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บทคดัย่อ 
การวิจยัเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้รูปแบบ MACRO เร่ือง ระบบ

ประสาท 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 36 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน แบบบนัทึกภาคสนาม และแบบวดัเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 
MACRO วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการเรียนรู้แบบ 
MACRO เร่ือง ระบบประสาท ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอภิปรายในชั้นเรียน 
นกัเรียนมีการพฒันากระบวนสืบคน้หาความรู้ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น และการเช่ือมโยงความรู้เป็นผงัมโนทศัน์สร้าง
เป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และเผยแพร่สู่สาธารณะได ้2) คะแนนเจตคติของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบประสาท ในดา้นสาระการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ทกัษะ
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ส่ือการเรียนรู้ และบทบาทครู มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24±0.13, 4.27±0.09, 4.31±0.13, 4.39±0.25 
และ 4.54±0.10 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นเกณฑเ์จตคติระดบัมาก ยกเวน้ในดา้นบทบาทครูท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมากท่ีสุด 

 
ค ำส ำคญั: เจตคติ การจัดการเรียนรู้แบบ MACRO ระบบประสาท 

 
Abstract 

The purposes of this action research were to 1)  develop MACRO learning management on the nervous 
system, and 2)  study students’ attitude towards MACRO learning.   The samples for this research consisted of 36 
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grade 11 students who were randomly selected by means of a cluster random sampling.  Research instruments were 
lesson plans on the nervous system, teaching observation form, field note, and student attitude on MACRO learning 
questionnaire.  The data were analyzed using mean and standard deviation.  The results of this study indicated that: 
1)  MACRO learning on the nervous system could encourage self-learning of students via classroom discussions.  
Student had developed inquiry process, interaction with others and linked the knowledge as conceptual map to make 
a concept that could be applied in daily life and published to another.  2) The means of student attitude on content, 
MACRO learning, collaboration skill, the material and teacher’ s role were 4 .2 4±0.13,  4 .27±0.09,  4 .31±0.13, 
4 .39±0.25 and 4 .54±0.10, respectively. These means showed that the students’ attitude towards content, MACRO 
learning, collaboration skill, and the material was at a good level, except for teacher’s role which was at a very good 
level.  
 
Keywords: Attitude, MACRO learning, Nervous system 
 

1. บทน า 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบัน และอนาคตจ าเป็นตอ้งอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน 

เน่ืองจากวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขั้นตอนในชีวติของมนุษย ์เช่น การแพทย ์การส่ือสาร การคมนาคม 
การเกษตร การอุตสาหกรรม และการกีฬา เป็นตน้ รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานของการคิดคน้ และพฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวติ หรือการท างานดว้ย ดงันั้นการออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้
วชิาวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่นกัเรียน จึงตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันา และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของนกัเรียนในการ
แข่งขันระดับประเทศด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลอ้งกบัประเทศไทย 4.0 และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท าให้การก าหนดรูปแบบการจดัการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง คิดเป็น ท าเป็น และ
รู้จกัการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งเต็มความสามารถ (ธิดารัตน์ ดรหลาบค า 
และ นอ้ยทิพย ์ล้ิมยิง่เจริญ, 2553, น.33)  

วทิยาศาสตร์ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์คือ ชีววทิยา ซ่ึงเป็นสาขาวิชาท่ีตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจธรรมชาติของส่ิงมีชีวติ โครงสร้าง และการท างานของระบบภายในส่ิงมีชีวติ โดยท่ีการจดัการเรียนรู้วิชาชีววทิยา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น เป็นหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยเน้ือหามาก ลึก และเขา้ใจไดย้าก จึงท าใหผ้ลการเรียนรู้
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรปรับปรุง มีความสามารถพฒันาด้านความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไดน้อ้ย และนกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนชีววิทยา ประกอบกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การ
บรรยาย มีความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้น้อย จึงส่งผลท าให้การเรียนวิชาชีววิทยาเป็นส่ิงท่ีไม่น่าสนใจ  
(น ้ าเพชร วชัรมาลีกลู, 2558, น.1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสงัเกตของผูว้จิยัในการจดัการเรียนรู้วิชาชีววิทยาในตอนตน้
ของภาคการศึกษา พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย ท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่
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สนใจเน้ือหา มกัพูดคุยกนัภายในกลุ่มในเร่ืองท่ีนอกเหนือจากเน้ือหา และมกัแสดงอาการไม่อยากเรียนอย่างชดัเจน 
นกัเรียนมกัขาดสมาธิในการเรียน มีความตั้งใจจดจ่อกบัเน้ือหาท่ีผูส้อนบรรยายในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และเม่ือผูว้จิยั
เปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึน เช่น การน าเสนองานเป็นกลุ่ม การอภิปรายภายในหอ้งเรียน 
และกิจกรรมปฏิบติัการทางชีววทิยา พบวา่ นกัเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมมากข้ึน นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ียงัคงไม่สนใจกิจกรรม ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคท่ีให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจมากข้ึน และยงัเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวชิาชีววทิยาอีกดว้ย 

