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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั (1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น

ฐานในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี2 ให้มีคุณภาพดี และมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ

การใชชุ้ดกิจกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนอาํนวยวิทย ์

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จงัหวดัสมุทรปราการจาํนวน 323 คน กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

87 คน ซ่ึงได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sam[ling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหเป็นฐาน จาํนวน 5 ชุกิจกรรม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาํนวน 30 ขอ้ แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม สถิติพื้นฐานท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน โดยใช ้t-test for Dependent Sample 

ผลการวิจยัพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ด้วย

ตวัเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียเท่ากบั 90.87/88.67ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ ์75/75 ท่ีกาํหนด (2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า ค่าความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.01 และมีค่าเบ่ียนเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.99 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



Abstract 

 The purpose of this study were : (1 )  to develop a Problem-Base learning activity series in 

Independent Study, Mathayomsuksa 2 students To provide good quality And effective 75/75 (2) to 

compare self-study learning achievement. Of Mathayomsuksa 2 students (3) to study the satisfaction 

with the use of the activity series of Mathayomsuksa 2 students 

Population is grade 2 students in the second semester of academic year 2013. 

Amnuvat school Samples of Samutprakarn Educational Service Area 1 , Samut Prakan, 

Samutprakarn, Thailand. There are 30  items in the self-study learning achievement test. The basic 

statistics used for data analysis were percentage, standard deviation Comparative analysis of pre-

test and post-test scores using t-test for Dependent Sample 

The results of this research are as follows: (1) Problem-based Learning Series in Self-Study 

For the students in Mathayom 2, the average efficiency was 90.87 / 88.67, which was higher than the 

7 5 / 7 5  criterion. (2 )  The students had higher learning achievement than before. The statistical 

significance was 0 .05  (3 ). Student satisfaction was at a moderate level. The mean (X ̅=3 .01 ),(S.D. 

=0.99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนํา 

จากแนวการจดัการศึกษาในปัจจุบนัพบว่า    การจดัการเรียนการสอนไดมุ่้งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 

โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้บทบาทในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถคิดเป็น  ทาํเป็น และแกปั้ญหา

เป็น  สําหรับหลักสูตรวิชาการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง หรือ Independent Study  : IS นั้ น ได้มีการจัด

แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ดว้ยกนั ประกอบดว้ย IS1- การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้(Research 

and Knowledge Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนกาํหนดประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐาน คน้ควา้หาความรู้ 

และฝึกทกัษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์องคค์วามรู้  IS2-การส่ือสารและการนาํเสนอ (Communication and 

Presentation) เป็นสาระท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาวิธีการถ่ายทอด ส่ือสารความหมาย แนวคิด

ขอ้มูล และองคค์วามรู้ดว้ยวิธีการนาํเสนอท่ีเหมาะสม หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และIS3-การ

นําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนนําหรือประยุกต์องค์

ความรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดบริการสาธารณะ (Public Service ) 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2555)  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   (PBL)   เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนนอกจากไดรั้บความรู้แลว้ ผูเ้รียนยงัไดท้กัษะในการคิดวิเคราะห์   คิดแกปั้ญหา  

มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหารวมถึงการฝึกทกัษะต่างๆ  

การใช้ส่ือการสอนในรูปของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด และเป็นวิธีการใชส่ื้อการสอนท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการสอนทุกระดบั (กรองกาญจน์ อรุณรัตน์.2536: 

193-194) มีความน่าสนใจ และนาํไปใชใ้นการสอนวิชาต่างๆ ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมการใชส่ื้อการสอน

แบบประสม(Multimedia) ท่ีจัดข้ึนสําหรับหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา (รุ่งทิวาจักร์กร. 

