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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมี 
เรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ือง
ปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 4) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม
จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 84 คน ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองจำนวน 42 คน และกลุมควบคุม จำนวน 
42 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 2) แผน 
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.921 และ 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.865 วิเคราะหขอมูลโดยหา 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test ) 
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 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสัมพนัธ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรอืรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสมัพนัธ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสัมพนัธ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน การจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เจตคติตอวิชาเคมี 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to compare 1) students’ learning achievement on the topic 
of Stoichiometry before and after learning by using active learning method; 2) students’ 
learning achievement on the topic of Stoichiometry before and after learning by using 
conventional learning method; 3) students’ learning achievement after learning by using 
active learning method and after learning by using conventional learning method; and  
4) students’ attitude towards chemistry learning by using active learning and learning by 
using conventional learning method. The sample was 84 Matthayomsuksa 4 students who 
studied in 2 classrooms of Science-Mathematics Program in Kannasootsuksalai School, 
Suphanburi Province, during the second semester of the academic year 2013. The sample 
was divided into 2 groups by using simple random sampling method, 42 students for an 
experimental group and 42 students for a control group. The experimental instruments 
were 1) a lesson plan based on active learning method, 2) a lesson plan based on 
conventional learning method, 3) a learning achievement test with level of reliability of 
0.921, and 4) an attitude evaluation form with the level of reliability of 0.865. The statistics 
used for analyzing the data were means, standard deviation,      -coefficient and the t-test.                      
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 The findings showed that: 
 1.  The learning achievement after learning by using active learning method 
was higher than that of before at the .05 level of statistical significance. 
 2.  The learning achievement after learning by using conventional learning 
method was higher than that of before the .05 level of statistical significance. 
 3.  The learning achievement after learning by using active learning was higher 
than that of using conventional learning method at the .05 level of statistical significance. 
 4.  The students’ attitude towards chemistry learning on the topic of 
Stoichiometry by using active learning was higher than that of the students learning by 
using conventional learning method at the .05 level of statistical significance.   
 
Keywords: active learning method, conventional learning method, learning achievement,                       
 attitude towards chemistry 
 
