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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยั การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูช้วีวทิยา แบบ Authentic Learning  โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) เพื่อการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning ในรายวชิาชวีวทิยากบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) เพื่อศกึษา เปรยีบเทียบผลคะแนน
ความรูด้า้นชวีวทิยาในกลุ่มนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning กบันกัเรยีนที่จดัการเรยีนรูใ้นกจิกรรมตาม
แผนปกติ เพื่อศกึษาทศันคติต่อการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning ของนักเรยีน ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 ประจ าปีการศึกษา 2561 สายวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ จ านวน 160 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 80 คนและกลุ่มควบคุม จ านวน 80 คน จากการชกั
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวจิ ัย ได้แก่ ชุดกจิกรรมการเรียนรูช้ ีววทิยาแบบ 
Authentic Learning  แบบทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา และแบบสอบถามทศันคตติ่อการเรยีนชวีวทิยา แบบ Authentic 
Learning โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิการทดลอง (Quasi-experimental Design Research) แบบ Quasi-equivalent 
control group design ผลการวจิยั พบวา่ ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา กอ่น
เรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง พบวา่กอ่นเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 8.96 และผลการทดสอบหลงัเรยีนใน
นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 12.98 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนกลุ่ม
ควบคุมที่จดัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ไม่แตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา หลงัเรยีนระหวา่ง นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีจ่ดัการจดัการเรยีนรู้
แบบ Authentic Learning  กบันกัเรยีนกลุ่มควบคมุทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิพบวา่ นกัเรยีนกลุ่มทดลองคะแนนเฉลีย่จาก
การทดสอบความรูด้า้นชวีวทิยาหลงัเรยีน สงูกวา่นกัเรยีนกลุ่มควบคมุ อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผลการ
วดัทศันคตติ่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูช้วีวทิยาแบบ Authentic Learning ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 กลุ่ม
ทดลอง พบว่า ในเกอืบทุกขอ้ค าถามมีค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่า 4.51 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด และคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากบั 4.74 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning  ใน
รายวชิาชวีวทิยา ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ท าให้
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาการเรยีนทีส่งูขึ้น มผีลคะแนนจากการทดสอบความรูท้ี่สูงขึ้น จึงเป็นวธิีการอย่าง
หนึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีน ทีส่ามารถน าไปปรบัประยุกต์ใช ้กบัรายวชิาอื่นๆได ้

ค าส าคญั : การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้Authentic Learning ความรูด้า้นชวีวทิยา ทศันคตติ่อการเรยีน 
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Abstract 
 The research study development of authentic biology learning activities, Mahasarakham University 
Demonstration School (Secondary) in biology with grade 10 students, to compare scores biological knowledge in 
authentic learning students with students who have planned learning activities normally. To study attitudes towards 
authentic learning of students before and after using learning activity. The sample group consisted of 160 students 
in grade 10 students, Science-Mathematics major, 160 students, divided into experimental groups of 80 people 
and 80 control groups from purposive sampling. The instruments used in research is a set of authentic biology 
learning activities, the biology knowledge tests and attitude questionnaire. The research used experimental process 
(Quasi-experimental Design Research) Quasi-equivalent control group design. The results of comparative analysis 
of the average test results of biology knowledge Before and after learning of students in the experimental group it 
was found that before the students had an average score of 8.96 and the post-test results in the experimental 
group students had an average score increased to 12.98, with the average after learning scores increased 
significantly at the level of .05. The biology knowledge test before and after learning in the control group who 
manage normal learning not different. The results of the comparative analysis of the average test results of biology 
knowledge measurement after learning between students in the experimental group who managed authentic 
learning with students in the control group who conducted regular learning found that the students in the 
experimental group average score from the biology knowledge test after learning higher than students in the 
control group with statistical significance at the level of .05 and the results of attitudes towards the arrangement of 
authentic learning biology learning activities of grade 10 students in the experimental group found that in almost all 
questions, the average score of the score is greater than 4.51 Which is at the highest level and the overall 
average score is 4.74 which is at the highest level show that. The organizing of authentic learning activities in 
biology for grade 10 students, gives students a better understanding of the learning content with scores from 
higher knowledge tests therefore, is an effective way to organize learning activities for students that can be applied 
with other courses. 
 
