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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดย
ใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแหลงเรียนรูรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 3)  เพ่ือศึกษาความตระหนัก
ในความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัว
เรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และ4) เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน  37  คน ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความตระหนักแบบวัด
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบคาที 
(t – test) 

ผลการศึกษาพบวา 
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มี

ประสิทธิภาพเทากับ  93.52/82.34 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนโดยใชสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา พบวา นักเรียนมีความตระหนัก
ในความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง ( x =4.72)  

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( x =4.55)  
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Abstract  
The purposes of the study were 1) to create and evaluate the efficiency of an activity 

package on plant around us based on sources from school botanical garden with learning inquiry 
(5E) at 80/80 efficiency standard; 2) to compare the achievement of students in science before 
and after the use of an activity package on plant around us based on sources from school 
botanical garden with learning inquiry; 3) to find out the Pratomsuksa 4 students realization in 
plant conservation after the application of the activity package on plants around us based on 
sources from school botanical garden with learning inquiry; and 4) to find out the students 
satisfaction learning with the activity package on plants around us based on sources from school 
botanical garden with learning inquiry. The sample consisted of 37 purposively selected 
Pratomsuksa 4 students in Demonstration School Songkhla Rajabhat University. The research 
instruments were lesson plans, an activity package on plants around us based on sources from 
school botanical garden with learning inquiry, evaluation forms on conservation realization and 
learning satisfaction. The research statistics included mean, standard deviation, percentile and t-
test. 

The findings showed that 
 1) The efficiency of the activity package on plants around us based on sources from 
school botanical garden with learning inquiry for Pratomsuksa 4 students was standardized at  
93.52 / 82.34 
 2) After the use of the activity package and learning inquiry, the achievement of 
students were higher significantly at 0.01. 
 3) The realization in plant conservation of Pratomsuksa 4 students learning with the 
activity package and learning inquiry was highly agreeable ( x = 4.72) 
 4) The satisfactions of students learning with an activity package on plants around us 
were highly high ( x = 4.55) 
Keyword: Activity package, School botanical garden, learning inquiry 
 
บทนํา 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคน
ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใชและผลผลิตตาง ๆ ท่ีมนุษยใช
เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค
และศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ คิดอยางเปนเหตุเปนผล ซ่ึงเปนทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม เปนสังคมแหง
ฐานความรู (Knowledge-based Society) ดังน้ันทุกคนจําเปนตองไดรับความรูทางวิทยาศาสตร(Scientific Literacy 
for All) เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยาง
มีเหตุผล และมีคุณธรรม ซึ่งเรียกไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 1) ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพในการแขงขันระดับนานาชาติ (รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, 2550: 8) 

