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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นากิ จกรรมการเรีย นรู เ้ ชิงรุกเรื่อง ทวีป แอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีป
แอฟริกากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จานวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 1) แผนการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาภูมศิ าสตร์ จานวน 14 แผน ใช้เวลาสอนทัง้ สิ้น 14 ชัว่ โมง 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก รายวิชา ภูมศิ าสตร์ของนักเรียนชัน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3) แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับสถิติทใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก ได้แผนการจัดการเรียนรู ้ จานวน 14 แผน แต่ละแผนประกอบด้วย 7
เรื่องในแผนการจัดการเรียนรู ้ 1.1) ที่ตงั้ ขนาดและอาณาเขตของทวีปแอฟริกา 1.2) ลักษณะภูมปิ ระเทศของทวีปแอฟริกา 1.3) ลักษณะ
ภูมอิ ากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 1.4) ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 1.5) ลักษณะประชากรของทวีปแอฟริกา
1.6) ลักษณะสังคมของทวีปแอฟริกา 1.7) ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา และผลการประเมินความเหมาะสมได้ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.51-4.98 อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด และผลการหาประสิทธิภาพเท่ากับ 82.95/82.63 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เท่ากับ 0.64 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 63.84 3) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแผนกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ABSTRACT
This research has the objective 1) to the Active Learning’s efficiency of Africa for Mathayomsuksa 2nd has to got
a required effective to 80/80 rank. 2) We need to learning the index’s effectiveness of the Active Learning’s activities
of Africa for Mathayomsuksa 2nd student. 3) Needs compare Achievement from Active Learning’s Mathayomsuksa 2nd
of Africa in before and after studying. 4) Have to learning the student’s satisfaction which the Development of Active
Learning’s Mathayomsuksa 2nd at Mahachaipitayakhan school is the exam group has 19 students in the second
semester. 1) The Active Learning of Africa for the Mathayomsuksa 2nd student in the Academic has 14 plans and
spend fourteen hours. 2) The Achievement test’s learning satisfactions evaluation form as the four choices in
Mathayomsuksa 2nd of Academic. 3) The statistical researching with had came about to the Active Learning of Africa
for Mathayomsuksa 2nd class be Rating Scale, which had five levels. The Statistic which has to analyze the data are
the Percentage, Standard deviation and t-test Dependent.
The researching result found 1) the efficiencies of the Active Learning’s development for Africa in Mathayomsuksa 2nd
class got 14 plans each of them have 7 objects to teach. These are 1.1) the location, size and border of Africa 1.2) the
Topography 1.3) Climate 1.4) natural resource 1.5) population 1.6) association 1.7) Africa Economy. The estimate’s
result got mean between 4.51 to 4.98 level so it be the beast level, because they got efficiency searching result at
82.95/82.63 rank. 2) The effect’s index of Active Learning for Africa in Mathayomsuksa 2 ndclass as 0.64 level, so that
student had succeeded more and more 63.84 percentage. 3) The students in M.2nd class who had got learned from the
Active Learning had achievement after studying is higher than before studying by the Statistic’s significance at .05
level. 4) The student’s contentment to the Active Learning activities of Africa at high level.
Keyword: Active Learning, Mathayomsuksa 2nd, The Achievement’s Education, Geography
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บทนา

ประเทศไทยในปัจจุบ นั นัน้ กาลังเล็งเห็นความสาคัญ ของ
เด็ ก ไทยเข้า สู่ ศ ตวรรษที่ 21 น ามาสู่ ก ารจัด การศึ ก ษาที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่
เกิด กระบวนการคิ ดอย่ างมีระบบ สามารถแก้ป ัญ หาได้อ ย่างมี
เหตุผลรวมทัง้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างระเบียบวินยั
การมีจิตสานึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมันในสถาบั
่
น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ และความภาคภูมใิ จในการเป็ นคน
ไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทย
ในอนาคตให้ดีย่ิงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 6) หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสาคัญ
ต่ อ ความสามารถด้า นการคิ ด ของผู เ้ รี ย น จึ ง ได้ก าหนดเป็ น
สมรรถนะที่ ส าคัญ ของผู เ้ รี ย น 5 ประการ ซึ่ ง ความสามารถ
ประการที่ 2 คือ ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็ นระบบ (สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 2) การที่จะ
พัฒ นาการศึ ก ษาไทยให้ก า้ วหน้า ได้น ั้น จะต้อ งพัฒ นาตั้ง แต่
ความคิ ด เป็ น อัน ดับ แรก ความคิ ด ของแต่ ล ะคนนั้น ก็ มีค วาม
แตกต่างกันออกไปทัง้ ศักยภาพ ประสบการณ์ หรือความสามารถ
ของแต่ ละบุ คคลนัน้ ๆ การพัฒ นาการศึ กษาให้กา้ วหน้าขึ้น ไม่
เพียงแต่ เป็ นผลดีในทางการเป็ นอยู่ท่ีดีข้ ึนหรือมีคุณ ภาพชีวิตที่
ก้าวหน้าหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กาหนดเป้ าหมายเพื่อเป็ นการจัดการการศึกษาของเด็ก
หรือเยาวชนในประเทศไทยที่ได้รบั การศึกษาในทุกระดับชัน้ นัน้
เพื่อพัฒ นาทักษะและความรู ้ คุณ ธรรม จริยธรรม เจตคติให้มี
คุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถ หรือเป็ นเครื่องมือเพือ่ ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ การยกระดับชีวติ ให้ดี
ขึ้นทัง้ ตลอดชีวติ และที่สาคัญการพัฒนาจะสาเร็จลุลว่ งได้ดผี ูเ้ รียน
นัน้ จะต้องมีสมรรถนะที่สาคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถ
ในการสือ่ สาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปญั หา 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ 5) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ซึง่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์

