งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี ๒๕๖๒
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
The Attitude towards MACRO Learning on the Nervous System of Grade 11 Students
พงษ์ธลักษณ์ สิ บแก้ว1* ธเนศ พงศ์ธีรัตน์2 และ ปิ ยะรัตน์ ชาวอบทม3
Phongthalak Sibkaew1* Tanett Pongtheerat2 and Piyarat Choaopthom3
1

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ปทุมธานี ประเทศไทย
2
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ปทุมธานี ประเทศไทย
3
สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสายปั ญญารั งสิ ต ปทุมธานี ประเทศไทย
Department of Science Teaching, Suryadhep Teacher College, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand
Department of Biomedical Sciences, Faculty of Science, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand
Department of Sciences, Saipanya rangsit school, Pathum Thani, Thailand
*
Corresponding author, E-mail: phongthalak.s60@rsu.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งปฏิ บัติการครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ MACRO เรื่ อง ระบบ
ประสาท 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 36 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน แบบบันทึ กภาคสนาม และแบบวัดเจตคติ ของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
MACRO วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
MACRO เรื่ อง ระบบประสาท ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองผ่านการอภิป รายในชั้น เรี ยน
นักเรี ยนมีการพัฒนากระบวนสื บค้นหาความรู ้ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และการเชื่อมโยงความรู ้เป็ นผังมโนทัศน์สร้าง
เป็ นองค์ความรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และเผยแพร่ สู่สาธารณะได้ 2) คะแนนเจตคติของนักเรี ยน
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบประสาท ในด้านสาระการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ทักษะ
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สื่ อการเรี ยนรู ้ และบทบาทครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24±0.13, 4.27±0.09, 4.31±0.13, 4.39±0.25
และ 4.54±0.10 ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์เจตคติระดับมาก ยกเว้นในด้านบทบาทครู ที่อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: เจตคติ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ 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. บทนา
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ในปั จจุ บัน และอนาคตจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ท างวิท ยาศาสตร์ เป็ นพื้ นฐาน
เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็ นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนในชีวติ ของมนุษย์ เช่น การแพทย์ การสื่ อสาร การคมนาคม
การเกษตร การอุตสาหกรรม และการกีฬา เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นพื้นฐานของการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินชีวติ หรื อการทางานด้วย ดังนั้นการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นกั เรี ยน จึงต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรี ยนในการ
แข่ งขัน ระดับ ประเทศด้วยการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ยนรู ้ ให้ มี คุณ ภาพและมาตรฐานระดับ สากล
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และทักษะในศตวรรษที่ 21 ทาให้การกาหนดรู ปแบบการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ใน
ปั จจุบนั จาเป็ นต้องออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง คิดเป็ น ทาเป็ น และ
รู ้จกั การแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นทักษะที่สาคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มความสามารถ (ธิ ดารัตน์ ดรหลาบคา
และ น้อยทิพย์ ลิ้มยิง่ เจริ ญ, 2553, น.33)
วิทยาศาสตร์ ที่มีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ คือ ชีววิทยา ซึ่งเป็ นสาขาวิชาที่ตอ้ งมีความรู ้ความ
เข้าใจธรรมชาติของสิ่ งมีชีวติ โครงสร้าง และการทางานของระบบภายในสิ่ งมีชีวติ โดยที่การจัดการเรี ยนรู ้วิชาชีววิทยา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น เป็ นหลักสูตรที่ประกอบด้วยเนื้อหามาก ลึก และเข้าใจได้ยาก จึงทาให้ผลการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุ ง มีความสามารถพัฒนาด้านความรู ้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้นอ้ ย และนักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนชีววิทยา ประกอบกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการ
บรรยาย มี ความหลากหลายของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้อย จึ งส่ งผลทาให้การเรี ยนวิชาชี ววิทยาเป็ นสิ่ งที่ ไม่น่าสนใจ
(น้ าเพชร วัชรมาลีกลู , 2558, น.1) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเกตของผูว้ จิ ยั ในการจัดการเรี ยนรู ้วิชาชีววิทยาในตอนต้น
ของภาคการศึกษา พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบบรรยาย ทาให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ไม่
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สนใจเนื้ อหา มักพูดคุยกันภายในกลุ่มในเรื่ องที่ นอกเหนื อจากเนื้ อหา และมักแสดงอาการไม่อยากเรี ยนอย่างชัดเจน
นักเรี ยนมักขาดสมาธิในการเรี ยน มีความตั้งใจจดจ่อกับเนื้อหาที่ผสู ้ อนบรรยายในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และเมื่อผูว้ จิ ยั
เปลี่ยนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมมากขึ้น เช่น การนาเสนองานเป็ นกลุ่ม การอภิปรายภายในห้องเรี ยน
และกิจกรรมปฏิบตั ิการทางชีววิทยา พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจต่อกิจกรรมมากขึ้น นักเรี ยนส่วนใหญ่ให้ความร่ วมมือ
ในการทากิ จกรรมเป็ นอย่างดี มี เพียงบางส่ วนเท่ านั้นที่ ยงั คงไม่สนใจกิ จกรรม ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิ คที่ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจมากขึ้น และยังเป็ นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรี ยนวิชาชีววิทยาอีกด้วย
ความสนใจ และความตั้งใจของนักเรี ยนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนนั้น ขึ้นอยูก่ บั เจตคติของ
นักเรี ยนต่อวิชาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญประการหนึ่ ง หากนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ในวิชานั้น ๆ
นักเรี ยนจะเกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยน มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใฝ่ หาความรู ้ เพิ่ม เติ มอยู่เสมอ ซึ่ งส่ งผลต่อผลการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนให้เพิ่มขึ้น และยังเกิ ดการตกผลึกความรู ้ที่นักเรี ยนสามารถนาไปประยุกต์ในได้ในอนาคต ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ น
ความสาคัญของการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาชีววิทยา เรื่ อง ระบบประสาท ซึ่งเป็ นบทเรี ยนที่เนื้อหาค่อนข้างยาก
ซับซ้อน และเป็ นนามธรรม นักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหัวข้อการเกิดกระแสประสาทและการ
ถ่ายทอดกระแสประสาทของเซลล์ประสาท (อรรัมภา คานูอเนก, 2552) จึงจาเป็ นต้องอาศัยการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้
นักเรี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะทาให้นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง และคงทน โดยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนที่ ผวู ้ ิจยั สนใจที่ จะนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ MACRO ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับศตวรรษที่ 21 ที่ เน้นให้
นักเรี ยนทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ได้แก่ การอภิปราย ศึกษาข้อมูลจากตารา ห้องสมุดหรื ออินเทอร์ เน็ต
ระดมความคิด สร้างโครงงาน ผลิตผลงาน แสดงบทบาทสมมติ และการแก้ปัญหา เป็ นต้น โดยมีข้ นั ตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจ (M: motivation) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนจะได้รับรู ้ถึงจุดหมาย และมีแรงจูงใจ
ในการเรี ยนรู ้บทเรี ยน 2) ขั้นการเรี ยนรู ้โดยตรง (A: active learning) เป็ นขั้นที่ ครู ให้ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้าง
องค์ความรู ้ ครู มีเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการคิด นักเรี ยนจะศึกษาค้นคว้าตามประเด็นความรู ้ หรื อหัวข้อ
ที่ตกลงกัน โดยครู เป็ นผูท้ ี่กระตุน้ ให้นักเรี ยนดาเนิ นกิจกรรม เพื่อสื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ 3) ขั้นสรุ ปองค์
ความรู ้ (C: conclusion) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนนาผลการอภิปรายและการสาธิ ตที่เป็ นผลจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันมากาหนดเป็ นความคิดใหม่ หรื อความรู ้ใหม่ตามแนวทางตนเอง โดยที่ครู สามารถประเมินความรู ้และความคิดใหม่
ของนักเรี ยนได้ 4) ขั้นรายงานและนาเสนอ (R: reporting) ในขั้นนี้ นักเรี ยนได้มีโอกาสแสดง ผลงานการสร้างความรู ้
ของตนให้ผูอ้ ื่ น รับ รู ้ ซึ่ งเป็ นการช่ วยให้นักเรี ยนได้ตอกย้ า หรื อตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่ วยส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ 5) ขั้นการเผยแพร่ ความรู ้ (O: obtain) เป็ นขั้นของการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู ้
ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และเผยแพร่ องค์ความรู ้สู่สาธารณะ (ดิเรก วรรณเศียร, 2558, น.