บทนำ  
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เคร่ืองใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหลาน้ี ลวน
เปนผลของความรูดานวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตร
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะ
สำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจำเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน
สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
 รัฐจึงไดกำหนดเปนนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 โดยใหสงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและ
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพร
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตร
ในการดำรงชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกำหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยใหมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอท้ัง 
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและส่ือการสอนท่ีทันสมัย และสราง 
ความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิดและทำอยางวิทยาศาสตร รวมท้ังเปดโอกาสเขาถึงขอมูล
และองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง เพ่ือสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต 
ประจำวันได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 78 ) 
 แมวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเปนภารกิจที่ทุกองคกรหนวยงานทางการศึกษา
ถือปฏิบัติเปนนโยบายสำคัญท่ีตองเรงดำเนินการ และพยายามท่ีจะพัฒนามาโดยลำดับ แตจาก 
การประเมินของ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเปนโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยการประเมินความรูและทักษะ 
ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของประชากรอายุ 15 ป วาไดรับการศึกษาเพียงพอ
สำหรับใชในชีวิตและมีสวนรวมในสังคมอนาคตไดดีเพียงใด ซึ่งรายงานของ PISA ป 2012 
ผลการประเมินการรูเร่ืองวิทยาศาสตรนักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย 444 ต่ำกวาคาเฉล่ียซ่ึงอยูที่ 501 
และผลการประเมินยังบอกวานักเรียนไทยรอยละ 34 และรูเร่ืองวิทยาศาสตรต่ำกวาระดับพ้ืนฐาน 
ประมาณ 2 ใน 3 ทีรู่เร่ืองวทิยาศาสตรทีร่ะดับพ้ืนฐานข้ึนไปและมีเพียงรอยละ 1 เทาน้ันท่ีรูวิทยาศาสตร
ทีร่ะดับสงู ในขณะท่ีประเทศในเอเชียมีจำนวนนักเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับสูงมากกวาประเทศไทย 
เชน สิงคโปร (รอยละ 23) ญ่ีปุน (รอยละ 18) ฮองกง-จีน (รอยละ17) เกาหลี (รอยละ12) และเวียดนาม 
(รอยละ 8) (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556: 18-19) 
 วิชาเคมีเปนสาขาหน่ึงของความรูทางวิทยาศาสตร ที่ศึกษาในเร่ืองของสสาร โดยไมเพียง
แตศึกษาเฉพาะในเร่ืองของปฏิกิริยาเคมี แตยังรวมถึงองคประกอบ โครงสรางและคุณสมบัติของ
สสารอีกดวย การศึกษาทางดานเคมีเนนไปที่อะตอมและปฏิสัมพันธระหวางอะตอมกับอะตอม และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณสมบัติของพันธะเคมี บางคร้ังเคมีถูกเรียกวาเปนวิทยาศาสตรศูนยกลาง 
เพราะเปนวิชาชวยท่ีเชื่อมโยงฟสิกสเขากับวิทยาศาสตรธรรมชาติสาขาอื่น เชน ธรณีวิทยาหรือ
ชีววิทยา ซึ่งเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตคือมนุษยและสัตว อีกท้ังเก่ียวโยงถึงวัตถุหรือสารตาง ๆ ที่ใชในชีวิต
ประจำวันของมนุษย เชน เคร่ืองนุงหม อาหาร ยารักษาโรค วัสดุกอสรางและอ่ืน ๆ อีกมากมาย อีกท้ัง
วิชาเคมียังเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพท่ีสำคัญ ๆ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร เกษตรกร และวิศวกร 
(แชง, 2555: 2-6) ดังน้ันจึงทำใหเน้ือหาของวิชาเคมีบรรจุสอดแทรก หรือเพ่ิมเติมอยูในวิทยาศาสตร
ทุกแขนง ไมวาจะเปนชีววิทยา ธรณีวิทยา พันธุศาสตร เปนตน ดวยความสำคัญดังกลาวจึงทำใหวิชา
เคมีถูกกำหนดไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกำหนดใหเปนสาระท่ี 3 สารและสมบัติของ
สารของมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร  
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 ถึงแมวิชาเคมีจะมีความสำคัญและเก่ียวของกับมนุษยเปนอยางมาก อีกท้ังนักเรียน 
สวนใหญตองใชวิชาเคมีในการสอบเขามหาวิทยาลัย แตผลการประเมินระดับชาติ (ONET) วิชาเคมี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 - 2555 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556)  
พบวา คะแนนเต็ม 100 คะแนน แตคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนเปน 21.14 และ  
31.14 คะแนน ตามลำดับ จะเห็นวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดคะแนนเฉล่ียไมถึงคร่ึงหน่ึง
ของคะแนนเต็ม จึงจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูวิชาเคมีของนักเรียนอยางเรงดวน 
และจากขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปญหาหน่ึงท่ีทำใหผล 
การประเมินคุณภาพผูเรียนอยูในเกณฑตำ่ เกิดจากครูขาดประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน 
เน่ืองจากครูจำนวนหน่ึงไมไดเตรียมการสอนซ่ึงมีสาเหตุมาจากครูมีภาระงานมากเกินไป ครูสอน 
ตามความเคยชินและประสบการณเดิม วิธีการสอนท่ีใชสวนใหญยังเนนการบรรยาย มีการใชสื่อ
นวัตกรรมการสอนนอย กิจกรรมการเรียนการสอนไมไดฝกใหนักเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู 
ที่หลากหลาย และไมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 99) ซึ่งสงผล
ใหนักเรียนเกิดความรูสึกวา “การเรียนวิทยาศาสตรเปนยาขมหมอใหญสำหรับเยาวชน” สอดคลอง
กับการศึกษาของวรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542: 6) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมและ 
ความรูสึกไมดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เชน เบ่ือหนายในการเรียน ขาดความสนใจใฝรู ไมกระตือรือรน 
ในการเรียน มีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิทยาศาสตร  
ก็จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเปาหมาย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาท้ังหมด ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 
 
