามารถนำไปใช้ได้มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67 
– 1.00 มีจำนวน 12 ข้อ ซึ่งรายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก 
 4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (G.I) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ในการ
วิจัยต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล      
 6.1 ดำเนินการสอบเก็บคะแนนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) กับกลุ่มประชากรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 23 คน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) เรื่อง 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ  
     6.2 ดำเนินการทดลองกับกลุ่มประชากร โดยจัดการเรียนรู้เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(G.I) จำนวน 5 แผนการเรียนรู้ แผนละ 1-2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมง โดยสอนในวันที่ 21, 
25, 28 กันยายน และ 2, 5, 9 ตุลาคม 2563   
 6.3 ดำเนินการสอบเก็บคะแนนหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สิ ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน กับกลุ่มประชากรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคำถามแบบประเมิน 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้

จัดพิมพ์แบบประเมิน 

คัดเลือกข้อคำถามแบบประเมิน 
 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

30 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ  
 6.4 ดำเนินการเก็บข้อมูลคะแนนความพึงพอใจโดยให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) จำนวน 10 ข้อ 
 
ตารางที่ 1 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
1 1-24  ธันวาคม 2563 ศึกษาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและเลือกพฤติกรรมท่ีต้องการ

จะแก้ไขมาใช้เป็นฐานในการทำวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 
2 3–7 มกราคม 2564 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 

3 10-14 มกราคม 2564 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หลักสูตรโรงเรียนและศึกษาโครงสร้างรายวิชาสังคม
ศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

4 17-26 มกราคม 2564 เขียนเค้าโครงวิจัยในช้ันเรียน ได้แก่ ช่ือเรื่อง ความสำคัญและท่ีมา
ของปัญหา ช่ือเรื่องวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาวิจัย/คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

5 27 มกราคม 2564 นำเค้าโครงวิจัยในช้ันเรียนท่ีได้จัดทำขึ้น ไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

6 28 มกราคม 2564 กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อนำมาสร้างเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 5 เรื่อง 

7 30 มกราคม 2564 นำเค้าโครงวิจัยในช้ันเรียนท่ีได้จัดทำขึ้น ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
การทำวิจัยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ครั้งท่ี 2 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
8 1–8 กุมภาพันธ์ 2564 ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน

การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
9 9–14 กุมภาพันธ์ 

2564 
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และสร้างแบบทดสอบโดยสร้างเป็น
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนท้ังหมด 20 ข้อ 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบประเมินและจัดทำ
ข้อคำถามแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) จำนวน 15 ข้อ 

10 15 กุมภาพันธ์ 2564 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระทำวิจัยตรวจ
ประเมิน และนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

11 16 กุมภาพันธ์ 2564 นำแบบทดสอบและท่ีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) สร้างขึ้นไปให้
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน ตรวจสอบ แล้วนำข้อคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน มาใช้คัดเลือกข้อสอบจำนวน 20 ข้อ แบบ
ประเมินจำนวน 10 ข้อ 

12 18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดพิมพ์แบบทดสอบท่ีได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 20 ข้อ และแบบ
ประเมินจำนวน 10 ข้อ เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยในช้ันเรียน 

 

 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
13 21 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

1 เรื่อง ประชากรไทยประชากรโลกและโครงสร้างประชากร                
14 25 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ประชากรไทยประชากรโลกและ

โครงสร้างประชากร                
15 28 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง อัตราการเกิดและอัตราการตาย                                        
16 2 มีนาคม 2564 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงประชากรสูงอายุ
และการย้ายถ่ิน  

17 5 มีนาคม 2564 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง ความเป็นเมือง การตั้งถิ่นฐาน
เมืองและชนบท 

18 9 มีนาคม 2564 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การใช้ท่ีดินภายในเมืองและปัญหาเมือง                               
19 12-16 มีนาคม 2564 จัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยและจัดทำรูปเล่ม

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
20 20 มีนาคม 2564 

 
นำรูปเล่มรายงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
ตรวจเพื่อให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ เพื่อท่ีจะให้เกิดความสมบูรณ์ 

21 23 มีนาคม 2564 
 

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของหัว
หน้าท่ีปรึกษาวิจัย และจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน 