Keywords : Development Learning Activities, Authentic Learning, Biological knowledge, attitudes towards  
   learning  
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1. บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  
มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึ่งเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั ้งด้านร่างกาย  ความรู ้ 
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข   
มคีวามรูแ้ละทกัษะพื้นฐาน รวมทัง้เจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศกึษาต่อการประกอบอาชพีและการศกึษาตลอด
ชวีติ โดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพื้นฐานความ
เชือ่วา่ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) เป็นหลกัสูตร
ที่จ ัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ มีจุดเด่นทีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและตามศักยภาพ 
ตอบสนองความต้อ งการ ในการศึกษาต่ อ ใน
ระดบัอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผล
การเรยีนและประสบการณ์ สรา้งเจตคติที่ดีต่อการใช้
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ นวตักรรม ส่งเสรมิการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถดึง
ศกัยภาพของผู้เรยีนตามความสนใจและความถนัด  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและถ่ายทอดวฒันธรรม  
เอกลกัษณ์ สูม่าตรฐานสากล 
 สังคมที่พยายามแสวงหาความรู้ ความจริง  
มอิาจปฏเิสธไดว้า่ การวจิยัคอื เครือ่งมอืที่ส าคญัในการ
คน้หาค าตอบ แสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่าง
เป็นระบบการเรียนการสอนก็เป็นปรากฏการณ์ของ
สงัคมมนุษย์บนพื้นฐานทางสงัคมอุดมคติ การท าความ
เขใ้จพฤตกิรรมมนุษย์ผา่นการเรยีนการสอนจงึจ าเป็นที่
จะต้องน าการวิจยัมาใชเ้พื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและน าผลวจิยัที่ไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาและพฒันา
สงัคมอย่างยัง่ยนื แนวคดิของการวจิยัการเรยีนการสอน
ปัจจุบนัจึงเน้น การปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอน 
การน านวตักรรมการเรียนการสอนมาสู่ห้องเรียนและ
สถานศกึษา (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2560) 
 เรียนรู้แบบ Authentic Learning ถือเป็น
นวตักรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง คอืการเรยีนรู้

ของแท้เป็นการเรียนรู้ในชีวิตจริง เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์และมตีวัตนเพื่อแบง่ปันกบัโลกของพวกเขา 
เมื่อนักการศึกษาให้ความท้าทายในการสร้างแรง
บนัดาลใจแลว้พวกเขาจะพฒันาและจดัเตรยีมเกณฑ์
ที่จ าเป็นการวางแผนระยะเวลาแหล่งขอ้มูลและการ
สนับสนุนเพื่อรองรบัความส าเรจ็ของนักเรยีน ครูจะ
กลายเป็นผู้น าทางที่ เคียงข้างกับนักเรียน หรือ
ผู้จ ัดการเหตุการณ์ ผู้อ านวยความสะดวกไม่ ใช ่
ผูเ้ผดจ็การกระบวนจดัการเรยีนรู ้จะกลายเป็นพลงัที่
เด่นชดัและมีการรวบรวมเนื้อหาไว้อย่างเหมาะสม 
การเรียนรู้ที่แท้จริงช่วยให้นักเรียนสามารถสร้าง
ความหมายและมปีระโยชน์ เป็นงานในชวีติจรงิหรอื
งานจ าลองทีท่ าใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเชือ่มต่อโดยตรงกบั
โลกแห่งความเป็นจรงิ  
 ดงันัน้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะ
มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนมศีกัยภาพแห่งการเรยีนรูเ้ป็นผูเ้รยีน
และเป็นเยาวชนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จงึจ าเป็นที ่โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(ฝ่ายมธัยม) ซึ่งรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน
ในระดบัการศกึษาข ัน้พื้นฐาน ต้องพฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีศ ักยภาพและมีทักษะที่
จ าเป็น ในการด ารงชีวิตและการพัฒนาตนเองใน
ระดบัทีส่งูขึน้โดยเฉพาะ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เน้น การเชือ่มโยงกบัการด ารงชวีติ การน าความรูไ้ป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ส ังคมและเทคโนโลยี ที่ก้าวล ้ าอยู่
ตลอดเวลา จากประเด็นดงักล่าว ผู้วิจ ัยจึงมีความ
สนใจ ในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ที่เน้นการ
เรยีนรูแ้บบ Authentic Learning เพื่อพฒันาผูเ้รยีน 
เหน็ความส าคญัของการเรยีนรูก้บัชวีติจรงิ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ก ับชีวิตประจ าวนัและการพัฒนา
ทกัษะชวีติ เพื่อการด ารงชวีติในอนาคตได ้  