วัตถุประสงค 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด 
การเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 4) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู แบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
   ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 
6 หองเรียน จำนวน 245 คน  
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
ที่ไดจากการสุมแบบกลุม โดยการจับสลากหองเรียนจำนวน 2 หองเรียน และจับสลากอีกคร้ัง 
แบงเปนกลุมทดลอง จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 42 คน และกลุมควบคุม จำนวน 1 หองเรียน 
จำนวน 42 คน รวม 84 คน   
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  
   ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูวิชาเคมีซึ่งแบงเปน 2 วิธี คือ 1) การจัดการเรียนรู
แบบกระตือรือรน 2) การจัดการเรียนรูแบบปกติ  
  ตัวแปรตาม แบงเปน 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) เจตคติตอวิชาเคมี 
 3.  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชเน้ือหาในสาระเพ่ิมเติมกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว3.1 – ว3.2  วิชาเคม ี2 รหัสวิชา 
30222 เร่ืองปรมิาณสัมพนัธ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศกึษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในสาระการเรียนรู ดังนี้ 1) มวลอะตอม 2) มวลโมเลกุล 3) โมล 4) สูตรเคมี  
5) สมการเคมี และ 6) ความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี 
             4.  ระยะเวลาในการทดลองและเก็บขอมูล การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการทดลอง 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โดยใชเวลา 3 ชัว่โมงตอสปัดาห เปนเวลา 6 สปัดาห รวม 18 ชัว่โมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีทำใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรู แสวงหาคำตอบ ไดแลกเปล่ียน
ประสบการณ มีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเองอยางตื่นตัว สรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูอยางกระตือรือรน เชน การทำงานเปนกลุม การพูดคุย การอาน 
การเขียน การอภิปราย การต้ังคำถาม การแสดงสถานการณจำลอง กระบวนการสืบคน การสะทอน
ความคิด ฯลฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ (preparation) เปนขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ เตรียมสถานท่ี
อาจเปนในหองเรียน นอกหองเรียน หรือนอกอาคาร เปนการเตรียมการของผูสอนและผูเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นการกลาวนำส้ัน ๆ (briefing) เปนข้ันตอนท่ีผูสอนกลาวนำ และใหผูเรียน 
ทำความเขาใจกับกิจกรรมที่นักเรียนตองปฏิบัติ หรือลงมือทำ ในขั้นน้ีผูสอนตองตรวจสอบใหแนใจวา
ผูเรียนทุกคนเขาใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 
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 ขั้นท่ี 3 ขั้นการปฏิบัติ (action) เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนแตละคนไดลงมือปฏิบัติตามกิจกรรม 
ในขั้นน้ีผูสอนตองสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นการสรุป (debriefing) เปนข้ันตอนท่ีตองการใหผูเรียนไดทำความเขาใจ 
มีการสรุปประเด็นสาระและส่ิงตาง ๆ ที่ไดเรียนรู ในขั้นน้ีหากมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกิดขึ้น ผูสอน
ตองแกไขความเขาใจที่ไมถูกตองใหถูกตอง โดยท่ีผูสอนอาจตั้งคำถามกับผูเรียนใหเชื่อมโยง 
ไปนอกเหนือสาระท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมได 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นกิจกรรมหลังการปฏิบัติ (follow-up) เปนข้ันตอนที่ผูสอนใหผูเรียนทำกิจกรรม
เพ่ือทบทวนความเขาใจและความรูที่ไดรับ 
 การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งเปน 
กระบวนการแสวงหาความรู การสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบ โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
เพ่ือใหนักเรียนไดคนพบความรู เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและ
สรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่ง สสวท. ใชพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระยะแรกมีขั้นตอน 
การจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ (engagement) เปนการนำเขาสูบทเรียน ในเร่ืองท่ีนักเรียน
สนใจ หรือเกิดความสงสัย เมื่อมีคำถามท่ีนาสนใจและนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นท่ี
ตองการศึกษา จึงรวมกันกำหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะศึกษาใหชัดเจนและ
มีแนวทางท่ีใชในการสำรวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) เมื่อทำความเขาใจในประเด็นหรือคำถาม ที่
สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว มีการวางแผน กำหนดแนวทางการสำรวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน 
กำหนดทางเลือกท่ีเปนไปได และลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจาก 
การสำรวจตรวจสอบแลวจึงนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลท่ีไดในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจำลองทางคณิตศาสตรหรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู (elaboration) เปนการนำความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพ่ิมเติม ไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ทำใหเกิดความรู
กวางขวางข้ึน 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน (evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา
นักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด นำไปสูการนำความรูไปประยุกตใช 
ในเรื่องอื่น ๆ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เร่ืองปริมาณสัมพันธ โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน โดยวัดความสามารถ 3 ดาน ดังน้ี 1) ความรูความจำ 2) ความเขาใจ และ 3) การนำไป
ใช สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
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 เจตคติตอวิชาเคมี หมายถึง ความรูสึกและพฤติกรรมในระดับการแสดงออกตอวิชา
เคมี ซึ่งเปนผลจากการเรียนรูเคมีโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย วัดไดดวยแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี 
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน    
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสมัพนัธ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 โดยการจัดการเรียนรูแบบแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติ 
 4. เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวาแบบปกติ 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติ
ที่ดีตอการเรียน (สิริฉันท สถิรกุล และจรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2542: 38) ซึ่งธรรมชาติของการจัด 
การเรียนรูแบบกระตือรอืรน (active learning) ประกอบดวยลักษณะสำคัญตอไปนี ้ 1) เปนการเรียนรู 
ที่มุงลดการถายทอดความรูจากผูสอนสูผู เรียนใหนอยลง และพัฒนาทักษะใหเกิดกับผูเรียน 
2) ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกวาน่ังฟงเพียงอยางเดียว 3) ผูเรียนมีสวน 
ในกิจกรรม เชน อาน เขียนและอภิปราย 4) เนนการสำรวจเจตคติและคุณคาท่ีมีอยูในผูเรียน  
5) ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลการนำไปใช และ  
6) ทั้งผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดไดอยางรวดเร็ว (Bonwell, n.d: 2) 
จากธรรมชาติของการจัดการเรียนรูดังกลาวจะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน มีความหมาย
ครอบคลุมวิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยมีจุดเนนอยูที่การใหผูเรียนเปนศูนยกลางและเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนอาจรวมทั้งการเรียนแบบรวมแรง รวมใจ การเขียนตอบในชั้นเรียน การสอนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร การอภิปราย การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณจำลอง 
เกม และการสอนกลุมยอย เปนตน เหลาน้ีคอืขอสรปุของนักการศึกษาหลายทาน อาทิ แครต ี(Cratty, 
1985) บอนเวลลและแอซง (Bonwell and Eison, 1991) เมเยอรสและโจนส (Meyers and Jones, 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 164