สําหรับการศึกษาของไทยในปจจุบันยังมีปญหาในการจัดการเรียนรู คือ การท่ีครูผูสอนไมสามารถจัดการ
เรียนรูดวยทักษะกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะครูผูสอนยังขาดความรู ความเขาใจท่ีเพียงพอในสาระสําคัญ
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ของทักษะกระบวนการท่ีตองสอน และไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน (อภิญญา  ตันทวีวงศ, 2557: 
19-20) และสวนใหญครูผูสอนมีภาระงานอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป จนไมมีเวลาใหกับการเตรียมการสอน 
ขาดอุปนิสัยแสวงหาความรูทางวิชาการ ขาดการสนับสนุนวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน ขาดการสนับสนุนสงเสริมอยางเพียงพอจากผูบริหารสถานศึกษา อีกท้ังการจัดการเรียนรูของไทยเปน
ลักษณะการสอนใหทองจําทองคําตอบและสนใจคะแนนมากกวาวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึงแหลงความรู (กันยา  กันตสุข, 
2551: 2-3) จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของไทยตกต่ํา และสงผลตอผูเรียน ดังน้ี 1) ผูเรียนขาดเทคนิควิธีการ
เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 2) ขาดทักษะกระบวนการในการทํางาน 3) ขาดการชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันในการเรียนและ 4) การไมมีปฏิสัมพันธ และไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ดังน้ันในการจัดการเรียนรู
ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ 
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและคนควาหาความรูดวยตนเองใหมาก
ท่ีสุด และครูผูสอนควรปรับกระบวนการเรียนการสอนสูการคิดวิเคราะหและลดการสอนแบบทองจํา ใหความสนใจ
ผูเรียนและความแตกตางของผูเรียนแตละคนใหมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในเร่ืองท่ีเรียนอยางแทจริงตาม
ทฤษฎีของ Dewey (1964) ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง ท่ีเชื่อวาผูเรียนตอง
เรียนรูควบคูไปกับการกระทํา 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรน้ัน สื่อสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรูน้ันเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนา
ผูเรียน ครูผูสอนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนรูน้ันควรเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนสามารถสืบคนหาคําตอบ หาความรูดวยตนเอง ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ท่ี
เชื่อวา ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและมีการสั่งสมความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ติดตัวมากอนท่ีจะเขาสูหองเรียน 
ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียนแตละคน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี [สสวท.], 2547: 4) และทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) 
ท่ีเชื่อวา การเรียนรูท่ีทําใหมีกําลังทางความคิดมากท่ีสุด เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางผลงานตาง ๆ ดวย
ตนเอง และสรางสิ่งท่ีเด็กชอบและสนใจ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี (ทิศนา  แขมมณี, 2552: 97) และ
จะชวยใหผูเรียนซึมซับขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญา ตามท่ี Guilford (1967) ไดกลาววา ความสามารถทาง
สมองของมนุษย ประกอบดวยสามมิติ ไดแก มิติดานเน้ือหา มิติดานปฏิบัติการ และมิติดานผลผลิต และยังเชื่ออีกวา
ความสามารถแตละอยางเปลี่ยนแปลงไดดวยการฝกหัดและการเรียนรู จึงจะสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ในการปฏิบัติหนาท่ีสอนระดับชั้นประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นปท่ี 4 จาก
ขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ัง 3 ปการศึกษา มีขอมูลดังน้ี ในปการศึกษา 2556 คะแนนท่ี
ไดรอยละ 74.21 ปการศึกษา 2557 คะแนนท่ีไดรอยละ 78.26 และปการศึกษา 2558 คะแนนท่ีไดรอยละ 75.84 
ซ่ึงมีระดับต่ํากวาเกณฑของโรงเรียนท่ีตั้งไว คือ ตองไมต่ํากวารอยละ 80 ผูวิจัยไดวิเคราะหเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนมีผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนอยูท่ีเกรด 1.5 และ 2.0 จํานวน 10 คน จัดอยูในระดับออน จึง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิทยาศาสตรต่ําลงกวาเกณฑท่ีตั้งไวมาก ผูวิจัยจึงคิดแกปญหาโดยเลือกเน้ือหาในราย
วิทยาศาสตร ซึ่งมีหนวยการเรียนรูท้ังหมด 5 หนวยการเรียน ดังน้ี 1) พืชใกลตัวเรา 2) สัตวโลกนารัก 3) ดินใน
ทองถิ่นของเรา 4) พลังงานแสง 5) ครอบครัวระบบสุริยะ ดังน้ันผูวิจัยไดเลือกเร่ืองพืชใกลตัวเรา ซ่ึงเปนเน้ือหาท่ีอยู
ในรายวิชาวิทยาศาสตรมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะระดับคะแนน เร่ืองพืชใกลตัวเรา ตามนํ้าหนัก
โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรในหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไวท่ี 20 คะแนน ซ่ึงพบวา 3 ปท่ีผานมา มีคะแนนดังน้ี 
ในปการศึกษา 2556 มีคะแนน 13.89 ปการศึกษา 2557 มีคะแนน 15.98 และปการศึกษา 2558 มีคะแนน 15.14  
(สารสนเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558: 52-53) และเมื่อไดวิเคราะหปญหาดังกลาวพบวา
ผูเรียนขาดความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน ไมพยายามคิดหาคําตอบในสิ่งท่ีครูถามหรือไมพยายามคิดหาสาเหตุ
ของสิ่งท่ีสงสัยใครรู ผูเรียนยังไมกลาคิด กลาทํา อีกท้ังยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 215 
 