2. วตัถปุระสงค ์ 
  2.1 เพื่อการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูว้ ิชา
วทิยาศาสตร์ แบบ Authentic Learning ในรายวชิา
ชีววิทยากับนักเรียนระดับชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
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 2.2 เพื่อศกึษา เปรยีบเทยีบผลคะแนนความรู้
ด้านชีววิทยาในกลุ่มนักเรียนที่จ ัดการเรียนรู้แบบ 
Authentic Learning กบันักเรยีนที่จดัการเรยีนรูใ้น
กจิกรรมตามแผนปกต ิ
 2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเรียนรู้แบบ 
Authentic Learning ของนักเรยีน ก่อนและหลงัการ
ใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรู ้

3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรที่ใช้การศกึษาวจิยั ศกึษาวจิยัการ
พัฒนากิจกร รมการ เ รียน รู้วิช าชีว วิท ย าแบบ 
Authentic Learning โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ไดแ้ก ่นกัเรยีนในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 สาย
วทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์จ านวน 280 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้การศึกษาวจิัย การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา แบบ Authentic 
Learning  โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
(ฝ่ายมธัยม) โดยยึดกรอบขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของ Krejcie and Morgan (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2560 : 124)  ได้แก่ นักเรียนในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 160 คน โดย
แบง่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 80 คนและกลุ่มควบคุม 
จ านวน 80 คน ซึง่ไดจ้ากการชกัตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
3.2 แผนทีใ่ช้ในการศึกษาวิจยั 
 ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจัย เชิงการทดลอง 
(Quasi-experimental Design Research) แบบ 
Quasi-equivalent control group design (ประสาท 
เนืองเฉลมิ, 2560 : 124) 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาแบบ 
Authentic Learning   
 2) แบบทดสอบวดัความรูช้วีวทิยา 
 3) แบบสอบถามทัศนคติต่ อการ เ รียน
ชวีวทิยา แบบ Authentic Learning   

3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือทีใ่ช้ใน
การวิจยั 
 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วจิยัสามารถแยกเป็นข ัน้ตอนได ้ดงันี้ 
 1) การสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูช้วีวทิยาแบบ Authentic Learning   
  1.1) ออกแบบและชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
ชีววิทยา แบบ Authentic Learning ในรายวิชา
ชวีวทิยาส าหรบันักเรยีนสายวิทยาศาสตร์ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 
  1.2) หาความตรงของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ (ค่า IOC) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ใหค้ะแนนดงันี้ 
    ระดบัคะแนน 
 +1     เมือ่แน่ใจวา่มคีวามเหมาะสม 
   0  เมือ่ไมแ่น่ใจ 
  -1  เมือ่แน่ใจวา่ไมเ่หมาะสม 
 วิเคราะห์ดชันีความตรงตามเนื้ อหาของชุด
กจิกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกขอ้ที่มคี่า IOC ตัง้แต่ 
0.50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่ มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.96 
แสดงวา่ชดุกจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามตรงตามเนื้อหา
สามารถน าไปใชไ้ด ้
 1.3) ประเมนิความเหมาะสมของชุดกจิกรรม
โดยผู้เชีย่วชาญ ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับคือ  แบบทดสอบมีความ
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปาน
กลาง เหมาะสมน้อยและเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 ระดบัคะแนน  ระดบัความเหมาะสม 
  5     เหมาะสมมากทีส่ดุ 
  4     เหมาะสมมาก 
  3     เหมาะสมปานกลาง 
  2     เหมาะสมน้อย 
  1      เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 น าคะแนนเฉลี่ยการประเมนิความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่าน ้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้   
(บญุชม ศรสะอาด, 2535 : 100) 
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 4.51 - 5.0 หมายความวา่  เหมาะสมมากทีส่ดุ 
 3.51 - 4.50 หมายความวา่   เหมาะสมมาก 
 2.51 - 3.50 หมายความวา่  เหมาะสมปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายความวา่ เหมาะสมน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายความวา่ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 โดย ก า หนด เกณฑ์ ค่ า เ ฉลี่ ย ข อ งค วาม
เหมาะสมคอืถา้คา่เฉลีย่ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ
มคีา่ตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าชุดกจิกรรมการเรยีนรูม้ ี
ความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ซึ่งผลการ
ประเมิน ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญพบว่า  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.91 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
 2) การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม
ทศันคตติ่อการเรยีน แบบ Authentic Learning   
 2.1) สรา้งแบบทดสอบวดัทศันคติต่อกจิกรรม
การเรียนรู ้แบบ Authentic Learning ในรายวิชา
วิท ย าศ าสตร์ ชี ว วิท ย าส า ห ร ับ นั ก เ รี ย น ส าย
วทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 2.2) หาความตรงแบบวดัทัศนคติโดยการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  
(คา่ IOC) โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณาใหค้ะแนนดงันี้ 
     ระดบัคะแนน 
 +1  เมือ่แน่ใจวา่มคีวามเหมาะสม 
 1 เมือ่ไมแ่น่ใจ 
  -1 เมือ่แน่ใจวา่ไมเ่หมาะสม 
 วเิคราะห์ดชันีความตรงตามเนื้อหาของแบบ
วดัทศันคติ โดยเลือกขอ้ที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึ้น
ไป ซึง่ผลจากการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.96 แสดงว่า
แบบวัดทัศนคติมีความตรงตามเนื้ อหาสามารถ
น าไปใชไ้ด ้
  2.3)  ประเมินความเหมาะสมของชุด
กิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคือ แบบทดสอบมี
ความเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม
ปานกลาง เหมาะสมน้อยและเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 ระดบัคะแนน  ระดบัความเหมาะสม 
  5     เหมาะสมมากทีส่ดุ 
  4     เหมาะสมมาก 
  3     เหมาะสมปานกลาง 