1993: 33-50) จากธรรมชาติและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 
ทำใหเกิดประโยชน ดังน้ี 1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนที่สอนอยางลึกซึ้งและถูกตอง 
เกิดความคงทนและการถายโยงความรูไดดี ผูเรียนไดลงมือกระทำกิจกรรมที่มีความสนุกทาทายและ
เราใจใหติดตามอยูเสมอ มีโอกาสใชเวลาสรางความคิดกับงานท่ีลงมือกระทำมากข้ึน สามารถใช 
มโนทัศนที่สำคัญในการแกปญหา พัฒนาคำตอบของตนเอง บูรณาการและพัฒนามโนทัศนที่กำลัง
เรียนอยางเปนระบบ ทำใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนอยางชัดเจน มีความสามารถ และทักษะท้ังใน
เชิงความคิดและเทคนิควิธีที่จะใชปฏิบัติงานและแกปญหาในชีวิตจริง 2) ทั้งผูเรียนและผูสอนไดรับ
ประโยชนจากขอมูลปอนกลับ ผูเรียนสามารถแกไขและปรับความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนได
ทันที 3) ผูเรียนไดรับประโยชนจากแบบการสอนที่หลากหลาย การเรียนรูแบบกระตือรือรนทำไดดี 
ในชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนท้ังเกง และออน โดยผูสอนใชวิธีการท่ีแตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนแตละคนเขาใจ 
และสามารถมอบหมายใหผูเรียนท่ีเรียนไดเร็วกวาอธิบายความเขาใจใหเพ่ือนฟง เปนการสอนโดย
เพ่ือนชวยเพ่ือน 4) สงเสริมเจตคติทางบวกตอการเรียน ชวยใหผูสอนสามารถปรับเจตคติผูเรียน 
ตอการเรียนรูได ถึงแมจะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ เน่ืองจากผูเรียนไดรบัความพอใจจากเน้ือหาและ
แบบฝกหัดท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง ทำใหเห็นความสำคัญ เกิดความพยายามและความรับผิดชอบ 
ตอการเรียนรูมากข้ึน อันเน่ืองจากการเห็นคุณคาของการลงมือปฏิบัติจริง 5) ผูเรียนไดประโยชนจาก
การมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียนกับเพ่ือน ผูเรียนมีโอกาสต้ังคำถาม ตอบโต วิพากษวิจารณ และชื่นชม
การทำงานท่ีมีวิธีการและมุมมองที่แตกตางกันของแตละคน และแตละกลุม สรางความทาทาย จูงใจ
ทั้งผูเรียนและผูสอนใหสนุกสนาน นาตื่นเตน ผูเรียนพัฒนาประสบการณทางสังคม และไดเรียนรูวิธี
การเรียนดวยตนเองสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดี มีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน (Bonwell and 
Eison, 1991; Salemi, 2001) 
   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่เปนหนวยงานท่ีดำเนินงาน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในยุคแรก ๆ 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545: 142-146) อาจกลาวไดวาการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะเปนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  
ซึ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ถูกเสนอโดยนักฟสิกสชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อโรเบริ์ต คารพลัส 
(Karplus, 1977) ที่เร่ิมตนใชในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนมี 
ความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรและชวยลดความนาเบ่ือของการเรียนในหองเรียน  
 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 20) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หมายถึง ความรูความสามารถของผูเรียนเปนผลมาจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรมหรือการสอน และแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับ
การเรียนรูผานมาแลว (สมนึก ภัททิยธานี, 2546: 73) 
 เจตคติตอวิทยาศาสตร (attitudes toward science) เปนความรูสึกของบุคคล 
ตอวิทยาศาสตร ซึ่งมีผลมาจากการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 106) และการวัดพฤติกรรมดานเจตคติ 
ตอวิทยาศาสตรมี 2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมในระดับความรูสึกนึกคิด 2) พฤติกรรมในระดับ 
การแสดงออก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2538: 29-30) 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน จำนวน 6 แผน แผนท่ี 1 เร่ืองมวลอะตอมและ
มวลอะตอมเฉล่ีย แผนท่ี 2 เร่ืองมวลโมเลกุล แผนท่ี 3 เร่ืองโมล แผนท่ี 4 เร่ืองสูตรเคมี แผนท่ี 5  
เรื่องสมการเคมีแผนที่ 6 เรื่องความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี โดยมีคาความสอดคลอง
และความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 
 2.  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำนวน 9 แผน แผนท่ี 1 เร่ืองมวลอะตอมและ 
มวลอะตอมเฉล่ีย แผนท่ี 2 เร่ืองมวลโมเลกุล แผนท่ี 3 เร่ืองโมลกับจำนวนอนุภาค แผนท่ี 4 เร่ือง 
โมลกับมวลของสาร แผนท่ี 5 เร่ืองโมลกับปริมาตรของแกส แผนท่ี 6 เร่ืองสูตรอยางงาย แผนท่ี 7 
เร่ืองสูตรโมเลกุล แผนท่ี 8 เร่ืองสมการเคมี แผนท่ี 9 เร่ืองความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี 
โดยมีคาความสอดคลองและความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ขอ ที่วิเคราะหหาความเช่ือมั่น
โดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ซึ่งไดความเช่ือมั่นเทากับ 0.921 คา 
ความยากงายอยูระหวาง 0.37-0.70 และอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.50-0.88 ความสอดคลองและ
ความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00   
 4.  แบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี ประกอบดวยขอความในประเด็นความรูสึกและพฤติกรรม
ในระดับการแสดงออกเก่ียวกับวิชาเคมี โดยนักเรียนเลือกพิจารณา 5 ระดับ จำนวน 30 ขอ โดยมีคา
ความสอดคลองและความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 ความเช่ือมั่นคำนวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (    -coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.856  
 
