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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ  1) เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เร่ืองพนัธุกรรม   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการสอนโดยใชเ้กมผา่นเกณฑร้์อยละ 60   2) 

เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองพนัธุกรรม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ย

วิธีการสอนแบบร่วมมือผา่นเกณฑร้์อยละ60 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง พนัธุกรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระมารดา 

 นิจจานุเคราะห์ ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบัวิธีการสอนโดยใชเ้กม 

กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  เขตบางกะปิ  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน  70  คนไดม้าดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบใชเ้กม  3) 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม   สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการสอน

โดยใช ้T-test แบบ Independent และ One sample test 

 ผลการวิจยัพบวา่  

1) ค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองพนัธุกรรม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3  ดว้ยวิธีการสอนโดยใชเ้กมสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
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2) ค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองพนัธุกรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือสูงกวา่เกณฑร้์อยล 60 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์เร่ืองพนัธุกรรม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ย

วิธีการสอนแบบใชเ้กมแตกต่างจากวิธีการสอนแบบร่วมมือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดย

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม  ท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบใชเ้กมสูงกวา่การสอน

แบบร่วมมือ 
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Abstract 

 The objectives of this study are 1) to achieve more than  the set criterion  of  60 percent of  

learning science on the topic “ Genetics” for Matthayomsuksa 3 using  Games  Learning  2) to achieve 

more than the set criterion  of  60 percent of effectiveness of learning science on the topic “ Genetics” for 

Matthayomsuksa 3  using  Cooperative  Learning   Model   and  3) to compare Achievement of 

Matthayomsuksa 3 Students Science Learning on the Topic of Genetics using Cooperative  Learning  

Model  and using Games Learning 

 The  sample  of  this  study  were  70  students  who’ve  studying  in  Matthayomsuksa 3 students  

in the second semester, academic year 2016 at Pramandanijjanukroah  School, Bangkok.  The  sample  

were  selected  by Simmple  random  sampling.  The  tool  used  in  the  study  were lesson plan of   

Cooperative  Learning   Model , lesson plan of   Games  Learning and  an assessments for these activities 

includes 40-item achievement test with 4 multiple  choices. The statistics used for analyzing data were  

mean , standard deviation and T-test (for Independent and One  Samples).    

The   results showed that: 

1)  The learning achievement after learning by using Games  Learning  was  higher than  the   

set criterion  of  60 percent 

2) The learning achievement after learning by using Cooperative  Learning   Model  was   

higher than  the  set criterion  of  60 percent 

3) The learning achievement after learning by using Games  Learning  was higher than using  

Cooperative  Learning Model at the 0.5 level of  statistical significance. 

Keyword:  Cooperative  Learning  Model , Games Learning 

 



 

บทนํา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและในอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์มีความ

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของทุกคนในเร่ืองชีวิตประจาํวนัและในการทาํงานอาชีพต่างๆ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อ

อาํนวยความสะดวกในชีวิตและในการทาํงาน ลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิด

สร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืนๆ  ความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยอียา่งมาก  ในทางกลบักนั

เทคโนโลยีก็มีส่วนสําคญัมากท่ีจะให้มีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง

วิทยาศาสตร์ทาํให้คนไดพ้ฒันาวิธีคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มี

ทกัษะท่ีสําคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความ สามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบสามารถตดัสินใจ

โดยใชข้อ้มูลหลากหลายและประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ 

ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( knowledge  based  society)  ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ รู้

วิทยาศาสตร์    (scientific   literacy  for  all)   เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยท่ีีมนุษย์

สร้างสรรคข้ึ์น และนาํความรู้ไปใชอ้ย่างมีเหตุผลสร้างสรรค ์ มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่

นํามาใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี  แต่ยงัช่วยให้คนมีความรู้  ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์        การดูแลรักษา  ตลอดจนการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ

ยัง่ยืน ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ  สามารถแข่งขนักับนานา

ประเทศและดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมโลก  ไดอ้ย่างมีความสุข                      (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา้ 1) 

การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด บทบาทของครู คือ ผู ้

อาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และบรรลุมาตรฐานของหลกัสูตร บทบาทของนกัเรียนเป็นผู ้

