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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ

การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนน
เต็ม 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑรอยละ
65 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา
2555 ท่ีไดมาจาการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
สุม ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนท้ังหมด 6 โรงเรียน เขตคุณภาพ
กบินทรบุรี 3 จํานวน 19 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เสียงกับการไดยิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และone sample t-test
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ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22
2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88
ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .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
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2554 พบวา โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร
บุรี 3 ซึ่งประกอบดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดโคกอุดม โรงเรียนวัดโคกข้ีเหล็ก
โรงเรียนบานคลองอุดม โรงเรียนบานทด โรงเรียนบานโคกสั้น และโรงเรียนบานโคกลาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับ
คุณภาพต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.42 เม่ือพิจารณาแตละเรื่อง พบวา เรื่อง เสียงกับการ
ไดยินมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําเปนอันดับสองคือ รอยละ 35.64 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2, 2554) ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาในเรื่องนี้ จึงได
สรางแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหสาเหตุเบื้องตนเก่ียวกับปญหาทางการเรียน เรื่อง เสียงกับ
การไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 50 คน ผลการวิเคราะห พบวา เปนเรื่องท่ีมีเนื้อหา
ซับซอน มีลักษณะเปนนามธรรมยากตอการเขาใจ รูปแบบการสอนไมนาสนใจ สงผลทําให
นักเรียนไมอยากเรียน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหมาศึกษาหาแนวทางการแกปญหาในเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งพบวา แนวทางในการแกปญหามีหลายแนวทาง เชน การสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป การสอนโดยใชชุดฝกการสอน การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู แตแนวทางท่ีผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
กับการแกปญหาเรื่องนี้มากท่ีสุดคือ การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เพราะมีแนวคิดท่ี
สําคัญในการสราง เชน คํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรู โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของนักเรียนหลาย ๆ ดาน เปลี่ยนการสอนจากเดิมท่ียึดครูเปนแหลงความรู
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มาเปนผูจัดประสบการณใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ใชสื่อการสอนหลายอยางมาชวยการ
สอนใหเหมาะสม และใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนแทนการใหครูเปนผูถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเรียน การเรียนรู
เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดย
ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู  เชน นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
นักเรียนรูผลการกระทําการสรุปเปนกฎเกณฑ การฝกฝนใหนักเรียนรูบทบาทของตน ฝกให
คิด ฝกใหกลาแสดงออก ซึ่งเปนการพัฒนาดานอารมณ สังคมและสติปญญา ของนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนไดดียิ่งข้ึน (นพพร ไทยเจริญ, 2549 อางถึงใน
ชัยยงค พรหมวงศ, 2535) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังนํากระบวนการสืบเสาะหาความรูมาใชในการ
จัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเองตามหลัก
ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งกลาวไววา เปนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตอง
สืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของ
นักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเม่ือมี
สถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)
ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถชวยให
ผูสอนและนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังท่ี
งานวิจัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง หนวยของ
ชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับปาริชาติ คงศรี
(2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เรื่อง
สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลวิจัยพบวา หลังการเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ
หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และสอดคลองกับอุไรวรรณ ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง เสียงกับการไดยิน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเปนการเตรียมความพรอมในดานความรูทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับ

การไดยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน ผาน
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑรอยละ 65 ของ
คะแนนเต็ม

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของ คะแนนเต็ม

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
5 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เขตคุณภาพกบินทรบุรี 3 จังหวัด

ปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น
93 คน ซึ่งแตละโรงเรียน
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มีบริบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกัน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานโคกสั้น เขตคุณภาพ

กบินทรบุรี 3 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียน 19 คน
ท่ีไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม
ดวยการจับสลากมาจํานวน 1 โรงเรียน จากจํานวนท้ังหมด 6 โรงเรียน

2. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental Design)
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง (One Group
Posttest Design)

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการ
ทดลอง และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียง
กับการไดยิน จํานวน 5 ชุด

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผานการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีคาความ
เชื่อม่ัน คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก อยูในระดับมาตรฐาน

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยาง ชี้แจงข้ันตอนการเรียนโดยใชชุด

กิจกรรมการเรียนรู
4.2 ดําเนินการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 5 ชุด ใชเวลา