  2     เหมาะสมน้อย 
  1      เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 น าคะแนนเฉลี่ยการประเมนิความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่าน ้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้   
(บญุชม ศรสะอาด, 2535 : 100) 
    4.51 - 5.0 หมายความวา่   เหมาะสมมากทีส่ดุ 
    3.51 - 4.50  หมายความวา่ เหมาะสมมาก 
    2.51 - 3.50 หมายความวา่  เหมาะสมปานกลาง    
    1.51 - 2.50 หมายความวา่  เหมาะสมน้อย 
    1.00 - 1.50 หมายความวา่  เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 โดย ก า หนด เกณฑ์ ค่ า เ ฉลี่ ย ข อ งค วาม
เหมาะสมคอืถา้คา่เฉลีย่ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ
มคี่าตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าแบบวดัทัศนคติมคีวาม
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.80 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
 3) การสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวดัการรู้
ดา้นชวีวทิยา มขี ัน้ตอนดงันี้ 
  3.1) สรา้งแบบทดสอบความรูด้า้น ชวีวทิยา
จ านวน 40 ขอ้ โดยพจิารณาความครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
เพื่อกระจายการวดัให้ครอบคลุมพุทธิพิสยั ตามทฤษฎี
ของ Bloom Revise  
  3.2) หาความตรงของแบบทดสอบโดยการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ (ค่า IOC) 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนดงันี้  วิเคราะห์
ดชันีความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยเลือกขอ้
ทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 
  3.3) ประเมนิความเหมาะสมของแบบทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือ แบบทดสอบมีความเหมาะสม
มากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
น้อยและเหมาะสมน้อยที่สุดโดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ของความเหมาะสมคือถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญมคี่าตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าแบบทดสอบมี
ความเหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้
  3.4) ทดลองใชแ้บบทดสอบ (try out ) กบั
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย
และอ านาจจ าแนก และหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
โดยแบบทดสอบจะต้องมีค่าความเชื่อมัน่ .80 ขึ้นไป 
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จงึจะสามารถน าไปใชว้ดัความรูไ้ด ้ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบความรู้ชวีวทิยา พบว่า ขอ้ค าถาม ทัง้หมด 
40 ขอ้ ทีม่คีา่ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.8 ซึ่งแสดง
ว่ามีค่าความยากง่ายที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้
ทดสอบได้ การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัชวีวทิยาสิง่แวดล้อม จ านวน 
40 ขอ้ พบวา่ขอ้ค าถามทีม่คีา่อ านาจจ าแนกที่มคี่าวกิฤต ิ
0.361ขึ้ นไป มีทั ้งหมดจ านวน 40 ข้อ แสดงว่ า
แบบทดสอบวดัความรู้มีค่าอ านาจจ าแนกที่เหมาะสม
สามารถน าไปใชไ้ด ้การวเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
(Reliability Coefficients) หรือค่าความเที่ ยงของ
แบบทดสอบความรูช้วีวทิยาทัง้ฉบบั ซึ่งใชว้ธิีการหาค่า
ความเชื่อมัน่โดยการหาค่าส ัมประสิทธิแ์อลฟ่าของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า แบบทดสอบมคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.92 ซึ่งมากกว่า .80 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้
3.5 การด าเนินการวิจยัและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 
  1. ติดต่อประสานงานและท าหนังสอืเชญิ
ผู้ เชี่ย วชาญ ซึ่ ง เ ป็นคณาจารย์ผู้ เ ชี่ย วชาญใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 5 คน  
  2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Authentic Learning, จดัท าแผนการสอน และ
จดัท าเครือ่งมอืวจิยั 
 ระยะที ่2 
  1. จัดท าเครื่องมือวิจ ัยและเครื่องมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ 
  2. น า ออกแบบชุดกจิกรรมการเรยีนการ
สอนแบบ Authentic Learning, จดัท าแผนการสอน 
สง่ผูเ้ชีย่วชาญ ตรวจสอบคุณภาพและประเมนิความ
เหมาะสม 
  3. Try out และหาคุณภาพเครื่องมอืวจิยั 
โดยการใช้แบบสอบถามวัดเจตคติกับนักเรียน  
ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
 ระยะที ่3  
  1. ประชุมอาจารย์ผูส้อน ผู้ร่วมวิจยัเพื่อ 
วเิคราะห์สภาพปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
ปรบัปรงุกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการเรยีน
การสอน 

