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บทคัดย่อ

การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 80 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีม่ ตี ่อการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง
การหายใจระดับเซลล์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม จํานวน 36 คน
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสังเคราะห์เอกสาร 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกจํานวน 4 แผน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติทใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบทีแบบกลุม่ สัมพันธ์ (Dependent-Samples t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยามี 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ ตอนการนําเข้าสู่บทเรียน
โดยถาม-ตอบระหว่างครูกบั นักเรียนเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์เดิม 2) ขัน้ ตอนการสร้างองค์ความรู ้ โดยให้นกั เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง
3) ขัน้ ตอนการแบ่งปันความรู ้ โดยให้นกั เรียนนําเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 4) ขัน้ ตอนการทบทวนความรู ้ และนําไปใช้ โดยการสนทนาร่วมกัน
ระหว่างครู และนักเรียน โดยสามารถนําองค์ความรูท้ ่ีได้ไปใช้ในการทําใบงาน และแบบทดสอบ 5) ขัน้ ตอนการประเมินผล โดยครูทาํ การ
ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมายให้นกั เรียนทํา และประเมินจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
วิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07/83.75 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80
3) นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยาโดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด
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The purposes of this research are: 1) to investigate the methods of active science learning activities on the topic
of cellular respiration for Mathayomsuksa 4 students; 2) to develop such learning activities effectively according to the
80/80 criterion; 3) to compare the academic achievement on the learning activities with the 80-percent criterion; and
4) to examine the satisfaction level of the Mathayomsuksa 4 students regarding the learning activities. The samples
are 36 Mathayomsuksa 4 students from the first half of 2020 academic year studying in Don Sai Ngam Phitthayakhom
School, chosen by stratified Cluster sampling. Research tools utilized in this study are: (1) documentary research form;
(2) interview form; (3) four active learning activity plans; (4) 20-item post-class assessment examination; and (5) satisfaction
survey form. Statistical analysis consists of means, standard deviation, percentage, and Dependent-Samples t-test.
The study results are as follows: 1) The methods of active science learning activities consists of five steps: (1) introduction
to the activities, by implementing question and answer sessions in order to exchange the experience of the teacher and the
students; (2) knowledge development, where self-learning is assigned to the students; (3) knowledge share, by the presentation
and group discussion of the students; (4) review and application of the knowledge, by implementing conversation session
between the teacher and the students, and reviewing the knowledge through exercises and examination; (5) assessment, where
the teacher assesses the students through the assignments, and the post-class examination. 2) The effectiveness of the plan
on active science learning activities on the topic of cellular respiration for Mathayomsuksa 4 students is 85.07/83.57,
scoring higher than the 80/80 criterion. 3) After the activities, the participating students performed better than the 80percent criterion, with the statistical significance at .05 level. 4) The student were satisfied with the activities, with their
average score of 4.52, which is at a highest level.
Keywords: Active Learning Activities, Academic Achievement.
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บทนํ า

การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ผูเ้ รียนจําเป็ นต้องเรียนเป็ นพื้นฐาน
เพื่อให้สามารถนําความรูน้ ้ ีไปใช้ในการดํารงชีวติ หรือศึกษาต่อใน
วิชาชีพที่ตอ้ งใช้ โดยจัดเรียงลําดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละ
สาระให้มกี ารเชื่อมโยงความรูก้ บั กระบวนการเรียนรู ้ และการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท้ ่ี ส่ ง เสริ ม ให้ผู ้เ รี ย นพั ฒ นาความคิ ด
ทัง้ ความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์
มีท กั ษะที่ส ําคัญ ทัง้ ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้า และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ส้ ามารถแก้ปญ
ั หาอย่างเป็ นระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลหลากหลาย และประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ (สํานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขึ้นพื้น ฐาน,
2560) ซึ่งวิชาชีววิทยาเป็ น วิชาวิท ยาศาสตร์แขนงหนึ่ งที่ว่าด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตทัง้ หลาย และความสัมพัน ธ์ระหว่าง
สิ่ง มี ชี วิต และสิ่ง แวดล้อ มรอบตัว การมี ค วามรู ค้ วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวติ และธรรมชาติของชีววิทยาจะช่วย
ให้สามารถศึกษารายละเอียดในเชิงลึกในด้านต่าง ๆ ในการศึกษา
ชีววิท ยานี้จาํ เป็ น ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือ
วิท ยาศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนี้การเรียนที่มีจุด เริ่มต้น จากการ
สัง เกตเพื่ อ นํ า ความรู ไ้ ปใช้ใ นการแก้ป ัญ หาผ่ า นการทดลอง
โดยเฉพาะการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด แก้ป ัญ หา และการคิ ด
สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปสู่การพัฒ นาชิ้นงาน
หรือนวัตกรรมต่ าง ๆ ในอนาคตที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
ต่อไปได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2561) ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพจึงเป็ นสิ่ง
สํา คัญ ที่ ค รู ผู ส้ อนจะต้อ งมี ก ารวางแผนในการจัด กิ จ กรรม
การเรียนการรู ้ การวัด และการประเมินผล รวมทัง้ มีสอ่ื การเรียน
การสอนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสม
จากผลการทดสอบการศึ กษาขึ้น พื้น ฐาน (O-NET) ของ
โรงเรีย นดอนไทรงามพิท ยาคม ปี ก ารศึก ษา 2561 และ 2562
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์รอ้ ยละ 28.96 และ
24.88 ตามลําดับ ลดลงร้อ ยละ 14.08 (โรงเรียนดอนไทรงาม
พิทยาคม, 2563) ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าครู
ต้องศึกษาแนวทางในการพัฒ นาผูเ้ รียน และจากประสบการณ์
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การสอนวิชาชีววิทยา ผู ว้ ิจยั พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํา่ กว่าเนื้อหาอื่น ๆ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะธรรมชาติของ
เนื้อหาที่ค่อนข้างยาก และซับซ้อน เนื้อหาเป็ นนามธรรมยากแก่
การเข้าใจทําให้นกั เรียนไม่เห็นภาพตัวอย่างประกอบการสอนที่
เป็ นรูปธรรม และเนื้อหาทีเ่ ป็ นกระบวนการขัน้ ตอนต่าง ๆ นัน้ เป็ น
ปัญหาที่สาํ คัญ ของการศึกษาในเรื่องนี้ คือ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ นักเรียนจะไม่สามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทําให้ไม่สามารถเข้าใจระบบ
และกลไกต่าง ๆ ส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกตํา่
จากสภาพปัญ หาดังกล่ าวข้างต้น ผู ส้ อนจะต้อ งพัฒ นา
วิ ธี ก ารสอน กิ จ กรรมการสอน ตลอดจนแผนการสอนให้มี
ความหลากหลาย โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมทีท่ าํ ให้ผูเ้ รียนเกิด
การเรียนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (กาญจนา บุญภักดิ์, 2561) ซึ่งสอดคล้อง
กับ การจัด การเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก คื อ การเรี ย นที่ ผู เ้ รี ย นต้อ งหา
ความหมาย และทําความเข้าใจด้วยตนเอง หรือร่ วมมือกันกับ
เพื่อน เช่ น ร่วมสืบหาคําตอบ ร่วมอภิปราย ร่วมนําเสนอ และ
สรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548) ซึ่ง
เป็ นแนวทางการจัดการเรียนรู ท้ ่ผี ูส้ อนปรับเปลีย่ นบทบาทหน้าที่
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ผูร้ ่วมมือ ผูแ้ นะนํา ผูก้ ระตุน้ ผูจ้ ดั การ
ให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ใ้ ห้เกิดแรงขับภายใน บ่มเพาะลักษณะ
นิส ยั การเรีย นรู ต้ ลอดชีวิต มีท กั ษะในการดํารงชีวิต ท่ ามกลาง
การเปลีย่ นแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการใช้เทคนิค
การสอนในรู ปแบบต่ าง ๆ ที่สอดคล้องกับ ผู เ้ รีย นยุค ใหม่ เช่ น
การเล่น การลงมือปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน การทํางานกลุ่ม
หรือวิธีอ่นื ๆ ที่ช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูม้ ากกว่าการฟัง ผูเ้ รียนจะ
มีค วามกระตื อ รื อ ร้น มีส่ ว นร่ ว ม และมีก ารพัฒ นาการคิ ดใน
ระดับสู งเกี่ ยวกับงานที่ได้รบั มอบหมาย (นนทลี พรธาดาวิทย์,
2558) เมื่อนักเรียนได้สมั ผัสกับสถานการณ์ใหม่ท่ีจะเรียนรู ผ้ ่าน
กระบวนการ และกิจกรรมที่นกั เรียนได้ลงมือกระทํา และสืบค้น
ด้วยตนเอง หรือด้วยความร่วมมือจากเพือ่ น ความเข้าใจเดิมของ
นักเรียนจึงส่งผลต่ อการเรียนรู เ้ พิ่มเติม หรือการเรียนรู ส้ ่ิงใหม่
โดยนักเรียนเป็ นผูส้ ร้างความรู ค้ วามเข้าใจ ซึ่งจะทําให้นกั เรียนมี
ความจํา ที่ ย าวนาน (ประมวล ศิ ริ ผ ัน แก้ว , 2541) และจาก

การศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก
ในรายวิชาชีววิทยาของ อุเทน ทักคุม้ (2555) จรรยารักษ์ กุลพ่วง
นพมณี เชื้ อ วัช ริ น ทร์ และเชษฐ์ ศิ ริ ส วัส ดิ์ (2559) สุ ด ารัต น์
เกี ย รติ จ รุ ง พัน ธ์ (2559) จุ ฑ ามาศ บุ ญ ทวี สมาน เอกพิ ม พ์
และวรรณภา สายมาตย์ (2560) ผลการวิจยั สอดคล้องกัน ว่ า
การจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุกในรายวิชาชีววิทยาส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้นึ
จากปัญ หาดัง กล่ า วในการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยา เรื่ อ ง
การหายใจระดับ เซลล์ และการศึ ก ษาข้อ มู ล การออกแบบ
การจัด การเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก ผู ว้ ิ จ ัย สนใจที่ จ ะพัฒ นากิ จ กรรม
การเรียนรู เ้ ชิงรุก เพื่อ ใช้ในการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น
รายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยมุ่งให้
ผูเ้ รียนสามารถสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง คิดแก้ปญ
ั หาได้ รวมทัง้
สามารถนําความรู ท้ ่ีเรียนไปใช้ในการพัฒ นาตนเอง และดําเนิน
ชีวิต ประจําวัน ได้ และเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ค รู ผู ส้ อน และผู ท้ ่ี
เกี่ยวข้องใช้เป็ นข้อสนเทศในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ อันจะ
นําไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดังกล่าวให้สูงขึ้น
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิง รุ ก
วิช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง การหายใจระดับ เซลล์ สํา หรับ นัก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง
การหายใจระดับ เซลล์ สําหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรูเ้ ชิง
รุก วิชาชีว วิท ยา เรื่อ ง การหายใจระดับ เซลล์ สําหรับ นัก เรีย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 80
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ทีม่ ตี ่อเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์
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สมมติฐานการวิจยั

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ เรี ยนวิชาชี ววิทยา เรื่ อง
การหายใจระดับ เซลล์โดยใช้กิ จกรรมเรียนรู เ้ ชิงรุก ที่พ ฒ
ั นาขึ้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80

ขอบเขตการวิจยั

1. ประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4
ในสหวิท ยาเขตเมือ งฟ้ าแดด จํานวน 8 โรงเรีย น ปี การศึ กษา
2563 จํานวน 943 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
จํานวน 36 คน ได้ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่ างแบบกลุ่ม (Cluster
sampling)
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย น เรื่ อ ง
การหายใจระดับเซลล์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
2.2.2 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.1 ไกลโคไลซิส
3.2 การสร้างแอซิทลิ โคเอนไซม์ และวัฏจักรเครบส์
3.3 กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
3.4 กระบวนการหมัก

