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การพฒันามโนมติและทกัษะการจ าแนกทางวทิยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนคลองล าเจียก 
โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

ศิรินนัท ์ ศิริโธ* 

 
บทคดัย่อ 

 วชิาวทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีหาค าตอบเพื่อตอบค าถามส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ ซ่ึงมี
กระบวนการคน้หาความรู้อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได ้จากประสบการณ์
ในการสอนวทิยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนยงัขาดทกัษะกระบวนการคิด การ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และยงัขาดความรับผดิชอบในการท างาน ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิจยัในคร้ังน้ีข้ึน
ซ่ึงมีจุดประสงค ์(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (2)เพื่อพฒันามโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม หลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้ (3)เพื่อพฒันาทกัษะการจ าแนกทางวทิยาศาสตร์ (4)เพื่อวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงั
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม จากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และทดลองใชก้บันกัเรียนพบวา่มีผลการวจิยัดงัน้ี (1) ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) นกัเรียนมีมโนมติ
ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ มีมโนมติ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) นกัเรียนมีทกัษะ
การจ าแนกอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนมีคะแนนเฉล่ีย 2.37  อยูใ่นระดบัดี (4) นกัเรียนมีเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม มีคะแนนเฉล่ีย 4.03 อยูใ่น
ระดบั ดี 

 
ค าส าคญั :   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้,   มโนมติทางการเรียนวทิยาศาสตร์,  ทกัษะการจ าแนก,    

      เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
 
บทน า 
  วชิาวทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีหาค าตอบเพื่อตอบค าถามส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ ซ่ึงมี
กระบวนการคน้หาความรู้อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได ้และการให้
การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา 
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลย ีความเช่ือมัน่ใน 
ตนเอง ความยดืหยุน่ การจูงใจตนเอง และความตระหนกัในสภาพแวดลอ้ม  และความสามารถใช ้
 

*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
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ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์จากประสบการณ์
ในการสอนวทิยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนยงัขาดทกัษะกระบวนการคิด การ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และยงัขาดความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นสาเหตุท าให้มโน
มติทางการเรียนของนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากนกัเรียนไม่ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย จึงท าใหไ้ม่มีคะแนนเก็บ นกัเรียนขาดความใส่ใจในการอ่านหนงัสือเพื่อเตรียมสอบ ขาด
ความเขา้ใจในวชิานั้นอยา่งแทจ้ริง อาศยัการท่องจ าในการท าขอ้สอบ  เม่ือนกัเรียนเจอกบัขอ้สอบท่ี
มีการคิดวเิคราะห์  ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถท าไดแ้ละเม่ือเจอกบัขอ้สอบท่ีมีโจทยย์าวๆ นกัเรียนมกั
ขา้มในขอ้นั้นไป เน่ืองจากนกัเรียนขาดความกระตือรือร้นท่ีจะท า 

จากปัญหาท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และงานวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามโนมติทางวทิยาศาสตร์ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัจึงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโรงเรียน
คลองล าเจียกยงัไม่มีการใชชุ้ดกิจกรรมในการพฒันามโนมติทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน พฒันาทกัษะการจ าแนก และ 
มโนมติทางการเรียน เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อพฒันามโนมติทางวทิยาศาสตร์เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้  
3. เพื่อพฒันาทกัษะการจ าแนกทางวทิยาศาสตร์  
4. เพื่อวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. นกัเรียนมีมโนมติเร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. นกัเรียนมีทกัษะการจ าแนกอยูใ่นระดบัดี 
4. นกัเรียนมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

อยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2  ภาคเรียนท่ี 1  
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ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองล าเจียก ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีนกัเรียน 31 คน  
 
2. ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการจ าแนก มโนมติทางวทิยาศาสตร์ เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
 

3. เน้ือหาทีใ่ช้วจัิย 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  แบ่ง

ออกเป็น หวัเร่ืองยอ่ย  ดงัน้ี 
3.1 ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ 
3.2 ประชากรและกลุ่มส่ิงมีชีวติ 
3.3 ห่วงโซ่อาหาร 
3.4 สายใยอาหาร 
3.5 ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ 
3.6 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ใชเ้วลาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 ในระหวา่งวนัท่ี 16 พฤษภาคม – 20 กนัยายน  

2561  จ  านวน 12 ชัว่โมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลอง
ล าเจียก ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ภายในมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้และพฒันาไดด้ว้ยตนเอง ภายในชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย ใบความรู้  กิจกรรมบตัรค า แผนผงัสรุปความรู้ แบบฝึกหดั  มีวธีิการสอนโดยใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน คือ 
  1. ขั้นสังเกตเพื่อระบุปัญหา 
  2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 
  3. ขั้นรวบรวมขอ้มูล 
  4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5. ขั้นสรุปผล 
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ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหวัขอ้ยอ่ยทั้งหมด 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
  1.ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ ประกอบดว้ย ใบความรู้  บตัรค าส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ  

กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหดั 
2. ประชากรและกลุ่มส่ิงมีชีวติ ประกอบดว้ย ใบความรู้  บตัรค าประชากร กลุ่ม 

ส่ิงมีชีวติ  กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหดั 
3. ห่วงโซ่อาหาร ประกอบดว้ย ใบความรู้  บตัรค าสัตวแ์ละพืช กระดาษปรู๊ฟ  

แบบฝึกหดั 
4. สายใยอาหาร ประกอบดว้ย ใบความรู้  บตัรค าสัตวแ์ละพืช กระดาษปรู๊ฟ 

แบบฝึกหดั 
5. ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ ประกอบดว้ย ใบความรู้  บตัรค าความสัมพนัธ์ของ 

ส่ิงมีชีวติ กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหดั 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย ใบความรู้  บตัรค าทรัพยากรธรรมชาติ  

กระดาษปรู๊ฟ แบบฝึกหดั 
3. ทกัษะการจ าแนก หมายถึง การจดัจ าแนกส่ิงของหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

โดยพิจารณาจากลกัษณะท่ีเหมือนกนั สัมพนัธ์กนั หรือแตกต่างกนัของส่ิงของหรือเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ วธีิการจ าแนก เลือกใชล้กัษณะหรือคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงของวตัถุเป็นเกณฑใ์น
การแบ่งกลุ่มยอ่ย เกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกประเภทมี 3 อยา่งไดแ้ก่ ความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสัมพนัธ์ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. นกัเรียนมีมโนมติทางการเรียนเร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้ 
3. นกัเรียนมีทกัษะการจ าแนก 
4. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวชิา วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัฯ และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการคิดและการปฏิบติั 
การทางวทิยาศาสตร์จนเกิดความช านาญและความคล่องแคล่วในการใชเ้พื่อแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ตลอดจนหาวธีิการเพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นทกัษะ
การคิดของนกัวทิยาศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ สืบเสาะหาความรู้ และแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดแ้บ่งออกเป็น 13 ทกัษะ โดยยดึตามแนวของสมาคมอเมริกา
เพื่อความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ (The American Association for the Advancement of Science – 
AAAS) ซ่ึงประกอบดว้ย   ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทกัษะ และทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทกัษะ  

วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2542,3) กล่าววา่ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เป็นทกัษะทางสติปัญญานกัวทิยาศาสตร์และผูท่ี้น าวธีิการทางวทิยาศาสตร์มาแกปั้ญหา
ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้สืบเสาะหาความรู้และแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ธนภรณ์ กอ้งเสียง (2558, 12) กล่าววา่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มีความส าคญั
และจ าเป็นในการเสาะแสวงหาความรู้ช่วยใหคิ้ดเป็นแกปั้ญหาเป็นอยา่งมีเหตุผล 

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) กล่าววา่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นลกัษณะ  
ท่ีใชอ้ธิบายลกัษณะทัว่ไปของการคิดอยา่งมีเหตุผลท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้และมีความเขา้ใจในเน้ือหา
วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์จึงเป็นเป้าหมาย
ส าคญัในดา้นวทิยาศาสตร์ศึกษา 
 
ทกัษะการจ าแนก  

การจ าแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบ่งประเภทส่ิงของโดยหาเกณฑ ์หรือ
สร้างเกณฑใ์นการแบ่งข้ึน เกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกประเภทของส่ิงของมีอยู ่3 อยา่ง คือ ความ
เหมือน ความแตกต่าง และความสัมพนัธ์  
 จากการศึกษาความหมายของ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สรุปไดว้า่ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นทกัษะท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดและแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล และทกัษะการจ าแนก คือ การแบ่งประเภทของส่ิงของท่ีมีอยูต่ามเกณฑ์ท่ีก าหนด อาจ
แบ่งตาม ความเหมือน ความแตกต่าง หรือ การใชค้วามสัมพนัธ์  
 
เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) ไดก้ล่าวถึงเจตคติวา่ เป็น
คุณลกัษณะดา้นหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาเชิงการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด โดย
เจตคติต่อวทิยาศาสตร์จะมีธรรมชาติ เป็นอารมณ์ของผูเ้รียนโดยความรู้สึกจะผา่นกิจกรรมท่ี
หลากหลายไดแ้ก่ ความพอใจ ความศรัทธา ความซาบซ้ึงตระหนกัในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียน

http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/
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และเขา้ร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ วธีิคิดปฏิบติัการใชว้ทิยาศาสตร์อยา่งมี
คุณภาพไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย ซ่ึงคุณลกัษณะของผูท่ี้มีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี  

1. มีความอยากรู้อยากเห็น 
2. มีความละเอียดรอบคอบก่อนตดัสินใจ 
3. มีเหตุผล 
4. มีความเพียรพยายาม 
5. มีความใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
6. มีความซ่ือสัตยแ์ละมีใจเป็นกลาง 
วรรณทิพา รอดแรงคา้และพิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์(2542:น.6-7) ใหค้วามหมายวา่เจตคติเป็น