ความสนใจ และความตั้งใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนนั้น ข้ึนอยูก่บัเจตคติของ
นักเรียนต่อวิชาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัประการหน่ึง หากนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในวิชานั้น ๆ 
นักเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียน มุ่งมัน่ตั้ งใจ และใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ซ่ึงส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เพ่ิมข้ึน และยงัเกิดการตกผลึกความรู้ท่ีนักเรียนสามารถน าไปประยุกตใ์นไดใ้นอนาคต ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็น
ความส าคญัของการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาชีววทิยา เร่ือง ระบบประสาท ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีเน้ือหาค่อนขา้งยาก 
ซบัซอ้น และเป็นนามธรรม นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในหัวขอ้การเกิดกระแสประสาทและการ
ถ่ายทอดกระแสประสาทของเซลลป์ระสาท (อรรัมภา ค านูอเนก, 2552) จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้
นักเรียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะท าให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง และคงทน โดยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันากระบวนการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ MACRO ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นให้
นกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ การอภิปราย ศึกษาขอ้มูลจากต ารา ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต 
ระดมความคิด สร้างโครงงาน ผลิตผลงาน แสดงบทบาทสมมติ และการแกปั้ญหา เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจ (M: motivation) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนจะไดรั้บรู้ถึงจุดหมาย และมีแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้บทเรียน 2) ขั้นการเรียนรู้โดยตรง (A: active learning) เป็นขั้นท่ีครูให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการสร้าง
องคค์วามรู้ ครูมีเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิด นกัเรียนจะศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นความรู้ หรือหวัขอ้
ท่ีตกลงกนั โดยครูเป็นผูท่ี้กระตุน้ให้นักเรียนด าเนินกิจกรรม เพ่ือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 3) ขั้นสรุปองค์
ความรู้ (C: conclusion) เป็นขั้นท่ีนกัเรียนน าผลการอภิปรายและการสาธิตท่ีเป็นผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
กนัมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ตามแนวทางตนเอง โดยท่ีครูสามารถประเมินความรู้และความคิดใหม่
ของนักเรียนได ้4) ขั้นรายงานและน าเสนอ (R: reporting) ในขั้นน้ีนักเรียนไดมี้โอกาสแสดง ผลงานการสร้างความรู้
ของตนให้ผูอ่ื้นรับรู้ ซ่ึงเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ตอกย  ้า หรือตรวจสอบความเขา้ใจของตน และช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และ 5) ขั้นการเผยแพร่ความรู้ (O: obtain) เป็นขั้นของการส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความรู้
ความเขา้ใจของตนไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ และเผยแพร่องคค์วามรู้สู่สาธารณะ (ดิเรก วรรณเศียร, 2558, น.
5-8) ซ่ึงสามารถน าแนวทางการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวน้ีมาออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อ
พฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย พร้อมกบัพฒันาทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง  
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จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงเลือกใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาท และเจตคติของนกัเรียนต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียนวชิาชีววทิยาดว้ย 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้รูปแบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท  
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการวจิยัน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวชิาชีววทิยา 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ในสถานศึกษาแห่งหน่ึง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  
กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted 

education) จ านวน 36 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งประชากรออกเป็น 
3 กลุ่มตามหอ้งเรียน จากนั้นจึงสุ่มมา 1 กลุ่มใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.2.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 