สอนท้ังหมด 19 ชั่วโมง
4.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง 5 ชุด ผูวิจัยทํา

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.4 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทาง
สถิติเพ่ือพิจารณาการผานตามวัตถุประสงคการวิจัยและสรุปผลการทดลอง

5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการ

ไดยินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยคํานวณจากสูตร E1/E2
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5.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรม การเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กับ
เกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณจากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
กับเกณฑรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม โดยใชสถิตพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปคํานวณ จากสูตร one sample t-test นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80
2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 70.88 ของ
คะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ
73.68 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว คือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูไดผานการสรางอยางมีข้ันตอน โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาเอกสาร ตํารา
ทฤษฎี งานวิจัย คูมือครู แบบเรียน เอกสารหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
เพ่ือกําหนดขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาท่ีใชในแตละชุดกิจกรรม
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การเรียนรูจึงนํามาสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการจัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคล ความตองการ ความถนัดของนักเรียน ใชวิธีการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ให
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง นํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใช
ในการเรียนการสอน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ใชสื่อการ
สอนหลากหลาย เหมาะสมสําหรับนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดในการสรางชุดกิจกรรม
การเรียนรูของ ชัยยงค พรหมวงศ (2535 อางถึงในนพพร ไทยเจริญ, 2549) นําชุดกิจกรรม
การเรียนรูไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
จากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปพัฒนาคุณภาพกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจนได
ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพจึงนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 81.13/80.22 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว สามารถใชจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
ท่ีเปนกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี สอดคลองกับ พวงพิศ ศิริพรหม (2551) ไดพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชวิธี การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการเขียนผังมโนมติ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.70/84.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับพลภัทร พองโนนสูง (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย พบวา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเสียง
กับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
เฉลี่ยรอยละ 70.88 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวา หลังจากท่ีเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนเชื่อม่ันได 95% เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนผานการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว กอนท่ีจะนํามาทดลองกับกลุมตัวอยางมีการจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เชน ทดลอง สืบคน เสาะหา
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สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ และเปดโอกาสใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู โดยมุงหวังใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูดวย
ตนเอง เปนการส งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรี ยน
มีกิจกรรมการเรียนรู 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม ผูวิจัยเตรียมนักเรียนท้ังชั้นใหมี
ความเขาใจรวมกันกอนการเรียน โดยการสรางขอตกลงในการเรียนรวมกัน มีจุดประสงค
การเรียนรูเดียวกัน แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 6-7 คน รวมกันตั้งชื่อกลุม
กําหนดบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบ ของสมาชิกลงในบัตรรายชื่อกอนท่ีจะเริ่มทํากิจกรรม
การเรียนรู ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนักเรียนจะถูกกระตุนให
เกิดความสงสัย เกิดคําถาม เกิดความอยากรูอยากเห็น โดยการทํากิจกรรมจากสื่อ วัสดุ
อุปกรณ หรือสถานการณท่ีกําหนดให ตามบัตรกิจกรรมทาทายความคิด เพ่ือใหเกิด
ประเด็นปญหาท่ีจะศึกษา ข้ันท่ี 3 ข้ันสรางองคความรู เปนการใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ของปญหาดวยตนเองจากการทํากิจกรรม รวมกันวางแผนการสํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวม
ขอมูล นําขอมูลท่ีไดมารวมกันอภิปราย วิเคราะห แปลผล สรุปคําตอบ (องคความรู)
ตามประเด็นปญหา และนําเสนอองคความรูในรูปแบบตาง ๆ นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ตามบัตรกิจกรรม เชน กิจกรรมทดลอง กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมสืบคนจาก
แหลงการเรียนรูท้ังใน และนอกหองเรียน เกม เพลง เปนตน สําหรับข้ันนี้ บทบาทจะอยูท่ี
นักเรียนตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม ผูวิจัยจะเปนเพียงผูดูแล ชวยเหลือ สราง
บรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนกระตือรือรนอยากคนหาคําตอบของปญหา ข้ันท่ี 4
ข้ันประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรู
อะไรบาง อยางไรและมากนอยเพียงใด โดยนักเรียน และผูวิจัยรวมกันประเมินท้ังดาน
ความรู กระบวนการ และพฤติกรรมการทํางานกลุม มีการประเมิน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1
ระหวางนักเรียนทํากิจกรรม โดยวิธีการตรวจผลงานตามบัตรกิจกรรม ประเมินทักษะใน
การปฏิบัติการทดลอง สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การอภิปราย การตอบคําถาม เพ่ือ
หาขอสรุปคําตอบของปญหา ระยะท่ี 2 สิ้นสุดการทํากิจกรรมท้ังหมด นักเรียนทํา
แบบทดสอบประจําชุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูเขาดวยกัน เพ่ือสนอง
ความตองการ ความสามารถ พัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน เชน นําทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีจุดมุงหมายของโรเบิรต กาเย (Robert Gange) มาใชในการเริ่มบทเรียนใหม
โดยผูวิจัยแจงจุดประสงคในการเรียน ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเริ่มเนื้อหาใหม
แนะแนวทางใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเองและสรุปเนื้อหา ใหนักเรียนทราบผลการปฏิบัติของ
ตน จากการบัตรเฉลย และจากการประเมินของผูวิจัยทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรมเสร็จใน
แตละกิจกรรม และเม่ือสิ้นสุดแตละชุดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดนําแบบทดสอบประจํา



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

151

ชุดใหนักเรียนทดสอบ และแจงผลการทดสอบทุกครั้ง นําทฤษฎีการเรียนรูโดยการกระทํา
ของจอหน ดิวอ้ี (John Dewe) ทฤษฎีการสรางเสริมความรู (Constructivism) โดยให
นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม จะทําใหนักเรียนเกิด
ประสบการณตรง เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจนสามารถ
เปนองคความรูของนักเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถ
นํามาใชไดเม่ือมีสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปาริชาติ คงศรี (2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลวิจัย
พบวา หลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 สอดคลองกับ อุไรวรรณ
ภัยชิต (2553) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผลวิจัยพบวา
นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน เรื่อง หนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง เสียงกับการไดยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.68 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ
รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว แสดงวา หลังจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เสียงกับการไดยิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สามารถสืบเสาะหาความรูเพ่ิมข้ึนเชื่อม่ันได 95% เนื่องจาก ผูวิจัยจัดกิจกรรมท่ีเนนให
นักเรียนลงมือปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางเปนระบบในการแสวงหาคําตอบหรือ
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร นําความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนรายบุคคลท่ีไดจากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละชุด
กิจกรรมการเรียนรู มาตรวจสอบและแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเองอยางตอเนื่องทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ในทุกชุดกิจกรรม
การเรียนรูยังมีรูปแบบการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนข้ันตอนและชัดเจน
เชน ข้ันสรางความสนใจ ตามบัตรกิจกรรม ทาทายความคิด นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต เพ่ือใหเกิดประเด็นปญหาท่ีจะศึกษา
ข้ันสรางองคความรู เปนการใหนักเรียนคนหาคําตอบของปญหาดวยตนเองจากการทํา
กิจกรรม นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 8 ทักษะ
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และทักษะ
ข้ันผสมหรือบูรณาการ 1 ทักษะ ไดแก ทักษะการทดลอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนจะไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องและฝกทักษะซ้ํา ๆ ทุกชุด
กิจกรรมการเรียนรู สงผลใหเกิดความคลองแคลว ความชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการ
ฝกตามทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ แอดเวิรดลี ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) (แสง
เดือน ทวีสิน, 2545) ท่ีกลาววา พฤติกรรมใด ๆ ไดทําซ้ํา ๆ ก็จะทําใหความสัมพันธระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองมากข้ึน ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว สอดคลองกับ วิลาวัลย สิงเคา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การใชชุดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน
หลังจากใชชุดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรอยละ 77.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ รอยละ 65.00
สอดคลองกับ แสงศรี  ศิลาออน (2553) ไดวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ข้ันบูรณาการดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบชุด
กิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด เบส ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบชุดกิจกรรม การทดลอง
วิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 82.70/79.59 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคลองกับ วิโรจน แสนคําภา (2550) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. พบวา
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ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 83.53/84.78 ตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว 80/80 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช หลังจากเรียนจบชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 5 ชุด

ควรใหนักเรียนทํากิจกรรมตอยอดความคิดนอกเวลาเรียน เชน การทําโครงงาน
วิทยาศาสตร

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการนําสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนรู

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน
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