5-8) ซึ่งสามารถนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวนี้มาออกแบบเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับนักเรี ยน เพื่อ
พัฒนาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย พร้อมกับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
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จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาชีววิทยา เรื่ อง ระบบประสาท และเจตคติของนักเรี ยนต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาชีววิทยาด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนวิชาชีววิทยา 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ (Gifted
education) จานวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประชากรออกเป็ น
3 กลุ่มตามห้องเรี ยน จากนั้นจึงสุ่มมา 1 กลุ่มใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน
3 แผน ระยะเวลา 12 คาบเรี ยน ซึ่ ง ผ่านการตรวจสอบเนื้ อ หา ความถู ก ต้อ งเหมาะสม และประเมิ น ค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (Item-Objective Congruency Index: IOC) จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน นามาทาการวิจยั เชิง
ปฏิ บัติการ (action research) ตามแนวคิ ดของ Kemmis and Mc Taggart (2007, p.271-330) ซึ่ งแต่ละวงจรปฏิ บัติการ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (planning) ขั้นการปฏิบตั ิ (action) ขั้นสังเกต (observing) และขั้นการสะท้อน
ผลการปฏิบตั ิ (reflecting) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วงจรปฏิบตั ิการและแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เรื่ อง
การรับรู้และการตอบสนอง
1
เซลล์ประสาท
การทางานของเซลล์ประสาท
ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
2
การทางานของระบบประสาท
3
อวัยวะรับความรู้สึก
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3.2.2 แบบวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ประกอบด้วย 5 ด้าน ตามตารางที่ 3 คือ
ด้านสาระการเรี ยนรู ้ ด้านรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ด้านทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้
และด้านบทบาทครู ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ชนิ ด 5 ตัวเลือก ซึ่ งใช้เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดย
ที่ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยใช้ขอ้ คาถามทางบวกจานวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดวัตถุประสงค์ ความชัดเจนของคาชี้ แจง ความครอบคลุมของข้อคาถาม และ
ประเมินดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน
โดยนาข้อคาถามที่มีค่า IOC > 0.5 มาใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.3.1 ศึ กษารายละเอียดเกี่ ยวกับเนื้ อหา เรื่ อง ระบบประสาท ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3.3.2 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท ของวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อสรุ ป และข้อบกพร่ องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
นาไปพัฒนาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของวงจรปฏิบตั ิการที่ 2 กระทาเช่นนี้กระทัง่ จบเนื้อหา เรื่ อง ระบบประสาท ซึ่งมี
ระยะเวลาเรี ยน 12 คาบเรี ยน
3.3.3 วัดเจตคติ ข องนักเรี ยนต่อ การจัด การเรี ยนรู ้ แบบ MACRO ของนักเรี ยน หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
ครอบคลุมทั้ง 3 วงจรปฏิบตั ิการ
3.3.4 วิเคราะห์ระดับเจตคติของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท จากแบบวัด
เจตคติ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
คะแนน ซึ่งแปลผลมาจากการตอบแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ
คะแนนเฉลีย่
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

แปลความหมาย
มีเจตคติระดับมากที่สุด
มีเจตคติระดับมาก
มีเจตคติระดับปานกลาง
มีเจตคติระดับน้อย
มีเจตคติระดับน้อยที่สุด
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4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง “เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5” ผูว้ จิ ยั สรุ ปเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
