ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
ผู้วิจัย
: นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ปี พ.ศ.
: 2560
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจ กรรมการเรีย นรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน และระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 70 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5
ขั้น กลุ่ มตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาที่ 6 โรงเรี ย นภู เ วี ย งวิ ท ยาคม ที่ กํา ลัง เรีย นในภาคเรีย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 33 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง คือt–test แบบ Dependent Samples และ t–test แบบ Independent
Samples จากผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีค่าเท่ากับ 86.86/80.53
2. ดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีค่าเท่ากับ 0.735
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น, Big Five Learning, สารชีวโมเลกุล
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ย นแปลงของโลกที่เกิด ขึ้น อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ และ
ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลําพัง ต้องร่วมมือและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การดํารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศ มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกัน และกันมากขึ้น มีความร่วมมือ
ในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ทําให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคม ที่มี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้นําไปสู่สภาวการณ์ ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้หลายประเทศต้องปฏิรูป การศึกษา
คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้สําคัญประการหนึ่ง สําหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคน
ไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครูจึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของ “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน” ที่เป็นแนวการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยใช้ วิ ธี ก ารสื บ สอบหรื อ วิ ธี ส อนแบบโครงงาน ประกอบด้ ว ย “การตั้ ง คํ า ถาม การแสวงหา
สารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม” อันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกทั้ง
จะสามารถทําให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วย (ทรูปลูกปัญญา, 2560) การจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางใน
ศตวรรษที่ 21 และมีจุดเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และคณะ,
2557) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ยังพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ
เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะต้องเป็นบุคคลที่
มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้พนื้ ฐานที่จําเป็น โดยครูผู้สอนจะต้องพยายามจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (Constructivism) และยังสามารถที่จะนํามาใช้
ในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ได้ (เอดูโซนส์, 2560) ครูควรจัดการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น หรือ Big Five Learning เพราะผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้
มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (วณิชชา แม่นยํา และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์,
2557) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้ง ความรู้ในเนื้อหา ทักษะการคิด และการ
แก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active learning ตามแนวคิด Constructivism โดยมุ่งหวังให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะใหม่ๆ ในการแสวงหาความรู้ในยุค “Thailand 4.0” และการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และระหว่างหลัง
เรียนกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 70
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น
(Big Five Learning)
เรื่องสารชีวโมเลกุล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสารชีวโมเลกุล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องสารชีวโมเลกุล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่างเดียว และมีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (One Group pretest – posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) ดังนี้
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
R

ทดสอบก่อนทดลอง
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังทดลอง
T2

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ที่กําลังเรียนวิชาเคมี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มี 3
ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 114 คน
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1.2 กลุ่มตัว อย่า ง คือ นั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาที่ 6 ที่กํา ลังเรี ย นวิช าเคมี ในภาคเรีย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 แผนการเรีย นวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ โรงเรีย นภูเวียงวิทยาคม อําเภอภูเวีย ง จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 33 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เนื่องจากแต่ละห้องเรียนมีจํานวนนักเรียน เพศ อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยเท่าๆ กัน
หน่วยที่สุ่ม คือ ห้องเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) จํานวน 10
แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ชั่วโมง ที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้แล้ว
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกตอบ จํานวน 40 ข้อ ซึ่งมี
ค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 – 0.78 ค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.22 – 0.72 และมี
ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.845
2) แบบวัด ความพึงพอใจต่อกิ จ กรรมการเรียนรู้ เป็น แบบวั ด แบบวั ด ความพึงพอใจต่ อ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะของแบบวัดเป็นแบบลิเคิร์ท
(Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ด้านละ 5 ข้อคําถาม รวม 15 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC มากกว่า
0.50 ทุกข้อ มีค่า t ตั้งแต่ 1.99 – 2.41 และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.806
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล ก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารชีว
โมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
จํานวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ชั่วโมง
3.3 ระหว่างที่ดําเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรีย นตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของนักเรียนจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน พร้อมทั้งประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.4 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5
ขั้น (Big Five Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
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แบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และอาจมีการสัมภาษณ์นักเรียน
เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1) การศึกษาระดับคะแนน โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน โดยใช้ t–test แบบ Dependent Samples
3) การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ โดยใช้ t–test แบบ Independent Samples
4.2 การวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารชีวโมเลกุล โดยการหาค่าประสิทธิภาพแห่งกระบวนการ (E1)/ค่า
ประสิทธิภาพแห่งผลลัพธ์ (E2)
4.4 การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารชีวโมเลกุล
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีค่าเท่ากับ 86.86/80.53
2. ดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีค่าเท่ากับ 0.735