3 แผน ระยะเวลา 12 คาบเรียน ซ่ึงผ่านการตรวจสอบเน้ือหา ความถูกต้องเหมาะสม และประเมินค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Item-Objective Congruency Index: IOC) จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน น ามาท าการวจิยัเชิง
ปฏิบัติการ (action research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart (2007, p.271-330) ซ่ึงแต่ละวงจรปฏิบัติการ 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (planning) ขั้นการปฏิบติั (action) ขั้นสังเกต (observing) และขั้นการสะทอ้น
ผลการปฏิบติั (reflecting) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 วงจรปฏิบติัการและแผนการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เร่ือง วงจรปฏิบัติการที่ 

1 
การรับรู้และการตอบสนอง 

1 เซลลป์ระสาท 
การท างานของเซลลป์ระสาท 

2 
ศูนยค์วบคุมระบบประสาท 

2 
การท างานของระบบประสาท 

3 อวยัวะรับความรู้สึก 3 
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3.2.2 แบบวดัเจตคติของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ประกอบดว้ย 5 ดา้น ตามตารางท่ี 3 คือ 
ดา้นสาระการเรียนรู้ ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ดา้นทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
และดา้นบทบาทครู ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ชนิด 5 ตวัเลือก ซ่ึงใชเ้กณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดบั โดย
ท่ี 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยใชข้อ้ค าถามทางบวกจ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงผา่นการ
พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดวตัถุประสงค ์ความชดัเจนของค าช้ีแจง ความครอบคลุมของขอ้ค าถาม และ
ประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์ จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 
โดยน าขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC > 0.5 มาใชใ้นการวจิยั 

3.3 วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
3.3.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหา เร่ือง ระบบประสาท ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 
3.3.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท ของวงจรปฏิบติัการท่ี 1 ประกอบดว้ย

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาขอ้สรุป และขอ้บกพร่องของแผนการจดัการเรียนรู้ และ
น าไปพฒันาในแผนการจดัการเรียนรู้ของวงจรปฏิบติัการท่ี 2 กระท าเช่นน้ีกระทัง่จบเน้ือหา เร่ือง ระบบประสาท ซ่ึงมี
ระยะเวลาเรียน 12 คาบเรียน 

3.3.3 วดัเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO ของนักเรียน หลงัจากการจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมทั้ง 3 วงจรปฏิบติัการ  

3.3.4 วเิคราะห์ระดบัเจตคติของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท จากแบบวดั
เจตคติ โดยใชส้ถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของ
คะแนน ซ่ึงแปลผลมาจากการตอบแบบวดัเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติ 

คะแนนเฉลีย่ แปลความหมาย 
4.50-5.00 มีเจตคติระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49 มีเจตคติระดบัมาก 
2.50-3.49 มีเจตคติระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 มีเจตคติระดบันอ้ย 
1.00-1.49 มีเจตคติระดบันอ้ยท่ีสุด 
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4. ผลการวจิยั 
ผลการวิจยัเร่ือง “เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5” ผูว้จิยัสรุปเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี  
4.1 การพฒันาการจดัการเรียนรู้รูปแบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท ประเมินผลจากแบบสงัเกตพฤติกรรม

การเรียนของนักเรียน และแบบบันทึกภาคสนาม ซ่ึงได้ผลการจัดการเรียนรู้ และขอ้บกพร่องท่ีพบในแต่ละวงจร
ปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 

