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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ประชากรท่ีใชในงานวิจัยเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 1 จํานวน 3,353 คน จาก 144 โรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ป
การศึกษา 2559 จํานวน 28 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม เร่ือง 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น และการทดสอบดวยคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) ชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 89.75/80.60 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีวางไว 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 และ 3) นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 
คําสําคัญ:  ชุดกิจกรรม , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to create a robust set of activities and relationships of 
organisms in the ecosystem to develop science process skills for Prathomsuksa 6 students to 
meet the efficiency criteria of 75/75 2) to compare the achievement of students science process 
skills before and after the use of the activity package about the relationships of organisms in the 
ecosystem and 3) to determine the students level of satisfaction with the activity package.The 
population of this research was 3,353 Prathomsuksa 6 students from 144 schools of the  
academic year 2016 under Songkhla Primary Education service Area office 1.The sample consisted  
of 28 purposively select Prathomsuksa 6 students.The statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation, content validity of difficulty, discrimination confidence and experiment with t 
(t-test).  

The results found that  
1) The activity relationships of organisms in the ecosystem to develop science process 

skills, the researchers have created a performance equal to 89.75 / 80.60 which meet the criteria 
placed.  

2) The achievement of the students after learning through activity package relationships 
of organisms in ecosystems higher than before learn a significant statistics  .01  

3) The students with a series of activities on the relations of organisms in the ecosystem 
are satisfied with the activity package levels is very good with an average of 4.72. 
Keywords: Activity package , The achievement of science process skills  
 

บทนํา 
ประเทศไทยประสบปญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร เพราะผลการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรท่ีผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร สถาบันทดสอบทางการศึกษา รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) พบวา รายวิชาวิทยาศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 นักเรียนไทยไดคะแนนเฉลี่ย 42.13 คะแนน สาเหตุหน่ึงเกิดจากนักเรียนไม
สามารถคิดวเิคราะหได เน่ืองมาจากนักเรียนขาดความรูความเขาใจ ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการนําความรูเหลาน้ันมา
ประยุกตใช สําหรับโรงเรียนชุมชนวัดสามบอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 ไดคะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร 42.59 คะแนน ซึ่งยังไมถึง 50 คะแนน และโดยเฉพาะอยางย่ิงในมาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน นักเรียนทํา
คะแนนในมาตรฐานน้ีไดคะแนนเฉลี่ย 44.08 คะแนน และมาตรฐาน ว. 2.2 เขาใจความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศและโลกนําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน ทําคะแนนในมาตรฐานน้ีไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 44.18 
คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคการมหาชน, 2558) ซ่ึงคะแนนระดับชาติยังไมอยูในระดับท่ีนา
พอใจและยังไมถึงเกณฑท่ีโรงเรียนชุมชนวัดสามบอต้ังเปาหมายไวคือ คะแนนเฉลี่ย 50 คะแนนขึ้นไป จึงแสดงใหเห็น
วา การเรียนการสอนวิทยาศาสตรยังไมบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา การใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมและมีความ
หลากหลาย จะชวยใหผูเรียนไดบรรลุผลตามเปาหมายหรือตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดเร็วขึ้น เนนการคิด ลงมือ
ปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย (กรมวิชาการ, 2552) การเรียนรูท่ีดีน้ันตองสนับสนุน
ผูเรียนใหเรียนรูจากประสบการณท่ีไดสัมผัสจริง มีกระบวนการสํารวจทดลองตรวจสอบลงมือปฏิบัติกิจกรรมจน
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ผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตัวเอง  (ทิศนา  แขมมณี, 2548) ความรูท่ีผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้ จะมีความหมาย
ตอผูเรียนจะอยูคงทน ผูเรียนจะไมลืมงาย และจะสามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจความคิดของตนไดดี (Guzdial, 
1997: 1 และ สุชิน, 2544: 1-5) 

จากจุดมุงหมายของการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีท่ีกลาวมาน้ัน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาน้ัน ครูผูสอนยังจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนใหความรูเปนสวน
ใหญ ทําใหขาดเร่ืองทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ซ่ึงมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดการใชทักษะและฝกฝนทักษะ
อยางสม่ําเสมอ ขาดการคนควาดวยตนเองและขาดสื่ออุปกรณในการเรียนวิทยาศาสตร โดยการจัดการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตรจะดําเนินไปดวยดีน้ัน ตองใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ท่ีสําคัญและจําเปน ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาว แบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับท่ี 1 เปนทักษะ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานหรือทักษะเบ้ืองตน แบงออกเปน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัด
กระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลและทักษะการพยากรณ ระดับท่ี 2 เปนทักษะ
กระบวนการขั้นผสมหรือบูรณาการหรือทักษะขั้น แบงออกเปน 5 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุป (American Association for the Advancement of Science: AAAS, 1970: 133-176)  

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงดูจากคะแนน O-NET ระดับโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสาม
บอไดคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2556 เทากับ 32.93 ปการศึกษา 2557 ไดคะแนนเฉลี่ย 42.13 และปการศึกษา 
2558 ไดคะแนนเฉลี่ย 42.59 ซ่ึงยังไมผานเกณฑท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว คือ คะแนนเฉลี่ย 50 คะแนนขึ้นไป จึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน เปนการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการนําสิ่งแวดลอม
และแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ มาสรางเปนชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับแหลงเรียนรูธรรมชาติในระบบนิเวศ มีความรู ความ
เขาใจ ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  

จากการศึกษางานวิจัยของปยวรรณ  ตาคํา (2545: บทคัดยอ); วิลาวัลย  สิงเคา (2553); จุฑามาศ  เรือน
กา (2553) และ เพ็ญประภา  บินสัน (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังจากใชชุดกิจกรรมสูงกวาคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการใชชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ผูวิจัยจึงเห็นวาการสรางชุด
กิจกรรม เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาดังกลาวได เพราะเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมคนหาคําตอบในสิ่งท่ี
อยากรูดวยตนเอง ชวยทําใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก และหวังวาชุดกิจกรรม
สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑและสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกผูเรียน อีกท้ังเปน
แนวทางสําหรับครูผูสอนในระดับประถมศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดย
เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามจุดประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ดังกลาว 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ   
3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบ

นิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ หมายถึง ชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางและ

พัฒนาขึ้นเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และสรางองคความรูดวยกระบวนการกลุม โดยใช
แหลงเรียนรูธรรมชาติ ซึ่งแตละชุดการเรียนการสอนประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียน คําชี้แจง จุดประสงคการ
เรียนรู เวลาท่ีใช เน้ือหา วัสดุอุปกรณ กิจกรรม และแบบฝกหัดทายกิจกรรม  

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ของชุดกิจกรรม  เร่ือง 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดย 75 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการตอบคําถามท่ีทํา
แบบทดสอบทายกิจกรรม ในแตละหนวยการเรียนรูคิดเปนรอยละไมตํ่ากวา 75 และ75 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ย
ของการตอบคําถามในแบบทดสอบหลังเรียนทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละไมต่ํากวา 75 

3. แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารท่ีนําเสนอเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือเปนแนวทางในการสอนสําหรับครู 

4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง  แบบทดสอบท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะขั้นพ้ืนฐานโดยแบงระดับ
ของกระบวนการทักษะในแตละขั้นตอน โดยเร่ิมจากทักษะงาย ๆ ไปสูทักษะท่ียากและซับซอนยิ่งขึ้นตามความสนใจ 
ซ่ึงใชทักษะขั้นพ้ืนฐาน ขั้นท่ี 1- 6 ไดแก การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา การคํานวณและการสื่อความหมาย   

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนความสามารถใน
การเรียนรูของนักเรียนท่ีไดจากการตอบคําถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะทางการเรียนดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีผูวิจัยสรางขึ้นกอนและหลังการใชชุด
กิจกรรม 

7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เมื่อไดเรียนรูดวยชุด
กิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มีโรงเรียนท้ังหมด จํานวน 144 
โรงเรียน  มีนักเรียนจํานวนท้ังสิ้น 3,353 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2559 เปนนักเรียนจํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 28 คน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย 
1. การสรางชุดกิจกรรม 
 สรางชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน  5 ชุดกิจกรรม ดําเนินการสอน 14 คาบ คาบละ 50 
นาที นําชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบและหา
คุณภาพดานตางๆ และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

2. การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
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  สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยนํากิจกรรมท่ีทําไว มาบรรจุในแตละแผนท้ัง 5 ชุดกิจกรรม จํานวน 5 
แผน คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน นําแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองสอนกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดแจง ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จริง จํานวน 13 คน และนําไปดําเนินการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางจริง จํานวน 28 คน
ตอไป 
 3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน คัดเลือกแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงค ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป นํามาปรับปรุงแกไขดานภาษาและตัวเลือก เพ่ือเก็บไวใชเปนเคร่ืองมือ จํานวน 30 ขอ 
วิเคราะหหาคุณภาพรายขอ หาคุณภาพแบบทดสอบ นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (Difficulty: p) 
และคาอํานาจจําแนก (Discrimination: r) และคาความเชื่อมั่น (Reliability: r) เพ่ือนําไปทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ ท่ีเปนกลุมตัวอยางตอไป 
 4. การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  สรางคําถามท่ีเกี่ยวของกับแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 30 ขอ เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ คัดเลือกแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ ท่ีผาน
การพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงแกไขแลว เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลทดลองกับโรงเรียนชุมชนวัดสามบอท่ีเปน
กลุมตัวอยางตอไป 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ดําเนินการแจงใหผูอํานวยการ ฝายวิชาการ ของโรงเรียนชุมชนวัดสามบอ อําเภอระโนด จังหวัด

สงขลา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 2. ผูวิจัยไดชี้แจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2559 ท่ีเรียน เร่ืองความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน ไดรับทราบขั้นตอน

เก่ียวกับการเรียนดวยชุดกิจกรรมเร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยใชแหลงเรียนรู และปฏิบัติ

กิจกรรมอยางถูกตอง แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test) เร่ือง ความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ ดําเนินการสอนในคาบแรกบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนน

ทดสอบกอนเรียน  

 3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู โดยดําเนินการทดลอง ใชเวลา 14 คาบ คาบละ 50 นาที  ระหวางวันท่ี 25 เดือน

พฤษภาคม – -28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  (โดยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน) 

 4. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนใหนักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปนฉบับเดียวท่ีใชทดสอบกอนเรียน ไวเปนคะแนนหลังเรียน ใชเวลา 1 คาบ 

 5. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียน ไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ โดยการทดสอบคาที (t-test 

dependent) เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 6. รวบรวมคะแนนท่ีไดจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติในการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ไดแก ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) คาความยากงาย (P) 
คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ดวยวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder-Richardson) โดยใชสูตร KR-
20 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 การสรางชุดกิจกรรม เ ร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

1. การสรางชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ไดสรางชุดกิจกรรม
ทั้งหมด 5 ชุด ไดนําเนื้อหาเก่ียวกับความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศมาจัดทําเปนชุดกิจกรรม 
จํานวน 5 ชุด ซ่ึงภายในชุดกิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมตางๆหลากหลายกิจกรรม จํานวน 5 
กิจกรรม 

2. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ตามเกณฑ 75/75 
 
ตาราง แสดงคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ตาม เกณฑ 75/75 

 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนท่ีไดจากการวัดระหวางเรียน   คะแนนท่ีไดจาก
การสอบหลัง

เรียน 
 
 

28 

ชุดท่ี 
1 

ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 
4 

ชุดท่ี 
5 

คะแนน
รวม 

รอย
ละ 

คะแนน
รวม 

รอย
ละ 

(1680) (1680) (1820) (1820) (1960) (8960)  840  
1475.5 1504.5 1694 1630.5 1737 8041.5 89.75 677 80.60 

 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 
E1 

 
89.75 

 
E2 

 
80.60 

 
จากตาราง  แสดงวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ซ่ึงเปนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมด ท่ีไดจากการ

ทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมระหวางเรียนไดถูกตองไดรอยละ 89.75 และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ในการเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน ซ่ึงเปนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมด ท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรม
ไดถูกตองไดรอยละ 80.60 ซึ่งแสดงวา ชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ท่ีสรางขึ้นตาม
เกณฑ 75/75 มปีระสิทธิภาพสูงกวาท่ีกําหนดไว คอื 89.75/80.60 

ตอนท่ี  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียน กอน
และหลังการใชชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 
 

ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียน 
กอนและหลังการใชชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
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กลุมตวัอยาง จํานวน

นักเรียน 
กอนทดลอง หลังทดลอง  

D 

 

D2 

 
t 

n �� S.D. �� S.D. 
นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป
ท่ี 6 

28 15.54 5.06 24.18 3.56 242 
 

2250 18.90 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, df  27 = 2.4727 

 
 จากตาราง  แสดงคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน การใชชุดกิจกรรม มีคาเทากับ 15.54 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.06 หลังการใชชุดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
3.56  และคา t – test ของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 18.90  ซ่ึงมีคามากกวาคาท่ีเปดจากตาราง (t = 
2.4727) แสดงวา นักเรียนท่ีไดเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีความแตกตาง
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  
 ตอนท่ี 3  การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนกอนและหลังการเรียนชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 191 
 

ตาราง การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนกอนและหลังการเรียนชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 

ขอท่ี รายการ �� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ดานเนื้อหา    
1 เน้ือหามีความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
4.36 0.49 มาก 

2 เน้ือหามีความตอเน่ืองและชัดเจน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
3 เน้ือหามีความหลากหลาย 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
4 เน้ือหาไมยากจนเกินไป 4.25 0.44 มาก 
5 การแสดงเน้ือหามลีําดับขั้นตอนชดัเจน 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
6 นักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาและทําความเขาใจดวยตนเอง 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
7 เน้ือหามีความถูกตองและทันสมัย 4.50 0.51 มาก 
 ดานการออกแบบชดุกจิกรรม    
8 ขนาดอักษรสวยงาม เหมาะสม และชัดเจน 4.50 0.51 มาก 
9 ขั้นตอนในการใชชุดกิจกรรมงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน 4.50 0.51 มาก 
 ดานการจดัการชดุกิจกรรม    

10 ชุดกิจกรรมทําใหสงเสริมใหนักเรียนมีการฝกคิดอยาง
หลากหลาย 

4.46 0.51 มาก 

11 สงเสริมนักเรียนใหฝกคน  รวบรวมขอมลู  และสรางสรรค
ความรูดวยตนเอง 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 

12 ชุดกิจกรรมสามารถทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน
มากขึ้น 

4.71 0.53 มากท่ีสุด 

13 ชุดกิจกรรมสามารถใชในการคนควาหาความรู 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
14 นักเรียนไดรับความรูจากชุดกิจกรรม 4.68 0.55 มากท่ีสุด 
15 นักเรียนมีความสุขเมือ่ไดเรียนรูชุดกิจกรรมน้ี 4.64 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.54 0.50 มากท่ีสดุ 