2527:88) ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมไดห้ลากหลายและชุดกิจกรรมยงัมีอยูห่ลายรูปแบบใหเ้ลือกตามตอ้งการ 

การสอนวิทยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้และคาํตอบของปัญหาดว้ย

ตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผล และแสวงหาความรู้เพื่อเช่ือมโยงความคิดไปสู่แนวทางท่ีจะ

แกปั้ญหา ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการ

สอนตามปกติ (กรมวิชาการ.2535:88) 

จากงานวิจยัต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา พบว่าในรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการศึกษาในเร่ือง

การพฒันาชุดเคร่ืองมือการประเมินการเรียนรู้ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แต่ยงัไม่พบงานวิจยัใดท่ีมี

การพฒันาชุดกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาหาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงถือโอกาสในการพฒันาชุด



กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning)  ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

โดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning) นาํไปใช้ในการจดัการ

เรียนรู้ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในวิชาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง(IS) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

รูปแบบการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) โดยมีรูปแบบการวิจยัแบบ One 

Sample Pre-test Post-test Design ซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนการสอนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน(PBL) โดยมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งก่อน และหลงัการทดลอง 

รูปแบบการวิจัยแบบ One Sample Pre-test Post-test Design 

กลุ่มทดลอง                                        O1---------------X---------------O2 
 

 

O1 หมายถึง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง 

X   หมายถึง การจดัการเรียนการสอนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

O2 หมายถึง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลหลงัการทดลอง 

 

 

ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL) ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง(IS) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนการดาํเนินงานการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

(PBL) ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ  และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน(PBL) ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(IS) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษา



คน้ควา้เร่ืองการพฒันาชุดเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL)และไดส้ร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จาํนวน 

5 ชุดและนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะใน

การปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่างๆ 

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคาํแนะนําของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ แลว้จึงนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

รามคาํแหง จาํแนกเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลางและตํ่า อยา่งละ 1 คนเพื่อปรับปรุงดา้นการใช้

ภาษา ภาพประกอบและเน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนสาธิตรามคาํแหง จาํนวน  30 คน จาํแนกเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลางและตํ่า อยา่งละ 

10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ในวิชาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

ในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL) ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(IS) 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตรามคาํแหงจาํนวน 87 คน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ศึกษาค้นควา้ด้วยตัวเอง(IS) ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน จากนั้ นดําเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือ

ดําเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินแล้วจึงทําการทดสอบหลังเรียน  (Posttest) โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง(IS)ชุดเดียวกนั นาํคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มาเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารทดสอบค่าที (dependent samples t-test) 

 

ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน(PBL) ในวชิาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น

ฐาน(PBL) ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(IS) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2เพื่อมาสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตรามคาํแหง จาํนวน 87 คน  หลงัการทดลองใชชุ้ด



กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL) ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(IS) ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากนั้นนาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนมาตรวจความสมบูรณ์ และนาํขอ้มูลมา

วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง จาํนวน 11 หอ้ง จาํนวน 323 คน โรงเรียนสาธิตรามคาํแหง ปีการศึกษา2559 

กลุ่มตัวอย่าง 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 2 ห้อง จาํนวน 

87 คน โรงเรียนสาธิตรามคาํแหง ปีการศึกษา2559  โดยดาํเนินการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเลือกโรงเรียน ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ 

เลือกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นแหล่งของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล และมีรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหรือโครงงาน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาผลการเรียน

โดยภาพรวมของนกัเรียนแลว้พบว่ามีความหลากหลาย มีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง ปานกลาง 

และตํ่า จึงเหมาะแก่การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อฝึกทกัษะของผูเ้รียนในยุค

ศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

2. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัทาํการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก

เลือกหอ้งเรียน ท่ีกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

• ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL)  

คร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

• แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

• แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม 



การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ขั้นตอนการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)  

ในการสร้างชุดกิจกรรม ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.2. สร้างชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

1.3. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรม 

1.4. ในขั้นตอนพฒันาชุดกิจกรรมน้ีนั้น ไดส้ร้างชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

• ชุดกิจกรรมท่ี 1:  เร่ือง การตั้งปัญหาและสมมติฐาน 

• ชุดกิจกรรมท่ี 2:  เร่ือง วางแผนขั้นตอนการดาํเนินงาน และใชก้ระบวนการสืบคน้ขอ้มูล

และรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ชุดกิจกรรมท่ี 3:  เร่ือง ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้เก่ียวกบัประเดน็ท่ีเลือก และตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา 