4.1.1 วงจรปฏิบติัการท่ี 1 ผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้โดยน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการแข่งขนัตอบค าถามก่อนเรียน เร่ือง
ระบบประสาท จากนั้นแบ่งเน้ือหาให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลแยกเป็นกลุ่มละ 1 หัวขอ้ โดยให้นักเรียนระดม
ความคิด และสรุปเน้ือหาเป็นผงัมโนทศัน์ตามความเขา้ใจใหเ้สร็จภายในคาบเรียน จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูล
ท่ีสรุปในแต่ละหวัขอ้หนา้ชั้นเรียน ส่วนนกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ใหส้รุปความรู้ท่ีไดจ้ากผูน้ าเสนอเติมลงในผงัมโนทศัน์ของ
ตนจนสมบูรณ์ หากนักเรียนมีค าถาม หรือขอ้สงสัยเก่ียวกับหัวข้อนั้น ๆ สามารถยกมือถามได้หลงัจากท่ีกลุ่มนั้ น
น าเสนอจบ แลว้อภิปรายกนัตามหลกัเหตุผล และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพ่ือให้นกัเรียนทุกคนเขา้ใจตรงกนัในแต่ละหัวขอ้ 
เม่ือนักเรียนน าเสนอจบทุกหัวขอ้แลว้ ผูว้ิจยัสรุปใจความส าคญัของเน้ือหาทั้งหมดให้นกัเรียนฟังอีกรอบ เพ่ือเนน้ย  ้า
ความเขา้ใจแก่นกัเรียนให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เม่ือจดัการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอน ผูว้ิจยัให้นกัเรียนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
ในส่ือสงัคมออนไลน์ของตนเอง 

ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนให้ความสนใจเป็นอยา่งมากในช่วงการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีมีการแข่งขนักนัตอบค าถาม 
นกัเรียนทุกกลุ่มจดจ่ออยู่กบัค าถามบนกระดาน และช่วยกนัคิดหาค าตอบของค าถามนั้น ๆ อย่างตั้งใจ แข่งขนักนัยก
ป้ายค าตอบอยา่งรวดเร็ว ส่วนในขั้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ นกัเรียนทุกคนในกลุ่มช่วยกนัหาขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา 2 แหล่งขอ้มูลออนไลน์ ส่ือการสอนภายในห้องเรียน และ
สอบถามจากครูผูส้อน เป็นตน้ ซ่ึงนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการอภิปรายถกเถียงกนัภายในกลุ่มจนได้
ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งชดัเจน จึงสรุปลงไปในผงัมโนทศัน์ของตน เม่ือถึงขั้นการน าเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียน พบวา่ นกัเรียน
บางกลุ่มตั้งใจจดจ่อฟังกลุ่มท่ีน าเสนอหน้าชั้น แต่มีบางกลุ่มซ่ึงเป็นกลุ่มนักเรียนชายท่ียงัคงพูดคุยกนัภายในกลุ่มไม่
ตั้งใจฟังกลุ่มท่ีน าเสนอหน้าชั้น เม่ือมีการอภิปรายกนัภายในห้องกลุ่มนักเรียนชายไม่ร่วมอภิปรายดว้ย ผูว้ิจยัจึงตอ้ง
กระตุน้ความสนใจเป็นระยะ ในขั้นต่อมาผูว้จิยัสรุปใจความส าคญัของเน้ือหาทั้งหมด พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจฟัง 
และจดตามท่ีผูว้ิจยัสรุปเพ่ิมลงไปในผงัมโนทศัน์ของแต่ละกลุ่ม ส าหรับส่ิงท่ีควรปรับปรุงในวงจรปฏิบติัการน้ี คือ ครู
ควรกระตุน้ความสนใจนกัเรียนมากข้ึน ควรจดัการเวลาในแต่ละขั้นตอนใหก้ระชบั และพดูอธิบายความรู้ใหช้า้ลง  