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีค่าเท่ากับ 86.86/80.53ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ ขอบทอง และนิลมณี พิทักษ์ (2559) ได้ศึกษา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พบว่า 1) ความสามารถด้านการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ร้อยละ 82.76 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 78.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ ให้จํานวนนักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 มีคะแนนความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได
5 ขั้น (Big Five Learning) ร้อยละ 82.76 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือให้จํานวน
นักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 70 ขึ้นไป และโรจนี เลื่องสีนิล
(2559) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบการย่อยอาหาร และการสลายสารอาหารระดับ
เซลล์ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร และการ
สลายสารอาหารระดับเซลล์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน (QSCCS) สําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และเมื่อนําไปทดลองใช้พบว่ามี ประสิทธิภาพเท่ากับ
84.03/82.31 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) เรื่องสารชีวโมเลกุล
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความเหมาะสมที่จะนํามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะใหม่ๆ ในการแสวงหาความรู้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์พานิช (2555) ที่ว่า
ทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือทักษะของการเรียนรู้ (Learning skills) ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
จาก “ครูสอน” ไปเป็น “ครูฝึก” หรือ “ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้” และครูต้องเรียนรู้ทักษะในการทํา
หน้าที่
2. ดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีค่าเท่ากับ 0.735 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) แล้ว นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.735 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ คือ 0.50 สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญะ กันธิยะ (2559) ที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้องสอน
ศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ และผลการศึกษาของ กนกวรรณ ขอบทอง และนิลมณี พิทักษ์ (2559) ที่พบว่า การเรียนรู้
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ร้อยละ 82.76 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.00
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือให้จํานวนนักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบ Active learning และทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism โดยมีหลักการที่สําคัญที่ว่า ในการ
เรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทําและสร้างความรู้ ซึ่งครูจะเป็นเพียงผู้ช่วยในกระบวนการนี้ โดยหาวิธีการจัดการ
ข้อมูลข่าวสารให้มีความหมายแก่นักเรียนหรือให้โอกาสนักเรียนได้มีโอกาสค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งพรเทพ รู้แผน
(2549) กล่าวว่า Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องพัฒนาศักยภาพทางสมอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และผู้สอนเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกเท่านั้น ครูต้องมี
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ความสามารถในการออกแบบยุทธศาสตร์การเรีย นการสอนจัด การ จูง ใจ ติด ต่อสื่อสาร วางแผน บูร ณาการ
ประเมิน และสะท้อนผลการปฏิบัติ Jaworski (1993) และ Fosnot (2005) กล่าวว่า ความสําคัญของการเรียน
ตามแนวทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการที่นักเรียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือ
ความรู้เดิมของนักเรียน และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้วยการให้นักเรียนลงมือกระทําด้วยตนเอง
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญะ กันธิยะ (2559) ที่พบว่า
การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การศึกษาของ โรจนี เลื่องสีนิล (2559) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big
Five Learning) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ
.05 และการศึกษาของ รจนา ป้อมแดง (2557) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5
ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึงการศึกษาของ Tipparat Sittiwong & Thanet Wongnam (2015) ที่พบว่า การ
เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น (Big Five Learning) เป็นกระบวนการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเทียม
จันทร์ พานิชย์ผลินไชย และคณะ (2557) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางในศตวรรษที่ 21 และมีจุดเน้นให้ผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเอดูโซนส์ (2560) กล่าวว่า บันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ในศตวรรษที่ 21 คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดย
จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่จําเป็น โดยครูผู้สอน
จะต้องพยายามจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ รวมถึงประยุทธ์ ไทยธานี
(2556) ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม 3R และ 7C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญะ กันธิยะ
(2559) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก การศึกษาของ วาสนา กีรติจําเริญ และเจษฎา กิตติสุนทร (2559) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และการศึกษาของ โรจนี เลื่องสีนิล (2559) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผลให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รวมถึงการศึกษาของ รจนา
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ป้อมแดง (2557) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ส่งผล
ให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big
Five Learning) เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งทรูปลูกปัญญา (2560) กล่าวว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้
ของครู จึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของ
“กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน” ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบ
โครงงาน ประกอบด้วย “การตั้งคําถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทน
สังคม” อันช่วยทําให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และTipparat Sittiwong & Thanet
Wongnam (2015) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ช่วยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างบรรยากาศสําหรับส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทัศนคติระหว่างเพื่อน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 เป็นแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning)
1.2 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ในชั้นเรียน
อันจะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรูข้ องนักเรียนในศตวรรษที่ 21
1.3 เป็นแนวทางในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะสามารถทําให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วย
1.4 เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และร่วมมือในการทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ใน
สาขาวิชาอื่นๆ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ซึ่งมีผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Big Five
Learning) เช่น ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงมโนมติ หรือความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
2.3 ควรศึกษาผลการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้แบบบัน ได 5 ขั้น (Big Five Learning) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกับตัวแปรอื่นๆ ของนักเรียน เช่น เพศ ระดับผลการเรียนรู้
และเศรษฐานะครอบครัว เป็นต้น
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2.4 ควรศึกษาผลการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้แบบบัน ได 5 ขั้น (Big Five Learning) กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ขยายใหญ่ขึ้น เช่น ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ เป็นต้น
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