ลกัษณะท่าทีหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้สึกของแต่ละบุคคล ลกัษณะ
ของผูมี้เจตคติเป็นคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการเป็นนกัคิดหรือมีทกัษะการคิดและกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
 ทวทิชยั สุดชาฎา (2549: 48) ไดเ้สนอวธีิการท่ีจะสามารถวดัเจตคติ สรุปได ้3 รูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี  
   1. การสัมภาษณ์หรือการซกัถามโดยตรง  
   2. การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
   3. โดยการวดัในรูปขอ้เขียน   

สรุป เจตคติต่อวทิยาศาสตร์คือ ลกัษณะการแสดงออกของบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้สึก 
ความเขา้ใจและความคิดท่ีแสดงออกมา ปัจจุบนัมีการวดัเจตคติท่ีหลากหลายเช่น การสัมภาษณ์ การ
สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก และการใชแ้บบวดัเจตคติในรูปขอ้เขียน 

 
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
 ปรีชา  ชูวงศศิ์ริ ( 2525 ) ไดใ้หค้วามหมายของมโนมติทางวทิยาศาสตร์ไวว้า่ มโนมติทาง 
วทิยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดหลกัท่ีคนเรามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงช่วงใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวตัถุ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยท่ีความเขา้ใจดงักล่าวจะแตกต่างไปตามประสบการณ์
ของบุคคล 

ฉนัทนา เชาวป์รีชา ( 2532 )ไดใ้หค้วามหมาย มโนมติท่ีสอดคลอ้งกนัวา่  มโนมติ หมายถึง 
ความคิด ความเขา้ใจ ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอนัเกิดจากการสังเกต หรือไดรั้บ
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ หรือเร่ืองราวนั้นแลว้ใชคุ้ณลกัษณะของส่ิงเหล่านั้นมาประมวล
เขา้ดว้ยกนั เพื่อสรุปหรือให้ค  าจ  ากดัความ  
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 จากการศึกษาความหายของมโนมติ พบวา่ มโนมติ คือ ความคิด ความเขา้ใจท่ีมีต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง โดยอาศยัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ โดยความเขา้ใจนั้นอาจมีความแตกต่างกนัระหวา่ง
บุคคล 
 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง ท่ีรวบรวมส่ือ  กระบวนการ  และ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นส่ือกลางระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนตาม
จุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือสนองวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และประยกุตค์วามรู้มาใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหา ท าใหส้ามารถแกปั้ญหาทาง
การศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนได ้ เป็นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ืองผสมผสานสาระการเรียนรู้ดา้น
ต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนและสมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น  ค าใหม่ มีผูใ้หค้วามหมายของค าบางค าท่ีมีลกัษณะและ
ความหมายใกลเ้คียงกนั คือ ชุดการสอน 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2537 : 113 –114) ไดใ้หค้วามหมายของ ชุดการสอนไวว้า่ เป็นส่ือผสม
ประเภทหน่ึงซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองท่ีจะสอน มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาหน่วยการเรียน
หรือหวัเร่ือง และวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยใหมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ภพ  เลาหไพบูลย ์(2537 : 225) ชุดการสอน หมายถึง การรวบรวมส่ือการสอนอยา่ง
สมบูรณ์ตามแบบแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการสอน ชุดการสอนเป็นระบบส่ือ
ประสมส าเร็จรูปเพื่อให้ครูใชใ้นการสอน มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน คู่มือครู เน้ือหา รายการส่ือการ
สอน และเอกสารอา้งอิง 

ธานินทร์ ปัญญาวฒันากุล (2546)  กล่าววา่ ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ คือ นวตักรรม
การศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อหรืออุปกรณ์ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป น ามาจดัเป็นชุด เพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ส่งผลใหเ้กิดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

จากความหมายขา้งตน้สรุปคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ือท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตนเอง ไดท้ดลองหรือปฏิบติัดว้ยตนเองเกิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยมีส่ือการเรียนรู้
และอุปกรณ์ต่างๆท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียน 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นฤมล วฒันวกิิจ ศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เร่ืองสารและสมบติัของสารและทกัษะกระบวนการ
ทางทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ.์ จงัหวดัพระนคร-  
ศรีอยธุยา พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีสอนโดยการสอนปกติมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วนัทนา สิงห์นา (2559) ผลการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์
ต่อมโนมติ ลม ฟ้า อากาศ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีมโนมติ ลม ฟ้า อากาศ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

ปิยะวรรณ ช่างทอง (2558) การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชาย
เลน) เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางวทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยั
พบวา่นกัเรียนมีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  
นกัเรียนท่ีไดเ้รียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) มีทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง 