4.1.2 วงจรปฏิบติัการท่ี 2 ผูว้ิจยัน าขอ้สังเกต และส่ิงท่ีควรปรับปรุงท่ีพบในวงจรปฏิบติัการท่ี 1 คือ นกัเรียน
ให้ความสนใจต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการแข่งขนัตอบค าถาม มาออกแบบการจดัการเรียนรู้ในวงจรปฏิบติัการน้ี โดย
ผูว้ิจัยน าเขา้สู่บทเรียนด้วยค าถามน าสู่การอภิปรายเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น จากนั้นจึงใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองตามค าท่ีก าหนดให้ในหัวขอ้ต่าง ๆ แลว้สรุปใจความส าคญัลงใน
ใบงาน ซ่ึงผูว้ิจยัออกแบบเพ่ือให้เหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้แลว้ใชเ้กมการใบค้  า ให้นกัเรียนแข่งขนักนัตอบในแต่
ละขอ้สลบักบัการอธิบายความหมายของแต่ละค าท่ีชดัเจนหลงัจากท่ีมีนกัเรียนคนใดคนหน่ึงตอบถูก ท าเช่นน้ีจนครบ
ทุกหวัขอ้ จากนั้นผูว้จิยัจึงสรุปความคิดรวบยอดของเน้ือหาทั้งหมดในตอนทา้ยของกิจกรรม 
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ผูว้ิจยัพบว่า ในขั้นตอนการน าเขา้สู่บทเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี แสดง
ความคิดเห็นเป็นล าดบัอย่างมีเหตุผลสอดคลอ้งกบัค าถาม มีการยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของนกัเรียนมา
ประกอบการอภิปราย ในขั้นการศึกษาความรู้ นกัเรียนส่วนใหญ่ช่วยกนัคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลและสรุปใจความลงใน
ใบงานไดค้รบถว้น มีบางส่วนท่ียงัคงขาดรายละเอียดปลีกยอ่ยไป ในขั้นการน าเสนอขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการ
แข่งขนัใบค้  า พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มสนใจอยา่งมาก ทุกคนช่วยกนัเปิดหนังสือเพ่ือหาค าตอบ และยกมือตอบอย่าง
รวดเร็ว ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนค่อนขา้งสนุก สลบักบัการอธิบายความหมายของค า ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่สามารถ
อธิบายไดช้ดัเจน พูดจาฉะฉาน และสรุปขอ้มูลตามความคิดของตนเองไดม้ากข้ึนกวา่วงจรปฏิบติัการท่ี 1 ในขั้นการ
สรุปความรู้ ผูว้ิจยัไดส้รุปรวบยอดสาระส าคญัทั้งหมด มีการอธิบายเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของแต่ละค าท่ีนักเรียนได้
อธิบายความหมายไวใ้ห้ต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราวเดียวกัน ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนทั้ งหมดได้ชัดเจน ในวงจร
ปฏิบัติการน้ีผูว้ิจยัพบส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ครูควรลดบทบาทในการอธิบายสรุปความรู้ให้นักเรียนเป็นผูส้รุปด้วย
ตนเอง  และครูควรให้รางวลักับนักเรียนกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือ และตอบถูกมากท่ีสุด เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนบทต่อไป  

4.1.3 วงจรปฏิบัติการท่ี 3 ผูว้ิจัยน าขอ้สังเกตท่ีพบในวงจรปฏิบัติการท่ี 2 คือ การท่ีนักเรียนสามารถสรุป
ความรู้ไดช้ดัเจน มาออกแบบการจดัการเรียนรู้ในวงจรท่ี 3 โดยน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยเกมทายส่ิงของดว้ยประสาทสมัผสั
ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนงั จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาภาพท่ีผูว้จิยัแจกให้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะรับ
ความรู้สึก แลว้น ามาสร้างเป็นผงัมโนทศัน์รวมทั้งห้อง จากนั้นให้สุ่มตวัแทนนกัเรียนอธิบายแผนภาพท่ีสร้างข้ึนตาม
ความเขา้ใจของตน และผูว้ิจัยสรุปตอนทา้ยกิจกรรมอีกคร้ัง จากนั้นจึงให้นักเรียนน าผงัมโนทัศน์ท่ีสร้างข้ึนไปจัด
นิทรรศการบนป้ายหนา้หอ้งเรียน เพื่อเผยแพร่ใหน้กัเรียนหอ้งอ่ืน ๆ ไดศึ้กษาดว้ย 