กระบวนการทํางานของผูเรียนยังไมมีความคิดสรางสรรค สวนมากจะทํางานตามแบบท่ีครูกําหนดให จึงทําใหผลงาน
มีรูปแบบไมหลากหลาย อีกท้ังทางดานครูผูสอนยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย
โดยเนนการทองจํามากกวาการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สงผลทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไมตั้งใจเรียนในเวลา
เรียนหรือทํากิจกรรม ผูเรียนจะเลนกันระหวางเรียน ไมมีความกระตือรือรนในการทํางานเทาท่ีควร ไมตั้งใจฟงขณะ
ครูสอน ไมทํางานท่ีครูมอบหมาย ทําใหการสอนของครูไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตรยังไมเปนท่ีนาพอใจ 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเร่ืองพืชใกลตัวเรา มาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เพราะผูวิจัย
เห็นวาเปนเร่ืองท่ีอยูใกลตัวผูเรียนมากท่ีสุด สามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีมีอยูจริง ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ไดดีย่ิงขึ้น โดยจัดกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ท่ีดึงดูดความสนใจ มีอิสระในการเรียน 
เนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดและความอยากรูของตนเอง เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยงความรู 
ความคิด แลวสังเคราะหเปนความรูหรือแนวคิดใหม ๆ ไดดวยตนเอง ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และ
เรียนวิทยาศาสตรอยางมีความสุขและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียนใหดีย่ิงขึ้น 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Based Learning: 5E) เปนการจัดการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ท่ีเชื่อวาการเรียนรูเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนเองโดยครูผูสอนเปนผูกระตุน อํานวย
ความสะดวก ซักถามและจัดสถานการณใหเหมาะสม ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยาง
แทจริง ชวยลดความเบ่ือหนายของการเรียนในหองเรียน เพราะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สงเสริมให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ 
และคนควาดวยวิธีการตางๆ ท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรับรู ความเขาใจและจะตองเชื่อมโยงกับความคิดเดิม เพ่ือให
เกิดความรูใหม หากดําเนินการครบตามขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นสรางความสนใจ 
(Engagement) ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู 
(Elaboration) และขั้นประเมินผล (Evaluation) จะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (สสวท., 2547: 5) 

ชุดกิจกรรมจัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพ่ือฝกใหผูเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะเปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควาดวยตัวเอง
ตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใชความคิดอยางเต็มท่ี โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ซ่ึงชุดกิจกรรมจะชวยใหใชเวลานอยลงในการเสนอขอมูลตาง ๆ ชวยใหผูเรียนสามารถประกอบ
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองมากกวาท่ีใหครูผูสอนบอกหรือกําหนดให โดยครูผูสอนเปนผูสรางโอกาสทางการเรียน
การสอน มีกิจกรรมใหผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนระดับประถมศึกษาท่ี
อยากรู อยากเห็น ในสิ่งตาง ๆ ท่ีพบเจอ (พวงพิศ  ศิริพรหม, 2551: 3) 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงมีความคิดจะแกปญหาทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เร่ืองพืชใกลตัวเรา โดยใชวิธีการสอนและจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับแตละเน้ือหาและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความสนใจ มีอิสระในการเรียน ผูเรียนก็จะมีความรวมมือในการเรียน สนใจบทเรียนมากขึ้นและสงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 