วิธีการดําเนิ นการวิจยั

การวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกวิชา
ชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง การหายใจระดับ เซลล์ สํ า หรับ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
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แหล่งข้อมูล
1. เอกสาร และงานวิจ ยั ที่เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด กิ จ กรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุกทัง้ หมด 15 เรื่อง
2. ครูผูส้ อนวิชาชีววิทยา จํานวน 5 คน
เครื่องมือวิจยั
ผู ว้ ิจ ยั ได้ด ําเนิ น การสร้างเครื่ อ งมือ และหาคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือตามลําดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. แบบสังเคราะห์เอกสาร
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกจํานวน 15 เรื่อง
1.2 กํา หนดประเด็ น การสัง เคราะห์ โดยแบ่ ง เป็ น
2 ประเด็น หลัก คื อ ขัน้ ตอนการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู เ้ ชิงรุก
และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
1.3 สร้างแบบสังเคราะห์เอกสาร และนําแบบสังเคราะห์
เอกสารสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้าง
2.1 กํ า หนดกรอบการสั ม ภาษณ์ ในประเด็ น ของ
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก ในขัน้ ตอนการนําเข้าสู่บทเรียน
ขัน้ ตอนการสร้างองค์ความรู ข้ นั้ ตอนการแบ่ งปันความรู ข้ นั้ ตอน
การทบทวนความรู ้ และการนําไปใช้ และขัน้ ตอนการประเมินผล
2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ และนําแบบสัมภาษณ์ท่สี ร้าง
ขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และแก้ไขตามคําแนะนําโดยการเพิ่มข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแบบ
สัมภาษณ์
2.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์แล้วนําไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนดําเนินการ ดังนี้
1. สังเคราะห์ขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก และ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกเพือ่ นําไปสัมภาษณ์
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2. ขอหนัง สือ จากคณะครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อนําไปใช้ในการติดต่อกับโรงเรียนที่ผูว้ ิจยั เลือก
ครูผูส้ อนชีววิทยาเป็ นแหล่งข้อมูล
3. ติ ด ต่ อ เพื่อ นัด หมายผู ใ้ ห้ข อ้ มูล แจ้ง กําหนดการ วัน
เวลา สถานทีเ่ พือ่ สัมภาษณ์ลว่ งหน้า
4. เข้าพบ และดําเนินการสัมภาษณ์ครูผูส้ อนชีววิทยา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ข อ้ มูล จากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ย วข้อ ง
โดยการใช้ค่าความถี่
2. วิเคราะห์ข อ้ มู ล จากการสัม ภาษณ์ ค รู ผู ส้ อนชี ว วิท ยา
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา
ระยะที่ 2 พัฒ นากิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิ งรุกวิชาชี ววิทยา เรื่อง
การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
แหล่งข้อมูล
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด 5 คน ประกอบด้วย
1.1 ด้านวิทยาศาสตร์ 3 คน
1.2 ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน
1.3 ด้านวิจยั และประเมินผลการศึกษา 1 คน
2. กลุ่ม นัก เรีย นที่เคยเรีย นเนื้ อ หาที่กําลังศึ ก ษามาแล้ว
จํานวน 40 คน
เครื่องมือวิจยั แบ่งเป็ น
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการหาคุณภาพ
1.1 แบบประเมิ น ความเหมาะสมของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
1.2 แบบประเมิน ความสอดคล้อ งของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู ้ และเวลาดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
แผนการจัด
เวลา
กิจกรรม
สาระการเรียนรู ้
(ชัว่ โมง)
การเรียนรูท้ ่ี
1
ไกลโคไลซิส
3
2
การสร้างแอซิทลิ โคเอนไซม์
3
และวัฏจักรเครบส์
3
กระบวนการถ่ายทอด
3
อิเล็กตรอน
4
กระบวนการหมัก
3
รวม
12
2.1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีสร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
2.1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ สนอต่อ
ผู เ้ ชี่ย วชาญทัง้ หมด 5 คนเพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้อหา และองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก
โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา
เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ จํานวน 4 แผน เวลา 12 ชัว่ โมง
2.1.1 ศึ กษาหลักสู ตร มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระ
การเรียนรู ก้ ลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เพื่อให้ทราบแนวทางในการจัดสร้างแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้
2.1.2 ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎีการสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
2.1.3 ดําเนินการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู ้ และเวลาดําเนินการ
ดังตารางที่ 1
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2.1.6 ปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้วจัดพิมพ์แผนการกิจกรรมจัดการเรียนรูเ้ ป็ นฉบับสมบูรณ์
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ข้อ
2.2.1 ศึ ก ษาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 วิเคราะห์
