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การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม   
รายวชิาวทิยาศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

เฉลิมวฒิุ  สุพฒัธี* 

______________________________________________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

พนัธุกรรม (2) เพื่อพฒันามโนมติ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทดลองของนกัเรียน และ (4) เพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อ
วทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง พนัธุกรรม รายวชิาวทิยาศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองใชว้ธีิการสอนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม การทดสอบมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง พนัธุกรรม มาวเิคราะห์ผล 
โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Dependent Sample ในส่วนการประเมินทกัษะกระบวนการทดลองและเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์วเิคราะห์จากเกณฑก์ารแปลความหมาย โดยใชส้ถิติพื้นฐานการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 81.78/80.11 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80     2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  พนัธุกรรม มี
มโนมติหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05     3) นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการการทดลองดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม                 
วชิาวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี  และ 4) นกัเรียนมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

จากการวจิยัในคร้ังน้ี จึงเห็นไดว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพสูงข้ึนได ้
 
ค าส าคญั (Keywords) :   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม,   มโนมติ,   ทกัษะกระบวนการทดลอง, 

            เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
  
บทน า 

วทิยาศาสตร์เขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เน่ืองจากวิทยาศาสตร์
มีความเก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในการงานอาชีพต่างๆ ชีวติประจ าวนัและตลอดจนเทคโนโลย ีไม่วา่จะเป็น 
______________________________________________________________________________ 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้          
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เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัและการ 
ท างานต่างๆ ลว้นเป็นผลมาจากความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีผสมผสานรวมกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์
แขนงอ่ืนๆ วทิยาศาสตร์สามารถช่วยใหม้นุษย ์   มีการพฒันาไม่วา่จะเป็นวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 
คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดแบบวิเคราะห์หรือวจิารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  ใชค้วามรู้และ
ทกัษะเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม มีความสามารถในการแก ้
ปัญหาอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งสามารถคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยกุตใ์ชท้กัษะ
การคิดเชิงค านวณและความรู้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทลั เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตอยา่งสร้างสรรค ์สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลอยา่งหลากหลายและมีหลกัฐาน
ประจกัษพ์ยานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกในสมยัใหม่ เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้ถึง
วทิยาศาสตร์ เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น โดย
สามารถน าความรู้วทิยาศาสตร์ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (ส านกังานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 13) สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสังคมโลก  
รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะส าคญัในการพฒันาศกัยภาพเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ แนวการจดัการเรียนการ
เรียนรู้ ท่ีเนน้ใหก้ารสร้างความรู้ใหม่จากตวัผูเ้รียนเองและส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ โดยมีการใชก้ระบวนการทาง
ปัญญาหรือกระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคมหรือกระบวนการกลุ่มและเพื่อใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
กนัและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยครูผูส้อนจะตอ้งมีบทบาท
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกจดัการเรียนรู้และประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความสามารถและความถนดัของ
ผูเ้รียน เนน้การบูรณาการองคค์วามรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ มีวธีิการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
ความรู้ สามารถพฒันาปัญญาไดอ้ยา่งหลากหลาย คือ พหุปัญญารวมทั้งเนน้การวดัผลอยา่งหลากหลายวธีิ                          
(ดิเรก วรรณเศียร, 2559, หนา้ 3) 

การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีดีคงไม่ใช่วธีิใดวธีิหน่ึงเพียงวธีิเดียวส่ิงส าคญัท่ีควรยดึถือในการ
จดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ควรอยูบ่นพื้นฐานของการใชห้ลกัการหลายวธีิร่วมกนั จากการส ารวจความ
คิดเห็นของครูวทิยาศาสตร์ใหค้วามเห็นวา่โดยทัว่ไป  การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีดีควรมีลกัษณะท่ีเนน้
การการไดป้ฏิบติัและการคิด  มีความน่าสนใจ นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้ เนน้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สาระชีววทิยา
เป็นสาระหน่ึงของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    การจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นหวัใจส าคญั คือ มุ่งเนน้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ยการสังเกต การรวบรวมขอ้มูล การทดลอง และการสรุปผล
เป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้จึงเป็นแบบท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
พฒันาการใน 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ความคิด ดา้นเจตคติและอารมณ์ และดา้นจิตทกัษะ (สกุล มูลแสดง, 
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ม.ป.ป. , หนา้ 77-78) 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีจดัท าข้ึนโดยการน าส่ือการเรียนรู้หลายอยา่งมา

สัมพนัธ์กนั เพื่อท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดท้  าการศึกษารวมถึงไดท้  ากิจกรรม สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง (อนุสสรา เฉลิมศรี, 2555, หนา้ 11) นอกจากน้ี ชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนของครู และส่งเสริมการเรียนของนกัเรียนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าใหน้กัเรียน
ไม่เบ่ือหน่ายท่ีจะเรียน  แต่มีความกระตือรือร้นท่ีจะคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตวัเอง ท าให้นกัเรียนมีโอกาสใน
การฝึกทกัษะปฏิบติัในดา้นต่างๆ ไดด้ว้ย (อภิญญา  เคนบุปผา,  หนา้ 2546, 26) 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิดอยา่งมีระบบ  มีเหตุมีผล รู้จกัแกปั้ญหาต่าง ๆ  สามารถน าไปประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้และเป็นการส่งเสริมผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และ
เพื่อประโยชน์ในการเลือกใชว้ธีิสอน และพฒันา/ปรับปรุง/แกไ้ขส่ือการเรียนการสอน อนัจะเป็นการ
พฒันาการเรียนการสอนให้ดียิง่ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม  

 2.  เพื่อพฒันามโนมติ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทดลองของนกัเรียน 

  4.  เพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง 

พนัธุกรรม   

สมมติฐานของการวจัิย 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง พนัธุกรรม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  พนัธุกรรม มีมโนมติหลงัใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  
 3.  นกัเรียนมีทกัษะการทดลองอยูใ่นระดบัดี 

 4.  นกัเรียนมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม อยูใ่นระดบั
มาก 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1  โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2561 ท่ีเรียนวชิาวิทยาศาสตร์  จ  านวน 30 คน 
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 ตัวแปรทีศึ่กษา 
   1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม   
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ มโนมติ  ทกัษะกระบวนการทดลอง เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  เร่ือง พนัธุกรรม  
 เน้ือหาทีใ่ช้ในการวิจัย  เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ีเป็นเน้ือหาเร่ือง พนัธุกรรม 
วชิาวทิยาศาสตร์ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
 ระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน  3  สัปดาห์ รวม  10  ชัว่โมง  ทั้งน้ีไดร้วมเวลาทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง พนัธุกรรม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
2.  นกัเรียนมีมโนมติ เร่ือง  พนัธุกรรม เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  นกัเรียนมีทกัษะการทดลอง 
4.  นกัเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
ความหมายของชุดกจิกรรม 
ด ารงศกัด์ิ  มีวรรณ์ (2552, หนา้ 17) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้

ใหก้บัผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  โดยครูเป็นผูว้างแผนก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  ส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้  และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น  ครูมีหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 

ความหมายของมโนมติ 
สุวมิล เข้ียวแกว้ (2540, หนา้ 53) ไดก้ล่าวค าวา่ มโนมติ คือ เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลหรือบอก

ความสัมพนัธ์ในเชิงตรรกศาสตร์จากขอ้มูลท่ีตรงประเด็น เป็นผลผลิตจากการใชจิ้นตนาการการตดัสิน
อยา่งมีเหตุผลของผูเ้รียน มโนมติเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นกวา่การรวบรวมความรู้ท่ีเป็นระบบอยูแ่ลว้เพื่อ
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีก าลงัสนใจศึกษา 

ความหมายของทกัษะกระบวนการทดลอง 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2545, หนา้ 5) ไดนิ้ยามทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ไวว้า่ เป็นความพยายามในการใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อท่ีจะแกปั้ญหา 
โดยแกปั้ญหาผา่นกระบวนการการสังเกต การส ารวจหรือการตรวจสอบ การศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ
และการสืบคน้ขอ้มูล ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
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ความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2538, หนา้ 149) ไดก้ล่าวค าวา่ เจตคติหรือทศันคติ คือ ความรู้สึกนึกคิด

ของบุคคลไม่วา่จะเป็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงอาจจะแสดงออกไดจ้ากค าพูดหรือพฤติกรรมท่ีสะทอ้นเจต
คตินั้น คนแต่ละคนมีเจตคติส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป เจตคติแมจ้ะเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
จบัตอ้งไม่ได ้แต่เป็นส่ิงท่ีเป็นจริงเป็นจงัส าหรับบุคคลท่ีมีเจตคตินั้น บทบาทของเจตคติต่อพฤติกรรมของ
คนมีมากมาย แทบกล่าวไดว้า่ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติมนุษยข้ึ์นอยูก่บัเจตคติทั้งนั้น ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเล็กเร่ือง
ใหญ่ หรือเร่ืองส าคญัมากมายเพียงใด 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สุวธิดา ลา้นสา (2558, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดจะประกอบไปดว้ย   1) ช่ือชุด
กิจกรรม 2) ค าน า 3) สารบญั 4) ค าช้ีแจง 5) สาระส าคญั/จุดประสงค ์6) ใบความรู้/                ใบกิจกรรม 7) 
แบบทดสอบก่อนเรียน 8) แบบทดสอบหลงัเรียน เม่ือหาค่าประสิทธิภาพ             ของชุดกิจกรรมเท่ากบั 
81.40/85.50 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการ
จดัการเรียนการสอนด าเนินการไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้          นกัเรียนใหค้วามสนใจ และมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งสนุกสนาน และผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 

นฎัฐา จะรา (2559, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก พบวา่ ชุด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.53/90.00 ตามเกณฑ ์80/80 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงั
เรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วนัทนา สิงห์นา (2560, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมดว้ยชุด
กิจกรรมวทิยาศาสตร์ต่อมโนมติ ลม ฟ้า อากาศ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลงมโนมติ เร่ือง ลม ฟ้า อากาศ หลงัเรียนสูงกวา่    ก่อนเรียน 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม 
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม แบบวดัมโนมติทางการเรียน เร่ือง พนัธุกรรม แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการทดลอง แบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ โดยศึกษาขอบข่ายของ     การจดัการเรียนรู้ เร่ือง
พนัธุกรรม  ทกัษะกระบวนการทดลอง เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ตลอดจนศึกษาแนวทางการวดัมโนติ
ทางการเรียน เร่ือง พนัธุกรรม แนวทางการวดัทกัษะกระบวนการทดลอง และแนวทางการวดัเจตคติต่อ
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วทิยาศาสตร์ ซ่ึงไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม แบบวดั
มโนมติทางการเรียน เร่ืองพนัธุกรรม เป็นแบบปรนยั แบบประเมินทกัษะกระบวนการทดลองเป็นแบบ
รูบริคส์ แบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์    เป็นแบบมาตราส่วนประเมิณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จากนั้น
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจดูความเหมาะสมแลว้ปรับปรุง แลว้น าเคร่ืองมือมาทดลองกบักลุ่มทดลองเคร่ืองมือแลว้
ปรับปรุง ซ่ึงจะไดเ้คร่ืองมือในการวจิยั 

การทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบวดัมโนมติทางการเรียน  วิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ  านวน 30 คน จากนั้นด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 เร่ือง พนัธุกรรม จ านวน 10 ชัว่โมง ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม 
เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ทุกแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ แลว้ด าเนินการใหน้กัเรียนท าการทดสอบหลงั
เรียนดว้ยแบบวดัมโนมติทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม      ประเมินทกัษะกระบวนการ 
ทดลองจากแบบประเมินทกัษะกระบวนการทดลอง และประเมินเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ดว้ยแบบประเมิน
เจตคติต่อวทิยาศาสตร์  

น าผลการทดสอบมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง พนัธุกรรม มาวิเคราะห์ผล โดยใชส้ถิติ  
t-test แบบ Dependent Sample ในส่วนการประเมินทกัษะการบวนการทดลองและเจตคติต่อวทิยาศาสตร์
วเิคราะห์จากเกณฑก์ารแปลความหมาย โดยใชส้ถิติพื้นฐานการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

ผลการวจัิย 
 ผลการวจิยั เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม รายวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ 
 1. ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากบั 81.78/80.11 นัน่คือ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม วิชาวทิยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบมโนมติ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบวา่ ผลการเปรียบเทียบมโนมติ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืองพนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ มีมโนมติก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้       (X = 11.73 , S.D. = 1.617 ) 
และมโนมติหลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้(X = 21.60 , S.D. = 3.539 ) เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการทดสอบค่าที พบวา่ค่าสถิติ t เท่ากบั -16.988 แสดงวา่มโนมติ 
เร่ืองพนัธุกรรม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม มีมโนมติหลงัเรียนเพิ่มข้ึน 

3. ผลการวเิคราะห์ทกัษะกระบวนการทดลองของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม วิชาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 มีคะแนนเฉล่ียทกัษะ
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กระบวนการทดลองอยูร่ะหวา่ง 2.17 – 3.00 อยูใ่นระดบัดี โดยมีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมทกัษะ
กระบวนการทดลองสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.00  มี 3 ดา้น คือ  การทดลองตามแผนท่ีก าหนด การใชอุ้ปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือและการดูแลและการเก็บอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ 

4. ผลการวเิคราะห์เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง 
พนัธุกรรม พบวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม 
นกัเรียนมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
อภิปรายผล 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม  รายวชิาวทิยาศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 1. ด้านการหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม ส าหรับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.78/80.11 แสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์วางไว ้คือ 80/80 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการสร้างชุดกิจกรรมจะตอ้งมีหลกัในการ
สร้างเพื่อใหชุ้ดกิจกรรมมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใชจ้ดักระบวน 
การเรียนการสอน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมานั้นมีการพฒันาอย่าง
เป็นระบบ ไดมี้การด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม และน าเน้ือหาสู่การออกแบบเคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม และแบบวดัมโนมติทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม จ านวน 30 ขอ้ โดยเคร่ืองมือในการวิจยัไดมี้การตรวจสอบคุณภาพและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบทุกขั้นตอน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจนน าไปใชใ้นการหาประสิทธิภาพ โดยแต่
ละขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัไดท้  าการแกไ้ข ปรับปรุงขอ้บกพร่องก่อนท่ีจะน าไปทดลอง
ขั้นต่อไป จึงท าให้ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม ท่ีมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.78/80.11 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 และมีประสิทธิภาพท่ีจะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุวธิดา ลา้นสา (2558, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดจะประกอบไปดว้ย 1) ช่ือชุดกิจกรรม 
2) ค าน า 3) สารบญั 4) ค าช้ีแจง 5) สาระส าคญั/จุดประสงค ์6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม 7) แบบทดสอบก่อน
เรียน 8) แบบทดสอบหลงัเรียน เม่ือหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากบั 81.40/85.50  ซ่ึงผลท่ีได้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท านองเดียวกนักบังานวิจยัของ นฎัฐา จะรา (2559, บทคดัยอ่) ได้
ท าการศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ส าหรับ
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นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก พบวา่ ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์าง
วทิยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.53/90.00 ตาม
เกณฑ ์80/80  
 2. ด้านมโนมติทางการเรียน จากผลการเปรียบเทียบมโนมติทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พนัธุกรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
มโนมติทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ การเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ จะท าให้ผูเ้รียนมีมโนมติทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม ซ่ึงเป็นส่ือการเรียนการสอน
ท่ีเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง โดยจดัมวลประสบการณ์หรือมโนมติ เร่ือง พนัธุกรรมใหก้บั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน  สามารถศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งอิสระ 
ส่งผลใหน้กัเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือมีมโนมติ เร่ือง พนัธุกรรม หลงัจากท่ีไดรั้บการจดั 
การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน รวมถึงเป็นการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ โดยการใชก้ระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวน 
การกลุ่ม) และใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียน
จะตอ้งมีการท างานหรือปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยครูผูส้อนมี
บทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (ดิเรก วรรณเศียร,2559 : 3) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัทนา สิงห์นา (2560, บทคดัยอ่) 
ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ต่อมโนมติ ลม ฟ้า อากาศ 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลงมโนมติ เร่ือง 
ลม ฟ้า อากาศ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และอรวดี ศรีบวั (2560, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบ
มโนมติ เร่ือง งานและพลงังาน และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีเรียนดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กบัการเรียนแบบปกติ พบวา่ นกัเรียน
ท่ีไดรั้บการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ มีมโนมติ เร่ือง งานและ
พลงังาน และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

 3. ด้านทกัษะกระบวนการทดลอง จากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาทกัษะกระบวนการทดลองของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองพนัธุกรรม วชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4/1 หากจ าแนกตามหวัขอ้การประเมินคือ การทดลองตามแผนท่ีก าหนด การใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือ การ
บนัทึกผลการทดลอง  การดูแลและการเก็บอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ อยูใ่นระดบั ดี ส่วนหวัขอ้ การสรุปผล
การทดลอง อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือประเมินผลในภาพรวมของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อยู่
ในระดบั ดี เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ชุดกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้กิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการทดลอง โดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2545, 
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หนา้ 5) ไดบ้อกถึงพฤติกรรมท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะการทดลอง จะตอ้งมีความสามารถ คือ ก าหนดวธีิการ
ทดลองไดถู้กตอ้ง และเหมาะสมโดยค านึงถึงตวัแปร ระบุอุปกรณ์หรือสารเคมีท่ีจะตอ้งใชใ้นการทดลองได ้
ปฏิบติัการทดลองและใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม บนัทึกผลการทดลองไดค้ล่องแคล่วและ
เหมาะสม ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม สามารถช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียนและช่วยให้
เกิดค าถามหรือเกิดปัญหา จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชท้กัษะกระบวนการทดลองเขา้มาเก่ียวขอ้งเน่ืองจาก 
จะตอ้งมีการวางแผน การออกแบบ แลว้ลงมือปฏิบติั หลงัจากนั้นก็จะสรุปและเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมกบัความรู้ทางพนัธุกรรม  

4. ด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ พบวา่ ผล
การศึกษาเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธุกรรม นกัเรียนมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง
พนัธุกรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม มีกิจกรรมท่ีสามารถเร้า
ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ เป็นกิจกรรมการทดลองท่ีไม่ยากจนเกินไป สามารถท าให้นกัเรียนเช่ือมโยง
ความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมไปสู่เน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้นกัเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการ
เรียนไดเ้ป็นอยา่งดีไม่ท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนชัว่โมงวิชาวทิยาศาสตร์ และยงัสามารถ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  และมีความรู้สึกท่ีดีต่อวิชา
วทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นไปตามสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546, หนา้ 149) ไดก้ล่าว
ค าวา่ เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ คือ ความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในดา้น
วทิยาศาสตร์ โดยอาจจะผา่นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ยกตวัอยา่งความรู้สึกดงักล่าว เช่น ความศรัทธา 
ความพอใจ ความซาบซ้ึง เห็นประโยชน์และคุณค่าตระหนกัในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ การคิดและปฏิบติัโดยใชว้ธีิทางวทิยาศาสตร์ การใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์โดย
คิดใคร่ครวญหรือไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย เป็นตน้ และจากเหตุผลดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าให้
นกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม มีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม รายวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง พนัธุกรรม  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์ 80/80  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  พนัธุกรรม มีมโนมติหลงั
ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
สอดคลอ้งตามสมมติฐาน นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทดลองอยูใ่นระดบัดี และนกัเรียนมีเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พนัธุกรรม อยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีส่ือประสมหลากหลายเหมาะสม เพื่อสร้างความ
น่าสนใจ และค านึงถึงความแตกต่างดา้นความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2. การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถน าไปใชก้บัเน้ือหาสาระและนกัเรียนในระดบัชั้น
อ่ืนๆ ได ้โดยตอ้งค านึงถึงการออกแบบบทเรียนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและวยัของผูเ้รียนท่ีตอ้งการ
สอน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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