161
3

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ซึ่งเป็ นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้ าหมายของ
การพัฒ นาที่ ย ัง่ ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 รวมทัง้ การปรับโครงสร้าง
ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึง่ ยุทธศาสตร์ชาติทจ่ี ะใช้เป็ นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ20ปี ต่อจากนี้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง (2) ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมัน่ คงมัง่ คัง่
ยัง่ ยืน” เป็ นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็ น กลุ่ม สาระการเรีย นรู ท้ ่ีเน้น การสร้างมิติสมั พันธ์ของมนุ ษ ย์
เพราะมนุษย์นนั้ มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพือ่ ให้เข้ากับ
สภาพบริ บ ทของสิ่ง แวดล้อ ม อีก ทัง้ ยังเป็ น พลเมือ งต่ อ สัง คม
รวมถึงมีค วามรับผิด ชอบ ความรู ้ ทักษะ คุณ ธรรม จริยธรรม
ค่านิยม โดยได้กาหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรม
และจริยธรรม 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
3 เศรษฐศาสตร์ 3) ประวัติศาสตร์ 5 ภูมศิ าสตร์ โดยเฉพาะในสาระที่ 5
สาระภูมศิ าสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 143) ในการจัด
หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในวิชาภูมศิ าสตร์จึงเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ
แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ ความสัมพันธ์
กันของสิ่งต่ าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ก บั
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น การน าเสนอ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุ รกั ษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาที่
ยัง่ ยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 2)