ดังน้ันเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ทําใหผูวิจัยแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนดวยการสราง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีจะทําใหกิจกรรมการจัดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว รวมท้ังนําวิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มาพัฒนาและ
สรางชุดกิจกรรมขึ้นมาใชประกอบการจัดการเรียนรูในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร โดยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
ดวยการลงมือปฏิบัติจริง คิดและแกปญหาดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูของผูเรียนขยายขอบเขตออกไปอยางกวาง
ขวาง นําไปสูการพัฒนาการสอนวิชาวิทยาศาสตรและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวา ชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจะเปนชุดกิจกรรม ท่ีมีประสิทธิภาพ
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ตามเกณฑ และทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม 
เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 3. เพ่ือศึกษาความตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 
 4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 John Dewey (1964) ไดใหแนวความคิดเก่ียวกับการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
เขาเชื่อวาประสบการณจะนําไปสูการเรียนรูไดก็ตอเมื่อเราเขาใจความหมายของประสบการณนั้นและสามารถ
นําออกไปใชในการพัฒนาตนเองหรือกลุมซึ่งจะตองมีปจจัยอื่น ๆ อีกหลายอยางมาสนับสนุนใหเกิดสิ่งเหลาน้ีขึ้น 
ดังน้ัน Dewey กําลังขยับจากการศึกษาแบบเน้ือหาวิชาเปนสําคัญไปเปนระบบการศึกษาท่ีมีเด็กเปนศูนยกลางมากขึ้น 
ผูเรียนในระบบใหมกําลัง “เรียนรูโดยการทํา” แทน “การเรียนรูโดยการฟง” ครูไมใชผูกํากับหองเรียนอยางมีสิทธิ
อํานาจแบบระบบเกา แตบทบาทหลักของเขาคือ เลือก “สิ่งกระตุนท่ีเหมาะสมสําหรับสัญชาตญาณและแรงกระตุน
ท่ีจําเปนตองใชในการไดรับประสบการณใหม  
 ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเชื่อกันวาผูเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นโดยตัวผูเรียนเอง 
และการเรียนรูเร่ืองใหมจะมีพ้ืนฐานมาจากความรูเดิมดังน้ันประสบการณเดิมของผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรู
เปนอยางย่ิง กระบวนเรียนรู (Process of Learning) ท่ีแทจริงของผูเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครู หรือ
ผูเรียนเพียงแตจดจําแนวคิดตาง ๆ ท่ีมีผูบอกใหเทาน้ัน แตการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการเสริมสรางความรู
เปนกระบวนการท่ีผูเรียนจะตองสืบคน เสาะหาสํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจและเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง และเก็บ
เปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา (Schulte, D. 1996: 41) 
 ดังน้ันผูวิจัยไดนําแนวทางการลงมือปฎิบัติจริงในการเรียนรูวิทยาศาสตร และใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
อาจจะไดมาจากการสืบคน เสาะหาสํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
และเกิดการรับรูความรูน้ันไดดียิ่งขึ้น 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการสรางชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เปนการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One – Group 
Pretest – Posttest Design 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง รวม
ประชากรท้ังสิ้น 73 คน  
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หอง มีนักเรียน 
37 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการเลือก เน่ืองจากโรงเรียนไดจัดหองเรียน
โดยคละความสามารถของนักเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนเคร่ืองมอืท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 
 1. ชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  จํานวน 5 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี  1  โครงสรางของพืช 
  กิจกรรมท่ี  2  ตนไมโตไดอยางไรกัน 
  กิจกรรมท่ี  3  การสรางอาหารของพืช 
  กิจกรรมท่ี  4  การตอบสนองของพืช 
  กิจกรรมท่ี  5  สรางจิตสํานึกในการดูแลและรักษตนไม 
 2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา จํานวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 
50 นาที รวม 15 คาบ (โดยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน) 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เร่ืองพืชใกลตัวเรา สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
 4. แบบวัดความตระหนัก กอนและหลังใชชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง พืชใกลตัวเรา 
โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 20 ขอ 
 5. แบบวัดความพึงพอใจ หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ือง พืช
ใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 
20 ขอ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการสรางเคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการแจงใหผูอํานวยการ ฝายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อําเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
 2. นําชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
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จํานวน 36 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา เพ่ือตรวจสอบภาษา ความเหมาะสมของชุด
กิจกรรม ขั้นตอนและเวลาในการทํากิจกรรม 
 3. นําชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา (E1/E2) โดยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคูกับแผนการ
จัดการเรียนรู และเก็บคะแนนจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนจากชุดกิจกรรมทุกชุดกิจกรรม นําคะแนนรวม
ท้ังหมดไปคํานวณหาคา E1 เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดกิจกรรมท้ัง 5 ชุดกิจกรรม ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม นําคะแนนท้ังหมดไปคํานวณหาคา E2 