4.1 การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท ประเมินผลจากแบบสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน และแบบบันทึ กภาคสนาม ซึ่ งได้ผลการจัดการเรี ยนรู ้ และข้อบกพร่ องที่ พ บในแต่ละวงจร
ปฏิบตั ิการ ได้แก่
4.1.1 วงจรปฏิบตั ิการที่ 1 ผูว้ ิจยั จัดการเรี ยนรู ้โดยนาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการแข่งขันตอบคาถามก่อนเรี ยน เรื่ อง
ระบบประสาท จากนั้นแบ่งเนื้ อหาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึ กษาข้อมูลแยกเป็ นกลุ่มละ 1 หัวข้อ โดยให้นักเรี ยนระดม
ความคิด และสรุ ปเนื้อหาเป็ นผังมโนทัศน์ตามความเข้าใจให้เสร็ จภายในคาบเรี ยน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูล
ที่สรุ ปในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรี ยน ส่วนนักเรี ยนกลุ่มอื่น ๆ ให้สรุ ปความรู ้ที่ได้จากผูน้ าเสนอเติมลงในผังมโนทัศน์ของ
ตนจนสมบู รณ์ หากนักเรี ยนมี คาถาม หรื อข้อสงสัยเกี่ ยวกับ หัวข้อนั้น ๆ สามารถยกมื อถามได้ห ลังจากที่ กลุ่ มนั้น
นาเสนอจบ แล้วอภิปรายกันตามหลักเหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าใจตรงกันในแต่ละหัวข้อ
เมื่อนักเรี ยนนาเสนอจบทุกหัวข้อแล้ว ผูว้ ิจยั สรุ ปใจความสาคัญของเนื้ อหาทั้งหมดให้นกั เรี ยนฟั งอีกรอบ เพื่อเน้นย้ า
ความเข้าใจแก่นกั เรี ยนให้ชดั เจนยิ่งขึ้น เมื่อจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกขั้นตอน ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนเผยแพร่ ความรู ้สู่สาธารณะ
ในสื่ อสังคมออนไลน์ของตนเอง
ผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนให้ความสนใจเป็ นอย่างมากในช่วงการนาเข้าสู่ บทเรี ยนที่มีการแข่งขันกันตอบคาถาม
นักเรี ยนทุกกลุ่มจดจ่ออยู่กบั คาถามบนกระดาน และช่วยกันคิดหาคาตอบของคาถามนั้น ๆ อย่างตั้งใจ แข่งขันกันยก
ป้ ายคาตอบอย่างรวดเร็ ว ส่วนในขั้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในแต่ละหัวข้อ นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มช่วยกันหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย เช่น หนังสื อเรี ยนวิชาชี ววิทยา 2 แหล่งข้อมูลออนไลน์ สื่ อการสอนภายในห้องเรี ยน และ
สอบถามจากครู ผูส้ อน เป็ นต้น ซึ่ งนักเรี ยนให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี มี การอภิปรายถกเถียงกันภายในกลุ่มจนได้
ข้อสรุ ปที่ถูกต้องชัดเจน จึงสรุ ปลงไปในผังมโนทัศน์ของตน เมื่อถึง ขั้นการนาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรี ยน พบว่า นักเรี ยน
บางกลุ่มตั้งใจจดจ่อฟั งกลุ่มที่ นาเสนอหน้าชั้น แต่มีบางกลุ่มซึ่ งเป็ นกลุ่มนักเรี ยนชายที่ ยงั คงพูดคุยกันภายในกลุ่มไม่
ตั้งใจฟั งกลุ่มที่ นาเสนอหน้าชั้น เมื่อมีการอภิปรายกันภายในห้องกลุ่มนักเรี ยนชายไม่ร่วมอภิปรายด้วย ผูว้ ิจยั จึงต้อง
กระตุน้ ความสนใจเป็ นระยะ ในขั้นต่อมาผูว้ จิ ยั สรุ ปใจความสาคัญของเนื้อหาทั้งหมด พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ต้ งั ใจฟัง
และจดตามที่ผวู ้ ิจยั สรุ ปเพิ่มลงไปในผังมโนทัศน์ของแต่ละกลุ่ม สาหรับสิ่ งที่ควรปรับปรุ งในวงจรปฏิบตั ิการนี้ คือ ครู
ควรกระตุน้ ความสนใจนักเรี ยนมากขึ้น ควรจัดการเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ และพูดอธิบายความรู ้ให้ชา้ ลง
4.1.2 วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 ผูว้ ิจยั นาข้อสังเกต และสิ่ งที่ควรปรับปรุ งที่พบในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 คือ นักเรี ยน
ให้ความสนใจต่อการเรี ยนด้วยรู ปแบบการแข่งขันตอบคาถาม มาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในวงจรปฏิบตั ิการนี้ โดย
ผูว้ ิจัยนาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยคาถามนาสู่ การอภิปรายเชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ ในชี วิตประจาวันให้นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็น จากนั้นจึงให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลด้วยตนเองตามคาที่กาหนดให้ในหัวข้อต่าง ๆ แล้วสรุ ปใจความสาคัญลงใน
ใบงาน ซึ่ งผูว้ ิจยั ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู ้แล้วใช้เกมการใบ้คา ให้นกั เรี ยนแข่งขันกันตอบในแต่
ละข้อสลับกับการอธิบายความหมายของแต่ละคาที่ชดั เจนหลังจากที่มีนกั เรี ยนคนใดคนหนึ่งตอบถูก ทาเช่นนี้ จนครบ
ทุกหัวข้อ จากนั้นผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปความคิดรวบยอดของเนื้อหาทั้งหมดในตอนท้ายของกิจกรรม
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ผูว้ ิจยั พบว่า ในขั้นตอนการนาเข้าสู่ บทเรี ยน นักเรี ยนให้ความร่ วมมือแสดงความคิดเห็ นเป็ นอย่างดี แสดง
ความคิดเห็นเป็ นลาดับอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับคาถาม มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรี ยนมา
ประกอบการอภิปราย ในขั้นการศึกษาความรู ้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ช่วยกันค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและสรุ ปใจความลงใน
ใบงานได้ครบถ้วน มีบางส่ วนที่ ยงั คงขาดรายละเอียดปลีกย่อยไป ในขั้นการนาเสนอข้อมูล ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการ
แข่งขันใบ้คา พบว่า นักเรี ยนทุ กกลุ่มสนใจอย่างมาก ทุ กคนช่ วยกันเปิ ดหนังสื อเพื่อหาคาตอบ และยกมือตอบอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้บรรยากาศในการเรี ยนค่อนข้างสนุก สลับกับการอธิบายความหมายของคา ซึ่งนักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถ
อธิ บายได้ชดั เจน พูดจาฉะฉาน และสรุ ปข้อมูลตามความคิดของตนเองได้มากขึ้นกว่าวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 ในขั้นการ
สรุ ปความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปรวบยอดสาระสาคัญทั้งหมด มีการอธิ บายเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละคาที่นักเรี ยนได้
อธิ บ ายความหมายไว้ให้ ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเรื่ อ งราวเดี ย วกัน ท าให้ นัก เรี ย นเข้าใจบทเรี ยนทั้งหมดได้ชัด เจน ในวงจร
ปฏิ บัติการนี้ ผูว้ ิจยั พบสิ่ งที่ ควรปรับปรุ ง คื อ ครู ควรลดบทบาทในการอธิ บายสรุ ปความรู ้ให้นักเรี ยนเป็ นผูส้ รุ ปด้วย
ตนเอง และครู ค วรให้ รางวัล กับ นัก เรี ยนกลุ่ ม ที่ ให้ค วามร่ ว มมื อ และตอบถู ก มากที่ สุ ด เพื่ อ ให้นัก เรี ยนเกิ ด ความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนบทต่อไป
4.1.3 วงจรปฏิ บัติการที่ 3 ผูว้ ิจัยนาข้อสังเกตที่ พบในวงจรปฏิ บัติการที่ 2 คื อ การที่ นักเรี ยนสามารถสรุ ป
ความรู ้ได้ชดั เจน มาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 3 โดยนาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยเกมทายสิ่ งของด้วยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาภาพที่ผวู ้ จิ ยั แจกให้ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอวัยวะรับ
ความรู ้สึก แล้วนามาสร้างเป็ นผังมโนทัศน์รวมทั้งห้อง จากนั้นให้สุ่มตัวแทนนักเรี ยนอธิ บายแผนภาพที่ สร้างขึ้นตาม
ความเข้าใจของตน และผูว้ ิจัยสรุ ปตอนท้ายกิ จกรรมอี กครั้ง จากนั้นจึ งให้นักเรี ยนนาผังมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นไปจัด
นิทรรศการบนป้ ายหน้าห้องเรี ยน เพื่อเผยแพร่ ให้นกั เรี ยนห้องอื่น ๆ ได้ศึกษาด้วย
ผูว้ ิจยั พบว่า ในขั้นตอนการนาเข้าสู่ บทเรี ยน นักเรี ยนค่อนข้างให้ความสนใจ ตัวแทนนักเรี ยนที่ ออกมาทาย
สิ่ งของสามารถตอบถูกได้ทุกข้อ ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ในขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเอง นักเรี ยนแต่ะกลุ่มสามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุ ปมาโดยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างครอบคลุมเนื้ อหาเป็ นส่ วนใหญ่
นักเรี ยนบางกลุ่มที่ สรุ ปเสร็ จก่อนเวลายังไปช่วยกลุ่มอื่นที่ ยงั ไม่เสร็ จด้วย ซึ่ งนักเรี ยนสามารถสรุ ปได้ดว้ ยตนเอง ใน
ขั้นตอนการรายงานข้อมูลด้วยผังมโนทัศน์ นักเรี ยนสามารถสร้างผังมโนทัศน์ที่มีการเชื่อมโยงกันของแต่ละภาพ จัด
ภาพเป็ นหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง แต่การเรี ยงลาดับภาพยังคงสับสนเล็กน้อย เมื่อโยงเส้นเชื่ อมระหว่างแต่ละภาพจะ
ค่อนข้างซับซ้อน และเมื่อนักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของแต่ละภาพได้ครอบคลุม และเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ภาพเป็ นอย่า งดี ในขั้น การสรุ ป ความรู ้ ผู ้วิ จัย ลดบทบาทลงโดยสรุ ป เน้ น ในจุ ด ที่ ส าคัญ และให้ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากข้อมูลในผังโนทัศน์ ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