วิธีดำเนินการ 
 1.  จัดปฐมนิเทศนักเรียนท้ัง 2 กลุม เพ่ือทำความเขาใจถึงการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนของกลุมทดลองและการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติของกลุมควบคุม 
กำหนดบทบาทของครู นักเรียน เปาหมายของการเรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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 2.  ทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 3. ดำเนินการทดลอง โดยใชเวลาในการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 ชั่วโมง 
เปนเวลา 6 สัปดาห ผูวิจัยเปนผูทำการสอนเองท้ัง 2 กลุม แบงเปนกลุมทดลองจัดการเรียนรู 
แบบกระตือรือรน และกลุมควบคมุจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู วิจัยไดดำเนินการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี โดยใชแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัย 
สรางข้ึนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 5. ตรวจผลการสอบ แลวนำคะแนนและผลการวัดเจตคติตอวิชาเคมีที่ไดมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ดังตอไปนี้ 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนของ 
กลุมทดลอง โดยใชสูตร (t-test) Dependent Sample  
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนของ 
กลุมควบคุม โดยใชสูตร (t-test) Dependent Sample  
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช
วิธีทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent Sample ในรูป difference score 
  4.  เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชวิธีทดสอบคาที 
(t-test) แบบ Independent Sample 
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรยีนรูแบบกระตอืรอืรน ระหวางกอนเรียนกับหลงัเรยีน       
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
 ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 เร่ืองปรมิาณสัมพนัธโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรอืรน 