แสวงหา และเรียนรู้ดว้ยการคิด การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่ือการสอน จะช่วย

กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสถานการณ์การเรียนเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพในการคิดเพิม่พนูทกัษะ

ประสบการณ์การเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแก่ผูเ้รียน  (วิไลวรรณ              แสน

พาน, 2554, หนา้ 270) โดยมีส่ือการสอนเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ 

ความรู้สึก เพิม่พนูทกัษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน กระตุน้ใหเ้กิดการ

พฒันาศกัยภาพทางการคิด ไดแ้ก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตลอดจน

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่ือการสอนปัจจุบนั มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ให้

ผูเ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ส่ือมีมากมายและหลายรูปแบบ  มีบทบาทและใหคุ้ณประโยชน์

ต่างๆ (วิไลวรรณ แสนพาน, 2554, หนา้ 271-272) 



การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนบัวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใช้

กระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาํเร็จร่วมกนัของกลุ่ม 

ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพยีงจดัใหผู้เ้รียนทาํงานเป็นกลุ่ม เช่น ทาํรายงาน ทาํกิจกรรมประดิษฐห์รือ

สร้างช้ินงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนทาํหนา้ท่ีสรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่

ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์วิธีใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการทาํกิจกรรมต่างๆ 

จดัระบบความรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการสาํคญั         (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544, หนา้ 

152, อา้งถึงใน ณฐัวฒิุ  จนัละมุด, 2554, หนา้ 23)  ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้งเลือก

เทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัทาํกิจกรรม 

รับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความสาํเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้บรรลุตาม

จุดมุ่งหมายเดียวกนั  

วิธีการสอนโดยใชเ้กม  คือ  กระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์โดยการ

ใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกา และนาํเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น

เกมของผูเ้รียนมาใชใ้นการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ สุคนธ์  สินธพานนท ์(2551, หนา้ 129)  ไดก้ล่าวถึง  

เกมเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจและความสนุกสนานใหแ้ก่ผูเ้รีย  ผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎกติกาท่ีกาํหนดไว ้  

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  เขา้ใจและจดจาํบทเรียนไดง่้ายและพฒันาทกัษะต่างๆรวดเร็วไดรู้้จกัทาํงาน

ร่วมกนั  มีกระบวนการในการทาํงานและอยูร่่วมกนั  การประเมิน ผลสาํเร็จของผูเ้ล่น  อาจมีการแข่งขนัแพ ้

ชนะ หรือไม่มีกไ็ดแ้ละอาจมีแรงจูงใจเชิงบวกในการเล่นเป็นรางวลั เช่น คะแนน ลูกอม  เป็นตน้    เกม 

สามารถนาํมาใชป้ระกอบการสอนในขั้นตอนการนาํเขา้สู่บทเรียน  การสอน  หรือการสรุปบทเรียนกไ็ด ้ 

นอกจากนั้นการใชเ้กมประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ดีข้ึน  สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  เพิ่มพนูทกัษะความสามารถในการคิดหาเหตุผล                               

มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2558) ไดร้ายงานผลการทดสอบ  O-net   กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในสาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการ

ดาํรงชีวิต  มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลาย ทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์

และส่ิงแวดลอ้ม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสาร  ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน์   มีผลสมัฤทธ์ิผลสมัฤทธ์ิตํ่ากวา่มาตรฐานอ่ืน   สาระสาํคญัของมาตรฐานน้ีจดัอยูใ่นหน่วย

เร่ืองพนัธุกรรม  ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรม  ผูเ้รียนไม่สามารถมองเห็นหรือสมัผสัไดโ้ดยตรงทาํใหผู้เ้รียนมี

ความลาํบากในการจะทาํความเขา้ในเน้ือหาเร่ืองพนัธุกรรม   

 



ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ  เร่ือง

พนัธุกรรม  ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เปรียบเทียบกบัวิธีการสอนโดยใชเ้กม  เพื่อนาํผลวิจยัมา

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวชิาวิทยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพ  สามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็

ศกัยภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองพนัธุกรรม  ของนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ดว้ยวิธีการสอนโดยใชเ้กมผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

2. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองพนัธุกรรม  ของนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ  ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม   

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบัวิธีการ

สอนโดยใชเ้กม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรในการวิจยั  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    ขต

บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน  4 หอ้งเรียน จาํนวน  140  คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  

 เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559   ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายดว้ยวิธีจบั

ฉลาก จาํนวน 2 หอ้งเรียนไดแ้ก่ ม.3/1 และม.3/2  หอ้งเรียนละ 35 คน 

 เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ี เน้ือหาท่ีใชคื้อเน้ือหาเร่ือง พนัธุกรรม โดยมีสาระการเรียนรู้อิงหลกัสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สําหรับผูเ้รียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  

1. วิธีการสอนแบบร่วมมือ 

2. วิธีการสอนโดยใชเ้กม 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง พนัธุกรรม 

           



  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

การหาค่าเฉล่ีย ( X ) การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ T-test แบบ  

One sample, Independent 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เร่ือง พนัธุกรรม 

2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เร่ืองพนัธุกรรม 

3. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง พนัธุกรรม 

ขอ้สอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองการเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง พนัธุกรรม   

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบั

วิธีการสอนแบบใชเ้กม ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองพนัธุกรรม   

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือ  กบัเกณฑร้์อยละ 60 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม   

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการสอนโดยใชเ้กม  กบัเกณฑร้์อยละ 60 

    ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม   

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบัวิธีการสอนโดยใชเ้กม 

 เพื่อให้การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมี

ความสะดวกมากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ และตวัแปรต่างๆในการ

นาํเสนอ ดงัน้ี 

 N แทน จาํนวนนกัเรียน 

 K แทน คะแนนเตม็ 

  แทน ค่าเฉล่ีย 

 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนเมาตรฐาน 

 t แทน สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณา One – sample T-test 



                     แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร หรือ เกณฑท่ี์ตั้งข้ึน 

 t* แทน สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณา T-test  Independent 

* แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที ่1 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองพนัธุกรรม  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบัเกณฑร้์อยละ 60   ปรากฏผลดงัตาราง 

 

N Df K 
 

S.D. µ t 

35 34 40 24.46 3.736 24 38.724* 

*P < 0.05,   t(34, 0.05)  = 1.69 

จากตาราง   พบวา่คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง  พนัธุกรรม  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือ  มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง

กวา่เกณฑร้์อยละ 60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที ่2  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองพนัธุกรรม  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการสอนโดยใชเ้กมกบัเกณฑร้์อยละ 60  ปรากฏผลดงัตาราง 

 

N Df K 
 

S.D. µ t 

35 34 40 26.49 3.109 24 7.71* 

*P < 0.05,   t(34, 0.05)  = 1.69 

จากตาราง   พบวา่คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง  พนัธุกรรม               

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือ  มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที ่3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง พนัธุกรรม  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบัวิธีการสอนโดยใชเ้กม  

ปรากฏผลดงัตาราง 

กลุ่มตัวอย่าง N K     S.D. t* p 

แบบใช้เกม 35 40 26.49 3.109 
2.469 0.05* 

แบบร่วมมือ 35 40 24.46 3.736 

*P < 0.05 



จากตาราง   พบวา่คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 24.46   มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 3.736   และคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม  ท่ี

ใชว้ิธีการสอนแบบใชเ้กมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 26.49   มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.109   จะเห็นได้

วา่คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบใชเ้กมกบัแบบร่วมมือแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ซ่ึงคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบใชเ้กมโดย

สูงกวา่วิธีการสอนแบบร่วมมือ      

 

อภิปรายผลการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองพนัธุกรรม  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ดว้ยวิธีการสอนแบบร่วมมือกบั

วิธีการสอนโดยใชเ้กม  สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรมของนกัเรียนท่ี 

ไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบใชเ้กมสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เน่ืองมาจากวิธีการสอนแบบใชเ้กม  เป็นอีกวิธีการสอนอยา่งหน่ึงท่ีสามารถช่วยกระตุน้ความสนใจในการ