4.2 ค่ าเฉลี่ ยของผลการประเมิ น เจตคติ ข องนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบ MACRO เรื่ อ ง ระบบ
ประสาท ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติโดยภาพรวมในด้านสาระการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO
ทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสื่ อการเรี ยนรู ้เท่ากับ 4.24±0.13, 4.27±0.09, 4.31±0.13 และ 4.39±0.25 ตามลาดับ ซึ่ง
อยูใ่ นเกณฑ์เจตคติระดับมาก และด้านบทบาทครู มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติเท่ากับ 4.54±0.10 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์เจตคติ
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเท่ากับ 4.43±0.63 ซึ่งอยูใ่ น
เกณฑ์เจตคติระดับมาก ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบ
ประสาท ในแต่ละด้าน
เจตคติของนักเรียน
ค่าเฉลีย่
S.D.
แปลความหมาย
ด้านที่ 1 เจตคติของนักเรี ยนต่อสาระการเรี ยนรู ้
4.24
0.13
มาก
ด้านที่ 2 เจตคติของนักเรี ยนต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO
4.27
0.09
มาก
ด้านที่ 3 เจตคติของนักเรี ยนต่อทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.31
0.13
มาก
ด้านที่ 4 เจตคติต่อสื่ อการเรี ยนรู้
4.39
0.15
มาก
ด้านที่ 5 เจตคติของนักเรี ยนต่อบทบาทครู
4.54
0.10
มากที่สุด
เจตคติโดยรวมทั้งหมด
4.43
0.63
มาก

5. การอภิปรายผล
การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์สาคัญ 2 ประการ คื อ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ MACRO เรื่ อง ระบบ
ประสาท และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1 จากผลการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท ในการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 วงจร
ปฏิ บัติการ พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้รูป แบบ MACRO ตามแนวคิ ดของดิ เรก วรรณเศี ยร (2558) ซึ่ งประกอบด้วย 5
ขั้น ตอน ได้แ ก่ ขั้น การสร้ า งแรงจู ง ใจ (motivation) ขั้น การเรี ย นรู ้ โ ดยตรง (active learning) ขั้น สรุ ป องค์ค วามรู ้
(conclusion) ขั้นรายงานและนาเสนอ (reporting) และขั้นการเผยแพร่ ความรู ้ (obtain) สามารถทาให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่
เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และให้ความร่ วมมือในกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี นักเรี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้ และสรุ ปได้ดว้ ยตนเอง เมื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการแข่งขันตอบคาถามในขั้นการสร้างแรงจูงใจ
และขั้นการเรี ยนรู ้โดยตรง ทาให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจมากกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คอื่น เช่น การนาเสนอ
ความรู ้หน้าชั้นเรี ยน การสรุ ปผังมโนทัศน์ และการสอนแบบบรรยาย เป็ นต้น ซึ่ งการสอนด้วยเทคนิ คการแข่งขันตอบ
คาถามนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คะแนนมาเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความสนใจแก่นกั เรี ยน ทาให้นกั เรี ยนถูกเสริ มแรงทางบวก จึงให้ความ
สนใจ และตั้งใจค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อนามาตอบคาถามได้ถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cartson (1993, อ้างถึง
ใน อิชยา จีนะกาญจน์ และสุ วรี ศิวะแพทย์, 2554, น.201) กล่าวว่า การให้การเสริ มแรงคือการเพิ่มความน่าจะเป็ นของ
การแสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยให้สิ่งเร้าที่จะทาให้การตอบสนองนี้เพิ่มขึ้น เรี ยกว่า ตัวเสริ มแรง ในการจัดการเรี ยน
การสอนควรจะจัดให้มีการเสริ มแรงแก่นกั เรี ยน อาทิ กิจกรรมการเรี ยนการสอน เกมประกอบบทเรี ยน เพื่อเป็ นการจูง
ใจให้นกั เรี ยนสนใจบทเรี ยน ซึ่ งขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุดในการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ MACRO นี้ คือ ขั้นการ
เรี ยนรู ้โดยตรง (active learning) ที่ ทาให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้
อย่างเต็มที่ มีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคมอย่างเหมาะสม ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
การอภิปราย และโต้แย้งด้วยเหตุผล และตกผลึกความรู ้เป็ นของตนเอง ทาให้นักเรี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยน เกิดการ
พัฒนาทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถนาความรู ้ไปใช้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุดารัตน์ เกียรติจรุ ง
พันธ์ และคณะ (2560) ที่ ศึกษามโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
วิชาชี ววิทยาเพิ่มเติม เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก พบว่า นักเรี ยนมีความใฝ่ รู ้ใฝ่
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เรี ยน กระตือรื อร้นในการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิ มกับ
ความรู ้ใหม่ชดั เจนขึ้น และนักเรี ยนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
5.2 เจตคติ ของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านสาระการเรี ยนรู ้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สื่ อการเรี ยนรู ้ และด้านบทบาทครู โดยภาพรวม
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์เจตคติ ระดับ มาก เนื่ อ งจากการจัด การเรี ยนรู ้ แบบ MACRO ส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนมี ก ารปฏิ บัติ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ซึ่ งจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนุก ไม่เบื่อ เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี และมีความท้าทาย
ในการเรี ยน เมื่อประเมินผลเจตคติจึงอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของเจตคติในด้านบทบาทครู ซึ่งอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบประสาท ซึ่งเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่เข้าใจได้ยาก เนื้อหา
เป็ นนามธรรม มี เนื้ อหาเยอะ และซับ ซ้อนมาก นักเรี ยนจึ งไม่มนั่ ใจในข้อมูลที่ นักเรี ยนได้สรุ ป และรายงาน ทาให้
นักเรี ยนยังคงต้องการให้ผวู ้ จิ ยั อธิ บาย สรุ ปเนื้ อหา เน้นย้ าส่วนที่สาคัญ และขยายความในรายละเอียดที่นกั เรี ยนรายงาน
ข้อมูลยังไม่ครบ อีกทั้งในการจัดการเรี ยนรู ้ผูว้ ิจยั มีการเตรี ยมสื่ อการสอนประกอบการอธิ บายเนื้ อหาซึ่ งมีท้ งั รู ปภาพ
และวีดีโอประกอบ เพื่อให้นักเรี ยนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรี ยนจึงประเมินให้คะแนนเจตคติเฉลี่ยในด้านนี้ มากที่ สุด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของน้ าเพชร วัชรมาลี กูล (2558) ที่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อวิชา
ชีววิทยา เรื่ อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และในด้านบทบาทครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด
6. บทสรุป
จากผลการศึ กษาครั้ งนี้ สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO เรื่ อง ระบบประสาท สามารถ
นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาชีววิทยาได้ เนื่ องจากนักเรี ยนให้ความสนใจ และร่ วมมือในทุกขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้ท้ งั การศึกษาค้นคว้า การสรุ ปองค์ความรู ้ และการนาเสนอข้อมูล ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหามากยิ่งขึ้น ช่วยให้
นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ มี บ รรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่ดี นักเรี ยนกล้าแสดงความคิ ดเห็ น อย่างมี เหตุผล
ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยน และครู สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรี ยนอยากเรี ยนวิชาชี ววิทยามากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
สัมพันธ์กบั ผลการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ที่นกั เรี ยนมีเจตคติในระดับมาก
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู ้สาระอื่น ๆ สามารถนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MACRO ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู ้ที่ดีให้แก่นกั เรี ยน และยังสามารถพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้มากยิง่ ขึ้น
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