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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของ
นักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning)  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฟสิกส เรื่องพฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) กับเกณฑ
รอยละ70 กลุมเปาหมายท่ีในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจ ง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) เครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบคา t-test และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรู

เชิงรุก คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 40.87 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาก อน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการสอนแบบ
การเรียนรูเชิงรุก สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

คําสําคัญ: การสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, พฤติกรรมของคลื่น 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to compare physics achievement in behavior of waves of 

students before and after learning by using active learning. 2) to compare physics achievement in 

behavior of waves of students after study by using active learning with 70 percent criterion. The target 

group in the research is 30 the secondary school level 5 students, selected by specific selection. Learning 

management plans using active learning. The tools used for collecting data were statistical tests used in 

data analysis such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and Item-Objective 

Congruence Index (IOC). 

The research found that 

1. Academic achievement in physics on behavior of waves after studying higher than before using 

active learning, the calculated t value was 40.87 which showed that the post-learning achievement score 

was higher than before learning at the statistical significance level of. 05 

2. Physics achievement on behavior of waves after using active learning 70 percent above the 

threshold.. 

Keywords:  active learning, learning achievement, behavior of waves  
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1. บทนาํ
วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ซึ่งมีบทบาทสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสังคม นอกจากน้ียังมีการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในดานตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวัน
และการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใช เพื่ออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทํางานสิ่งเหลานี้ลวนเปนผลทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆวิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหคิดวิจารณ ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนํา ความรู
ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หนา 92) จากขางตนจะเห็นวาวิทยาศาสตรมี
ความสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญนี้จึงบรรจุวิทยาศาสตรเปนกลุม
สาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาในดานวิทยาศาสตรนั้นยังถูกแบงยอย
ออกเปนฟสิกส เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลก วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน 

 ฟสิกสเปนสาขาหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตร ที่มีความเก่ียวของและสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของมนุษย ความรู
ในทางฟสิกสสามารถนําไปใชอธิบายปรากฏการณตาง ๆในธรรมชาติ และยังเปนพื้นฐานดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การแพทย ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน การมีความรูทางฟสิกสเปน
สวนหน่ึงของการมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรที่ประกอบดวยความเขาใจในมโนมติและความเขาใจในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (Gallagher, Stepien, Sher & Workman, 1995, 136-145) ดังนั้น เพื่อใหบุคคลมีความรูความเขาใจใน
วิทยาศาสตรสาขาฟสิกส จึงตองใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูที่ถูกตอง อยางไรก็ตาม การศึกษาของไทยใน
ดานการเรียนวิชาฟสิกสก็ยังประสบปญหาอยู อาทิเชน การมีมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน การนําความรูไปประยุกตใช เปนตน 

 ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมวาจะเปนระดับใดก็ตามครูผูสอนยังคงใหความสําคัญกับเนื้อหา
มากกวากระบวนการใหผูเรียนไดแสวงหาความรู ฝกการคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เนื่องจากตองเตรียมนักเรียนใหมี
ความพรอมทางดานเน้ือหาเพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานการเรียนรูจากหนวยงานตางๆ ทําใหนักเรียนไมสามารถหาความรู
ที่ไดจากการเรียนไปใชในการประยุกตแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําของตนเองไดสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และ
ไมเกิดความคงทนในการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูดวยการเรยีนรูเชิงรุก(active learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและ
ไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป (Bonwell, 1991) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐาน
พืน้ฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่
แตกตางกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู(receive) ไปสูการมีสวนรวมในการ
สรางความรู(co-creators) ( Fedler and Brent, 1996) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช

การสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังเรียนโดยใชการสอน
แบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) กับเกณฑรอยละ70 

3. สมมตฐิานการวจิยั
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนโดยใชการ

สอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรู
เชิงรุก(active learning) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน   โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 

sampling) 
 

4.2 เครือ่งมอืและการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
 

 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู มีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพ ดังน้ี 

4.2.1.1 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรูจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.2.1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะที่เน้ือหาสอดคลองกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูฟสิกสเรื่อง 

พฤติกรรมของคลื่น 

4.2.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู 

4.2.1.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความสมบูรณ 
 

4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
4.2.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร ตํารา 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
4.2.2.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด กําหนดจํานวนขอสอบที่ใชวัดในแต

ละจุดประสงคการเรียนรู 
4.2.2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพฤติกรรมของคลื่น ตามท่ีกําหนดไว 
4.2.2.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพฤติกรรมของคลื่น โดยนํา

แบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอสอบกับจุดประสงคการเรียน
และระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด หรือ ความสอดคลองของคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

4.2.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 
 

4.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองท่ีกําหนดไวดังน้ี (P-D-C-A) 

- วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

- คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 30 คน 

- ทดสอบนักเรียนกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพฤติกรรมของคลื่น 

- ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูกับนักเรียนเปนระยะเวลา 4 คาบ  
- ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น 

- นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดตั้งไว 
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- สะทอนผลการปฏิบัติ/การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน โดย

ใชวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

4.4.1 สถิติพื้นฐาน 

4.4.1.1 คารอยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

P = × 100     (1) 

P หมายถึง รอยละ, f หมายถึง ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคะแนนรอยละ, N หมายถึง จํานวนความถ่ี
ทั้งหมด 

4.4.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

      =      (2) 