น ้าฝน คูเจริญไพศาล  น ้าฝน บุตรเนียร  ณัฐติกา เจริญศิริ และวริษฐา สมเจริญ (2557)  ผล
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองมลพิษโดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ผลการวจิยัพบวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองมลพิษโดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากและเม่ือทดลองใชชุ้ดกิจกรรมกบักลุ่มตวัอยา่งพบวา่มีค่า
ประสิทธิภาพ 80.00/71.11  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยั เร่ือง การพฒันามโนมติทางวทิยาศาสตร์และทกัษะการจ าแนก ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัวิง่แวดลอ้ม เป็น
วจิยัเชิงทดลอง เพื่อใหก้ารวจิยั บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัจึงก าหนดวธีิด าเนินการวจิยั 
ดงัน้ี 

1. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
       1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
       1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
       1.3 แบบวดัมโนมติทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
       1.4 แบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
       1.5 แบบแบบวดัทกัษะการจ าแนก 
 2.น าเคร่ืองมือไปตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม 
 3. น าเคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. นกัเรียนมีมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้ มีมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. นกัเรียนมีทกัษะการจ าแนกอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย  
4. นกัเรียนมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวติกบั

ส่ิงแวดลอ้ม มีคะแนนเฉล่ีย 4.03 อยูใ่นระดบั ดี 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเร่ือง การวจิยัเร่ือง การพฒันามโนมติทางวิทยาศาสตร์และทกัษะการจ าแนก 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองชีวิตกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ตามขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 3 ขั้นตอน พบวา่ 
การหาประสิทธิภาพรายบุคคล มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80/82 การหาประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ย มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.41/82.59 และการหาประสิทธิภาพภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.44/80.33 นัน่คือ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้ คือ80/80 เน่ืองจากผูว้จิยัไดท้  าการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมของชุดกิจกรรมก่อนน าไปทดลองประสิทธิภาพ และภายในชุดกิจกรรมเนน้
ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและเพื่อนต่างกลุ่ม ท าใหน้กัเรียนเกิดการสร้าง
องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ณฐัสิตา สมสมยั(2556) ผลการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์เร่ืองวงจรไฟฟ้าโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์พบวา่มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 84.26/85.75 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 เน่ืองจากในการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไดมุ้่งเนน้ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมและศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเองน าเสนอส่ิงท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยการใชก้ระบวนการกลุ่มและช่วยกิจการ
มีการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและมีการแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง  

2. มโนมติทางวทิยาศาสตร์ 
หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ คะแนนสอบสอบหลงั

เรียน มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 24.06 คะแนน สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
12.81 คะแนน มโนมติทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล วฒันวกิกิจ ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ นกัเรียน ท่ีเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยการสอนปกติ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ใชค้  าถามท่ีมี
ความหมาย จดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ ความอยากรู้อยากเห็นส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดต้ั้งสมมติฐาน ให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงบทบาทในการแสวงหาความรู้และกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบในประเด็นท่ี
ก าหนด เนน้การใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง  

3. ทกัษะการจ าแนก 
หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนมีผลคะแนนทกัษะการ

จ าแนกทางวทิยาศาสตร์  มีคะแนนผา่นเกณฑ ์สามารถจ าแนกโดยใชเ้กณฑใ์นการจ าแนกทั้ง 3 ดา้น 
คือ ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพนัธ์กนั ได ้05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล 
วฒันวกิกิจ ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนปกติ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึน   
มีการแทรกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีจดัข้ึนใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง โดยฝึกฝนการใชก้ระบวนการคิดหาเหตุผล เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 

4.  เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี 

ต่อวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย  4.03  อยูใ่นระดบั ดี  เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนไดล้ง
มือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง เกิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัและมีเน้ือหา
ภายในชุดกิจกรรมท่ีเรียงล าดบัความยากง่าย นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ภายในชุดกิจกรรมใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรลดบทบาทจากการเป็นผูส้อนมาเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าอธิบายเพิ่มเติม
ในเร่ืองท่ีนกัเรียนสงสัยเพื่อใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดความต่ืนตวัในการเรียน 

2. ควรมีการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากนกัเรียน 
มีความสนใจ อยากรู้อยากลอง เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และนกัเรียนมีบทบาททางการ
เรียนเรียนมากข้ึน ท าให้เกิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเกิดความรู้ท่ีคงทน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพฒันาทกัษะทางวทิยาศาสตร์ใน ทกัษะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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2. ในการแบ่งกลุ่มการเรียนของนกัเรียน ควรแบ่งกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามความ 
สามารถทางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหมี้ความชดัเจนก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจาก 
ในการแบ่งในคร้ังแรก แบ่งตามความสามารถของนกัเรียน ไม่ไดแ้บ่งตามความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์ 
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