  2. ด าเนินการทดสอบวดัความรูก้่อนเรยีน
กบันกัเรยีน ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรู ้แบบ Authentic 
Learning ในนักเรยีนกลุ่มทดลอง และนักเรยีนกลุ่ม
ควบคมุ ทีด่ าเนินการจดัการเรยีนการสอนแบบปกต ิ
  3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบ Authentic Learning กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 
โดยการออกแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย เชื่อมโยมกบั
ชวีติจรงิ 
  4. สงัเกต สอบถาม สมัภาษณ์ นักเรียน
เพื่อเกบ็รวบรวมรวม ขอ้มูลเชงิคุณภาพระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Authentic Learning  
ในนักเรียนกลุ่ มทดลอง  และสัง เกต  สอบถาม 
สมัภาษณ์ นักเรียน ที่ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกต ิ
  5. ด าเนินการทดสอบวดัความรูห้ลงัเรยีน
กบันกัเรยีน ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรู ้แบบ Authentic 
Learning ในนักเรยีนกลุ่มทดลอง และนักเรยีนกลุ่ม
ควบคมุ ทีด่ าเนินการจดัการเรยีนการสอนแบบปกต ิ
  6. น าข้อมูล จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาวเิคราะห์ขอ้มลูโดยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. วเิคราะห์ ผลการประเมนิคณุภาพเครื่องมอื
จากผูเ้ชีย่วชาญ 
 2. วิเคราะห์ผลการทดสอบวดัความรู้ ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนจากการใชแ้บบทดสอบวดัความรู้
ใ นการจัดกิจ กร รมการ เ รียน รู้แ บบ  Authentic 
Learning ในกลุ่มทดลองและการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติในกลุ่มควบคุม โดยใชค้่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่จ ัดการจัดการเรียนรู้แบบ 
Authentic Learning  โดยใช ้t-test 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ขอ ง
นกัเรยีนกลุ่มควบคมุที่จดัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 
โดยใช ้t-test 
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบวดัความรู้หลังเรียนระหว่าง นักเรียนกลุ่ม
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ทดลองที่จ ัดการจัดการ เรียน รู้แบบ Authentic 
Learning  กบันักเรยีนกลุ่มควบคุมที่จ ัดการเรยีนรู้
แบบปกต ิโดยใช ้t-test 
 6. วเิคราะห์ผลคะแนนการวดัทศันคติต่อการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning นักเรยีนกลุ่ม
ทดลอง โดยใชค้า่เฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 7. วเิคราะห์และพรรณนาขอ้มูลจากการ การ
สงัเกต และ สมัภาษณ์นักเรียนและอาจารย์ผู้สอน
ประจ าวชิา ทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1) สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่
  1.1 สถติคิา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ 
  1.2 สถติคิา่เฉลีย่ 
  1.3 สถติคิา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ไดแ้ก ่
  2.1 หาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
  2.2  หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
แบบสอบถามโดยใช ้ Item-total correlation 

  2.3 หาความเชื่อมัน่ขอแบบสอบถามตาม
สตูรคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (α –Cronbach )  
 3) สถิติทดสอบผลและสมมติฐานได้แก่สถิต ิ 
t-test (independent) 

