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1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/ชื่อประเด็นท้าทาย 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
2. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

วิชาชีววิทยาเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก ทำให้มนุษย์เกิดความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าผู้สอนส่วนมากยังคงสอนแบบ
บรรยาย เน้นให้ผู้เรียนท่องจำเนื้อหาในบทเรียน ทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนการ
สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพราะเห็นความสำคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า(สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541, หน้า 29-33) และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งเสริมการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน อีกท้ังยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมา
โดยตลอด และเมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่พบในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนยังคง
เรียนแบบท่องจำไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง ไม่มีการคิดวิเคราะห์ และไม่สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเนื้อหาในบทเรียนบางบทเป็นเรื่องที่ไกลตัวของผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงไม่เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่(กรมวิชาการ, 2545:5) นอกจากนี้สาเหตุที่สำคัญอีก
ประการหนึ่ง อาจเกิดจากเนื้อหาในบทเรียนที่มีมากเกินไป อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการสอนไม่เพียงพอต่อเนื้อหา
ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้สอนจึงต้องเร่งสอนให้ทันเวลาดังนั้นผู้เรียนจึงไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ไม่ได้ฝึกกระบวนการคิด 
เนื่องจากได้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว และจากการที่ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนในวิชา
ชีววิทยา พบว่าผู้เรียนส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนเนื่องจากการบ้านมีเป็น
จำนวนมาก ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกิดมาจากการที่ผู้เรียนไม่สามารถจดจำเนื้อหาที่มีเป็นจำนวนมากได้ และเกิดความ
เหนื่อยล้าจากการทำภาระงานจำนวนมากของแต่ละวิชา ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายจนทำให้ผู้เรียนบางคน
เกิดความเครียด บรรยากาศในห้องเรียนจึงมีแต่ความตึงเครียด จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหาวิธีการ
ที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ จากการศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและควรจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ คือ กระตุ้นการ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผู้เรียนได้มีโอกาส
ทบทวนความรู้หรือได้มีการลงมือปฏิบัติ ซึ่งการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่าน
การคิดและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เกิดความรัก ความสนใจ ตระหนัก
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, 2556:2) จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลายนั้น“เกม”ก็เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และตั้งใจเรียนมากข้ึน เกิดความพยายามที่จะเรียนรู้
และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งการใช้เกมประกอบการสอน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิด
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ความสนุกสนาน และเกิดความแม่นยำในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เพราะในขณะที่เล่นเกมผู้เรียนจะมุ่งความสนใจไปที่
การเล่นจะต้องพูดและทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจและรวดเร็ว เพื่อจะได้ทำกิจกรรมให้เสร็จโดยเร็วและถูกต้อง 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ที่กล่าวว่า มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดี หากอยู่ในสภาพการณ์ท่ี
ผ่อนคลายและเป็นอิสระมีการจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 
2555:70) จากสภาพปัญหาที่พบเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เกม
ประกอบการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้เกิดความแม่นยำในเนื้อหา ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพราะผู้เรียนจะได้รับการฝึกใช้สมองทั้งสองซีกและยังสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เกิดความท้าทาย สนุกสนานเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ โดยทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม ในหน่วยการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 6 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นหัวข้อ
เรื่องท่ีมีเนื้อหาเยอะ ต้องอาศัยการท่องจำมาก ซึ่งการนำการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้มาใช้ จะช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 37คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การใช้เทคนิคเกม 
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียน กับเกณฑ์ที่
ร้อยละ 75 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
4. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  

ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

การใช้เทคนิคเกม 
2. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เครื่องมือ 1 ฉบับ คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

ชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
3. ดำเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคเกม เรื่อง ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต จำนวน 2 แผน เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอน 
4. ดำเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เครื่องมือ 1 ฉบับ คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

ชีววิทยา ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 
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5. ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื ่อง ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ได้ผลดังนี้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สรุปได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการสอนด้วยการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
7. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 

1. ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาชีววิทยาให้ดียิ่งขึ้น 

2. เป็นแนวทางสำหรับครูผู ้สอนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื ่อง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใช้เทคนิคเกมที่มีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาที่สูงขึ้น 
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