• ชุดกิจกรรมท่ี 4:  เร่ือง วิเคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยสถิติท่ีเหมาะสม 

• ชุดกิจกรรมท่ี 5:  เร่ือง สงัเคราะห์และสรุปองคค์วามรู้ 

 

วธีิการหาคุณภาพของชุดกจิกรรม 

• ตรวจสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยผูเ้ช่ียวชาญในวิชาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม และแบบทดสอบในชุด

กิจกรรม โดยมี 5 ตวัเลือก โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 



• นําชุดกิจกรรมท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้กับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใชเ้กณฑม์าตรฐาน 75/75  ผูว้จิยัไดด้าํเนินขั้นตอนดงัน้ี 

• ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตรามคาํแหง จาํแนกเป็นนกัเรียนท่ีมีผล

การเรียนสูง ปานกลางและตํ่า อยา่งละ 1 คนเพื่อปรับปรุงดา้นการใชภ้าษา ภาพประกอบและ

เน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตรามคาํแหง จาํนวน  30 คน 

จาํแนกเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลางและตํ่า อยา่งละ 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์75/75 

การยอมรับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม พิจารณาจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 75/75 

75 ตัวแรก (E1) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดจากการประเมิน

แบบทดสอบหลงัจากการจดัการเรียนการสอนดว้ยชุดกิจกรรมมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ75 

75 ตวัหลงั (E2) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจากการทาํแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ75 

• นาํชุดกิจกรรมท่ีไดป้ระสิทธิภาพไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

• ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบ โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารและหนงัสือคู่มือต่างๆ 

• กาํหนดจุดประสงคข์องการทดสอบ เพื่อเป็นแนวทางการออกขอ้สอบ 

• สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

• หาค่าความเท่ียงตรง โดยนาํชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพื่อทาํการประเมิน

แบบทดสอบ 

• นาํมาแกไ้ขปรับปรุง 

• นาํแบบทดสอบท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเลก็ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 



• นาํผลการทดสอบท่ีสร้างข้ึน มาตรวจให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได ้1 

คะแนน ตอบผิดหรือตอบมากกว่า 1 ตวัเลือก ได ้0 คะแนน จากนั้นนาํไปวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่าย (p) ค่าอาํนาจการจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น (KR-21) ซ่ึงมีดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ

เคร่ืองมือวดัท่ีสาํคญั คือ ค่าความยากง่าย (p) มีตั้งแต่ 0.50 – 0.96 ซ่ึงอยูใ่นค่าความยากง่ายระดบั

ปานกลาง ค่อนขา้งง่าย และระดบัง่าย และค่าอาํนาจการจาํแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

มีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.75 และมีความค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบมีค่าระหว่าง 0 – 1 เกณฑ์ความ

เช่ือมัน่ท่ียอมรับไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.75 ข้ึนไป 

• นาํแบบทดสอบไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3. ขั้นตอนการสร้างวดัความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (IS) 

ในการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

• กาํหนดแผนผงัการสร้างแบบสอบถามตามประเด็นท่ีตอ้งการสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่ง

ประเด็นเป็น 3 ส่วน คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรม และดา้นการใชภ้าษาและการส่ือสาร รวม 20

ขอ้กาํหนดรูปแบบการประมาณค่าออกเป็น 5 ระดบั 

• จดัพิมพแ์บบวดัความพึงพอใจฉบบัร่าง 

• ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน พจิารณาความเหมาะสมของขอ้คาํถาม

กบัแผนผงัการสร้างแบบสอบถาม แลว้นาํผลการพิจารณามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

พบวา่ ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าระหวา่ง .67 – 1.00 แสดงวา่ขอค้าํถามมีความตรง 

• จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ในส่วนของขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยัเม่ือเสร็จส้ินแลว้นั้นจะนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผล

ต่อไป 

 

 

 

 

 



ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอผลการวิจยัและแปรความหมายตามลาํดบัดงัน้ี 

ตอนที ่1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวชิา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน

ในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวชิา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 

ตารางที ่1 

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 

นกัเรียน

กลุ่ม

ตวัอยา่งคน

ท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 

(ชุดกิจกรรม) 