4. สรปุผลการวิจยั 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา 
แบบ Authentic Learning ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้
ม ัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ผูว้ ิจยัไดอ้อกแบบกจิกรรม
การ เรียนรู้ที่ เน้ นการท าบทปฏิบัติการจริง ใน
สภาพแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รยีน หรอืพื้นทีแ่หล่งเรยีนรูจ้รงิ
ในธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงเรยีน และส่งชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความ
สอดคล้องและประ เมินความเหมาะสม พบว่ า  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา แบบ Authentic 
Learning มีค่าความสอดคล้องเฉลี่ย 0.96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดที่ระดบั 0.50 แสดงว่าชุดกจิกรรมการ
เรยีนรูม้คีวามตรงตามเนื้อหาสามารถน าไปใชไ้ด ้และ
ผลการประเมนิความเหมาะสม ของผูเ้ชีย่วชาญพบว่า  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.91 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 
ตารางที ่1 ผลวเิคราะห์การทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนจากการใชแ้บบทดสอบวดั 

ความรูใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูช้วีวทิยาแบบ Authentic Learning ในกลุ่มทดลองและการจดัการ
เรยีนรูแ้บบปกตใินกลุ่มควบคมุ 

 

ผูเ้รียน 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

(n) 

คะแนน
เตม็ 
(N) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

คะแนน
รวม  ̅ S.D. 

คะแนน
รวม  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 80 40 717 8.96 1.73 1039 12.98 2.31 
กลุ่มควบคมุ 80 40 598 7.47 1.93 603 7.53 1.88 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบความรู้
ด้านชีววิทยา ก่อนเรียน ในนักเรียนกลุ่มทดลอง  
มคีะแนนเฉลี่ย 8.96 นักเรยีนกลุ่มควบคุมมคีะแนน

เฉลี่ย 7.47 และผลการทดสอบหลงัเรยีนในนักเรยีน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.98 ส่วน
กลุ่มควบคมุมคีะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 7.53 

 
 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(4), 2019 : 16 - 26  

 

23 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ของ 
  นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีจ่ดัการจดัการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning โดยใช ้Paired t-test 
                           

ด้าน 
ก่อนเรียน 
(N=40) 

หลงัเรียน 
(N=40) t P 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(n=80) 

8.96 1.73 12.98 2.31 -12.51 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี่ .05 

 จากตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวดัความรู้ดา้นชวีวทิยา ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน ของนักเรยีนกลุ่มทดลอง พบว่า
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 8.96 และผลการ

ทดสอบหลังเรียนในนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลีย่เพิ่มขึ้นเป็น 12.98 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีน
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของ 
  นกัเรยีนกลุ่มควบคมุทีจ่ดัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ  โดยใช ้Paired t-test 

ด้าน 
ก่อนเรียน 
(N=40) 

หลงัเรียน 
(N=40) t P 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(n=80) 

7.47 1.93 7.53 1.88 -.236 .814* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี่ .05 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความรู้ด้านชีววิทยา  
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนักเรยีนกลุ่มควบคุมที่
จดัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนักเรยีนกลุ่มควบคุมที่
จดัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ ไม่มคีวามแตกต่างกนั 
โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา หลงัเรยีนระหวา่ง นกัเรยีน 
กลุ่มทดลองที่จดัการจดัการเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning  กบันักเรยีนกลุ่มควบคุมที่จดัการเรยีนรู้
แบบปกต ิโดยใช ้independent t-test 

 

ด้าน 
หลงัเรียน 

กลุ่มทดลอง  (N=40) 
หลงัเรียน 

กลุ่มควบคมุ (N=40) t P 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(n=80) 

12.98 2.31 7.53 1.88 -16.31 .000* 

 *  มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวดัความรูด้า้นชวีวทิยา หลัง
เรียนระหว่าง นักเรียนกลุ่มทดลองที่จ ัดการจดัการ
เรยีนรูแ้บบ Authentic Learning  กบันักเรยีนกลุ่ม
ควบคมุทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิพบวา่ นักเรยีนกลุ่ม
ทดลองคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรู้ด้าน
ชวีวทิยาหลงัเรยีน สงูกวา่นกัเรยีนกลุ่มควบคุม อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ผลการวัดทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ชีววิทยาแบบ Authentic Learning ของ
นักเรียนระดบัชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง 
พบว่า ในเกือบทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
มากกว่า 4.51 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด และคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.74 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด 
แสดงใหเ้หน็ว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมทีศันคติที่ดใีน
ระดับมากที่สุด ต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชวีวทิยาแบบ Authentic Learning 