ด้านเนื้อหา เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบทดสอบ
2.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ และต้องการ
ใช้จริง 20 ข้อ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะห์การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จํานวนข้อสอบ
เนื้อหา
ทัง้ หมด
ใช้จริง
ไกลโคไลซิส
10
5
การสร้างแอซิทลิ โคเอนไซม์
10
5
และวัฏจักรเครบส์
กระบวนการถ่ายทอด
10
5
อิเล็กตรอน
กระบวนการหมัก
10
5
รวม
40
20
2.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อ หาโดยการหาค่ าความสอดคล้องระหว่างวัต ถุป ระสงค์ก บั
แบบทดสอบ IOC (Index of Item-objective Congruence)
คํานวณค่า IOC ของข้อสอบรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
IOC ตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00
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2.2.5 ปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินแล้วนํา
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนไปทดลองใช้ก บั กลุ่ม
นัก เรีย นชัน้ มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 5/1 จํานวน 40 คน ซึ่งเคยเรีย น
เนื้อหาทีก่ าํ ลังศึกษามาแล้ว
2.2.6 นํ า ผลการทดสอบที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์
หาค่าความยากง่ายโดยมีค่าระหว่าง 0.53 ถึง 0.70 หาค่าอํานาจ
จําแนกโดยมีค่าระหว่าง 0.20 ถึง 0.60
2.2.7 คัด เลื อ กข้อ สอบตามเกณฑ์ ด ัง กล่ า ว
จํานวน 20 ข้อ นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
มีเท่ากับ 0.81
2.2.8 จัดพิมพ์ และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ เพือ่ นําไปใช้จริง
2.2.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กิ จ กรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
2.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
2.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert
2.3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู ้
ที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา โดยการหาค่ าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
คุ ณ ลัก ษณะที่ต อ้ งการหรือ นิ ย ามศัพ ท์ คํานวณค่ า IOC ของ
แบบสอบถามแล้วคัดเลือกข้อคําถามทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00
2.3.4 ปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมิน แล้วจัดพิมพ์
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนั งสื อ จากคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม ถึงผูเ้ ชี่ยวชาญเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการประเมิน
1.1 ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรุกวิชาชีววิทยา
1.2 ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน
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1.3 ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไปทดลองใช้กบั
กลุม่ นักเรียนทีเ่ คยเรียนเนื้อหาทีก่ าํ ลังศึกษามาแล้ว จํานวน 40 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผน และประสิทธิภาพของ
แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก โดยการหาค่ า เฉลี่ ย
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้อยละแล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
4. วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายค่าอํานาจจําแนกค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง
การหายใจระดับ เซลล์ สําหรับ นั ก เรีย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4
กับเกณฑ์รอ้ ยละ 80 และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
แหล่งข้อมูล
1. ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในสหวิทยา
เขตเมืองฟ้ าแดด จํานวน 8 โรงเรียน ปี การศึกษา 2563 จํานวน
943 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียน
ดอนไทรงามพิทยาคมภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จํานวน
36 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling)
เครื่องมือวิจยั
1.แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก วิ ช าชี ว วิ ท ยา
จํานวน 4 แผน
2. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย น
จํานวน 20 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้าง และหาคุณภาพของเครื่องมือใน
ระยะที่ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดําเนิ น การเตรีย มผู เ้ รีย นให้พ ร้อ ม ชี้แ จงรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
2. ให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/1 จํานวน 36 คน เรียน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกที่สร้างขึ้นจํานวน 4 แผน
3. ให้นกั เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ แบบปรนัยจํานวน 20 ข้อ
4. ให้นกั เรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
5. นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ
80 และผลการประเมินความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ผ ลคะแนนแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลังเรี ย น โดยการหาค่ า สถิติ t-test แล้ว นําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 80
2. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยนําข้อมูล
ที่ได้มาหาค่ าเฉลี่ย และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจยั

1. การศึ กษาแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู เ้ ชิ งรุกวิชา
ชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
จากเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องจํานวน 15 เรื่อง
ขัน้ ตอน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การนําเข้าสู่
การสนทนา การตอบคําถาม การกระตุน้
บทเรียน
ให้เกิดความสนใจ การทบทวนความรูเ้ ดิม
การค้นคว้า การทดลองร่วมกันเป็ นกลุม่
การสร้างองค์
การลงมือทํากิจกรรม การอภิปราย
ความรู ้
แลกเปลีย่ นความคิด
การนําเสนอหน้าห้องเรียน การอภิปราย
การแบ่งปันความรู ้ การนําเสนอผลงาน การแสดงความ
คิดเห็น
ผูส้ อนกระตุน้ ให้นกั เรียนแสดงความ
การทบทวน
คิดเห็นว่าถ้าเหตุการณ์น้ เี กิดขึ้นจริง
ความรู ้ และการ
นักเรียนจะแก้ปญั หาอย่างไร ควรนํา
นําไปใช้
ความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างไร
ผูส้ อนให้นกั เรียนทําแบบฝึ กหัด และ
การประเมินผล ประเมินผลจากแบบสังเกตพฤติกรรม
ใบงาน และบันทึกการเรียนรู ้
จากตารางที่ 3 พบว่า การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู เ้ ชิงรุ ก
สังเคราะห์ได้เป็ น 2 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรก คือ ขัน้ ตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และประเด็นที่สอง คือ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
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ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณ์แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรุก
ขัน้ ตอน
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การนําเข้าสู่
การถาม-ตอบระหว่ า งครู ก ับ นัก เรี ย น
บทเรียน
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เดิม
การสร้างองค์
โดยให้นกั เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง
ความรู ้
การแบ่งปันความรู ้ โดยให้นกั เรียนนําเสนอ และอภิปรายกลุม่
การสนทนาร่วมกันระหว่างครู และ
การทบทวนความรู ้
นักเรียน และสามารถนําองค์ความรูท้ ไ่ี ด้
และนําไปใช้
ไปใช้ในการทําใบงาน และแบบทดสอบ
โดยครูทาํ การประเมินจากชิ้นงานที่
การประเมินผล มอบหมายให้นกั เรียนทํา และประเมิน
จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากตารางที่ 4 พบว่า แนวทางจากจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุกมี
วิธี การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู โ้ ดยการถาม-ตอบระหว่างครู ก บั
นักเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง การนําเสนอ และอภิปรายกลุ่ม
การสนทนาร่วมกันระหว่างครู และนักเรียน การนําองค์ความรูท้ ่ี
ได้ไปประยุกต์ใช้ และการประเมินชิ้นงานทีม่ อบหมายให้นกั เรียนทํา
2. การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกวิชาชีววิท ยา
เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรุก
ประสิทธิภาพของ
คะแนน
N
x̅ S.D. ร้อยละ
แผนฯ
เต็ม
ระหว่างเรียน (E1) 36
40 34.03 4.80 85.07
หลังเรียน (E2)
36
20 16.75 3.64 83.75
(E1/E2) = 85.07/83.75
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จากตารางที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู ้
(E1) ซึ่งได้จากคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 34.03 (S.D.=
4.80) คะแนน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 85.07 ส่ ว นประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลลัพธ์ (E2) ได้จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เฉลี่ย เท่ า กับ 16.75 คะแนน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 83.75 ดัง นั้ น
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ
85.07/83.75 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ทร่ี ะดับ 80/80
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
กับเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทีเ่ รียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกกับเกณฑ์
ร้อยละ 80
จํานวน คะแนน คะแนนเกณฑ์
x̅ S.D. df t Sig.
นักเรียน เต็ม ร้อยละ 80
36 20
16 16.75 3.64 35 1.24* 0.11
หมายเหตุ. * มีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 6 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ก ารจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเฉลี่ย 16.75 (S.D.= 3.95) คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 83.75
ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รบั การจัด กิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกสู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
4. การศึกษาความพึงพอใจที่การกิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรุกดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
ระดับ
รายการประเมิน
x̅ S.D. ความพึง
พอใจ
1. การนําเข้าสู่บทเรียน
1.1 นัก เรีย นมีบ ทบาทใน 4.81 0.40 มากทีส่ ุด
การทํากิจกรรมด้วยตนเอง
1.2 ในเรียนเปิ ดโอกาสให้ 4.28 0.80
มาก
นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการทํา
กิจกรรม
1.3 นั ก เรี ย น รู ้สึ ก สนุ ก 4.78 0.42 มากทีส่ ุด
และไม่ น่ าเบื่อ กับ กิ จ กรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
1.4 มีการสร้างความเข้าใจ 4.78 0.42 มากทีส่ ุด
เกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ข องการ
จัดการเรียนการสอน
เฉลีย่
4.66 0.58 มากทีส่ ุด
2. การสร้างประสบการณ์
2.1 เนื้อหาทีเ่ รียนเข้าใจได้ 4.19 0.81
มาก
ง่ายขึ้น
2.2 มีกิจกรรมในการศึกษา 4.36 0.71
มาก
ค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาทีเ่ รียน
2.3 กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 4.61 0.54 มากทีส่ ุด
เน้นให้นกั เรียนได้ดาํ เนิน
กิจกรรมอย่างมีอสิ ระ
เฉลีย่
4.39 0.71
มาก
3. การแบ่งปันความรู ้
3.1 ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้ 4.19 0.81
มาก
พัฒนาการคิด อภิปราย ซักถาม
และแสดงความคิดเห็น
(ต่อ)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการประเมิน
3.2 ช่วยให้นกั เรียนสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจด้วยตนเอง
ได้
3.3 ส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ความรู ้ และทักษะในการนําไป
ปฏิบตั ิได้จริง
เฉลีย่
4. การทบทวนความรู ้ และการ
นําไปใช้
4.1 มีการแนะแนวทางของ
คําตอบ
4.2 มีการแก้ไขความเข้าใจที่
ผิดให้ถูกต้อง
4.3 นักเรียนมีการนําวิธีการ
เรียนรูไ้ ปใช้ในวิชาอื่น ๆ
เฉลีย่
5. การประเมินผล
5.1 การวัด และประเมิน
ผลการเรียนมีความชัดเจน
5.2 มี ก ารประเมิ น ผลการ
เรี ย นการสอนที่ ส อดคล้อ งกับ
กิจกรรมการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผูเ้ รียน
เฉลีย่
เฉลีย่ รวม

