
การพฒันาชุดก ิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ส่ิงมชีีวติกบัส่ิงแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ส าหรับผู้เรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
ลกัษิกา  ผลพิมาย* 

 
บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 3) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 4) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 จาํนวน 70 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย  ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
81.43/81.77  2)ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 3) ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 4) จิตวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
ค าส าคัญ :    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้,   วธีิการทางวทิยาสาสตร์,   ความรู้ทางวทิยาศาสตร์,    ทกัษะ  
                    กระบวนการทางวทิยาศาสตร์,    จิตวทิยาศาสตร์ 
 
บทน า 

ปี พ.ศ. 2557-2560 โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม ประสบปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึงแสดงให้เห็นไดจ้ากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ(O-NET) ปี 2557-2560 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มีผลคะแนนตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
ระดบัประเทศ โดยเม่ือวิเคราะห์ผลการสอบ พบวา่ ในสาระท่ี 1 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนมีคะแนนตํ่า 
จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขจึงไดศึ้กษารวบรวม
ขอ้มูลเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงมีหลายวธีิ เช่น ใชก้ารสอนท่ีหลากหลายผสมผสาน 
____________________________________________________________________________________ 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
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นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทางการศึกษา ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัการเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ชุดของส่ือผสม ท่ีมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจไม่น่าเบ่ือ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความอยากเรียนรู้ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดจิตวทิยาศาสตร์ โดยใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด นอกจากน้ีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ยงัสามารถ
ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนส่ือการสอนและอุปกรณ์การเรียนรู้ไดอี้กดว้ยนอกจากน้ีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยงั
ใชเ้ป็นตวัช่วยในการลดภาระของครูผูส้อน เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึนควรมีการ
ใชชุ้ดกิจกรรมการสอนร่วมกบัวธีิการสอนอยา่งมีในลาํดบัขั้นตอน ซ่ึงงานวจิยัน้ีมีการเลือกวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์มาใชอ้อกแบบชุดกิจกรรม 

วธีิการทางวทิยาศาสตร์ มีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา ซ่ึงเช่ือวา่พฒันาการ
ของเด็กจะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้(Constructivism)โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ใหม่ดว้ยตนเองความรู้ท่ีไดจ้ะมีความคงทนถาวรโดยครูเป็นเพียงผูจ้ดัประสบการณ์เรียน (พิมพนัธ์ 
เดชะคุปต,์ 2554, หนา้ 56) นอกจากน้ียงัเป็นการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีกระบวนการท่ีเป็น
แบบแผนมีขั้นตอนท่ีสามารถปฏิบติัตามได ้สามารถขยายความรู้และประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาผูว้ิจยัจึงมีความสนใจการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และจิตวทิยาศาสตร์ ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม ซ่ึง
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาในการนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์
ต่อไปได ้
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 



 

3 
 

สมมุติฐานของการวจัิย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใชว้ธีิการทาง

วทิยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนการเรียน 
3. ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง

วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม สูงกวา่ก่อนการเรียน 
4. จิตวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 

ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป ( ระดบั 4 ) 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากร : ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนท่ีกาํลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ี

กาํลงัศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 จาํนวน 83 คน 

กลุ่มตัวอย่าง : ผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม ท่ีกาํลงัศึกษาในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 70 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 

เน้ือหาทีใ่ช้ในการวิจัย : เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ สาระท่ี 1 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง 
ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  

ระยะเวลา : ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใชเ้วลาในการทดลอง 10 ชัว่โมง 
 

ตัวแปรทีใ่ช้ศึกษา 
ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนการสอนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 

ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ตวัแปรตาม คือ 1) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 2) ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  3) จิตวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 4) 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถพฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได ้

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทาง 
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วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได ้ 
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถพฒันาจิตวทิยาศาสตร์ในการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ได ้ 
4. ครูผูส้อนรายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มีทางเลือกในการสอนโดยนาํชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรง
ตามวตัถุประสงค ์ 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ ดงัน้ี  

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ชุดของส่ือผสมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบการสอนสาํหรับครู เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ใชส้อนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงในกิจกรรมทุกกิจกรรมมีการออกแบบรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ซ่ึงในชุดกิจกรรมประกอบไปดว้ย แบบทดสอบก่อน
เรียน กิจกรรม แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลย  โดยในชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมยอ่ย  7  กิจกรรม  จาํนวน 10 
ชัว่โมง ดงัน้ี  

กิจกรรมท่ี 1 สาํรวจประชากรและกลุ่มส่ิงมีชีวติในโรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม  จาํนวน 1 ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี 2 สาํรวจระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน  จาํนวน 2 ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี 3 ปัจจยัทางกายภาพท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวติ จาํนวน 1 ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี 4  พีระมิดและสายใยอาหารของส่ิงมีชีวิต จาํนวน 2 ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี 5 ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ จาํนวน 1 ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี 6 ทรัพยากรธรรมชาติ จาํนวน 2 ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี 7 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จาํนวน 1 ชัว่โมง 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีกระบวนการท่ีเป็นแบบ

แผนมีขั้นตอนท่ีสามารถปฏิบติัตามได ้มีกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียน 
อยากคน้ควา้ศึกษาหาความรู้ ลงมือปฏิบติั คน้พบคาํตอบดว้ยตนเองท่ีละขั้นตอน การสอนโดยวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นระบุปัญหา ขั้นท่ี 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลอง
และรวบรวมขอ้มูล ขั้นท่ี 4 ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล และขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปผล 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ความรู้วทิยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการทาํ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม และการทาํแบบทดสอบ 
เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถเชิงระบบท่ีใชใ้นการหาความรู้

และการแกปั้ญหาในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีจะวดัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ โดยวดั 5 ดา้น ดงัน้ี 1) การกาํหนด
ปัญหา  2) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  3) ทกัษะการทดลอง  4) การวเิคราะห์ขอ้มูล  
และ 5) การสรุปผล  

จิตวิทยาศาสตร์  
จิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง

ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มในดา้นความสนใจความชอบ ความศรัทธา ความตระหนกัในคุณค่าและโทษ 
สามารถวดัได ้6 ลกัษณะดงัน้ี คือ 1) มีความอยากรู้อยากเห็น 2) มีความละเอียดรอบคอบ 3) มีเหตุผล 4) มี
ความเพียรพยายาม 5) มีความใจกวา้ง และ 6) มีความซ่ือสัตย ์ 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ศกัด์ิศรี  ปาณะกุล (2550, หนา้ 7-8 ) กล่าวถึงคุณค่าของส่ือการเรียนรู้ วา่มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้

ไดดี้ข้ึนดว้ยการจดัประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัและเขา้ใจไดง่้ายข้ึนในเวลา
ท่ีกาํหนดหรือรวดเร็วกวา่การไม่ใชส่ื้อ ผูเ้รียนจะสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดม้าก  แม่นยาํและคงทนถาวร
ยิง่ข้ึน  และเกิดประสบการณ์ อยา่งกวา้งขวาง แปลกใหม่ และมีคุณค่า ซ่ึงนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีบรรลุเป้าหมาย
และคาดหวงัของผูเ้รียนและครูผูส้อน 

วนัวสิาข ์ ศรีวไิลและสพลณภทัร  ศรีแสนยงค(์2556:124) ท่ีศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองพืช สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารสอนแบบผสมผสาน 
พบวา่ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีผลทาํใหท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของนกัเรียนหลงัเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนโดยมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน  

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545, หนา้ 110) กล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้วา่มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
แบบรายบุคคล ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนดัความสนใจตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละคน ช่วย
ขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนช่วยใหผู้เ้รียน เรียนไดด้ว้ยตวัเอง เพราะผูเ้รียนสามารถนาํ เอา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชไ้ดทุ้กสถานท่ีทุก แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

สุภาภรณ์ สุขจิต(2554, หนา้ 82)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง สาร
ชีวโมเลกุล สาํหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียน เร่ืองสารชีวโมเลกุล หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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ประวติร  ชูศิลป์(2542, หนา้ 3-4) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทาํการทดลอง
ดว้ยตนเอง จริงตามแบบเรียนหรือท่ีหลกัสูตรกาํหนดไวน้ั้นจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์   

ไรเลย ์(อุไรรัสม ์ฉ่ิงเล็ก. 2545 : 35 ; อา้งอิงมาจาก Riley. 1975) ศึกษาพบวา่ ผลการฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยนกัเรียนไดล้งมือการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์ทาํให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาไป พร้อมๆ กบัการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  

ศริวรรณ  เจษฎารมย ์ (2551:40) รายงานผลการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทั้ง 11 ทกัษะของผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียหลงั การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองทุกทกัษะ  

สุวธิดา ลา้นสา (2558, หนา้ 1345) ไดพ้ฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และจิตวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จากงานวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  

อดุลย ์คามิตร (2555, หนา้ 105-106) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
และเทคนิค SQ3R  เร่ืองสารและสมบติัของสาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ 
ผูเ้รียนจิตวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยชุดการเรียนการสอนท่ีเนน้ 
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็นขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
1)  ดาํเนินการวดัความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ก่อนเรียนดว้ยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  
2) ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

วธีิการทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  
3) ดาํเนินการวดัความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  
4) ดาํเนินการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบประเมินทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 70 คน 
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5) เปรียบเทียบความรู้ทางวทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

6) ดาํเนินการวดัจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียน ดว้ยการใชแ้บบประเมินทกัษะจิตวทิยาศาสตร์ กบันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 70 คน พร้อมวเิคราะห์ผล 

7) สรุปผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

   
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ดาํเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 ทดสอบดว้ยค่า E1/E2 
2. เปรียบเทียบความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มโดยหาค่า dependent sample t-test  
3. เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ

หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 4. ศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรม  เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้บบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ หลงัจากนั้นหาค่าเฉล่ีย 
(�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 
ผลการวจัิย 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์81.43/81.77 

2. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

4. จิตวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

1.ผลสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 พบวา่ ผล
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.43 และผลคะแนนหลงัเรียน (E2) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
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81.77 แสดงใหเ้ห็นวา่การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.43/81.77  ซ่ึงผา่นตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้และ
เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกิจกรรมแต่ละกิจกรรม พบวา่ กิจกรรมท่ี 2  มีค่าประสิทธิภาพสูงท่ีสุด รองลงมา  คือ 
กิจกรรมท่ี 1, 3, 4,  5 , 6,  7 ตามลาํดบั จากท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้า่กิจกรรมท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ในกิจกรรมท่ี 2 มีการออกแบบกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้และทาํการทดลองโดยใชแ้หล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีเป็นของจริง ผูเ้รียนสามารถเลือก
แหล่งเรียนรู้ท่ีไดต้ามความสนใจ พร้อมทั้งผูเ้รียนยงัไดรั้บส่ือท่ีเป็นอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไปใชป้ระกอบ
ในการคน้หาคาํตอบ จากกิจกรรมดงักล่าวส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความต่ืนเตน้และ
สนใจและเกิดทศันคติท่ีดีต่อการทาํกิจกรรม เพราะไดเ้ปล่ียนแปลงบรรยากาศในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งตาม
แนวคิดของ  ศกัด์ิศรี  ปาณะกุล (2550, หนา้ 7-8 ) และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์ศรีวไิล และส
พลณภทัร ศรีแสนยงค(์2556, หนา้ 124)  

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากเน้ือหาท่ีใกลต้วั มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั
ออกไป อาทิ เช่น กิจกรรมท่ี 1 ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนกัเรียนสนใจ กิจกรรมท่ี 2 ใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนสนใจ จากตวัอยา่งกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริงจากสภาพแวดลอ้มจริงและลงมือ
ศึกษาเพื่อคน้หาคาํตอบดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีลาํดบัขั้นตอนในการคน้หา
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545, หนา้ 110) และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุภาภรณ์ สุขจิต(2554, หนา้ 82)   

3. ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดักิจกรรมโดยใชว้ธีิการ
ทางวทิยาสาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นที ่1 ขั้นระบุปัญหา ขั้นที ่2 ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นที ่3 
ขั้นทดลองและรวบรวมขอ้มูล ขั้นที ่4 ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล ขั้นที ่5 ขั้นสรุปผล  ทุกขั้นตอนของวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์มีการสอดแทรกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไวใ้นทุกขั้นตอน ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนไดท้าํบ่อยๆ
ทาํซํ้ าๆในทุกๆกิจกรรม ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความชาํนาญ ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประวิตร  ชูศิลป์(2542, หนา้ 3-4) และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไรเลย ์(อุไรรัสม ์ฉ่ิงเล็ก. 2545,  35  อา้งอิงมาจาก Riley. 1975) และศริวรรณ  
เจษฎารมย(์2551, หนา้ 40)  
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4. ผลการศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียนดว้ยชุด
กิจกรรม เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนมีการสอดแทรกจิตวิทยาศาสตร์ไวใ้นทุกขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงส่งผลใหผู้เ้รียนหลงั
เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการมีจิตวทิยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวธิดา 
ลา้นสา (2558, หนา้ 1345) และอดุลย ์คามิตร (2555, หนา้ 105-106)  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการใช้ผลจากการวิจัย 

1) การจดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ครูควรมีการ 
กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนเพื่อให้นกัเรียนเกิดขอ้สงสัยและสามารถระบุปัญหาให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งชดัเจนและครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา  

2) ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูควรใหค้าํปรึกษา แนะนาํและช่วยเหลือนกัเรียนท่ี 
พบปัญหาในระหวา่งทาํกิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
และมีการเสริมแรงในทางบวกร่วมดว้ย  

3) การจดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ เป็น 
กระบวนการทดลองท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง ในแต่ละขั้นตอนอาจใชเ้วลาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อาจมี
การยดืหยุน่เวลาและกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1) ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ควรสนบัสนุน 

และส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดทั้งความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์อยา่ง
ครบถว้น  

2) ควรมีการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในสาระการ 
เรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ  

3) ควรมีการศึกษาพฒันาชุดการสอนนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ โดยการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
นอกหอ้งเรียนอยา่งหลากหลาย เพราะจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4) ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนโดยใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ มาใชใ้นการจดัการ 
เรียนการสอนของนกัเรียนในวชิาวทิยาศาสตร์และวชิาอ่ืน ๆ 
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