วิช าภู มิศ าสตร์ เป็ น รายวิช าที่ถู ก จัด ไว้ในกลุ่ม สาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีวิชาภูมิศาสตร์มี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหลายศาสตร์ ได้แก่ ภู มิศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ เป็ น
วิช าที่ ใ ห้ค วามเข้า ใจในมิ ติ ส ัม พัน ธ์ท างภู มิ ศ าสตร์ก ับ สภาพ
สิ่ง แวดล้อ มต่ าง ๆ บนโลกที่เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การด ารงชี วิต ของ
มนุ ษย์ ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภูมิศ าสตร์น ั้น
ผูเ้ รียนจะต้องเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเกิดทักษะรวมถึง
ความสามารถทางภู มิ ศ าสตร์ม ากขึ้น นอกจากนั้น ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูเ้ รียนต้องเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน อธิบาย คิดวิเคราะห์และตัดสิน
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สิ่งแวดล้อมที่กระทบถึงทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ความสาเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในวิช าภู มิ ศ าสตร์น ั้น จะต้อ งมุ่ ง ให้ค วามส าคัญ หรื อ
เป้ าหมายของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนให้มี
ความแตกต่างไปในทางที่ดี หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(ไพโรจน์ คะเชนทร์, 2556, น. 5)
ปัญหาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระภูมิศาสตร์นนั้ ในการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่ นนั้ จะพบได้ว่า เนื้อหาในการเรียนนัน้ มีความยากและ
ซับซ้อนมาก ในบางเนื้ อหาก็ เข้าใจได้ยาก ผู เ้ รียนจะต้องใช้ทงั้ การคิ ด
วิเคราะห์ ในการตัดสินปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีวติ สังคม สิง่ แวดล้อมหรือแม้กระทัง่ คุณภาพชีวติ
โดยจากการศึกษาวิจยั ของ สุกญั ญา อิ่มใจ (2557, น. 2) พบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในปัจจุบนั ส่วน
ใหญ่ จะใช้วิธี ก ารสอนแบบบรรยาย นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ มีส่ ว น
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย แต่ครู ผูส้ อนจะพยายาม
ป้ อนความรู ใ้ ห้ก ับ ผู เ้ รี ย นมากเกิ น ไปจนท าให้ส มองเกิ ด ความ
เหนื่อยล้าทาให้นกั เรียนเกิดความเครียด และรูส้ ึกเบื่อหน่ ายต่ อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาการของ
ผูเ้ รียนเป็ นอย่างมากจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตา่ ในการ
เรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์นนั้ จะต้องอาศัย ทัง้ เทคนิคและ
วิธีการ สื่อการเรียนรู ้ เทคโนโลยี การสือ่ สาร นวัตกรรม ที่สาคัญ
ที่สุ ด นั้น ผู ส้ อนจะต้อ งศึ ก ษาวิธี ก ารจัด กิ จกรรมการเรีย นให้มี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีเทคนิค วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้
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ให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความสนใจมากยิ่ง ขึ้น ดัง นั้น บทบาทของผู ส้ อน
จาเป็ นต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
ผูส้ อนจึงเป็ นผูท้ ่คี อยให้คาปรึกษาแก่ผูเ้ รียนเป็ นประจาเป็ นผูท้ ่นี า
บทบาทความสาคัญในการจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก มีความจาเป็ น
ที่จะต้องเปลีย่ นบทบาทจากวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมมาเป็ น
วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่
การเรียนการสอนเชิงรุกเน้นให้ผูเ้ รียนเป็ น Active learner
มากกว่ าที่จะเป็ น Passive learner จากการศึ ก ษางานวิจ ยั ของ
Sweller (2006) พบว่าการเรียนการสอนเชิงรุกมีความเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการเรียนรูใ้ นด้านการเรียนรูเ้ พื่อความเข้าใจ
และการนาความรู ท้ ่ไี ด้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนตื่นตัวต่อการเรียนรูก้ ารกระตือรือร้นด้านการรูค้ ิดมากกว่า
ทีผ่ ูส้ อนสอนโดยการสอนแบบบรรยายเพื่อท่องจาเพียงอย่างเดียว
การเรี ย นการสอนเชิ ง รุ ก จึ ง เป็ นการเรี ย นการสอนที่ ช่ ว ยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนมีประสิทธิภาพสูงผูเ้ รียนจะมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมลงมือกระทามากกว่าการเรียนที่ผูเ้ รียนเป็ น
ฝ่ ายนัง่ รับความรู เ้ พีย งอย่างเดียวการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู ท้ ่ี
สามารถทาให้ผูเ้ รียนเกิด ความรู ค้ วามเข้าใจมโนทัศ น์ท่ีสอนได้
ถูกต้องและลึกซึ้งเกิดความคงทนถาวรผูเ้ รียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูไ้ ด้เป็ นอย่างดีผูเ้ รียนเกิดความสนุกสนานจากกิจกรรมทีจ่ ดั
ขึ้นในการเรียนการสอนผูเ้ รียนสามารถบูรณาการความรูท้ ่ไี ด้จาก
การเรีย นการสอนให้เกิ ด ประโยชน์เป็ น ผลสืบ เนื่ อ งมาจากการ
เรียนรูท้ ผ่ี ูเ้ รียนได้เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง
การเรียนเชิงรุกเป็ นวิธีการจัดการเรียนรูว้ ธิ ีหนึ่งซึง่ มีเทคนิควิธีการ
ทีห่ ลากหลายซึง่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนเป็ น Active learner โดยผูส้ อน
จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูค้ อยอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ รียนมากกว่าจะ
เป็ นผู บ้ รรยายหรือสอนเองทัง้ หมดผู ส้ อนจะต้องเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้แสวงหาความรูแ้ ลกเปลีย่ นความรูแ้ ละสร้างความรูด้ ว้ ย
ตัวเองถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ผูเ้ รียนต้องมีซ่งึ ตอบสนองต่อทักษะการ
เรีย นรู ศ้ ตวรรษที่ 21 ช่ วยให้ผู เ้ รีย นสามารถบู รณาการพัฒ นา
วิสยั ทัศน์การเรียนรูโ้ ดยผสมผสานองค์ความรูท้ กั ษะเฉพาะด้าน
ความชานาญการและความรู เ้ ท่าทันด้านต่ าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อ
ประสบความส าเร็ จ โรงเรี ย นมหาชัย พิ ท ยาคาร เปิ ด สอนใน
ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 6 สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีนกั เรียนทัง้ หมดจานวน 229 คน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสอนในรายวิชา ภูมศิ าสตร์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
จึงมีค วามสนใจเกี่ ย วกับ การพัฒ นากิ จกรรมการเรีย นรู เ้ ชิงรุ ก
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นครู ผูส้ อน
วิช าสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ในรายวิชาภู มิศาสตร์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จากการ
สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเรียนวิชาภูมศิ าสตร์แล้วบางเนื้อหา
ไกลตัวเกินไป เมื่อนักเรียนมีการเรียนภายในห้องแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนยังไม่สามารถสืบเสาะหาความรู แ้ ละสร้างองค์ความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง นักเรียนยังเป็ นผูร้ บั ความรูเ้ หมือนเดิมเพราะทัง้ ครู
และนั ก เรี ย นยัง ยึ ด ติ ด อยู่ ก ับ การสอนเดิ ม ๆ คื อ ครู เป็ น
ศู นย์กลาง นักเรียนท่ องจาข้อสอบ นักเรียนรับความรู โ้ ดยการ
ท่องจา ไม่มกี ารสืบค้นลงมือปฏิบตั ิจริง ทาให้ความรูท้ ไ่ี ด้ไม่ยงั ่ ยืน
ไม่คงทน ทาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มากเท่าทีค่ วร
จากสภาพปัญ หาดังที่กล่าวมา ผู ว้ ิจยั ได้รบั มอบหมายให้
สอนกลุ่ ม สาระสัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมรายวิช า
ภูมศิ าสตร์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยา
คาร ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิง
รุกเรื่อง ทวีปแอฟริกา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก ซึ่ง
เป็ นวิธีการเรียนการสอนอีกหนึ่งวิธีท่ีช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนนัน้ มีคุณภาพ อีกทัง้ ยังทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นดีข้ ึน ซึ่ง ช่ ว ยส่ งเสริม พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อ พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก เรื่ อ ง ทวี ป
แอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือ่ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
เชิงรุกเรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีป
แอฟริ ก า ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ร ับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา

5

สมมติฐานการวิจยั

นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 2 ที่ ไ ด้ร ับ การพัฒ นา
กิ จกรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ งรุ ก เรื่ อ ง ทวีป แอฟริ ก า มี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตการวิจยั
1. ตัวแปรในการวิจยั
1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก
1.2 ตัว แปรตาม มีอ ยู่ 2 ตัว ได้แ ก่ 1) ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้
2. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ เนื้อหาจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชี้วดั สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากคู่ มือครู
สาระที่ 5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภูมศิ าสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง ทวีปแอฟริกา ทัง้ หมด 14 ชัว่ โมง

วิธีดาเนิ นการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 2 โรงเรี ย นมหาชัย พิท ยาคาร ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษาปี ท่ี 2563 จานวน 2 ห้องเรียน มีนกั เรียนทัง้ หมด 38 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2563 ได้จ ากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling)
(อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2557, น. 55) จานวน 1 ห้องเรียน รวม 19 คน
เครื่องมือวิจยั
1. แผนการจัด การเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก เรื่ อ ง ทวี ป แอฟริ ก า
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาภูมศิ าสตร์ จานวน 14 แผน ใช้เวลาสอน
ทัง้ สิ้น 14 ชัว่ โมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4
ตัวเลือก รายวิชาภูมศิ าสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้การเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั ได้อธิบายชี้แจงทาความเข้าใจและข้อตกลงกับ
นัก เรี ย นที่เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ างในเรื่อ งการเรี ย น เวลาเรี ย น และ
วิธี ก ารจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ด้ ว้ ยวิธี ก ารจัด การเรีย นรู เ้ ชิงรุ ก
(Active learning) โดยให้ความสาคัญกับนักเรียน
2. ทาการทดสอบก่ อนเรียน (Pre-test) โดยให้นกั เรียน
ท าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบบวัด ทัก ษะ
เกี่ ย วกับ การคิ ด วิเคราะห์ เพื่อ น าคะแนนที่ไ ด้ม าเป็ น คะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
3. ดาเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดย
วิธีการจัด การเรียนรู เ้ ชิงรุก จากแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีผูว้ ิจยั
สร้างขึ้น ใช้เวลาในการสอนทัง้ หมด 14 ชัว่ โมง
4. เมือ่ สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาภูมศิ าสตร์
เรื่อง ทวีปแอฟริกา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ตามการ
ทดลองแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เชิงรุกเรื่อง ทวีปแอฟริกา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกเรื่อง ทวีปแอฟริกา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยใช้สูตร
คานวณค่าดัชนีประสิทธิผล E.I
3. เปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก่ อ นและหลัง
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรม
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การเรียนรูเ้ ชิงรุกวิชาภูมศิ าสตร์ เรื่อง ทวีปแอฟริกา โดยใช้สูตร ttest แบบ Dependent Samples
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
2 ที่มีต่ อการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิงรุ ก (Active learning)
วิชาภูมศิ าสตร์ เรื่อง ทวีปแอฟริกา โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
เกณฑ์ท่ีป ระเมิน มาใช้พิจ ารณาแปลผลความพึงพอใจ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 103)
4.51-5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
3.15-4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก
2.51-3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด

ผลการวิจยั

ตอนที่ 1 การพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู เ้ ชิ งรุ ก (Active
learning) เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก ได้แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ จ านวน 14 แผน แต่ ละแผนประกอบด้ว ย 7 เรื่ อ งใน
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ 1) ที่ต งั้ ขนาดและอาณาเขตของทวีป
แอฟริกา 2) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 3) ลักษณะ
ภูมอิ ากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 4) ลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 5) ลักษณะประชากรของ
ทวีปแอฟริก า 6) ลักษณะสังคมของทวีป แอฟริกา 7) ลักษณะ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา และผลการประเมินความเหมาะสมได้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-4.98 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และผลการหา
ประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
คะแนน
ร้อยละของคะแนน
รายการ
คะแนนเต็ม
N
S.D.
X
รวม
เฉลีย่
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
100
1576
19
82.95
6.67
82.95
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
40
628
19
33.05
3.89
82.63
ประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมการเรียนรู ้ (E1/E2) เท่ากับ 82.95/82.63

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทากิจกรรมระหว่างทดลอง
ของนัก เรี ย นโดยใช้แ ผนกิ จกรรมการเรี ยนรู เ้ ชิงรุ ก เรื่ อง ทวีป
แอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 14 แผน
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 82.95 คิ ด เป็ นร้อ ยละ 82.95 และผลการ
ทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนโดยใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู ้
เชิ งรุ ก (Active learning) เรื่ อง ทวี ป แอฟริ ก า ส าหรับ นัก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.05 คิดเป็ นร้อยละ 82.63
ดังนัน้ แผนกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก

เรื่ อ ง ทวี ป แอฟริ ก า ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
มีประสิทธิภาพ 82.95/82.63 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
ตอนที่ 2 การศึ ก ษาดัช นี ป ระสิท ธิ ผ ลของกิ จ กรรมการ
เรี ย นรู แ้ บบเชิ ง รุ ก เรื่ อ ง ทวี ป แอฟริ ก า ส าหรับ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มาคานวณหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกผล
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
จานวน
คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน
ผลรวมของคะแนนหลังเรียน
ดัชนีประสิทธิผล
19
40
395
628
0.64
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของกิ จกรรมการเรี ยนรู แ้ บบเชิ งรุ ก เรื่ อง ทวีปแอฟริ กาส าหรับ
นัก เรีย นชัน้ มัธยมศึ ก ษาปี ท่ี 2 เท่ ากับ 0.64 แสดงว่าหลัง จาก
ทดลองเรียนด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบเชิงรุก เรื่อง ทวีป
แอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิม่ มากขึ้น ร้อยละ 63.84

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปแอฟริกา
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ก่อนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบ
การแจกแจงของข้อมูล พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (ก่อนเรียน;
K.S.=0.19, Sig.=0.08 หลั งเรี ย น; K.S.=0.18, Sig.=0.13) จึ งท าการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ t-test for Dependent sample
ได้ผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
N
df
t
Sig
S.D.
X
ก่อนเรียน
19
20.79
5.68
18
19.19
.00*
หลังเรียน
19
33.05
3.89
หมายเหตุ. *มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 (P<0)
ตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทีเ่ รียน
ปี ท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา
ด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกเพื่อเปรียบเทียบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง ทวีปแอฟริกา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา
ระดับ
รายการ
S.D.
X
ความพึงพอใจ
1 นักเรียนชอบการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในระหว่างเรียน
4.53
0.51
มากทีส่ ุด
2 นักเรียนสนุกทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรู ้ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
4.42
0.69
มาก
3 นักเรียนชอบรู ปแบบกิจกรรมการเรียนรู ม้ ีความยืดหยุ่นสนองความแตกต่าง
4.32
0.82
มาก
ระหว่างบุคคลได้
4 นักเรียนพึงพอใจในเนื้อหาและกิจกรรมทีค่ รูจดั ขึ้น
4.37
0.76
มาก
5 ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียน
4.21
0.92
มาก
นาองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6 นักเรียนชอบในรูปแบบของการกิจกรรมการเรียนรูซ้ ่งึ ทาให้นกั เรียนเข้าใจ
4.11
0.99
มาก
ในเนื้อหาได้งา่ ย
7 นักเรียนพึงพอใจในการสะท้อนผลการเรียนอย่างทันท่วงที
4.05
1.03
มาก
8 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ร้างความสนุกสนานให้แก่นกั เรียน
4.89
0.32
มากทีส่ ุด
9 นักเรียนพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี สี อ่ื ประกอบหลากหลาย
4.26
0.87
มาก
10 นักเรียนมีความพึงพอใจในสือ่ การเรียนรูจ้ ากบทเรียน
4.95
0.23
มากทีส่ ุด
11 นักเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการวัดและประเมินผล
4.26
0.87
มาก
12 นักเรียนมีความพึงพอใจในการกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมทักษะ
4.74
0.45
มากทีส่ ุด
การทางานเป็ นทีม/กลุม่
13 นักเรียนมีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
4.26
0.87
มาก