ผูว้ิจยัพบว่า ในขั้นตอนการน าเขา้สู่บทเรียน นักเรียนค่อนขา้งให้ความสนใจ ตวัแทนนักเรียนท่ีออกมาทาย
ส่ิงของสามารถตอบถูกไดทุ้กขอ้ ช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ในขั้นตอนการคน้ควา้ขอ้มูลดว้ย
ตนเอง นกัเรียนแต่ะกลุ่มสามารถคน้ควา้ขอ้มูลและสรุปมาโดยมีรายละเอียดท่ีค่อนขา้งครอบคลุมเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ 
นักเรียนบางกลุ่มท่ีสรุปเสร็จก่อนเวลายงัไปช่วยกลุ่มอ่ืนท่ียงัไม่เสร็จดว้ย ซ่ึงนักเรียนสามารถสรุปไดด้ว้ยตนเอง ใน
ขั้นตอนการรายงานขอ้มูลดว้ยผงัมโนทศัน์ นกัเรียนสามารถสร้างผงัมโนทศัน์ท่ีมีการเช่ือมโยงกนัของแต่ละภาพ จดั
ภาพเป็นหมวดหมู่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่การเรียงล าดบัภาพยงัคงสับสนเล็กน้อย เม่ือโยงเส้นเช่ือมระหวา่งแต่ละภาพจะ
ค่อนขา้งซบัซอ้น และเม่ือนกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของแต่ละภาพไดค้รอบคลุม และเขา้ใจความสมัพนัธ์ของ
ภาพเป็นอย่างดี ในขั้นการสรุปความรู้ ผู ้วิจัยลดบทบาทลงโดยสรุปเน้นในจุดท่ีส าคัญ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากขอ้มูลในผงัโนทศัน์ ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน     

4.2 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบ
ประสาท ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติโดยภาพรวมในดา้นสาระการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO 
ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และส่ือการเรียนรู้เท่ากบั 4.24±0.13, 4.27±0.09, 4.31±0.13 และ 4.39±0.25 ตามล าดบั ซ่ึง
อยูใ่นเกณฑเ์จตคติระดบัมาก และดา้นบทบาทครูมีค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติเท่ากบั 4.54±0.10 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑเ์จตคติ
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติเท่ากบั 4.43±0.63 ซ่ึงอยูใ่น
เกณฑเ์จตคติระดบัมาก ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบ
ประสาท ในแต่ละดา้น 

เจตคติของนักเรียน ค่าเฉลีย่ S.D. แปลความหมาย 
ดา้นท่ี 1 เจตคติของนกัเรียนต่อสาระการเรียนรู้ 4.24 0.13 มาก 
ดา้นท่ี 2 เจตคติของนกัเรียนต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO 4.27 0.09 มาก 
ดา้นท่ี 3 เจตคติของนกัเรียนต่อทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4.31 0.13 มาก 
ดา้นท่ี 4 เจตคติต่อส่ือการเรียนรู้ 4.39 0.15 มาก 
ดา้นท่ี 5 เจตคติของนกัเรียนต่อบทบาทครู 4.54 0.10 มากท่ีสุด 
เจตคติโดยรวมทั้งหมด 4.43 0.63 มาก 