 
 จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน                   
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ืองปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ   

 n  S.D. D 
 

 SD t p 

        
 42 8.71 3.45     

    11.36 3.41 21.61* .000 
 42 20.07 3.42     

      *p < .05   

 

     *p < .05   

 
n  S.D. D 

 
 SD 

t p 

 42 8.93 3.29     
    9.17 5.06 11.75* .000 

 42 18.10 4.06     
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 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ ระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ   

 จากตารางที่ 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 4 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด 
 การเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ   

 n  S.D. t p 
 42 4.46 0.16   

    15.12* .000 
 42 3.42 0.42   

  *p < .05   

 n  S.D. t p 
 42 20.07 3.42   

    2.41* .018 
 42 18.10 4.06   

     *p < .05   
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 จากตารางที่ 4 พบวาเจตคติตอวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย 
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมี เรื่องปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ  
มีประเด็นท่ีนาสนใจและนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 
(active learning) ซึ่งผูวิจัยไดนำมาใชในการวิจัย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น ประกอบดวย 
ขั้นที่ 1 เปนขั้นการเตรียมการซึ่งครูผูสอนตองเตรียมอุปกรณ ใบงาน ใบความรูกิจกรรม วางแผน 
การดำเนินกิจกรรม พรอมทั้งเตรียมนักเรียน และบางคร้ังอาจตองการเตรียมสถานท่ีสำหรับการทำ
กิจกรรม ขั้นท่ี 2 ขั้นกลาวนำส้ัน ๆ เปนข้ันท่ีครูผูสอนกลาวนำ นำอภิปราย อธิบายซักซอมเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียนรู ลำดับข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม 
โดยครูตองตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนเขาใจการทำกิจกรรม ขั้นท่ี 3 ขั้นปฏิบัติ ขั้นน้ีครูผูสอนจะนำ
เทคนิคการเรียนรูแบบกระตือรือรนมาใชเพ่ือดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การอาน การอภิปรายกลุม 
การระดมสมอง การต้ังคำถาม เทคนิคเพ่ือนคูคิด การใชสถานการณจำลอง เกม การปฏิบัติ 
การทดลอง กิจกรรมจิกซอว การใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ ฯลฯ ซึ่งขณะท่ีนักเรียนทำกิจกรรม 
ครูผูสอนจะคอยสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป เปนข้ันตอนท่ีครูจะกระตุนให
นักเรียนสรุปสาระสำคัญ ความรูที่ไดเรียนออกมาโดยเนนใหนักเรียนไดออกมาส่ือสาร ขั้นน้ีครู 
คอยคุมประเด็น และปรับความรูความเขาใจของนักเรียนใหถูกตอง ขั้นที่ 5 ขั้นกิจกรรมหลัง 
การปฏิบัติ ขั้นน้ีเปนข้ันการตรวจสอบความรูความเขาใจของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนไดสะทอน 
ความคิดออกมาในรูปของการอานท่ีกระตือรือรน การเขียนท่ีกระตือรือรน การเขียนบันทึกประจำวัน
ซึ่งผูสอน ตองอานเพ่ือจะไดรูขอมูลของนักเรียนวาขาด หรือบกพรองในเร่ืองใดแลวนำขอมูลเหลาน้ัน
มาพัฒนาผูเรียน ซึ่งกระบวนการดังกลาวนักเรียนเปนจุดศูนยกลางของการจัดการเรียนรู เรียนรูจาก
การลงมือกระทำ และจากประสบการณตรงท่ีไดรับจากการลองผิดลองถูก และคนพบวิธีการ 
แกปญหาดวยตนเอง (Sillberman, 1996) สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนที่สอน
อยางลึกซึ้งและถูกตอง เกิดความคงทนและการถายโยงความรูไดดี (Bonwell and Eison,1991: 5-7) 
เพ่ิมแรงจูงใจตอการเรียนรู ลดการแขงขัน และการแยกตัวจากช้ันเรียนของผูเรียนทุก ๆ คน (Meyers 
and Jones, 1993) สอดคลองกับงานวิจัยของสุขุมมาลย แสงกลา (2551: 128-136) ทำการวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิทยาศาสตร
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ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบกระตือรือรนกับแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น พบวา 
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 80) พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบกระตือรือรนทำใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธ โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 
ที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวนั้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบปกติ (สืบเสาะ) 
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสำรวจและคนหา ขั้นอธิบายและลง 