(ต่อ)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายการ
14 นักเรียนพอใจต่อบทบาทหน้าทีข่ องครูผูส้ อนในระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้
15 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ และอยากให้
มีการจัดเรียนรูล้ กั ษณะเช่นนี้ในรายวิชาอื่น ๆ
เฉลีย่ โดยรวม
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีความ
พึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.37, S.D. =1.37) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่ า มีค วามพึ งพอใจอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด คื อ
นักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อการเรียนรู จ้ ากบทเรียน ( X =4.95,
S.D. =0.23) รองลงมา บรรยากาศการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้
สร้างความสนุ ก สนานให้แก่ น ักเรี ยน ( X =4.89, S.D. =0.32)
และระดับความพึงพอใจต า่ สุ ด คื อ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่ อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ และอยากให้มีการจัดเรียนรูล้ กั ษณะเช่นนี้
ในรายวิชาอื่น ๆ ( X =4.05, S.D. =1.03) ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

การพัฒนากิ จกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุ ก เรื่อ ง ทวีป แอฟริก า
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการวิจยั มาอภิปรายผล ดังนี้
1. แผนกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงรุก เรื่อง ทวีปแอฟริกา
ส าหรับ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ
82.95/82.63
ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากแผนกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุกเป็ นรูปแบบที่ผูส้ อนจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้น ผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิด
การรู โ้ ดยการพู ด คุ ย การเขีย น การอ่ าน การสะท้อ น การตั้ง
ค าถามหรือ การเรีย นการสอนที่มีค วามเคลื่อ นไหวตลอดเวลา
ครู ผู ส้ อนในรู ป แบบกิจกรรมกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล
สลับกันไปมา เพือ่ ไม่ให้ผูเ้ รียนเกิดความเบื่อหน่าย อีกทัง้ ยังส่งผลให้

X

S.D.

4.16

1.07

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.05

1.18

มาก

4.37

1.37

มาก

ผูเ้ รียนเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นสิ่งต่าง ๆ ที่สอดแทรกเข้าไป
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ อาทิ การสอดแทรกภาวะความ
เป็ นผูน้ าเข้ากับกิจกรรมแบบกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมกลุ่มแต่ละ
ครัง้ จะมีการสับเปลีย่ นนักเรียนมาเป็ นหัวหน้ากลุม่ เพื่อให้น กั เรียน
ได้รบั บทบาทของการเป็ นหัวหน้าเพื่อพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
หรือการสอดแทรกให้ผูเ้ รียนได้เกิดการพัฒ นาความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การตัง้ คาถามให้ผูเ้ รียนสืบค้นข้อมูลและสรุปเป็ น
องค์ความรูใ้ หม่ทผ่ี ูเ้ รียนได้รบั ช่วยให้ผูเ้ รียนพัฒนาความสามารถ
ทางด้า นเทคโนโลยี ท่ี น ามาใช้ในการสื บ ค้น ข้อ มู ล การพัฒ นา
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตลอดจนการสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสร้างองค์ค วามรู เ้ ป็ นของตัว
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละแผน พบว่า ผูเ้ รียนมีความ
ตื่นตัวในการเรียนการสอน เกิดความใฝ่ รูแ้ ละมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ
เมื่อครูมอบหมายกิจกรรมในแต่แผนกิจกรรมสอดคล้องกับงานวิจยั
ของรุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์ (2563, น. 112) ได้ทาการศึกษาการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกในสาระการเรียนรูก้ ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
พบว่า การจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุกเป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่สี ่งเสริมให้
ผูเ้ รียนร่วมกันลงมือปฏิบตั ิ พัฒนากระบวนการคิดขัน้ สูง จนเกิด
เป็ นองค์ความรูข้ องตนเอง ซึ่งการใช้การเรียนรูเ้ ชิงรุกในสาระการ
เรียนรูก้ ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะมีส่วนช่วยให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะ
ในการค้น คว้า แสวงหาความรู ้ และมีค วามรู พ้ ้ ืน ฐานที่จ าเป็ น
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิท ธิผล มีทกั ษะชีวิต ร่ วมมือในการทางานร่ วมกับ
ผู อ้ ่ืนได้เป็ นอย่างดี จะต้องมีก ระบวนการเรียนรู อ้ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
มีลาดับ ขัน้ ตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ พัฒ นาการของ
ผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน้ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรีย นการ

สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเริ่มจากการให้ผูเ้ รียนร่วมกัน
กาหนดประเด็น ปัญ หา ด าเนิ นการค้น คว้าหาความรู จ้ ากแหล่ง
ความรู ท้ ่ี ห ลากหลาย มี ก ารวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ อภิ ป ราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนาไปสู่การเชื่อมโยงความรู ้
จนเกิดเป็ นองค์ความรูข้ องตนเอง ซึ่งครูผูส้ อนจะมีบทบาทสาคัญ
ยิ่งในการกาหนดทิศทาง และโครงสร้างของการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ใ้ ห้แ ก่ ผู เ้ รี ย น รวมถึง การเลือ กใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ท้ ่ี
เหมาะสมในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ เพือ่ การพัฒนาให้ผูเ้ รียนไปสู่
ผลลัพ ธ์ ท่ี พึ ง ประสงค์ ข องการศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สิทธิพ งษ์ สุพ รม (2561, น. 56)
ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู เ้ ชิง
รุก ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
พบว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู ท้ ่ี พ ัฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการเรี ย นรู ก้ ับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 83.27/81.73
เปอร์เซ็นต์
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
เรื่อง ทวีปแอฟริกา สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เท่ากับ
0.64 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 63.84
เนื่ อ งการจัด การเรี ย นเชิงรุก เน้น ให้ผู เ้ รีย นได้ลงมือ ปฏิบ ตั ิ จริ ง
มากกว่าการบรรยาย ทาให้ผูเ้ รียนเกิดความสนุกสทนากับการเรียน
ไม่ เบื่อ หน่ าย การจัด การเรียนรู แ้ บบเชิงรุก จึงท าให้ผู เ้ รีย นเกิ ด
ความสนุ ก ความสนใจ มุ่นมัน่ ตัง้ ใจที่จะศึกษาหาความรู ้ เพราะ
ผู เ้ รียนได้สืบค้นและสรุปออกมาเป็ นองค์ความรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรีชา กอเจริญ (2557, น.132-133)
ที่ได้ทาการศึกษานวัตกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ข้ อง
นักศึกษาในรายวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่อสารด้วยกิจกรรม
การดึ ง ดู ด ความสนใจร่ ว มกับ การใช้ร ะบบอี เลิร์น นิ่ ง พบว่ า
นักศึกษามีผลการเรียนรูท้ ท่ี าคะแนนแบบทดสอบได้ดขี ้นึ มากกว่า
การเรียนการสอนด้วยกระบวนการตามปกติ และไม่มีการเรียน
เสริมผ่านระบบอีเลิรน์ นิ่ง นักศึกษามีคะแนนทดสอบเพิม่ ขึ้น
3. นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ร ับ การจัด การ
เรียนรูด้ ว้ ยแผนกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแผนกิจกรรม
การเรีย นรู เ้ ชิงรุก ที่ให้ผู เ้ รีย นได้ลงมือ ปฏิบ ตั ิ ด ว้ ยตนเองในทุ ก
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รูปแบบ ผูเ้ รียนมีอิสระในการคิด การอ่าน การเขียนหรือการทา
กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู น้ อกเหนือจาก
เนื้อหาที่ครูสอน ครู ผูส้ อนมีหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้
ผู เ้ รี ย น สิ่ง ต่ าง ๆ ที่ผู เ้ รี ย นต้อ งการค าตอบจะต้อ งสื บ ค้น หา
คาตอบและสรุปผลออกมาเป็ นองค์ความรู ข้ องผู เ้ รียนเองทาให้
ผู เ้ รียนเกิด การใฝ่ เรียนรู แ้ ละมัง่ มัน่ ในการท ากิจกรรมให้สาเร็จ
ภายในเวลาทีค่ รูกาหนด อีกทัง้ กิจกรรมกลุม่ เป็ นสิ่งที่ทาให้ผูเ้ รี ยน
ได้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน ได้มกี ารพูดคุยถึงสิ่งที่ได้ทา
การสืบค้นแล้วหาข้อสรุปร่วมกัน ดังนัน้ การจัดจิ กรรมการเรียนรู ้
เชิงรุกจึงทาให้ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู งกว่า
ก่ อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ จุฑามาศ เพิ่ม พู น
เจริ ญ ยศ (2561, น. 68-98) ที่ไ ด้ท าการศึ ก ษาการพัฒ นาการ
จัด การเรี ย นรู เ้ ชิง รุ ก ผ่ านห้อ งเรี ย นอัจ ฉริ ย ะ ส าหรับ นัก เรี ย น
ระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 โรงเรีย นอนุ บ าลไทรโยค พบว่ า
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ภายหลังการเรียนรูด้ ว้ ยการจัดการเรียนรูเ้ ชิง
รุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะที่ระดับค่าเฉลีย่ 7.24 ดีกว่าการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเดิม ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 5.13 และศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา
(2557, น. 4) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู ท้ ่กี ระตือรือร้น (Active Learning) เรื่อง ร่างกาย