คะแนนรวม คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการ

เรียน ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 ชุดท่ี4 ชุดท่ี5 

10 10 10 10 10 50 30 

1 8 10 10 8 9 45 27 

2 10 9 9 8 10 46 27 

3 10 9 8 10 8 45 25 

4 8 9 8 10 10 45 26 



5 10 10 9 8 9 46 29 

6 9 9 10 8 10 46 25 

7 10 9 9 8 10 46 28 

8 10 8 8 10 9 45 26 

9 9 9 10 9 8 45 28 

10 10 10 9 10 9 48 29 

11 10 9 8 9 9 45 27 

12 9 10 8 7 9 43 23 

13 10 8 9 10 9 46 27 

14 10 9 9 9 8 45 26 

15 10 8 10 10 9 47 29 

16 9 9 8 10 8 44 24 

17 10 9 9 8 8 44 26 

18 9 8 10 9 10 46 26 

19 10 9 9 8 10 46 28 

20 9 9 8 10 8 44 23 

21 10 9 9 9 9 46 28 

22 9 10 8 7 9 43 25 

 

 

 



ตารางที ่1 (ต่อ) 

นกัเรียน

กลุ่ม

ตวัอยา่ง

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 

(ชุดกิจกรรม) 

คะแนน

รวม 

คะแนน

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการ

เรียน ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 ชุดท่ี4 ชุดท่ี5 

10 10 10 10 10 50 30 

23 10 9 9 8 10 46 29 

24 9 10 8 10 9 46 26 

25 9 9 8 10 8 44 24 

26 10 9 9 8 10 46 28 

27 10 9 9 8 9 45 27 

28 9 8 10 10 9 46 27 

29 10 9 9 8 10 46 26 

30 10 9 9 10 10 48 29 

รวม 286 271 266 267 273 1363 798 

เฉล่ีย 9.53 9.03 8.87 8.9 9.1 45.43 26.6 

ผลลพัธ์ /  90.87 88.67 

  

จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 พบวา่ มีค่า E1/E2 เท่ากบั 90.87/88.67 แสดงวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้



แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีตั้งไว ้คือ 75/75 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาํนวนทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม 

ตารางที ่2 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

คะแนน Mean SD t 

ก่อนเรียน 16.37 4.49 0.000* 

หลงัเรียน 22.55 4.05 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 2 เม่ือเปรียนเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั

เรียนท่ีเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา

เป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองพบว่าเม่ือทดสอบดว้ยสถิติ t-test แบบ One Sample test 

ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

 

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ตารางที ่3 



ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานใน

วิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ลาํดบั รายการประเมิน ระดบัการประเมิน การแปล 



 

 S.D ผล 

 

1 

ด้านเน้ือหา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

2.75 

 

1 

 

ปานกลาง 

2 เน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกบัรายวชิา 3.14 1 ปานกลาง 

3 นกัเรียนคิดวา่ไดรั้บประโยชน์จากชุดกิจกรรมค่อนขา้งมาก 2.75 1 ปานกลาง 

4 เน้ือหาของแต่ละชุดกิจกรรมมีความต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั 1.79 1.73 นอ้ย 

5 เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึนเม่ือใชชุ้ดกิจกรรม 4.32 0.58 มาก 

 รวมเฉลีย่รายด้าน 2.93 1.06 ปานกลาง 

 

6 

ด้านกจิกรรม 

กิจกรรมมีความแปลกใหม่ กระตุน้ความสนใจ 

 

3.03 

 

0.58 

 

ปานกลาง 

7 ชุดกิจกรรมทาํแลว้เกิดสนุกสนานเพลิดเพลิน 2.75 1.15 ปานกลาง 

8 ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามรู้มากข้ึน 2.33 0.58 ปานกลาง 

9 รู้สึกเบ่ือเวลาทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.13 0.58 ปานกลาง 

10 อยากทาํกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีในวชิาอ่ืน 2.98 0.58 ปานกลาง 

11 อยากเขา้ร่วมทาํกิจกรรมในชุดกิจกรรมทุกคร้ัง 3.37 1 ปานกลาง 

12 รู้สึกวา่เวลาในการทาํกิจกรรมผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 3.98 0.58 ปานกลาง 