x̅

S.D.

4.36 0.71

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

4.61 0.54 มากทีส่ ุด

4.61 0.71 มากทีส่ ุด

4.75 0.64 มากทีส่ ุด
4.47 0.60

มาก

4.03 0.83

มาก

4.42 0.76

มาก

4.53 0.96

มาก

4.42 0.92

มาก

4.47 0.94
มาก
4.52 0.74 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก โดยรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 คะแนน
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ซึ่ง มีค วามพึ งพอใจในด้านการนําเข้า สู่
บทเรี ย นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นการแบ่ ง ปั น ความรู ้
ด้านการประเมิน ผล ด้านการทบทวนความรู ้ และการนําไปใช้
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ด้า นการสร้า งประสบการณ์ และด้า นการแบ่ ง ปั น ความรู ้
ตามลําดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

1. การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชา
ชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง การหายใจระดั บ เซลล์ สํ า หรับ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 มี 5 ขัน้ ตอน 1) การนํ าเข้า สู่ บ ทเรี ย น
2) การสร้างองค์ความรู ้ 3) การแบ่งปันความรู ้ 4) การทบทวน
ความรู ้ และนําไปใช้ 5) การประเมินผล ทัง้ นี้เป็ นเพราะผูว้ จิ ยั ได้
สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู เ้ ชิง รุก จํานวน 15 เรื่ อ ง และสัม ภาษณ์ ผู เ้ ชี่ย วชาญ
เกี่ ย วกับ แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก ซึ่ง มี แ นว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยการถาม-ตอบระหว่างครู กบั
นักเรียนเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เดิม การให้นกั เรียนค้นคว้า
ด้ว ยตนเอง การให้น ัก เรี ย นนําเสนอ และอภิป รายกลุ่ ม การ
สนทนาร่ วมกัน ระหว่ างครู และนัก เรี ย น เพื่อ สามารถนําองค์
ความรูท้ ่ีได้ไปใช้ในการทําใบงาน และแบบทดสอบการประเมิน
ชิ้นงานทีม่ อบหมายให้นกั เรียนทํา และประเมินจากการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึง่ สอดคล้องกับอริยาคูหา, สรินฎาปุติ และ
ฮานานมูฮิบบะตุดดีนนอจิ (2562) กล่าวว่า Active Learning
คือ กลการสอนทีผ่ ูส้ อนใช้ในการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ รียนตื่นตัว
ได้ล งมือ กระทํา เช่ น ได้ฝึ ก ฝน ฝึ ก ภาคปฏิบ ตั ิ ห รื อ โครงงาน/
กิจกรรมต่ าง ๆ ในกระบวนการการเรีย นการสอน เพื่อให้เกิ ด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรูไ้ ด้แนวทางการเรียนรู ้ (Learning
How to Learn) ใฝ่ หาความรู ้ และแก้ปญ
ั หาได้ฝึกคิด ค้นคว้า
จนเกิดการรูจ้ ริง และตัดสินใจได้เองมีรูปแบบสอนน้อยลง เรียน
ให้ม ากขึ้น (Teach Less, Learn More) ทัง้ นี้ ผู ส้ อนต้อ งสร้าง
โอกาสให้ผูเ้ รียนได้มีส่วนร่วมช่วยให้ผูเ้ รียนเข้าใจ และเกิดเป็ น
แสงไฟแห่งการเรียนรู ข้ องตนเอง ผูเ้ รียนเป็ นศู นย์กลางของการ
เรียนรู ผ้ ูส้ อนมีบทบาทสําคัญในการจัดกลยุทธ์ สื่อ และเทคนิค
ต่ า ง ๆ ในการเรี ย นการสอนที่ ดึ ง ดู ด และสร้า งจิ ต ผู ก พัน
(Engagement) ในการเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทีจ่ ะ
ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางปัญญาสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ของ จิรนั ธนิน คงจีน (2562)
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กล่าวว่า การจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุกเป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่สี ่งเสริม
ให้ผูเ้ รียนมีบทบาทสําคัญ ในการเรียนรู ้ เป็ นผูส้ ร้างความรู ด้ ว้ ย
ตนเองจากประสบการณ์ จริงหรือสถานการณ์ ปญ
ั หาที่ได้ปฏิบตั ิจริง
พัฒนาการคิดขัน้ สูง และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู ร้ ่วมกัน
ผ่ า นการสะท้อ นความคิ ด การสื่ อ สาร บู ร ณาการทางด้า น
เทคโนโลยี
2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง
การหายใจระดับ เซลล์ สําหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้
(80/80) ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากผู ว้ ิจ ยั ได้สร้างแผนการจัด กิจ กรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกโดยได้ทาํ การศึกษาเอกสารเนื้อหาตามหลักสูตรคู่มอื
ครูเพื่อดําเนินการสร้าง และได้ผ่านการตรวจแก้ไขตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ทป่ี รึกษา รวมทัง้ ผ่านการประเมินความสอดคล้องกับ
หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ และด้านเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญซึง่ แนวทางการจัดการกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่กี ระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียนทําให้
ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ อภิปราย สรุปร่วมกัน ส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิด
ความเข้าใจที่ แ ท้จ ริ ง ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนานในการจัด
กิจกรรม ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยเน้นให้
ผูเ้ รียนมีการทํางานเป็ นกลุ่ม และเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อช่วยให้
ผูเ้ รียนได้พฒั นาตนเองเกิดความคิดในการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
และทักษะต่าง ๆ ตามแนวคิดของ วรรณทิพา รอดแรงค้า (2541)
ที่ ก ล่ า วว่ า การจัด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning
มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ท่วี ่าในการจัดการ
เรีย นการสอนต้องให้น ัก เรีย นมีส่ว นร่ วมในกิจ กรรมการเรีย น
การสอน โดยเน้น ให้น ัก เรี ย นสร้า งความรู จ้ ากการแก้ป ัญ หา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเริ่มต้นด้วยปัญหาทีท่ าํ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา นักเรียนจะได้คิดหาคําตอบเกี่ยวกับสิง่ ที่
สงสัยหรือต้องการรู ้ โดยการลงมือกระทํา สํารวจ ค้นหาคําตอบ
ด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีส่วนร่ วมในการคิดวางแผน และ
หาทางเลือกในการแก้ปญั หา ออกแบบ และดําเนินการแก้ปญั หา
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู ้ และสะท้อนความคิดกับเพื่อน