ขอสรุป ขั้นขยายความรู และข้ันประเมินผล ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนสรางองคความรู
ดวยตนเอง สอดคลองกับคำกลาวของพิมพันธ เดชะคุปต (2544: 56) ที่กลาววานักเรียนเปน 
ผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ครเูปนผูอำนวยความสะดวก เพ่ือใหนกัเรียนบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแนวความคิดของวัฒนาพร 
ระงับทุกข (2545: 41-42) กลาววา กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู 
ที่กระตุนใหผูเรียนไดสืบคนหรือคนหาคำตอบ ในเร่ืองหรือประเด็นท่ีกำหนด เนนใหผูเรียนรับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเอง ครูมีบทบาทเปนผูใหความกระจางและเปนผูอำนวยความสะดวกซ่ึงจะชวยให 
ผูเรียน “คนพบ” ขอมูลและจัดระบบความหมายขอมูลของตนเอง สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ
ธวัชชัย  คงนุม (2550: 61-67) ท่ีทำการวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมโนมติในวิชาวิทยาศาสตร 
เร่ือง พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตาม 
แนววงจรการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ือง พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตาม 
แนววงจรการเรียนรูสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิพงค เดชสุข 
(2551: 160-161) ซึ่งทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบปกติ (สืบเสาะ) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเปนเพราะการจัดการเรียนรู
แบบกระตือรือรนเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
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นักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรู แสวงหาคำตอบ ไดแลกเปล่ียนประสบการณ มีสวนรวมตอ 
การเรียนรูของตนเองอยางต่ืนตัว สรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน  
การทำงานเปนกลุม การพูดคุย การอาน การเขียน การอภิปราย การต้ังคำถาม การแสดงสถานการณ
จำลอง กระบวนการสืบคน การสะทอนความคิด มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับแนวความคิดของอุทัย ดุลยเกษม (2548: 102-104) ไดเสนอแนวความคิดวา  
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน อาจรวมถึงกระบวนการเรียนรูอื่น ๆ เชน Participatory Learning, 
Collaborative Learning, Problem – Based Learning, Interactive Learning, Evidence–Based 
Learning ซึ่งอาจรวมเรียกไดวา Active Learning ซึ่งทำใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน  
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม โตตอบกัน เกิดระบบการชวยเหลือกัน นักเรียนท่ีเรียนไดเร็ว
อธิบายความเขาใจใหเพ่ือนฟงสอดคลองกับขอสรุปของบอนเวลล และแอซง (Bonwell and Eison, 
1991) ที่วาการเรียนรูแบบ Active Learning ทำไดดีในชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนท้ังเกงและออน โดยผูสอน
ใชวิธีการท่ีแตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนแตละคนเขาใจ และสามารถมอบหมายใหผูเรียนท่ีเรียนไดเร็ว
กวาอธิบายความเขาใจใหเพ่ือนฟง เปนการสอนโดยเพ่ือนชวยเพ่ือน ในขณะท่ีการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ (สืบเสาะ) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยครูผูสอน
กระตุนใหนักเรียนคิด ซึ่งครูจะใชเทคนิคการถามคำถาม อดทนท่ีจะไมบอกคำตอบ ครูตองพยายาม
กระตุนใหนักเรียนหาวิธีการแกปญหา (ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ, 2546: 9) ทำใหเกิดขอดี คือ นักเรียน 
ไดฝกการคิดและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง แตมีขอจำกัดคือนักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาต่ำ 
และเน้ือหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง นักเรียน 
ก็จะขาดแรงกระตุนที่ทำใหเกิดความกระตือรือรนและสงผลทำใหไมประสบความสำเร็จในการเรียน 
(ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 156-157) สอดคลองกับงานวิจัยของสุขุมมาลย แสงกลา (2551: 129)  
ที่พบวานักเรียนท่ีเรียนแบบกระตือรือรนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะหเฉพาะดาน 
การคิดวิเคราะหความสำคัญ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมและรายดาน จำนวน 
4 ดาน หลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 80) พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบกระตือรือรนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 4.  เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน ทำใหผูเรียนไดลงมือกระทำกิจกรรม มีสวนรวมใน
การเรียน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีโอกาสในการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น กลาแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเรียนรู นักเรียนมี