 หมายถึง คาเฉลี่ย,  หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม,  N  หมายถึง จํานวนคะแนนในกลุม 

4.4.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

S.D. =    (3) 

S.D.  หมายถึง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  x  หมายถึง คะแนนแตละตัว, n หมายถึง จํานวนคนในกลุม,         
∑  หมายถึง ผลรวม 

 

4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.4.2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective-Congruence Index : IOC) 

IOC =              (4)  

หมายถึง ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญในแตละระดับความสอดคลอง, n หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ
ทั้งหมด 

4.4.2.2 คาความยากงาย (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination) แตละขอโดยใชสูตร 

 P =         (5) 

P หมายถึง ระดับความยาก, H หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง, L หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา,   
n หมายถึง จํานวนผูตอบท้ังหมด 

4.4.2.3 การหาคาอํานาจจําแนก คํานวณจากสูตร ดังนี้  

   r =         (6) 

    r หมายถึง อํานาจจําแนก, H หมายถึง จํานวนคนในกลุมสูง, L หมายถึง จํานวนคนในกลุมต่ํา, n หมายถึง 
จํานวนในกลุมสูงหรือต่ํา 
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4.4.3 สถิติที่ใชในการศึกษา 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังทดลอง โดยใชการทดสอบ t-test  

 t =     (7) 

t หมายถึง คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ , D หมายถึง คาผลตาง
ระหวางคูคะแนน, n หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง,   หมายถึง ผลรวมของ D แตละตัว,  

หมายถึง กําลังสองของผลรวมของ D 

 

5. ผลการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของนักเรียนช้ัน          

มัธยมศึกษาปท่ี5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก (active learning) ดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนกอนและหลัง

การเรียน โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก (active learning) 

การทดสอบ  N   S.D.      t  

กอนเรยีน  30 12.20 2.23 
290 2852 40.87 

หลงัเรยีน  30 21.87 3.99 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 1 นักเรียนท้ัง 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 12.20 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.23 หลังจากการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 21.87 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.99 เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และเมื่อนําคะแนนหลัง
เรียนไปเทียบกับเกณฑ พบวามีนักเรียนที่ผานเกณฑจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑจํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชการสอนแบบการ
เรียนรูเชิงรุก)active learning) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียน โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก
(active learning) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช
การสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) ทั้งนี้เพราะเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใช
กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป  ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ เบญจพร สวางศรี.(2559). ผลการจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรเชิงรุกเพื่อสงเสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเชิงรุก 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนดวยกิจกรรมการสอนแบบ
เชิงรุกและ3)เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตรของนัก ศึกษาที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมการสอนแบบเชิงรุก นักศึกษาท่ี
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ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2558 เปนกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบเชิงรุก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบวัดเจตคติทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนคณิตศาสตรแบบเชิง
รุกภาพรวมอยูในระดับมากมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนคณิตศาสตรแบบเชิงรุกเทากับรอยละ 80.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และ
นักศึกษารอยละ 80 มีเจตคติที่ดีตอ วิชาคณิตศาสตรเมื่อเทียบกับเกณฑ รอยละ 75 สิทธิพงษ สุพรม.(2561). การพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูเชิงรุกในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู ที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก 3) เพื่อ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถการเรียนรูเชิงรุก และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 70 

คน ไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม เปนกลุมทดลอง จํานวน 35 คน เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน และกลุม
ควบคุม จํานวน 35 คน ที่เรียนดวยรูปแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบวัดความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก 
2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ มีความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก อยูใน
ระดับพอใช รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 83.27/81.73 

เปอรเซ็นต  นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีความสามารถในการเรียนรูเชิงรุกและมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จรรยารักษ กุลพวงและ
คณะ.(2559). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติตอการจัดการเรียนรู รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซมนมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกกับเกณฑรอยละ 70 2) เปรียบเทียบเจตคติตอการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนกับเกณฑระดับมาก 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนดัดดรุณี อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 

ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก เรื่อง ยีนและโครโมโซม จํานวน 6 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ 
3) แบบวัดเจตคติตอการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบที(t-test) 

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และเจตคติตอการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวาเกณฑระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

8.ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก ชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลายประการ ทําใหผูเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา เกิดความกระตือรือรนในการเรียน ผูเรียนมีโอกาสไดคิด ไดลงมือปฏิบัติ 
ดังนั้นควรมีการวิจัยโดยใชการเรียนรูแบบเชิงรุกในรายวิชาสาขาตาง ๆ เชน เคมี ชีววิทยา 
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2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกในตัวแปรอื่น เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การคิด
วิเคราะห ความคงทนในการเรียนรู เพราะเปนสิ่งจําเปนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

9. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  เรื่องพฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 5  โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูคนควาขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ อาจารยที่ปรึกษา ผูที่ใหคําแนะนําความรู ขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ  

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ นางมัทนี 
เสียงเสนาะ และนายกําพล นาควรสุขพิศาล ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้ งนี้ 
และขอขอบพระคุณ นายวิชาญ รุผักชี  นางสาวธีรนาฏ ศรีสมพงษ ที่ไดใหความอนุเคราะหคาบเรียนในรายวิชาฟสิกส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

คุณคาและประโยชนของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก(active learning) ฉบับน้ีผูศึกษาขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใหชีวิต 
ใหการศึกษา ตลอดจนบูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหความรูและอบรมสั่งสอน 
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