เรียน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  เขา้ใจและจดจาํบทเรียนไดง่้าย จึงเหมาะกบัการนาํการสอนแบบใช้

เกมมาประยกุตใ์ชก้บัการสอนวิทยาศาสตร์ในเน้ือหาสาระท่ีเป็นนามธรรม  เช่น พนัธุกรรม  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัท่ี   ทิศนา   แขมมณี   (2551 : 82) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนโดยใชเ้กมวา่  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้

เกม  สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงคท่ี์ผูส้อนไดว้างไว ้ ผลของการนาํเกมมาใชใ้น

วิธีการสอนสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถอภิปรายหรือสรุปเน้ือหาท่ีเรียนได ้   

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ย\ 

วิธีการสอนแบบร่วมมือ  สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เน่ืองมาจากวา่  

วิธีการสอนแบบร่วมมือเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนในกลุ่มไดมี้การช่วยเหลือกนั  ร่วมกนัรับผดิชอบงาน

ของกลุ่มใหส้ามารถสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย   ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มตอ้งช่วยเหลือกนั   เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ

กนัคนท่ีเรียนเก่งกวา่จะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนวา่เพื่อความสาํเร็จของกลุ่มของตนเอง    

 

3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ย

วิธีการสอนแบบร่วมมือและแบบใชเ้กม มีผลสมัฤทธ์ิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดย

นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กม มีคะแนนเฉล่ีย ( x
 =26.49 , S.D. = 3.109 ) สูงกวา่กลุ่มนกัเรียนท่ี



ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือ ( x
 =24.46 , S.D. = 3.736 )  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการสอนแบบใชเ้กมมีการ

เลือกใชเ้กมท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนและเน้ือหา  เขา้ใจง่ายเป็นเกมท่ีผูเ้รียนเคยเล่นเช่น เกมบิงโก   

เกมอกัษรไขว ้  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือกระทาํ  เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสมัพนัธ์แลกเปล่ียนความรู้กบั

ผูท่ี้ร่วมเล่น  ซ่ึงผูเ้รียนจะสามารถไดท้ั้งความสนุก  ความทา้ทาย สอดแทรกเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี

เรียน  เกิดการพฒันาทกัษะพื้นฐาน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถอภิปรายหรือสรุปเน้ือหาท่ีเรียนได ้  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ดวงจนัทร์  แกง้กงพาน (2551) ไดศึ้กษาผลของการใชเ้กมเพื่อพฒันาทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์โดยใชเ้กม  มีคะแนนพฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 17.90  

วิธีการสอนทั้งแบบร่วมมือและแบบใชเ้กมสามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนได ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. 2553 หนา้ 62)  ไดก้ล่าวถึงกฎ

แห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Affect)    วา่ผูเ้รียนจะรู้สึกพึงพอใจเม่ือผูเ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมการเรียนรู้  และจะ

ทาํใหเ้กิดความอยากรู้เรียนรู้ต่อไป   จะเห็นไดว้า่การสอนโดยใชเ้กมและการสอนแบบร่วมมือมีการจดั

กิจกรรมท่ีเป็นส่ิงเร้าท่ีดีเน่ืองสามรถกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนไดดี้   นาํไปสู่การพฒันากระบวนการคิด และสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเขา้ใจไดย้าก หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม

ไดต่้อไปดว้ยตนเอง  ดงันั้นการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ยวิธีแบบร่วมมือและแบบใชเ้กมจึงเหมาะท่ีจะนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นเน้ืออ่ืนๆของวชิาวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 

 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.  การนาํวิธีการสอนแบบใชเ้กมไปใชใ้นการเรียนการสอน ควรสร้างความเขา้ใจใหก้บันกัเรียนใน

การเรียนรู้ผา่นกฎ กติกาท่ีผูส้อนไดว้างไว ้หรือปรับเปล่ียนกฎกติกาตามท่ีนกัเรียนเสนอแนะ เพื่อสร้างความ

ยดืหยุน่ใหก้บั ผูส้อน นกัเรียน และเกมกิจกรรมท่ีผูส้อนไดก้าํหนดเอาไว ้

2.   ผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ควรนาํแผนการจดัการเรียนแบบร่วมมือและแบบใชเ้กมไปประยกุตใ์ช้

ในการสอนโดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยาก  เช่น  การแบ่งเซลล ์ 

ระบบประสาท   

 3.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม  ผูส้อนควร

จดักิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อใหส้มาชิกไดรู้้จกักนัและกลา้แสดงออกต่อกนั 

 4.  ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนรู้   เกิดการเรียนรู้ดว้ยการ

ปฏิบติัจริง 

 



บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

พทุธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551).  ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

จารุณี  มัน่สกลุ. (2546). ผลการใช้เกมส่ิงแวดล้อมประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา  

        ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ระบบนิเวศและเจตคติต่อส่ิงแวดล้อมของนักเรียน  

         ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี1. วิทยานิพนธ์ปริญยาศึกษษมหาบณัฑิต  ภาควิชาหลกัสูตร 

      และการสอน: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, คณะศึกษาศาสตร์. 

จิรภรณ์  ศิริประเสริฐ. (2543).  เกมเบด็เตลด็ (พิมพค์ร้ังท่ี  3). กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์ 

ชูศรี วงศรั์ตนะ. (2545). การวิจัยเพ่ือการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: ทิปพบัลิเคชัน่. 

ชูศรี วงศรั์ตนะ. (2541). เทคนิคการใช้สถิติเพือการวิจัย (พิมพค์ร้ังท่ี 7).  

กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต. 

ชนาธิป  พรกลุ (2554). การสอนกระบวนการคิดทฤษฎแีละการนาํไปใช้ ( พิมพค์ร้ังท่ี 2).  

กรุงเทพมหานคร: พร้ิน(1991)จาํกดั. 

ณฐัวฒิุ จนัละมุด. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ 

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยรูปแบบโมเดลซิปปาและ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การ

มธัยมศึกษา). บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดวงจนัทร์  แกว้กงพาน. (2552). การใช้เกมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง  

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี  3. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,      

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

ทิศนา  แขมมณี. (2550). 14 วิธีการสอนสาํหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร:  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ทิศนา  แขมมณี. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกท่ีหลากหลาย.  

กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ.์ 

นิภา เมธธาวีชยั. (2543). การประเมินผลการเรียน.(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: สถาบนัราชภฏั ธนบุรี. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น (พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์ 

 



บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 9).  

      กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดกัท.์ 

พิมพนัธ์  เดชะคุปต.์ (2544). การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ: แนวคิด วิธีและ 

เทคนิคการ สอน1. กรุงเทพมหานคร: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเมน้ท.์ 

วญัญา  วิศาลาภรณ์. (2540). การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, คณะศึกษาศาสตร์. 

วิไลวรรณ  แสนพาน. (2553). สาระการเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการจดัการ 

  เรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วีณา  วโรตมะวิชญ.์ (2535). กลวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถม:  

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์. 

วารุณี  จินดาศรี. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการ 

วิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ระหว่างรูปแบบการสอน

แบบร่วมมือกนัเรียนรู้กับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

บณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

วราภรณ์  ถิรสิริและคณะ. (2549). การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ระดับ 

มธัยมศึกษา. ปทุมธานี: โครงการสร้างความเขา้ใจวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก่

สาธารณชน  สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 

สุคนธ์  สินธพานนท.์ (2551). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ 

เยาวชน.(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: เทคนิคพร้ินต้ิง. 

สุวิทย ์ มูลคาํและอรทยั  มูลคาํ. (2545). 60 วิธีการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลสมยั. 

อาภรณ์  ใจเท่ียง. (2550). หลกัการสอน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ 

Armstrong, D.S. (1998). The Effect  of  Student  Team  Achievement  Division   

Cooperative  Learning  Technique  on  Upper  Secondary  Social  Studies  Attitude  Students’ 

Achievement  and  Towards  Social  Studies  Class. Dissertation  Abstracts  International. 59(2) , 

405-A 

Creen, K.A. (1997). A  Study  of  Cooperative  Learning  Activities  on  the  Oral  Comprehension  And    

           Oral  proficiency  of  Grade 6  Core  French  Students. Newfound  land: Memorial  University  of   

           Newfound land 