 
5. การอภิปรายผล 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ส าคญั 2 ประการ คือ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้รูปแบบ MACRO เร่ือง ระบบ
ประสาท และเพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 จากผลการพฒันาการจดัการเรียนรู้รูปแบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท ในการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจร
ปฏิบัติการ พบว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบ MACRO ตามแนวคิดของดิเรก วรรณเศียร (2558) ซ่ึงประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสร้างแรงจูงใจ (motivation) ขั้นการเรียนรู้โดยตรง (active learning) ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
(conclusion) ขั้นรายงานและน าเสนอ (reporting) และขั้นการเผยแพร่ความรู้ (obtain) สามารถท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอยา่งดี นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ และสรุปไดด้ว้ยตนเอง เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการแข่งขนัตอบค าถามในขั้นการสร้างแรงจูงใจ 
และขั้นการเรียนรู้โดยตรง ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจมากกว่าการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคอ่ืน เช่น การน าเสนอ
ความรู้หนา้ชั้นเรียน การสรุปผงัมโนทศัน์ และการสอนแบบบรรยาย เป็นตน้ ซ่ึงการสอนดว้ยเทคนิคการแข่งขนัตอบ
ค าถามนั้น ผูว้จิยัไดใ้ชค้ะแนนมาเป็นส่ิงกระตุน้ความสนใจแก่นกัเรียน ท าให้นกัเรียนถูกเสริมแรงทางบวก จึงให้ความ
สนใจ และตั้งใจคน้ควา้หาความรู้ เพ่ือน ามาตอบค าถามไดถู้กตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cartson (1993, อา้งถึง
ใน อิชยา จีนะกาญจน์ และสุวรี ศิวะแพทย,์ 2554, น.201) กล่าววา่ การให้การเสริมแรงคือการเพ่ิมความน่าจะเป็นของ
การแสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยใหส่ิ้งเร้าท่ีจะท าใหก้ารตอบสนองน้ีเพ่ิมข้ึน เรียกวา่ ตวัเสริมแรง ในการจดัการเรียน
การสอนควรจะจดัให้มีการเสริมแรงแก่นกัเรียน อาทิ กิจกรรมการเรียนการสอน เกมประกอบบทเรียน เพ่ือเป็นการจูง
ใจให้นกัเรียนสนใจบทเรียน ซ่ึงขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการจดัการเรียนรู้รูปแบบ MACRO น้ีคือ ขั้นการ
เรียนรู้โดยตรง (active learning) ท่ีท าให้นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้
อยา่งเต็มท่ี มีการเคล่ือนไหวทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสงัคมอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกั
การอภิปราย และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล และตกผลึกความรู้เป็นของตนเอง ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน เกิดการ
พฒันาทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุดารัตน์ เกียรติจรุง
พนัธ์ และคณะ (2560) ท่ีศึกษามโนทศัน์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่
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เรียน กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ สามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ชดัเจนข้ึน และนกัเรียนมีความกลา้แสดงออกมากข้ึน 

5.2 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ครอบคลุม 5 ดา้น คือ ดา้นสาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ส่ือการเรียนรู้ และดา้นบทบาทครูโดยภาพรวม
ทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์เจตคติระดับมาก เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO ส่งเสริมให้นักเรียนมีการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะกระตุน้ใหน้กัเรียนสนุก ไม่เบ่ือ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี และมีความทา้ทาย
ในการเรียน เม่ือประเมินผลเจตคติจึงอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของเจตคติในดา้นบทบาทครู ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด อาจมีสาเหตุมาจากการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ระบบประสาท ซ่ึงเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจไดย้าก เน้ือหา
เป็นนามธรรม มีเน้ือหาเยอะ และซับซ้อนมาก นักเรียนจึงไม่มัน่ใจในขอ้มูลท่ีนักเรียนไดส้รุป และรายงาน ท าให้
นกัเรียนยงัคงตอ้งการใหผู้ว้จิยัอธิบาย สรุปเน้ือหา เนน้ย  ้าส่วนท่ีส าคญั และขยายความในรายละเอียดท่ีนกัเรียนรายงาน
ขอ้มูลยงัไม่ครบ อีกทั้งในการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัมีการเตรียมส่ือการสอนประกอบการอธิบายเน้ือหาซ่ึงมีทั้งรูปภาพ 
และวีดีโอประกอบ เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน นักเรียนจึงประเมินให้คะแนนเจตคติเฉล่ียในดา้นน้ีมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของน ้ าเพชร วชัรมาลีกูล (2558) ท่ีศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และในดา้นบทบาทครู อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด     
 
6. บทสรุป 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท สามารถ
น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในวิชาชีววทิยาได ้เน่ืองจากนกัเรียนให้ความสนใจ และร่วมมือในทุกขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ทั้งการศึกษาคน้ควา้ การสรุปองค์ความรู้ และการน าเสนอขอ้มูล ท าให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน ช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี นักเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน และครู สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนวิชาชีววิทยามากยิ่งข้ึน ซ่ึง
สมัพนัธ์กบัผลการประเมินเจตคติของกลุ่มตวัอยา่งต่อการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ท่ีนกัเรียนมีเจตคติในระดบัมาก 
ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้สาระอ่ืน ๆ สามารถน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO ไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียน และยงัสามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ 
ปิยะรัตน์ ชาวอบทม ท่ีให้ค  าปรึกษาในการท าการวิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ท่ีให้การสนบัสนุนทุนการวิจยั และทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รวมถึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สถานศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัจนประสบผลส าเร็จ 
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