 
 จากตาราง  แสดงความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย
ชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับท่ีสูงสุด ในเร่ืองของผูเรียน
ไดใชความสามารถของตนเองในการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 สวนรายการท่ีพบวา คาเฉลี่ยตํ่าสุด
เทากับ 4.25 ในดานเน้ือหา 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การสรางชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. การสรางชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  มีจํานวน  5 ชุด แตละชุดประกอบดวยคูมือครูผูสอน ใบความรู 
กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม เวลา คําแนะนํา วิธีปฏิบัติกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ การวัดและการประเมินผล) ใบงาน เปนสวนท่ีใช
ในการบันทึกผลการดําเนินกิจกรรม โดยชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 (75/75) คือ
มีคาเทากับ 89.75/80.60 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พบวา หลังจากการใชชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ในการสรางชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับเน้ือหา สาระ และผลการเรียนรู ไดชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จํานวน 5 ชุด ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม มีกระบวนการสรางอยางเปนระบบ ถูกตองตาม
หลักการสรางและไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญท้ังในสวนท่ีเปนเน้ือหาดานหลักสูตร และการวัดประเมินผล ซ่ึง
ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดจัดไวในชุดกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ การเนนใหผูเรียนไดฝกใชกระบวนการคิด การ
สืบคนขอมูลไดดวยตนเอง มีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและผานการทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง ชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 มีคาเทากับ 89.75/80.60 จะเห็นไดวา
คะแนนท่ีไดจากการวัดระหวางเรียนสูงกวาคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน เปนเพราะวา ระหวางเรียนนักเรียนยัง
จดจําเน้ือหาท่ีเรียนได แตเมื่อเรียนจบท้ัง 5 ชุดกิจกรรม นักเรียนอาจจะลืมเน้ือหาท่ีเรียนมาหรือขอสอบยากเกินไป 
จึงทําใหคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนนอยกวา ซ่ึงแสดงวาชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นสงผลตอการเรียนของ
ผูเรียน โดยสามารถแสดงผลออกมาในรูปของกิจกรรมไดตามเกณฑท่ีตั้งไว โดยสงผลตอการเรียนรูดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียน สามารถศึกษาคนควาตามแหลงรูในธรรมชาติ ไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมี
ความสนใจท่ีจะเรียน เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เปนนวัตกรรมประกอบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูเรียนเปนผูศึกษาและวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดตามศักยภาพ การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความสามารถอยางสรางสรรคทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีความสุข
กับการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2548) การเรียนรูท่ีดีน้ันตองสนับสนุนผูเรียนใหเรียนรู
จากประสบการณท่ีไดสัมผัสจริง มีกระบวนการสํารวจทดลองตรวจสอบลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนผูเรียนสามารถสราง
ความรูดวยตัวเอง ครูมีบทบาทในการวางแผนจัดประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนโดยใหไดมีโอกาสพบ
ประสบการณและใชทรัพยากรตางๆนอกหองเรียน เพ่ือสรางความรูออกไปและสัมพันธกับความจริงในโลก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัลย  สิงเคา (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังจากใชชุดกิจกรรมสูงกวาคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการใชชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวาเกณฑตามท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากขึ้นการจัดการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ทําใหผูเรียนได
พบเจอสภาพท่ีมีอยูจริงในโรงเรียนและไดลงมือปฏิบัติจริงดวย ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น และท้ังน้ี
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นักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน ทําใหเกิดความอยากรูและพยายามในการสืบ
เสาะหาความรู จากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนเพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง เรียนรูวิธีการแกปญหาจากสิ่งท่ี
ผูเรียนกําลังปฏิบัติ เกิดความรูใหม มีความสามัคคี ชวยเหลือกันในกลุม เกิดความสนุกสนานในการเรียนนําไปสู
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี นําไปสูความสําเร็จ และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไว และไดพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการเสริมสราง
ความรูซึ่งเปนกระบวนการท่ีผูเรียนจะตองสืบคน คนหา สํารวจ ตรวจสอบและคนควา ดวยวิธีการตาง ๆ จนทําให
ผูเรียนเกิดความเขาใจและสรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียนใน
สภาพแวดลอมจริงตามธรรมชาติ นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากการทดลอง การรวบรวมขอมูล เปนคนชาง
สังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหาอยางมีระบบและคนควาหาความรูไดดวยตนเอง เปนการพัฒนาตนเอง
ทางความคิด การแกปญหา การทํางานรวมกันการวางแผนการจัดการ และเทคนิควิธีการตาง ๆ (วิไลรัตน  กลิ่น
จันทร, 2551) สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญประภา  บินสัน 
(2556) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา คะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังจากใชชุดกิจกรรมสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการใช
ชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 ในเร่ือง
ของผูเรียนไดใชความสามารถของตนเองในการแสวงหาความรู เปนเพราะผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้น ในการได
สัมผัสกับแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ควบคูกับชุดกิจกรรมท่ีมีการทํากิจกรรมนอกหองเรียน สงผลทําใหผูเรียนมีความ
สนุกสนาน และเขาใจมากยิ่งขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ  เรือนกา (2553) ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 
 ดังน้ันจากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรูจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ครูควรอธิบายชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนดวยชุดกิจกรรมใหนักเรียนทราบกอนลวงหนาเพ่ือ

เตรียมความพรอมของนักเรียนกอนไปปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมง 
 2. ขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนควรดูแลอยางท่ัวถึง เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3. เวลาในการจัดกิจกรรม ควรจัดใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองใน
การเรียนรูและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยางสูงสดุ 

 

         ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมนําไปประยุกตเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูในระดับชั้นอื่นๆ และพัฒนา

ความคิดสรางสรรคของผูเรียนตอไป 
2. สงเสริมใหครูผูสอนไดใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรไปใชในการสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหกับนักเรียนอยางแพรหลาย 
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