22 26 มีนาคม 2564 ส่งรายงานการวิจัย 
 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสอบ    
ก่อนเรียนและหลังเรียนท้ังในภาพรวมและรายบุคคลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 7.1 สถิติพื้นฐาน 
 1) หาค่าเฉล่ีย (Mean) คำนวณจากสูตร (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 73) 

𝑋 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

  เมื่อ    X    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
          R    แทน  คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
                    N   แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 2) สูตรการหาค่าร้อยละ 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

     P    =     
n

F 100  

   เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 
     F แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด  
 3) สูตรการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                       S =     
( )

)1(

2
2

−

− 
nn

xxn
 

   เมื่อ  S แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จำนวนคู่ท้ังหมด 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
          x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 

7.2 สถิติเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 
   1.1) การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อโดยใช้สูตร IOC 
(Index of Item Objective Congruence)  

   
N

R
IOC 

=  

  เมื่อ    IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
           R    แทน     คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

    N    แทน    จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด  
 7.3 การหาค่าพัฒนาการของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ TGT 
  สูตรการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน  

               S    =    [
Y−X

F−x
] x 100     

  เมื่อ S   แทน   คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน (คิดเป็นร้อยละ) 
   X   แทน   คะแนนวัดครั้งก่อน 
   Y   แทน   คะแนนวัดครั้งหลัง 
   F   แทน   คะแนนเต็ม 
 
 
 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

เกณฑ์การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนพัฒนาการกับระดับพัฒนาการ 
  ร้อยละ 76 – 100 พัฒนาการระดับสูงมาก 
  ร้อยละ 51 – 75  พัฒนาการระดับสูง 
  ร้อยละ 26 – 50  พัฒนาการระดับปานกลาง 
  ร้อยละ   0 – 25  พัฒนาการระดับต้น 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่น
ฐาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และคะแนน
พัฒนาการของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียนและคะแนนพัฒนาการของนักเรียน 
ลำดับ ก่อนเรียน หลังเรียน ผล คะแนนพัฒนาการ แปลผล 

1 11 19 +8 88.88 สูงมาก 

2 8 17 +9 75.00 สูง 

3 11 18 +7 87.50 สูงมาก 

4 12 19 +7 87.50 สูงมาก 

5 9 18 +9 81.81 สูงมาก 

6 11 17 +6 66.65 สูง 

7 13 19 +6 66.65 สูง 

8 11 17 +6 88.89 สูงมาก 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

ลำดับ ก่อนเรียน หลังเรียน ผล คะแนนพัฒนาการ แปลผล 
9 9 17 +8 72.72 สูง 

10 11 19 +8 88.00 สูงมาก 

11 14 19 +5 83.33 สูงมาก 

12 12 18 +6 75.00 สูง 

13 11 17 +6 66.67 สูง 

14 12 18 +6 75.00 สูง 

15 10 19 +9 90.00 สูงมาก 

16 13 19 +6 85.71 สูงมาก 

17 12 18 +6 75.00 สูง 

18 13 19 +6 85.71 สูงมาก 

19 14 19 +5 83.33 สูงมาก 

20 11 17 +6 66.65 สูง 

21 14 18 +4 66.65 สูง 

22 14 19 +5 83.33 สูงมาก 

23 12 17 +5 62.50 สูง 

คะแนนเฉลี่ย 12.35 18.25 +6.00 77.23 สูงมาก 
 

 จากตารางพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.58 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 18.25 คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 6.00 คะแนน นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการระดับสูงมาก 8 คน  มี
คะแนนสูง 14 คน  และมีคะแนนพัฒนาการระดับปานกลาง 1 คน มีคะแนนพัฒนาการในภาพรวม
เท่ากับ 77.23 มีพัฒนาการในระดับสูงมาก  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) สูงกว่าก่อนเรียน    

 2. ผลการประมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางท่ี 3 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจรายบุคคลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5  ต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) 
 

คนที่ 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.90 0.32 

2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4.60 0.52 

3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4.50 0.53 

4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4.80 0.42 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4.70 0.48 

6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.90 0.32 

7 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4.60 0.52 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4.90 0.32 