5. อภิปรายผลการวิจยั  
 การเรยีนรูแ้บบ Authentic Learning ถือเป็น
นวตักรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง คอืการเรยีนรู้
ของแทเ้ป็นการเรยีนรูใ้นชวีติจรงิ ครจูะกลายเป็นผูน้ า
ทางที่เคยีงขา้งกบันักเรยีน หรอืผูจ้ ัดการเหตุการณ์  
ผูอ้ านวยความสะดวกไมใ่ชเ่ผดจ็การ กระบวนจดัการ
เรยีนรู ้จะกลายเป็นพลงัที่เด่นชดัและมกีารรวบรวม
เนื้อหาไวอ้ย่างเหมาะสม การเรยีนรูท้ี่แท้จรงิช่วยให้
นกัเรยีนสามารถสรา้งความหมายและมปีระโยชน์ใน
ชีวิตจริงหรืองานจ าลอง ที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาส

เชื่อมต่อโดยตรงกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ จากการ
ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ชี ว วิ ท ย า  
แบบ  Authentic Learning โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) และการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูช้วีวทิยา แบบ Authentic Learning มคี่าความ
สอดคล้องเฉลี่ย 0.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่
ระดบั 0.50 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
ตรงตามเนื้ อหาสามารถน าไปใช้ได้ และผลการ
ประเมินความเหมาะสม ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.91 มีความเหมาะสมมากที่สุด  
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับปุณฑริกา  น้ อยนนท์  (2559)  
การพฒันารปูแบบการประเมนิการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ส าหรบัสาระวทิยาศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 เพื่อศึกษาสภาพ การประเมิน สร้างรูปแบบ 
ศกึษาผลการใชแ้ละประเมนิรูปแบบ โดยใชร้ะเบยีบ
วธิีวจิ ัยและพฒันา รูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้น 
มุ่งประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาควบคู่ไปกับการ
ประเมนิทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเสรมิสรา้งแรง
บนัดาลใจในการเรียนรูใ้ห้กบัผูเ้รียน ประเมนิอย่าง
สมดลุทัง้การประเมนิเพื่อพฒันาและการประเมนิเพื่อ
สรุปผลนักเรยีนที่ไดร้บัการประเมินโดยใช้รูปแบบมี
คะแนนพฒันาการสงูขึน้ทุกดา้น มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียน แรงบนัดาลใจในการเรียนรู้และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 สูงกว่ากลุ่มที่ได้ร ับการประเมิน
ตามปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(4), 2019 : 16 - 26  

25 

 การออกแบบบทปฏิบตัิการดา้นชีววิทยาที่มี
ความเหมาะสมกบัผู้เรียนและใชส้ถานการณ์จริงใน
ธรรมชาติท าให้เกดิการเรียนรู้จากการเข้าร่วมและ
ท างานจรงิปัญหาในโลกแห่งความจรงิ ดงึดูดผูเ้รยีน
ด้วยโอกาสในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกแห่ง
ความเป็นจรงิ และการหาแนวทางแก้ไข ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทกัษะและความรู้ที่มีความเกี่ยวขอ้งและเป็น
สถานการณ์จริง ในที่ท างานและ เรียนรู้ในเวลา
เดยีวกนั รวมถึงแบบฝึกปฏบิตัิการ การสวมบทบาท
กจิกรรมตามปัญหากรณีศกึษาและการมสี่วนร่วมใน
ชมุชนเสมอืนจรงิของการปฏบิตัิ สภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูใ้นธรรมชาต ิ(Lam Bick Har. (2005-2013)) 
 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบวดัความรู้ด้านชีววทิยา ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่าก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 8.96 และผลการทดสอบหลัง
เรียนในนักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็น 12.98 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวดัความรู้ด้าน
ชวีวทิยา หลงัเรยีนระหวา่ง นกัเรยีนกลุ่มทดลองที่จดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Authentic Learning กับ
นกัเรยีนกลุ่มควบคมุที่จดัการเรยีนรูแ้บบปกติ พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ความรูด้้านชวีวทิยาหลงัเรียน สูงกว่านักเรยีนกลุ่ม
ควบคมุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ใหเ้ห็นว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Authentic 
Learning ในรายวิชาชีววิทยา ส าหร ับนักเรียน
ร ะ ดับชั ้น มัธ ย มศึกษา ปี ที่  4 โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ท าให้นกัเรยีน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาการเรียนที่สู งขึ้ น  
มีผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ที่สูงขึ้น จึงเป็น
วธิกีารอย่างหนึ่งที่มปีระสทิธิภาพในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูส้ าหรบันักเรยีน ที่สามารถน าไปปรบัประยุกต์ใช ้
กบัรายวชิาอื่นๆไดผ้ลการวดัทศันคติต่อการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยาแบบ Authentic Learning ของ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง พบว่า 
ในเกือบทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่า 
4.51 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด และคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