สวนรวมรับผิดชอบตอกิจกรรมการเรียนการสอน ทำใหผูเรียนไมเบ่ือ ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ
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พันธ ทองชุมนุม (2544: 15-16) และจากการมีปฏิสัมพันธกันของผูเรียน ทำใหบรรยากาศในช้ันเรียน
มีลักษณะการเรียนรูรวมกัน และสนับสนุนชวยเหลือกันอยางตอเนื่องผูเรียนทุกคนรูจักกันเปนอยางดี
และเคารพในภูมิหลัง สถานภาพ ความสนใจ และจุดมุงหมายของกันและกัน นอกจากน้ัน 
การสะทอนความคิดของผูเรียนจากการเขียนบันทึกประจำวันทำใหผูสอนสามารถแกไขปรับ 
ความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนไดทันที ทำใหผูเรียนประสบความสำเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จและความสามารถของตนเอง สอดคลองกับขอสรุปของสำเริง บุญเรืองรัตน (2544: 7) 
ที่วาหลักการสรางเจตคติที่ดีเกิดจากการท่ีผูเรียนเกิดผลสำเร็จในการเรียน ในขณะท่ีการจัดการเรียนรู
แบบปกติ (สืบเสาะ) ก็เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่จะทำใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนได 
แตก็มีขอจำกัด คือ ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมอ อาจทำใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษา
คนควาลดลง และนักเรียนบางคนท่ียังไมเปนผูใหญพอ จะขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา ทำใหไม
ประสบความสำเร็จในการเรียน (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 156-157) นอกจากนั้นถานักเรียนไมรู
หลักการทำงานกลุมที่ถูกตอง อาจทำใหนักเรียนบางคนหลีกเล่ียงงานซ่ึงไมเกิดการเรียนรู (พิมพันธ  
เดชะคุปต, 2544: 60-61) ทำใหนักเรียนไมประสบความสำเร็จในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
โคเมีย และไรอัน (Comia & Ryan, 2006: abstract) ซึ่งไดศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
เชิงรุก (active learning) พบวานักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอง
กับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 81-82) ที่พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบกระตือรือรนมีเจตคติตอวิชาเคมีดีกวานักเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของโซโกเลิฟ และบลังก (Sokolove & Blunck, 
2008: abstract) จากมหาวิทยาลัยแมร่ีแลนด ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเชิงรุก 
(active learning) โดยเปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมในวิชาชีววิทยาวัตถุประสงคในการวิจัย 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในหองเรียนท่ีใหญ มีความตื่นเตนสนุกสนาน และ
สามารถดึงความสนใจของนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย 
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกมีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบด้ังเดิม
อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 ทำใหนักเรียนเกิดแรงกระตุนใหเกิดความสนใจ อยากรู และมี 
ความต้ังใจเรียนเพ่ิมมากขึ้น       
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
   1.1  การนำการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จะทำใหนักเรียนไมเบ่ือหนาย ครูผูสอนจึงตองศึกษาข้ันตอน
และเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชัดเจน และเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนเน้ือหาวิชา 
และบริบทของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
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   1.2  การนำการจัดการเรียนรูแบบกระตือรอืรนไปใชในการจดัการเรียนการสอน ครผููสอน
สามารถประเมินผูเรียนจากการสะทอนความคิดของนักเรียน ซึ่งผูสอนตองรีบเรงแกไขนักเรียน 
ที่เรียนไมทัน และควรจะกระตุนใหนักเรียนท่ีเรียนรูไดเร็วไดศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองใหสูงข้ึน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรทำการวิจัยโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับตัวแปรอื่น เชน  
ความคงทนในการเรียนรู    
   2.2  ควรทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีโดยใชเน้ือหาอื่น 
ระดับชั้นอื่น เชน พอลิเมอร พันธะเคมี เปนตน           
 
สรุป 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนและแบบปกติ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยังพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอวิชาเคมีโดยจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
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