10 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4.80 0.42 

11 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4.70 0.48 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

13 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4.50 0.53 

14 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3.90 0.74 

15 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4.30 0.67 

16 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4.70 0.48 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

18 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4.70 0.48 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

20 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4.60 0.52 

21 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4.30 0.48 

22 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4.60 0.52 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

คนที่ 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.80 0.42 

รวม 5.60 0.51 

 จากตารางพบว่า ผลคะแนนประเมินคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) รายบุคคล มีคะแนนเฉล่ีย 5.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.51 มีคะแนนความพึงพอในอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมจาก
แบบประเมิน โดยมีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ดังนี้  
 1. เปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอคำแนะนำจาก ครูผู้สอนได้ใกล้ชิดขึ้น    
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม แลกเปล่ียนตามความสนใจ       
 3. มีการใช้เทคนิคการสอนอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจนอกเหนือไปจาก การบรรยาย       
 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)ในภาพรวม 

ข้อที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน       

1 มีการชี้แจงข้อตกลง และบอกกติกาการเรียนรู้       4.55 0.62 

2 มีการติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมายทุกครั้ง       4.48 0.57 

3 มีการใช้เทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือไปจาก การบรรยาย       4.71 0.59 

4 มีการเตรียมการสอนในเรื่องที่สอนแต่ละครั้งเป็นอย่างดี        4.71 0.53 

ข้อที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 

รวมด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน 4.61 0.58 

ด้านกิจกรรมการเรียน       

5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา        4.71 0.46 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ       4.61 0.62 

7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม แลกเปลี่ยนตามความสนใจ       4.74 0.51 

8 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหามากข้ึน       4.67 0.54 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรูร้่วมกัน       4.68 0.48 

10 เปิดโอกาสให้ถามตอบและพูดคุย ขอคำแนะนำจาก ครูผู้สอนได้ใกล้ชิดข้ึน    4.81 0.48 

รวมด้านกิจกรรมการเรียน 4.70 0.51 

รวม 4.67 0.54 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
เร่ือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 

 

 จากตารางพบว่า ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านกิจกรรมการเรียน มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ  4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีผลประเมินคะแนน
ความพ ึงพอใจต ่อการจ ัดการเร ียนการสอนแบบร ่วมม ือโดยใช ้ เทคน ิคกล ุ ่มส ืบค ้น (G.I)  
ในภาพรวมเท่ากับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  อยู่ในระดับพอใจมาก 

 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวิจัย 

1) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง ส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ ่นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/5 โรงเรียเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีผลคะแนนสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) สูงกว่าก่อนเรียน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.58 หลังเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 17.97 คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 4.39 คะแนน คะแนนพัฒนาการในภาพรวมเท่ากับ 65.82 มี
พัฒนาการในระดับสูง 

2) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคม
ศึกษาพื้นฐาน  (ภูมิศาสตร์) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน โดยใช้
กระบวนการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่มสืบค้นภาพรวมเท่ากับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 
2. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ัง
ถิ่นฐาน โรงเรียเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 



