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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้ง'นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชองนักเรียนด้วย Active Learning 

กรณีศึกษา: การผีเกทักษะวิชาชีพครู 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียบ 

สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมิอที่ใช้ใน 

การวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.64 - 0.71 ค่า 

ความเชื่อมั่น เท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชองนักเรียนด้วย Active Learning กรณีศึกษา: การผีเก 

ทักษะวิชาชีพครู 2 ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (5=4.98, S.D. =0.01)และพฤติกรรมหลังสูงก,ว่าก่อนการเรียนรู้อย่าง 

มีน ัยสำคัญทางสถิติท ี่ .05 โดยพบว่าการออกแบบกิจกรรมมีความแปลกใหม่ ท ้าทาย น่าสนใจ มีการเคลื่อนไหว

เสริมสร้างการเรียนแบบใช้สมองเป็นฐาน การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกับ ความคิดสร้างสรรค์ และที่ 

สำค ัญ น ักเร ียนได ้ลงม ีอสร ้างนว ัตกรรมด ้วยตนเอง Active Learning)ในร ูปแบบ Hologram โดยเช ื่อม เช ้าก ับ  

Smartphone เป็นภาพสามมิติเสมือนจริงราวกับเป็นภาพที่จับต้องได้ พฤติกรรมของนักเรียนตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่และ 

ชวนให้หลงใหลกับเรื่องราวที่ครูกำลังดำเนินเรื่องไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

โดยนำพาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หล่อมรวมสู่ดัวนักเรียนไปพร้อมกัน

คำสำคัญ ะ พฤติกรรมการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์, Active Learning

ABSTRACT

The purpose of this research was to Study Learning Behaviors of Science using by Active 

Learning, Case study: Practicum 2.The sample were 20 students by purposive sampling, 

Mathayomsuksa 4 in 1 semester academic year 2017 of Suwanplubplapittayakom School. The 

research instrument was an observation form with a consistency index was between 0.67 - 1.00 

discrim ination was betw een 0.64 - 0.71 and a re liab ility  was at .90. The statistics used fo r data analysis
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are frequency, percentage, and standard deviation for approximate data qualitative data uses content 

analysis and descriptive summaries.

The results show that Learning Behaviors of Science using by Active Learning, Case study: 

Practicum 2 at the highest level (j?=4.98, S.D.=0.01)and it was found that design activities wereexotic, 

challenging,interesting, moving with strengthen brain-based learning as a base for solving problems in 

team work. Helping each other creativity and more importantly students have created an active 

learning in the form of a hologram by connecting to a smartphone as a virtual 3 dimensional image as 

it like were a tangible image. The student's behavior is excited about the novelty and fascination with 

the story that the teacher is working on towards the purpose of learning that will lead to the creation 

of knowledge by themselves by transform learning skills in the 21st century to incorporate students 

together.
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บทน่า
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวิสัยทัศม่มุ่งเบ้นสถาบันขั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยตั้ง 

ปณ ิธานม ุ่งม ั่นท ี่จะสร้างค ุณภาพการศ ึกษา พ ัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เบ ้นประโยชน์ต ่อสังคม ทำนุบำรุง 

ศึลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เบ้ยมด้วยคุณธรรม มีสุฃภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการ 

สื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเบ้นสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลก ดังนั้น 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จึงเบ้นการตอบสนองเบ้าประสงค์การพัฒนา 

โดยสร้างหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่ม ีค ุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิชาชิพครูที่ม ี 

คุณภาพสู่ความเบ้นเลิศ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบ Active Learning และการส่งเสรีมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง Learning by Doing เบ้นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ เพื่อเอื้อให้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

เบ้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง 

และยั่งยืน

ไทยแลนด์ 4.0 เบ้นนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้ประเทศก้าวพัน 

บ้ญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในบ้จจุบัน เรียกว่า “สามกับดัก” กับดักแรก คือ “ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 

Income Trap)” กับดักที่สอง “ ก ับดักความเหลื่อมลํ้า (Inequality Trap)” กับดักที่สาม “ กับดักความไม่สมดุล

(Imbalance Trap)” เพื่อให้ผ่านพับบ้ญหาของประเทศดังกล่าว การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษา 

ของประเทศจึงเบ้นประเด็นเร่งด่วนในการบํมเพาะคนไทยให้เบ้น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21" จากการสังเคราะห์ 

องค์ประกอบที่สำคัญชองการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ (2559),กองบริหารและประกัน 

คุณภาพการศึกษา (2559) ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. ลักษณะของกิจกรรม 

การเรียนรู้ 2. บทบาทชองผู้สอน 3. บทบาทชองผู้เรียนแนวคิดพื้นฐาน มาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
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