 4. การสรางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ โดยนํากิจกรรมท่ีทําไว
มาบรรจุในแผนแตละแผน นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญ หาความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู โดยจัดอันดับคุณภาพแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งระดับคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับท่ีเหมาะสมดี สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 5. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพืชใกลตัวเรา ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการเรียนรู
และเนื้อหาสาระ สรางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยตั้งคําถามใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระและ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ท้ังหมด 50 ขอ นําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา ลักษณะการใชคําถาม และความถูกตองดานภาษา ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวนําแบบทดสอบไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเคยเรียนเน้ือหาดังกลาวมาแลว จํานวน 36 คน นําคะแนนท่ีไดไป
วิเคราะหหาคาความยากงาย อยูระหวาง 0.44 - 0.78 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 – 0.78 โดยความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.78 คัดเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ จัดทําเปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง ท่ีใชกับตัวอยางตอไป 
 6. การสรางแบบวัดความตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา ผูวิจัยศึกษาจุดมุงหมายและวิธีการสรางแบบวัดความตระหนัก 
ดําเนินการสรางแบบวัดความตระหนัก เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมดานภาษา และครอบคลุมประเด็นตาง ๆ นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และคัดเลือกแบบวัดความ
ตระหนัก ท่ีมีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จํานวน 20 ขอ จัดทําไวเปนแบบวัดความตระหนักในความสําคัญ
ของการอนุรักษพืชพรรณฉบับจริง สําหรับสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 
 7. การสรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัว
เรา ผูวิจัยศึกษาจุดมุงหมายและวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ ดําเนินการสรางแบบวัดความพึงพอใจ เปนแบบ
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมดานภาษา และครอบคลุมประเด็นตาง 
ๆ นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และคัดเลือกแบบวัดความพึงพอใจ ท่ีมีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป 
จํานวน 20 ขอ จัดทําไวเปนแบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง สําหรับสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 
 ตอนท่ี 2 ผลการใชชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา 
 1. ผูวิจัยไดชี้แจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2559 ท่ีเรียนเร่ืองพืชใกลตัวเรา ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน ไดรับทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการ
เรียนดวยชุดกิจกรรมเร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู และปฏิบัติกิจกรรมอยางถูกตอง แลวใหนักเรียนทําแบบวัดความตระหนัก แบบวัดความพึง
พอใจ จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test) เร่ืองพืชใกลตัวเรา  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
จํานวน 30 ขอ บันทึกผลไวเปนคะแนนกอนเรียน 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู 
โดยดําเนินการทดลอง จํานวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ ระหวางวันท่ี 23 เดือน
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พฤษภาคม – 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 (โดยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน) 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนใหนักเรียนทําแบบวัดความตระหนัก แบบวัดความพึงพอใจ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปนฉบับเดียวท่ีใชทดสอบกอนเรียน ไวเปนคะแนนหลังเรียน ใช
เวลา 1 คาบ 
 4. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียน ไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ โดยการทดสอบคาที (t-test 
dependent) เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 5. รวบรวมคะแนนท่ีไดจากผลการตอบแบบวัดความตระหนักและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมา
วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การสรางชุดกิจกรรม เร่ือง พืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  มีจํานวน  5 ชุด แตละชุดประกอบดวย
คูมือครูผูสอน ใบความรู กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม เวลา คําแนะนํา วิธีปฏิบัติกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ การวัดและการประเมินผล) 
ใบงาน เปนสวนท่ีใชในการบันทึกผลการดําเนินกิจกรรม โดยชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
E1/E2 (80/80) คือมีคาเทากับ 93.52/82.34 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา 
พบวา หลังจากการใชชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการใช
ชุดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 3. การศึกษาความตระหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา 
พบวา นักเรียนมีความตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.72)  
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( x = 4.55) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ในการสรางชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนด E1/E2 คือมีคาเทากับ 93.52/82.34  ซ่ึงคา E1 มากกวาคา E2 อาจเปนเพราะ E1 เปนคะแนนรอยละ
ท่ีไดจากการทํากิจกรรมระหวางการเรียนรูในแตละชุด ในตอนน้ันผูเรียนอาจจะมีความจําท่ีดีหรือแบบฝกหัดงายเกินไป 
เลยทําใหไดคะแนนมาก สวน E2 เปนคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการจัดการเรียนรูมีคานอยกวา เพราะวาแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบท่ีรวมเน้ือหาตั้งแตชุดกิจกรรมท่ี 
1 ถึงชุดกิจกรรมท่ี 5 จึงทําใหความจําของนักเรียนเร่ิมจําไดนอยลง แตประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยไดสราง
ขึ้นสงผลตอการเรียนของผูเรียนไดตามเกณฑท่ีตั้งไว เพราะชุดกิจกรรมท่ีสรางขึ้นเปนชุดกิจกรรมท่ีผูเรียนสามารถ
ศึกษาคนควาตามแหลงรูในธรรมชาติไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนาน ตั้งใจทํางานมากขึ้น เลยทําให
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ี 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของจอหน ดิวอี้ ท่ีกลาววา การเรียนรู
จะเกิดไดดีตองเปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์ นวลประดิษฐ (2556: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง แรง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพเทากับ 88.57/82.22 
และพลภัทร พองโนนสูง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองวัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานโคกสูงคูขาค 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เร่ืองวัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธการจัดกิจกรรม เทากับ 86.21/85.72 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวาเกณฑตามท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากขึ้น การจัดการเรียนรูโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหผูเรียนไดพบเจอสื่อสภาพท่ีมีอยูจริงในโรงเรียนและได
ลงมือปฏิบัติจริงดวย ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น และท้ังน้ีนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทุกขั้นตอน ทําใหเกิดความอยากรูและพยายามในการสืบเสาะหาความรู จากแหลงเรียนรูในและนอก
หองเรียนเพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง เรียนรูวิธีการแกปญหาจากสิ่งท่ีผูเรียนกําลังปฏิบัติ เกิดความรูใหม มีความสามัคคี 
ชวยเหลือกันในกลุม เกิดความสนุกสนานในการเรียนนําไปสูความรับผิดชอบตอหนาท่ี ทําใหเกิดความสําเร็จ อีกท้ัง
ไดพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
สอดคลองกับการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีผูเรียนจะตองสืบคน 
คนหา สํารวจ ตรวจสอบและคนควา ดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสรางเปนองคความรูของ
ผูเรียนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมอง สามารถนํามาใชเมื่อมีสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา ดังน้ันการท่ีผูเรียนจะ
สรางองคความรูไดตองผานกระบวนการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิง การสืบเสาะหาความรู (สสวท, 2546: 219) 
และการใชแหลงเรียนรู ชวยใหผูเรียนเกิดปะโยชนมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีความเขาใจในเน้ือหา จากเหตุผล
ดังกลาวสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา อุดหนุนกาญจน 
(2553: บทคัดยอ) และนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้น (พลภัทร  พองโนนสูง, 2550: บทคัดยอ) 
 3. ความตระหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา พบวา 
นักเรียนมีความตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.72 ในเร่ืองของการสอนโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ทําใหเกิดความรัก ความหวงแหน และ
ความตระหนักท่ีจะดูแลตนไม อาจเปนเพราะผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง อีกท้ังไดคลุกคลีกับ
พืชพรรณในโรงเรียนมากขึ้น เลยเห็นคุณคา ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณในโรงเรียนมากขึ้น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนายุต  จันทราเขต (2549: บทคัดยอ) พบวาผูเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมหนวยการเรียนรู
ระบบนิเวศกับแหลงเรียนรูธรรมชาติ ผูเรียนจะมีความตระหนักทางสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังน้ัน เมื่อ
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ความเขาใจ จึงสงผลใหผูเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีความตระหนักในความสําคัญ
ของการอนุรักษพืชพรรณ อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม เร่ืองพืชใกลตัวเรา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ในเร่ืองของผูเรียนไดใชความสามารถของตนเองในการแสวงหาความรู เพราะการ
ไดสัมผัสกับแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ทําใหผูเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีผูเรียนไดสัมผัส
ดวยตนเอง ควบคูกับชุดกิจกรรมท่ีมีการทํากิจกรรมนอกหองเรียน จึงสงผลทําใหผูเรียนมีความเขาใจมากย่ิงขึ้น  
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา อุดหนุนกาญจน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เร่ืองพรรณไมในวรรณคดีไทยตามรูปแบบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ดังน้ันจากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ในการจัดการเรียนรูโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใชขั้นตอนของวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาไปในการจัด
กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ครูควรอธิบายชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนใหนักเรียนทราบกอน
ลวงหนาเพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนไปปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงแรก และเนนใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของการชวยเหลือกันในระบบกลุม ความรับผิดชอบตอตนเอง และความรับผิดชอบตอกลุม เน่ืองจากนักเรียนอาจ
เคยชินกับการทํางานคนเดียว 
 2. ครูควรจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของนักเรียน และควรเตรียมวัสดุ
อุปกรณสํารองไวเมื่อวัสดุอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย 
 3. ขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนควรดูแลชวยเหลือ แนะนํานักเรียนเมื่อเกิดปญหาคอยกระตุน
ใหกําลังใจ คอยควบคุมเร่ืองเวลาและพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรพัฒนาเน้ือหาในชุดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นหลายๆ หนวยการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาใน
บริเวณอื่นๆ ของแหลงเรียนรูท่ีนอกเหนือจากในโรงเรียน  
 2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมนําไปประยุกตเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูในระดับชั้นอื่นๆ และพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของผูเรียนตอไป 
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