มนุ ษย์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผู เ้ รียนมีส่วนร่วมในการ
เรี ย นรู ท้ ่ี ก ระตื อ รื อ ร้น หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .01 และมี ค ะแนนสู ง กว่ า เกณฑ์
ทีก่ าหนด ร้อยละ 70
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก เรื่ อ ง ทวีป แอฟริ ก า โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเป็ นรู ปแบบที่เน้นผู เ้ รียนเป็ น
สาคัญ ผูเ้ รียนสามารถออกแบบการคิด การหาคาตอบและการ
สรุปผลได้ดว้ ยตนเอง ครู ผูส้ อนมีหน้าที่เพียงให้คาแนะนาและ
อานวยความสะดวก จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรี ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ ในการทากิจกรรมใน
แต่ละครัง้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าความพึงพอใจ
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มากที่สุ ด คื อ นัก เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจในสื่อ การเรี ย นรู จ้ าก
บทเรี ย น เนื่ อ งจากการจัด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะครั้ง
ครู ผู ส้ อนได้น าสื่อ มาให้ผู เ้ รี ย นใช้ อาทิ การรับ ชมวีดิ โ อจาก
YouTube การน าข่ าว หรือ สถานการณ์ ป ัจจุบ นั ที่เกี่ ย วข้อ งกับ
เรื่องนัน้ ๆ มาให้ผูเ้ รียนได้วเิ คราะห์และคนหาคาตอบ จึงให้ส่อื มี
ความส าคัญ และเกิ ด ความพึ ง พอใจมากที่สุ ด สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ จันทิมา มีลา (2562, น. 92) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อ ง
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู ้
วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยใช้การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.18 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึ่งมีคะแนนเฉลีย่ มากที่สุด
ในด้านการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกช่วยให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง และสิทธิพงษ์ สุพรม (2561, น. 56) ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่อง การพัฒ นาความสามารถในการเรียนรู เ้ ชิงรุก ในศตวรรษ
ที่ 21 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ความพึง
พอใจของนัก เรีย นที่มีต่ อรู ป แบบการเรี ย นรู ท้ ่ีพ ฒ
ั นาขึ้น อยู่ ใน
ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ชิงลึกในชัว่ โมงต้น ๆ
นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
เท่าที่ควร ในขณะจัดการเรียนการสอน นักเรียนส่วนมากไม่กล้า
แสดงออกในการตอบคาถามหรือตัง้ คาถาม แม้จะเกิดความสงสัย
ก็ตาม ครูผูส้ อนจึงควรเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้นกั เรียนช่วยกันตัง้ คาถาม
เพือ่ นาไปสู่การหาคาตอบ และเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ ๆ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ าเป็ นจะต้องมี
การค้นคว้าข้อมูลนัน้ ครูผูส้ อนจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าก่อนสอนให้พร้อมเสมอ เพื่อให้ผูเ้ รียน
ได้สบื ค้นข้อมูลได้ตามทีต่ อ้ งการ
1.3 ควรมีผูช้ ่วยสังเกตพฤติกรรมการเรียนสอนในชัน้ เรียน
เพือ่ ความทัว่ ถึงในการประเมินผล อีกทัง้ ป้ องกันการมีอคติในการ
ประเมินผลงานและเพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดในการจัดการเรียนรู ้
และเสริมสร้างการประเมินผลผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
รายบุ ค คลเพื่อ เป็ น การประเมิน พัฒ นาการความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รียนตลอดจนเพื่อประเมินความก้าวหน้าความสามารถในด้าน
อื่น ๆ ของผูเ้ รียน
2.2 ควรมีการสร้างเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้ โดยมีสอ่ื
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู เ้ รียนสามารถลงมือปฏิบตั ิ มีส่วนร่ วม
และเครื่องมือนัน้ ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เพื่อให้ผูเ้ รียน
เข้าใจและเข้าถึงเนื้อหามากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการวิจยั รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ ้ ี
ในสาระอื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม เพื่อให้ผูเ้ รียนได้เกิดการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการ
เรียนและความสามารถหรือทักษะในด้านทีผ่ ูเ้ รียนควรจะได้รบั
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