13 กิจกรรมฝึกทกัษะการคิด น่าศึกษาคน้ควา้ 4.41 0.58 ปานกลาง 

14 ชุดกิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรม 1.48 1.73 นอ้ย 

15 กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนคน้พบคาํตอบท่ีสงสัย

ดว้ยตนเองหรือหมู่คณะ 
3.21 0.58 ปานกลาง 

16 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนใชท้กัษะทางวทิยาศาสตร์ 3.98 1.15 ปานกลาง 

รวมเฉล่ียรายดา้น  3.12 0.83 ปานกลาง 



ตาราง 3 (ต่อ) 

ลาํดบั รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน การแปล 

ผล  S.D 

 

17 

 

ด้านการใช้ภาษาและการส่ือสาร 

คาํช้ีแจงในชุดกิจกรรมมีความชดัเจน 

 

4.01 

 

0 

 

ปานกลาง 

18 ชุดกิจกรรมส่ือสารไม่ชดัเจน อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ไม่สามารถทาํกิจกรรม

ต่อได-้ 
3 2 

ปานกลาง 

19 รูปแบบตัวอักษรและภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร มีความสวยงามและ

น่าสนใจ 
3.42 0.58 

ปานกลาง 

20 เน้ือหาในใบกิจกรรมมากเกินไป ไม่อยากอ่าน- 1.48 1.73 นอ้ย 

 รวมเฉล่ียรายดา้น 2.98 1.08 ปานกลาง 

 รวมเฉล่ีย 3.01 0.99 ปานกลาง 

 

จากตาราง 3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นต่างๆรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 3.01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า รายดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 3.12 

มีค่าเฉล่ียสูงกว่าดา้นอ่ืนๆ รองลงมาคือ รายดา้นการใชภ้าษาและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 2.98 ส่วนรายดา้น

เน้ือหามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.93 

เม่ือพิจารณารายด้านเน้ือหา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.93 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึนเม่ือใชชุ้ดกิจกรรม  มีค่าเฉล่ีย 4.32 มีคะแนนสูงกว่าขอ้อ่ืน 

และรองลงมาคือ เน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกบัรายวิชา มีค่าเฉล่ีย 3.14 ส่วนขอ้ท่ีมี

คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เน้ือหาของแต่ละชุดกิจกรรมมีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน มีค่าเฉล่ีย 1.79  
  



เม่ือพิจารณารายดา้นกิจกรรม พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอมาก มีค่าเฉล่ีย 3.12 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า กิจกรรมฝึกทักษะการคิด น่าศึกษาค้นควา้ มีค่าเฉล่ีย 4.41 มีคะแนนสูงกว่าข้ออ่ืน และ

รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนคน้พบคาํตอบท่ีสงสัยดว้ยตนเองหรือหมู่คณะ 

มีค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ชุดกิจกรรมสอดคลอ้งกับเวลาท่ีใช้จดักิจกรรม มี

ค่าเฉล่ีย 1.48 

เม่ือพิจารณารายด้านการใช้ภาษาและการส่ือสาร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 2.98 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คาํช้ีแจงในชุดกิจกรรมมีความชัดเจน  มีค่าเฉล่ีย 4.01 มี

คะแนนสูงกว่าขอ้อ่ืน และรองลงมาคือ ชุดกิจกรรมส่ือสารไม่ชัดเจน อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ไม่สามารถทาํ

กิจกรรมต่อได ้มีค่าเฉล่ีย 3.42  ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนน 

ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏผลดงัน้ี 

วถัตุประสงค์ ข้อที ่1 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 พบวา่ มี

ค่า E1/E2 เท่ากบั 90.87/88.67 

วถัตุประสงค์ ข้อที ่2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

วถัตุประสงค์ ข้อที ่3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ค่าความพึง

พอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.01 และมีค่าเบ่ียนเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 0.99 

 

 



การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานใน

วิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีขอ้ควรอภิปราย  

1. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 พบว่าโดยภาพรวมมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการและผลลพัธ์ E1/E2 เท่ากบั 90.87/88.67 ซ่ึง

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ในการพฒันาชุดกิจกรรมทาํให้นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทาง

ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ และให้นกัเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่ม สามารถ

อภิปรายผล สรุปผลและร่วนกนัแสดงคิดเห็นได ้

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา

เป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส้ถิติ t-test  ผล

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ไดท้ดลองใชชุ้ดกิจกรรมจะพบวา่หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมใหล้งมือปฏิบติั

จริง ทาํงานเป็นกลุ่ม และศึกษาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง และมีการมุ่งเนน้กระยวนการกลุ่ม อนัเป็น

ปัจจยัท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน 

3.  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเฉล่ีย  และมีค่าเบ่ียนเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้จากการวิเคราะห์

แบบประเมินความพึงพอใจ ไดส้รุปปัจจยัท่ีทาํใหค่้าความพึงพอใจอยูร่ะดบัปานกลางคือ เพราะเน้ือหา

ของกิจกรรมเยอะทาํใหค้วามสนใจในชุดกิจกรรมนอ้ยลง ผูว้ิจยัตอ้งปรับปรุงในส่วนของเนอ้หาให้

กระชบัข้ึนและเพิ่มเติมในส่วนของรูปภาพต่างๆมากข้ึน เพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาการใชชุ้ดกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1.1. ครูผูส้อนตอ้งศึกษาวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรม และควรศึกษาคาํ

ช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมอยา่งละเอียด เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถดาํเนินการจดักิจกรรม

โดยใชชุ้ดกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.2.  ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมอย่างรอบรู้และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ และสามารถประยกุตใ์ชชุ้ดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบับริบท

ของชั้นเรียน เพื่อทาํใหก้ารเรียนรู้ประสบความสาํเร็จสูงสุด 

 

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1. ควรมีการนาํแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปขยายผลใชก้บัการ

จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป 

2.2. ควรมีการนาํแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปขยายผลใชก้บัการ

จดัการเรียนรู้ในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง. 

กรุงเทพฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

ถวลัย ์มาศจรัส(2548). คู่มือความคดิสร้างสรรค์มในการจัดทาํนวตักรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ธาร

อกัษร. 

ถวลัย ์มาศจรัส และ มณี เรืองขาํ.(2549). นวตักรรมชุด แนวการจัดการเรียนการสอนโครงงาน(project). 

กรุงเทพมหานคร : ธารอกัษร. 

ธเนศ ขาํเกิด (2548). การสร้างสรรค์ความรู้ตามทฤษฎCีonstructionism. วารสารเทคโนโลย ี(สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น),31/(176) 

เสาวนีย ์เช้ือทอง. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถในการคดิ

วจิารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที3่ ทีเ่รียนโดยใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ส่งเสริมพฒันา

สมอง.ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อภิญญา เคนบุปผา. (2546). การพฒันาชุดกจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติของสาร 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(วทิยาศาสตร์ศึกษา).กรุงเทพฯ : 

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2545). การจัดกระบวนการเรียนรู้ : เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั.พิมพค์ร้ังท่ี2 

กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน ์

ภฤดา เลียบสูงเนิน. (2550). ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เร่ือง 

สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1. การศึกษาคน้ควา้

อิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 



รัชนีย ์ ดวงประทุม. (2548). ศึกษาเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ความคงทน ความพงึพอใจและทกัษะชีวิต กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองนํา้ ฟ้า ดวงดาว ช้ันประถมศึกษาปีที ่5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2546). การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์หลกัสูตร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุ สภาลาดพร้าว. 

สรไกร  วรครบุรี. (2549). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวชิาวทิยาศาสตร์

เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ และสัตว์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD.วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 

Houston, Robert W.;& et al. 1972. Developing Instruction Modules ; A Modulate System for Writing 

Modules. Texas: University of Houston 

Good, C.V. 1973. Dictionary of Education. New York .McGraw-Hill Book  

Company. 

Frankel, Edward. 1960. A Comparative Study of Achieving and Under Achieving High School Boys 

of High Intellectual Ability.Science Education. 40(4):281-289; October. 

 

 

 

 

 

 


	 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบ โดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและหนังสือคู่มือต่างๆ
	 นำแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน

