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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ
การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑรอยละ
65 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 ที่ไดมาจาการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
สุม ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนทั้งหมด 6 โรงเรียน เขตคุณภาพ
กบินทรบุรี 3 จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เสียงกับการไดยิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และone sample t-test
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ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88
ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to develop the efficiency of
Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as
the 80/80 criterion, 2) to compare the learning achievement of students
who had studied with the Activity Packages on Sound and Hearing for
Prathomsuksa Five students as the criterion of 65 percent, and 3) to
compare the Science Process Skills of students who had used the Activity
Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five students as the 65
percent criterion. The sample group consisted of 19 Prathomsuksa Five
students from Ban khok San School in Kabinburi Education Area 3,
Prachinburi province, in the second semester of the 2012 academic year.
This sample group was selected by cluster random sampling, with one
school chosen from six schools in Kabinburi Education Area 3. The research
instruments consisted of 1) Activity Packages on Sound and Hearing, 2) an
achievement test 3) The Science Process Skills test. The statistical analysis
included mean, standard deviation and one sample t-test
The results of the research indicated the following:
1. The Activity Packages on Sound and Hearing for Prathomsuksa Five
Students were efficient at the criterion 81.13/80.22
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2. The learning achievement of students who had studied with the
Activity Packages on Sound and Hearing were higher than the 65 percent
criterion, with an average of 70.88 percent, at the significance of .05.
3. The science process skills of students who had studied with the
Activity Packages on Sound and Hearing were higher than the 65 percent
criterion, with an average of 73.68 percent, at the significance of .05.
คําสําคัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

ความสําคัญของปญหา
จากผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2554 พบวา โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร
บุรี 3 ซึ่งประกอบดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดโคกอุดม โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก
โรงเรียนบานคลองอุดม โรงเรียนบานทด โรงเรียนบานโคกสั้น และโรงเรียนบานโคกลาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับ
คุณภาพต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.42 เมื่อพิจารณาแตละเรื่อง พบวา เรื่อง เสียงกับการ
ไดยินมีคะแนนเฉลี่ย รอยละต่ําเปนอันดับสองคือ รอยละ 35.64 (สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, 2554) ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาในเรื่องนี้ จึงได
สรางแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหสาเหตุเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาทางการเรียน เรื่อง เสียงกับ
การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 50 คน ผลการวิเคราะห พบวา เปนเรื่องที่มีเนื้อหา
ซับซอน มีลักษณะเปนนามธรรมยากตอการเขาใจ รูปแบบการสอนไมนาสนใจ สงผลทําให
นักเรียนไมอยากเรียน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหมาศึกษาหาแนวทางการแกปญหาในเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งพบวา แนวทางในการแกปญหามีหลายแนวทาง เชน การสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป การสอนโดยใชชุดฝกการสอน การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู แตแนวทางที่ผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
กับการแกปญหาเรื่องนี้มากที่สุดคือ การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เพราะมีแนวคิดที่
สําคัญในการสราง เชน คํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรู โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของนักเรียนหลาย ๆ ดาน เปลี่ยนการสอนจากเดิมที่ยึดครูเปนแหลงความรู
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มาเปนผูจัดประสบการณใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ใชสื่อการสอนหลายอยางมาชวยการ
สอนใหเหมาะสม และใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนแทนการใหครูเปนผูถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเรียน การเรียนรู
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดย
ยึ ด หลั ก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู เช น นั ก เรี ย นได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
นักเรียนรูผลการกระทําการสรุปเปนกฎเกณฑ การฝกฝนใหนักเรียนรูบทบาทของตน ฝกให
คิด ฝกใหกลาแสดงออก ซึ่งเปนการพัฒนาดานอารมณ สังคมและสติปญญา ของนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนไดดียิ่งขึ้น (นพพร ไทยเจริญ, 2549 อางถึงใน
ชัยยงค พรหมวงศ, 2535) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังนํากระบวนการสืบเสาะหาความรูมาใชในการ
จัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเองตามหลัก
ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งกลาวไววา เปนกระบวนการที่นักเรียนจะตอง
สืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของ
นั ก เรี ย นเองและเก็ บ เป น ข อ มู ล ไว ใ นสมองได อ ย า งยาวนาน สามารถนํ ามาใช ได เ มื่ อ มี
สถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)
ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงเปนเครื่องมือที่สามารถชวยให
ผูสอนและนักเรีย นบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่
งานวิจัย ของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒ นาชุดกิจ กรรม
การเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง หนวยของ
ชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับปาริชาติ คงศรี
(2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เรื่อง
สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลวิจัยพบวา หลังการเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และสอดคลองกับอุไรวรรณ ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ใหเปน ไปตามความตองการของหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และเป น การเตรี ย มความพร อ มในด า นความรู ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ
การไดยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน ผาน
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู เรื่ อง เสี ยงกั บการได ยิ น สํ าหรั บนั กเรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของ
คะแนนเต็ม
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง เสี ย งกั บ การได ยิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของ คะแนนเต็ม
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัด
ปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
93 คน ซึ่งแตละโรงเรียน
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มีบริบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพ
กบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียน 19 คน
ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม
ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนทั้งหมด 6 โรงเรียน
2. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental Design)
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวที่มีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง (One Group
Posttest Design)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียง
กับการไดยิน จํานวน 5 ชุด
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคาความ
เชื่อมั่น คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก อยูในระดับมาตรฐาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ปฐมนิ เทศนั กเรี ยนกลุ มตั วอย าง ชี้ แจงขั้ นตอนการเรี ยนโดยใช ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 5 ชุด ใชเวลา
สอนทั้งหมด 19 ชั่วโมง
4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 5 ชุด ผูวิจัยทํา
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4 ตรวจให ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาทาง
สถิติเพื่อพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการ
ไดยินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยคํานวณจากสูตร E1/E2
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5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรม การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กับ
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณจากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณ จากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88 ของ
คะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ
73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว เนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูไดผานการสรางอยางมีขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาเอกสาร ตํารา
ทฤษฎี งานวิจัย คูมือครู แบบเรียน เอกสารหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระ
การเรีย นรู คํ าอธิบายรายวิ ช า หนว ยการเรีย นรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรี ย นรูวิทยาศาสตร ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5
เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาที่ใชในแตละชุดกิจกรรม
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การเรีย นรูจึงนํา มาสรางชุดกิจ กรรมการเรีย นรูประกอบการจัดการเรีย นการสอนตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคล ความตองการ ความถนัดของนักเรียน ใชวิธีการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ให
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใช
ในการเรียนการสอน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ใชสื่อการ
สอนหลากหลาย เหมาะสมสําหรับนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดในการสรางชุดกิจกรรม
การเรียนรูของ ชัยยงค พรหมวงศ (2535 อางถึงในนพพร ไทยเจริญ, 2549) นําชุดกิจกรรม
การเรีย นรู ไปใหอ าจารย ที่ปรึ กษาวิท ยานิพนธแ ละผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถูก ตอ ง
เหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
จากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปพัฒนาคุณภาพกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจนได
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพจึงนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว สามารถใชจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี สอดคลองกับ พวงพิศ ศิริ พรหม (2551) ไดพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชวิธี การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการเขียนผังมโนมติ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.70/84.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับพลภัทร พองโนนสูง (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท างวิ ท ยาศาสตร โดยใช ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเสียง
กับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
เฉลี่ยรอยละ 70.88 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา หลังจากที่เรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นได 95% เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นผานการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ก อ นที่ จ ะนํ า มาทดลองกั บ กลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ต าม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เชน ทดลอง สืบคน เสาะหา
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สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ และเปดโอกาสใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู โดยมุงหวังใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรู ดวย
ตนเอง เป น การส ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย น
มีกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ผูวิจัยเตรียมนักเรียนทั้งชั้นใหมี
ความเขาใจรวมกันกอนการเรียน โดยการสรางขอตกลงในการเรียนรวมกัน มีจุดประสงค
การเรียนรูเดียวกัน แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 6-7 คน รวมกันตั้งชื่อกลุม
กําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ ของสมาชิกลงในบัตรรายชื่อกอนที่จะเริ่มทํากิจกรรม
การเรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนักเรียนจะถูกกระตุนให
เกิดความสงสัย เกิดคําถาม เกิดความอยากรูอยากเห็น โดยการทํากิจกรรมจากสื่อ วัส ดุ
อุ ป กรณ หรื อ สถานการณ ที่ กํ า หนดให ตามบั ต รกิ จ กรรมท า ทายความคิ ด เพื่ อ ให เ กิ ด
ประเด็นปญหาที่จะศึกษา ขั้นที่ 3 ขั้นสรางองคความรู เปนการใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ของปญหาดวยตนเองจากการทํากิจกรรม รวมกันวางแผนการสํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวม
ขอมูล นําขอมู ลที่ ได ม าร ว มกั น อภิป ราย วิ เ คราะห แปลผล สรุ ป คํา ตอบ (องค ความรู )
ตามประเด็นปญหา และนําเสนอองคความรูในรูปแบบตาง ๆ นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ตามบัตรกิจกรรม เชน กิจกรรมทดลอง กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมสืบคนจาก
แหลงการเรียนรูทั้งใน และนอกหองเรียน เกม เพลง เปนตน สําหรับขั้นนี้ บทบาทจะอยูที่
นักเรียนตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนสิ้น สุดกิจกรรม ผูวิจัย จะเปนเพียงผูดูแล ชว ยเหลือ สราง
บรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนกระตือรือรนอยากคนหาคําตอบของปญหา ขั้นที่ 4
ขั้น ประเมิ น เป น การประเมิ น การเรี ย นรู ด ว ยกระบวนการตา ง ๆ ว านั ก เรีย นมี ความรู
อะไรบาง อยางไรและมากนอยเพีย งใด โดยนักเรีย น และผูวิจัยรวมกันประเมินทั้งดาน
ความรู กระบวนการ และพฤติกรรมการทํางานกลุม มีการประเมิน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ระหวางนักเรียนทํากิจกรรม โดยวิธีการตรวจผลงานตามบั ตรกิจกรรม ประเมินทักษะใน
การปฏิบัติการทดลอง สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การอภิปราย การตอบคําถาม เพื่อ
หาขอสรุ ปคําตอบของปญ หา ระยะที่ 2 สิ้ น สุดการทํากิจ กรรมทั้ง หมด นัก เรีย นทํ า
แบบทดสอบประจําชุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูเขาดวยกัน เพื่อสนอง
ความต องการ ความสามารถ พัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน เชน นําทฤษฎี การ
เรียนรูอยางมีจุดมุงหมายของโรเบิรต กาเย (Robert Gange) มาใชในการเริ่มบทเรียนใหม
โดยผูวิจัยแจงจุดประสงคในการเรียน ทบทวนความรูเดิมเพื่อเปนพื้นฐานการเริ่มเนื้อหาใหม
แนะแนวทางใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเองและสรุปเนื้อหา ใหนักเรียนทราบผลการปฏิบัติของ
ตน จากการบัตรเฉลย และจากการประเมินของผูวิจัยทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรมเสร็จใน
แตละกิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดนําแบบทดสอบประจํา
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ชุดใหนักเรียนทดสอบ และแจงผลการทดสอบทุกครั้ง นําทฤษฎีการเรียนรูโดยการกระทํา
ของจอหน ดิวอี้ (John Dewe) ทฤษฎีการสรางเสริมความรู (Constructivism) โดยให
นักเรียนไดเรีย นรูจากการลงมือปฏิบัติกิจ กรรมตามบัตรกิจ กรรม จะทําใหนักเรีย นเกิด
ประสบการณตรง เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจนสามารถ
เปนองคความรูของนักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถ
นํามาใชไดเมื่อมีสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2550) สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปาริ ช าติ คงศรี (2553) ได วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลวิจัย
พบวา หลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 สอดคลองกับ อุไรวรรณ
ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู แบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา
นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง หนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.68 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แสดงวา หลังจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
สําหรับนักเรีย นชั้น ประถมศึ กษาปที่ 5 นักเรีย นมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สามารถสืบเสาะหาความรูเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นได 95% เนื่องจาก ผูวิจัยจัดกิจกรรมที่เนนให
นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละฝ ก ฝนความคิ ด อย า งเป น ระบบในการแสวงหาคํ า ตอบหรื อ
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร นําความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละชุด
กิจกรรมการเรียนรู มาตรวจสอบและแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเองอยางตอเนื่องทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ในทุกชุดกิจกรรม
การเรียนรูยังมีรูปแบบการฝก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนขั้นตอนและชัดเจน
เชน ขั้นสรางความสนใจ ตามบัตรกิจกรรม ทาทายความคิด นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต เพื่อใหเกิดประเด็นปญหาที่จะศึกษา
ขั้น สรางองคความรู เปน การใหนักเรีย นคนหาคําตอบของปญหาดวยตนเองจากการทํา
กิจกรรม นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และทักษะ
ขั้นผสมหรือบูรณาการ 1 ทักษะ ไดแก ทักษะการทดลอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนจะไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องและฝกทักษะซ้ํา ๆ ทุกชุด
กิจกรรมการเรียนรู สงผลใหเกิดความคลองแคลว ความชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการ
ฝกตามทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ แอดเวิรดลี ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) (แสง
เดือน ทวีสิน, 2545) ที่กลาววา พฤติกรรมใด ๆ ไดทําซ้ํา ๆ ก็จะทําใหความสัมพันธระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ วิลาวัลย สิงเคา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การใชชุดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้น ฐานของนักเรียน
หลังจากใชชุดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรอยละ 77.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 65.00
สอดคลองกับ แสงศรี ศิลาออน (2553) ไดวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบูรณาการดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบชุด
กิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด เบส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ป ระกอบชุ ด กิ จ กรรม การทดลอง
วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 82.70/79.59 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับ วิโรจน แสนคําภา (2550) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. พบวา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

153

ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.53/84.78 ตามเกณฑ
ที่กําหนดไว 80/80 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช หลังจากเรียนจบชุดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 5 ชุด
ควรให นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมต อ ยอดความคิ ด นอกเวลาเรี ย น เช น การทํ า โครงงาน
วิทยาศาสตร
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีก ารศึ กษาเพื่ อเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการนําสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนรู
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
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