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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่ว มกับการบูรณาการ
เนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จานวน 5
ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนการเรียนรู้ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านการนาเสนอข้อค้นพบ 4)
ด้านการอภิป รายซัก ถาม 5) ด้านการการสรุปองค์ความรู้ และเจตคติต่อวิท ยาศาสตร์
ซึ่งทาการศึกษาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 จานวน 32 คน โรงเรียนอนุบาล
เกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจาก
การเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งชั้ น
บรรยากาศของโลก จานวน 3 แผน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ แบบวัดเจตคติ
ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องผู้ เ รี ย น โดยท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมั ยใหม่
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุ กร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอน
สมัยใหม่ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก, พฤติกรรมการเรียนรู้, เจตคติต่อวิทยาศาสตร์, สื่อสมัยใหม่
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Abstract
This research aimed to study the effects of active learning
management using content integration and new technological media on
learning behaviors and attitude toward science by study with students of
grade 7th students, class 1, the Anubankhoka (Namtanaukro) school,
Lampang province, semester 2, academic year 2018, amount 32 persons by
specific selection method. The research instruments consisted of 1) 3 lesson
plans about the earth's atmosphere, 2) Evaluation of learning behavior form
learning plan study, present, discuss, ask questions and in the summary of
knowledge, and 3) Students’ attitudes towards science evaluation test. The
data were analyzed by mean and standard deviation. The results of this
research were as follows: 1) grade 7th students who received active learning
management using content integrated new technological media achieved 5
learning behaviors at a high level. 2) The grade 7th students who received
active learning management using content integrated new technological
media had a high level of positive attitude towards science.
Keywords: Active Learning, Learning Behaviors, Attitude, New Technological
Instructional Media
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บทนา
เนื่องจากโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงความรู้อย่างต่อเนื่อง การ
เรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสภาวการณ์ (สุทธิดา, 2560) การจัดการ
เรียนการสอนจึงจาเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่ในศตวรรษที่ 21 ครูต้อง
ออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ครูต้องมีทักษะในการจุดไฟในใจของผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้มีการเรียนรู้ที่สนุกและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่
หลากหลาย นาไปสู่การเรียนรู้ทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูต้องออกแบบการเรียนรู้
และอานวยความสะดวก (Facilitate) การเรียนรู้ต้องเป็นการลงมือทาและปฏิบัติจริง การเรียนรู้ก็
จะเกิดภายในใจและสมองของผู้เรียน (วิจารณ์, 2555) ด้วยเหตุนี้จึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตื่นตัวและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมประชากรในอนาคตให้สอดรับกับบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีและสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การ
จัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อเตรียมพร้อมประชากรให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้อง ต่อความต้องการของสั งคมในปัจจุบัน และพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ และ
สามารถดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ ที่ 21 ต่อไป (กมลรัตน์ เและคณะ, 2559)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และถูกกล่าวถึง
เป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกเป็นรูปแบบกิจกรรมที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้ อหาวิชา ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้าง
ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอน
เป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิด
ขั้นสูง ส่งเสริมผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม
การเรียนรู้ ทาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนาไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาพร, 2558) นอกจากนี้แล้ว การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถออกแบบโดยเน้น
เทคนิควิธีที่หลากหลายกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง และใช้การสนทนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองและสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ
ได้ (ปรียานุช, 2558)
การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเข้ามาบูรณาการเชิงเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการ
สอนสมัยใหม่ ถือเป็นการเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานแนวการสอน 2 รูปแบบ คือ
การบูรณาการเชิงเนื้อหาและการใช้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ เช่น สื่อไอซีที หรือแอพพลิเคชั่น
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ทางการศึกษาที่ทันสมัยตามสมัยนิ ยม มาปรั บเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ยังคงเนื้อหาทฤษฎี (แบบเน้นมโนทัศน์) แต่มีการเติมเต็มวิธีการสอนด้วยการใช้สื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดมิติการเรียนรู้ที่มี
สีสันมากขึ้น ช่วยเสริมการสอนให้มีความเป็นรูปธรรม และมีความน่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถมองเห็นประเด็นและเข้าใจความหมายตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนกาหนดไว้ นาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ความเข้าใจกับสถานการณ์หรือชีวิตประจาวัน (อารีย์, 2559) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็น
เพียงผู้อานวยความสะดวกและเป็นผู้วางแผนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเท่านั้น เมื่อผู้เรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการและมีแอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเข้ามาสอดแทรกจะทาให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการ (ลัดดาวัลย์, 2560)
จากความสาคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียน
การสอนสมัยใหม่ ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
ผู้ เรี ยนโดยใช้ การจั ดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กร่ วมกั บการบู รณาการเนื้ อหาผ่ านสื่ อไอซี ที ซึ่ งเป็ น
แอพพลิเคชั่นทางการศึกษา ได้แก่ แอพพลิเคชั่น ClassDojo และ แอพพลิเคชั่น Plickers สาหรับ
นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 เพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒนาพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ และเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมในโลกแห่งศตวรรษ ที่ 21 ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาพฤติก รรมการเรี ย นรู้ ของนักเรีย นที่ผ่ า นการจั ดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
ร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ห้ อ ง 1 โรงเรี ย น
อนุบ าลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์ ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 2 อาเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 32 คน
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
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1.2 ด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหา
ผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
1.3 ด้านเนื้อหา
เป็นการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศของเรา จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ชั้นบรรยากาศของโลก
2) ความกดอากาศและลม 3) เมฆและฝน ซึ่งใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัยในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
รวมเป็น 6 ชั่วโมง
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ
การจั ดการเรี ย นรู้ เชิ งรุ กร่ ว มกั บ
การบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่

ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมการเรียนรู้
- เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
2.1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
บรรยากาศของเรา จานวน 3 แผน ได้แก่ 1) ชั้นบรรยากาศของโลก 2) ความกดอากาศและ
ลม 3) เมฆและฝน ซึ่งใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ โดยมีขั้นการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน (จิรภา, 2557) ได้แก่
1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ เป็นขั้นเตรียมพร้อม กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นการทบทวนความรู้
เดิม โดยใช้กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่น ClassDojo ในการจัดกระบวนการ
กลุ่มชองนักเรียน เก็บคะแนน โดยแอพพลิเคชั่นนี้เป็นแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย มีรูปการ์ตูน
ดึงดูดผู้เรียนให้สนเกิดความสนใจ
2) ขั้นลงมือกระทา เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกที่
เน้นให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนและลงมือกระทาอย่างอิสระในการค้นหาคาตอบ เป็นขั้นที่
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการนาความรู้ต่าง ๆ มาเชื่อมโยง ครูใช้
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กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านเชิงรุก การเขียนเชิงรุก การระดมสมอง การจาลอง
สถานการณ์ การทากิจกรรมการทดลอง โดยใช้แอพพลิเคชั่น ClassDojo ในการจับเวลา
3) ขั้น สะท้อนความรู้ เป็ นขั้นที่ครูอธิบายขยายความรู้เพิ่มเติมและ
นักเรียนได้มีการซักถามข้อสงสัยร่วมกันเพื่อให้เกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง ครูส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ร่วมกันลงข้อสรุปและสะท้อนความรู้ออกมาในวิธีการต่าง ๆ เช่น การนาเสนอความรู้
การทาแผนผังความคิด เกม การถามตอบคาถาม โดยใช้แอพพลิเคชั่น Plickers ในการ
กระตุ้นผู้เรียน
4) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ครูจะทาการประเมินว่านักเรียนจะสามารถ
นาความรู้และประสบการณ์ที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และเรื่องต่อ ๆ ไปได้ โดยใช้
กิจกรรมเชิงรุก เช่น การจดประเด็นการทดสอบ จับคู่แลกเปลี่ยน เป็นต้น
2.1.2 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จานวน 5 ด้าน คือ 1)
ด้านการวางแผนการเรียนรู้ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านการนาเสนอข้อค้นพบ 4) ด้านการ
อภิปรายซักถาม และ 5) ด้านการการสรุปองค์ความรู้ (ปฏิวัติ, 2556) โดยผู้วิจัยเป็นผู้
ประเมิ น พฤติ กรรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นแยกตามแผนการจั ดการเรี ย นรู้ มีเ กณฑ์ ก าร
ประเมินเป็นมาตรตราส่วน 4 ระดับคือ 4 หมายถึงมากที่สุด 3 หมายถึงมาก 2 หมายถึง
ปานกลาง 1 หมายถึง น้อย ทาการแปลผล ดังนี้ ระดับ 3.26–4.00 หมายถึง มากที่สุ ด
ระดับ 2.51–3.25 หมายถึง ระดับ มาก 1.76-2.50 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 1.00-1.75
หมายถึง น้อย (บุญชม, 2547)
2.1.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน เป็นแบบวัดเจคติต่อ
วิทยาศาสตร์แบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของ Likert
จานวน 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
1) ข้อคาถามเชิงบวก (Positive) มีระดับคะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 1 คะแนน
2) ข้อความเชิงลบ (Negative) มีระดับคะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 1 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 5 คะแนน
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ทาการแปลผลคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ ระดับ 4.51–5.00 หมายถึง มีเจตคติ
สูงมาก ระดับ 3.51–4.50 หมายถึง มีเจตคติมาก ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง มีเจตคติปาน
กลาง ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง มีเจตคติต่า และระดับ 1.00–1.50 หมายถึง มีเจตคติต่า
มาก (บุญชม, 2547)
2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามลาดับดังนี้
2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับ ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงลมฟ้ า อากาศและภู มิ อ ากาศโลก ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และทาการวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าก าหนดเนื้ อ หาวิ ช าและออกแบบแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งออกแบบสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารการนาเสนอ
แอพพลิเคชั่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
3) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
และหาดัช นี ความสอดคล้ อ งของวัต ถุป ระสงค์ พร้อ มทั้ง นามาแก้ไ ขตามคาแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
2.2.2 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าแบบวั ด
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
2) สร้างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบวัดเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
3) นาแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และหาดัชนีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งนามาแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4) จัดทาแบบประเมินฉบับสมบูรณ์
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2.3 การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.3.1 ผู้ วิจัย ขอหนั งสื ออนุ ญาต ถึงผู้ อานวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากครูและนักเรียน
2.3.2 ผู้วิจัยลงโรงเรียนเพื่อทาการเก็บผลวิจัยโดยชี้แจงให้นักเรียนทราบ
ถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3.3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
การบู ร ณาการเนื้ อ หาผ่ า นสื่ อ การเรี ย นการสอนสมั ย ใหม่ ตามขั้ น ตอนดั ง ต่ อ ไปนี้ 1)
ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหา
ผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศของเรา จานวน 3 แผน
โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมง
ทาการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
แผน และทาการวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนที่ 3
2.3.4 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.4.1 นาผลที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลัง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุ กร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอน
สมัยใหม่ในแต่ละแผน ของนักเรียนจานวน 32 คน มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนน และทาการแปลผลระดับคะแนน
2.4.2 นาผลที่ได้จากการประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนหลัง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุ กร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอน
สมัยใหม่ในแต่ละแผน ของนักเรียนจานวน 32 คนมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และทาการแปลผลระดับคะแนน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลาดับ ในลักษณะตาราง
ประกอบคาบรรยายดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
แผนการ
เรียนรู้

คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้
รายด้าน
ก

ข

ค

ง

1

3.38 3.25 3.00 3.13

2

2.94 3.03 3.19 2.69

3

3.19 3.22 3.22 3.22

3.17 3.17 3.13 3.01
รายด้าน

ค่าเฉลี่ย
( )
S.D.
การแปลผล
ราย
จ
แผน
3.31 3.21 0.28 ความเหมาะสมของ
พฤติกรรม
อยู่ในระดับ
มาก
3.31 3.03 0.66 ความเหมาะสมของ
พฤติกรรม
อยู่ในระดับ
มาก
3.22 3.21 0.43 ความเหมาะสมของ
พฤติกรรม
อยู่ในระดับ
มาก
3.28 3.15
ความเหมาะสม
ของพฤติกรรม
อยู่ในระดับ
มาก

ก แทน พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านวางแผนการเรียนรู้
ข แทน พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านศึกษาค้นคว้า
ค แทน พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านนาเสนอ
ง แทน พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านอภิปรายซักถาม
จ แทน พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการสรุปองค์ความรู้
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ว่ าแบบพฤติ กรรมการเรีย นรู้ ของนั กเรีย นที่ ผ่ า นการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ แยก
พิจารณาตามแผนการเรียนรู้ที่ 1-3 หรือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความ
เหมาะสมของพฤติกรรมโดยรวมจะอยู่ ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้
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ของผู้เรียนเป็นรายด้าน จะเห็นได้ว่ามี พฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนในด้านการสรุปองค์
ความรู้เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่มีระดับความเหมาะสมของพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดพบว่าผู้เรียนสามารถ
สรุปองค์ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานได้ถูกต้องและ
ตรงประเด็น มากที่สุ ดจึ งส่ งผลทาให้ ระดับพฤติกรรมในด้านการสรุปองค์ความรู้มีระดับ
คะแนนมากที่สุด และจากผลการพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนตามแผนการ
เรียนรู้ที่ 1-3 พบว่า ระดับความเหมาะสมของพฤติกรรมเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
มากในทุกแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีความสนใจและ
กระตือรือร้นเมื่อผู้ สอนได้นาสื่อสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิจัยของ อารีย์ (2559) ที่มีผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยการบรูณาการเชิง
เนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ ช่วยเสริมการสอนให้มีความเป็นรูปธรรมและ
น่าสนใจ ทาให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นประเด็นและเข้าใจความหมายตามวัตถุประสงค์ที่
ผู้สอนกาหนดไว้ นาไปสู่การประยุกต์ใช้ความเข้าใจกับสถานการณ์หรือชีวิตประจาวัน และ
ทาให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้น แสดงท่าทีอยากรู้อยาก
เห็น เมื่อผู้สอนได้นาสื่อสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน นอกจากนี้แล้ว ลัดดาวัลย์
(2560) ยังค้นพบอีกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่อง
การสั งเคราะห์ แสงค่าเฉลี่ ยโดยรวมเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ และมีการนา
แอฟพลิ เ คชั น ทางการศึ ก ษาเข้ า มาสอดแทรกท าให้ นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการ จิรภา (2556) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นการ
แสดงออกถึงการกระทาของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
พฤติก รรมที่แสดงออกมาเป็ น การกระทาจากประสบการณ์ ของผู้ เรี ยน พฤติ กรรมอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสังเกตุได้จากตัวผู้เรี ยนเป็นสาคัญ
ดังนั้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนเป็นสาคัญ

ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสือ่ การเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และ
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ตารางที่ 2 แสดงผลรวมการคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
แผนการ
เรียนรู้
1

คะแนนเจตคติต่อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน (S.D.)
เชิงบวก เชิงลบ
3.98
3.74
3.86
0.78

2

3.99

3.80

3.90

0.79

3

4.25

3.86

4.05

0.76

3.94

0.77

ค่าเฉลี่ยรวม

แปลผล
เจตคติทางบวก
อยู่ในระดับ
มาก
เจตคติทางบวก
อยู่ในระดับ
มาก
เจตคติทางบวก
อยู่ในระดับ
มาก
เจตคติทางบวก
อยู่ในระดับ
มาก

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ผ่านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ย
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 3.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 อยู่ในระดับเจตคติมาก
เมื่อแยกพิจารณาคะแนนเจตคติเชิงบวกซึ่งถูกกาหนดระดับการให้คะแนนการเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งที่ 5 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ 1 คะแนน และเจตคติเชิงลบซึ่งถูกกาหนดระดับการ
ให้คะแนนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ 1 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ 5 คะแนน ผลการวิเคราะห์
เจตคติทั้งเชิงบวกและเชิงลบ อยู่ในระดับเจตคติมาก นั่นหมายความว่าผู้เรียนมีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ทางบวกในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยมีสื่อเทคโนยีสมัยมาช่วยกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและ
สนุกกับการเรียนยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อ
การเรี ย นการสอนสมัย ใหม่ เป็ น การจั ดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมหลากหลายมีสื่ อ
แอพพลิเคชั่นทางการเรียนการสอนที่เร้าความสนใจ นักเรียนอยากจะทาการทดสอบ และ
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ทดลองตามกิจกรรมที่จัดขึ้น นักเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่าง
ดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังคากล่าวของ สถาบันส่งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ที่ว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น ผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ที่หลากหลายความรู้สึ ก
ดังกล่าวได้แก่ ความพอใจ ความศรัทธาและซาบซึ้งเห็นคุณค่าและประโยชน์ ตระหนักใน
คุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การเลือกใช้ วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ในการคิดและปฏิบั ติ การใช้ความรู้ ท างวิทยาศาสตร์อ ย่างมีคุณภาพโดย
ใคร่ ค รวญ ไตรตรองถึ ง ผลดี และผลเสี ย ส่ ง ผลให้ นั กเรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิท ยาศาสตร์
สอดคล้องกับงานวิจัยของชลาธร วิเชียรรัตน์ (2559) ซึ่งได้ทาการศึกษาผลการจัดการเรียน
รู แบบเชิงรุก วิชาเคมี เรื่อง อนุพันธของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สาหรั บนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า เจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก อยู่ในระดับดี และของ Akinoglu and Tandogan (2007)
ได้ ศึ กษาผลของการเรี ย นการสอนแบบกระตื อรือ ร้น ในการเรี ยนวิช าวิท ยาศาสตร์ ของ
นักเรียนทางด้านเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า เจตคติต่อ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน แบบกระตือรือร้นดีขึ้น มีเจตคติทางบวกต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก และความคิดเห็นมากขึ้น สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงงานวิจัยของธัญลักษณ์
และคณะ (2562) ที่ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาก
ดังนั้นเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดในการเรียนการสอนของ
นักเรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ และเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
ร่ว มกับ การบู ร ณาการเนื้ อหาผ่ านสื่ อการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ หน่ว ยการเรียนรู้เรื่อง
บรรยากาศของเรา ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
การบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน
อยู่ในระดับมาก

ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสือ่ การเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และ
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
การบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบอยู่ในระดับมาก
เอกสารอ้างอิง
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ สมพร รักความสุข จิดาภา เรือนใจมั่น จิตรา สุขเจริญ และธัญญมล
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