เท่ากบั 4.74 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบั 
Clif Mims. (2003). การน าการเรยีนรูข้องจริงมาใชใ้น
หอ้งเรยีนเพื่อใหค้วามรูท้ี่ไดร้บัจากนักเรยีนในห้องเรยีน
สอดคล้องกบัสถานการณ์การเรยีนรู้ของโลกแห่งความ
เป็นจรงิ การเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิมอบโอกาสให้ครูน าโลก
ภายนอกเขา้มาในห้องเรยีน กระบวนการนี้เปิดโอกาสให้
นักเรียนส ารวจอภิปรายและสร้างแนวคิดและ
ความสัมพันธ์ ในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาและ
โครงการในโลกแห่งความจรงิ แนวทางส าหรบัครูผูส้อน
ในการฝึกการเรียนรู้ที่แท้จริงจะถูกน าเสนอ  และ
สอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับวิทยา อุปัฌา (2557)  
ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ท์างการเรียน เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาจากการจัดการ
เรยีนรูด้ว้ยโปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณ์จาลองกบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบใชก้ารทดลอง เรื่องสารในชวีติประ
จาวนั ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โปรแกรมบทเรยีน
แบบสถานการณ์จ าลอง กลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา พบว่า 
นักเรยีนที่เรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณ์
จ าลองเรือ่งสารใน ชวีติประจ าวนั 
 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช ัน้ประถมศกึษา
ปีที่  6 มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  นักเรยีนที่เรยีนแบบ
ใช้การทดลอง เรื่องสารในชวีิตประจาวนั สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ช ัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มเีจตคติ
ทางวทิยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาหลงัเรยีน 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. กระทรวงศกึษาธกิารควรสนบัสนุนสง่เสรมิให้
มกีารพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย
ผา่นกระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
 2. ควรน าวธิีการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
Authentic Learning ไปปรบัทดลองใช้กบัรายวชิา
อื่นๆ เพื่อการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2 (4), 2562 : 16 – 26 
 

26 

7. เอกสารอ้างอิง 
บญุชม ศรสีะอาด. (2535). การวจิยัเบือ้งตน้. พมิพ์คร ัง้ที ่2. สวุรียิาสาสน์, กรงุเทพฯ.   
________.  (2546). การวจิยัส าหรบัคร.ู  สวุรียิาสาสน์, กรงุเทพฯ. 
ประสาท เนืองเฉลมิ.  (2560). การวจิยัการเรยีนการสอน. ส านกัพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรงุเทพฯ.   
ปณุฑรกิา น้อยนนท์.  (2559). การพฒันารปูแบบการประเมนิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ส าหรบัสาระวทิยาศาสตร ์
 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4.  วทิยานิพนธ์. ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิจยัและประเมินผล
 การศกึษา. คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. มหาสารคาม.   
วทิยา อุปัฌา. (2557). ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เจตคติทางวทิยาศาสตร์และทกัษะการแกปั้ญหาจากการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยโปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณ์จาลองกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบใชก้ารทดลอง เรือ่งสารใน
ชวีติปร าวนั ช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6. วทิยานิพนธ์. การศกึษามหาบณัฑติ สาขา เทคโนโลยีและการสื่อสาร. 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. มหาสารคาม.   

Clif Mims. (2003). Authentic Learning : A practical introduction and guide for implementation. The University 
of Memphis. https://www.researchgate.net/ publication/228395999. Authentic Learning   
A practical introduction and guide for implementation.  Article (PDF Available) • December 2003. 

 Online. [accessed Jan 02. 2019]. 
Lam Bick Har. (2005-2013). What is Authentic Learning?. The Hong Kong Institute of Education. [Online] 

From: https://www.eduhk.hk/aclass/Theories/AuthenticLearning_28June.pdf. [accessed Dec 20 
 2018]. 