นักเรียน เพื่อเกิดเป็ นความรูท้ ่นี กั เรียนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นด้วยตนเอง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
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ทีส่ ร้างขึ้นเป็ นตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับการนําแนวทางการ
จัดกิจกรรมเรียนรูเ้ ชิงรุกมาสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้ นงานวิจยั
ของจุ ฑ ามาศ บุ ญ ทวี สมาน เอกพิ ม พ์ และยุ ว ดี อิ น สาราญ
(2560) ได้พฒั นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา
เรื่อง การสืบพันธุ ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ ที่มปี ระสิทธิภาพ
กํา หนดเกณฑ์ 75/75 พบว่ า การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ว้ ิช า
ชีววิทยาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรี ย นเชิงรุ ก มีป ระสิท ธิภ าพเท่ ากับ 78.08/77.65 ซึ่งสู ง กว่ า
เกณฑ์กาํ หนดไว้
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหายใจ
ระดับ เซลล์ สําหรับ นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 กับ เกณฑ์
ร้อยละ 80 นักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 16.75 คะแนน
คิ ด เป็ นร้อ ยละ 83.75 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ร อ้ ยละ 80 อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้
เป็ นเพราะผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรี ย นรู ้ด ้ว ยตนเอง ได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการเรี ย น รู ้
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ เรี ย นรู ้ ซึ่ง บทบาทของครู ผู ส้ อนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ วรจัดให้ผูเ้ รียนเป็ นศู นย์กลางของ
การเรียนการสอน ส่งเสริม ให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม
รวมทัง้ กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูส้ ่งเสริม
ให้เกิ ด การร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม ผู เ้ รี ย นตามแนวคิ ด ของวาริ น ท์พ ร
ฟันเฟื่ องฟู (2562) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุก ให้สาํ เร็จที่
สําคัญ คื อ ครู จะต้อ งเปลี่ย นบทบาทจากผู ส้ อน มาเป็ น ผู ใ้ ห้
คําแนะนํ า ผู ช้ ่ ว ยเหลือ ผู ส้ อนจะต้อ งคํา นึ ง ถึง การออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท้ ่ี จ ะสามารถพัฒ นาผู เ้ รี ย นให้เกิ ด ทัก ษะ
การเรี ย นรู ใ้ นด้า นต่ าง ๆ และควรเริ่ ม ต้น จากจุ ด เล็ก (Start
Small) โดยเริ่มจากเทคนิคง่าย ๆ และบางห้องเรียนทีร่ บั ผิดชอบ
ควรคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกช่วยเหลือผู เ้ รียนในแต่ ละ
กระบวนการขัน้ ตอน ให้การจัดการเรียนรู ้ และกิจกรรมต่าง ๆ
ประสบความสําเร็จทัง้ ด้านกิจกรรม อุป กรณ์ เวลา ซึ่งควรจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย มีการสรุป
ทบทวนความรู ้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มทีส่ าํ คัญ คือ
ต้องให้ผู เ้ รียนได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ งของกิจกรรม
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ผลทีเ่ กิดจากการเรียนรูเ้ ชิงรุกจะทําให้ผูเ้ รียนเรียนอย่างมีความสุข
ทําให้ผูเ้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ซึ่งแสดงถึงผล
การเรี ย นรู ข้ องผู เ้ รี ย น นําไปสู่ ก ารเกิ ด ความคิ ด สร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ซึ่ง เป็ น คุ ณ ลักษณะของผู เ้ รี ยนที่พึงประสงค์เป็ นไปตาม
เป้ าหมายการเรี ยนรู ท้ ่ี กํ าหนดไว้ซ่ึงผลการวิ จ ยั นี้ สอดคล้องกับ
วรรณภา สายมาตย์ (2560) ได้เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การเรีย นหลัง เรีย นวิช าชีว วิท ยาเรื่ อ ง การสังเคราะห์ด ว้ ยแสง
โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุกกับการจัดการเรียนรูต้ ามคู่มอื ครู
กับเกณฑ์รอ้ ยละ 80 พบว่า ผลการทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 33.20 คิดเป็ นร้อยละ
83.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ทีม่ ตี ่อการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับ
เซลล์ มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน อยู่ใน
ระดับ มากที่สุ ด ทัง้ นี้ เป็ น เพราะผู เ้ รียนได้ลงมือปฏิบ ตั ิ กิ จกรรม
ต่ าง ๆ ผู เ้ รีย นเกิ ด สนุ ก สนาน ไม่ เบื่อ หน่ าย สนใจที่จ ะเรี ย นรู ้
เมื่อผู เ้ รียนประสบความสําเร็จในการเรียนด้วยตนเอง จึงทําให้
เกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับคิดของบรุนเนอร์กล่าวถึงการ
เรียนรูท้ ผ่ี ูเ้ รียนเริ่มต้นเรียนรูจ้ ากการกระทํา ทําให้เกิดการเรียนรู ้
ได้มากที่สุด (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 90) สอดคล้องผลการวิจยั
ของจุ ฑ ามาศ บุ ญ ทวี สมาน เอกพิ ม พ์ และยุ ว ดี อิ น สาราญ
(2560) ได้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกพบว่า นักเรียนความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรนํ าการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก ไปใช้
พัฒ นาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การเรีย นรู ด้ ว้ ยตนเอง การ
นําเสนอ/สือ่ สาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกในชัว่ โมงแรก ๆ
นักเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ผูส้ อนควร
เริ่ ม ต้น ทํ า ค วาม เข้า ใจกั บ นั ก เรี ย น ชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์
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วิธีดาํ เนินการ การปฏิบตั ิ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจน
เกณฑ์การให้คะแนน ให้นกั เรียนเข้าใจก่อนเริ่มทํากิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพที่หลากหลาย
ตามความถนัด และความสามารถของผูเ้ รียน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจ ยั ฉบับ นี้ ส ําเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด ว้ ยความช่ ว ยเหลือ จาก
ดร.อนุ ส รณ์ จัน ทร์ป ระทัก ษ์ ที่ ไ ด้ใ ห้คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษา
และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งจนสํ า เร็ จ เรี ย บร้อ ยผู ว้ ิ จ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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