 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I)  
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1) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ส30238 (ภูมิศาสตร์) 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีค่าเฉล่ีย
ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้
เท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.38 และมีระดับความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และ
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) สูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.58 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (G.I) เท่ากับ 17.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นการเรียนท่ีโรงเรียนทำกิจกรรมและการบ้านท่ี
โรงเรียน  ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื ้อหาต่าง ๆ ก่อนเข้าชั้นเรียน หากยังไม่เข้าใจเนื้อหาในวีดิทัศน์ 
สามารถดูซ้ำได้หลายรอบจนกว่าจะเข้าใจ นอกจากนี้ยังสามารถสามารถสืบค้นความรู้จากสื่อหรือ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้  ดังนั้นก่อนการเรียนในชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และมีความ
เข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ก่อน เป็นการเพิ่มทักษะแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ให้ตนเอง  ฝึกความ
รับผิดชอบในตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช้ัน การเรียนรู้ล่วงหน้าจากท่ีบ้านทำให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น มีเวลาทำกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น เรียนสนุก ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้เวลาในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการมีสื่อการเรยีนรู้
และกิจกรรมท่ีหลากหลาย   ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น โดยท่ี
ไม่ต้องมานั่งการบรรยายของผู้สอนหน้าชั้นเรียน แต่ได้ทบทวนความรู้ในรูปแบบที่มีความสนุกสนาน
มากขึ้น เช่น กิจกรรมเกม Kahoot  เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีกระตุ้นผู้เรียนอยากเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น แข่งขันกันด้วยความเร็วและแม่นยา ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนมีชีวิตชีวา ไม่น่า
เบื่อ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียนแต่ละคนพยายามช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม
ตนเองชนะ แต่อยู่ในกฎกติกาการเล่น เป็นการฝึกให้ผู้เรียนยอมรับความจริง มีส่วนร่วมในการทำงาน
เป็นกลุ่ม มีความสามัคคีกัน ความว่องไว สร้างความสนุกสนาน ดังนั้นการเล่น Kahoot เป็นการ
ทบทวนความรู้ของผู้เรียน ท้ังความรู้เดิมและได้รับความรู้ใหม่ หากตอบผิด เมื่อได้รับการเฉลยคำตอบ
ท่ีถูกต้องก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมอยู่เสมอ  ทำให้ได้เข้าใจเนื้อหาท่ี
กำลังเรียนมากขึ้น ดังนั้นทุกคนต้องกลับไปอ่านหนังสือหรือดูวีดิทัศน์มาก่อน  ก่อนท่ีจะมาเล่นเกม 
Kahoot ต้องมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่ง ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเล่นเกมไม่สนุกเพราะเพื่อนๆท่ีเตรียมตัว
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มาดีก็จะตอบคำถามได้ดีและได้คะแนนมากกว่า  การเล่นเกมนี้นอกจากจะทำให้ได้ทบทวนบทเรียน
แล้ว ยังเป็นตัวช่วยทำให้วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  (ภูมิศาสตร์) เป็นวิชาที่น่าเรียน ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 
ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในศึกษาหาความรู้ ทำให้จำได้มากกว่าการท่องจำ เกิดความสนุกสนาน ทำให้
อยากจะเรียน และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  (ภูมิศาสตร์) เรื ่อง 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการต้ังถิ่นฐานโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนโรงเรียเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุบลราชธานี คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
กลุ่มสืบค้น (G.I) ในภาพรวมเท่ากับ 4.6 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
สอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.61 และด้านกิจกรรมการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70 แสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากในทุกด้าน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม
ในห้องเรียนซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบทั่วไปที่ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
หลายประการ เช่น ได้พูดคุย ถกเถียง อย่างมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากครูใกล้ชิดขึ้น เพราะครูจะทำหน้าเป็นผู้อำนวยที่คอยให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา 
และดึงศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการ
เรียน ไม่ใช่ครูที่ยืนสอนบอกความรู้ให้นักเรียนเป็นผู้รับความรู้อยู่หน้ากระดานเช่นเดิม และที่สำคัญ
การจัดการเรียนรู้แบบการจัดเรียนรู้เทคนิคกลุ่มสืบค้นทำให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือที่ตนถนัดคือ 
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อได้ใช้หรือทำอะไรที่ตน
ชอบจึงทำให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเรียนด้วยตนเองได้อย่างมีความสุข 

 

3. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 การนำการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ครูผู้สอนและนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมโดยครูจะต้องช้ีแจงนักเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอนการจัดกิจกรรมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และ       
ส่ือต่าง ๆ 
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 1.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ครูควรติดตามการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่ครูมอบหมายให้นักเรยีน
ศึกษาล่วงหน้าด้วย เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะมาทำกิจกรรมในห้องเรียน 
 1.3 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(G.I) ครูควรมีหาช่องทางมีหลากหลายในการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้า และควรกำหนด
กรอบแนวคิดท่ีครูต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้ไปศึกษาค้นคว้ามาได้ตรงประเด็น 
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการ ศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 2.1 ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) มาใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษาในเนื ้อหาอื่น  ๆ เช่น พุทธศาสนา 
เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบการจัด
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) ที่มีต่อตัวแปรอื่น เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น  
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