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การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Objectives of Package in Learning Activity and Supplementary Science.
Process skill through 7 Steps of learning Cycle Model Entitled
“Unit of Living Thing and Plant Living Process” for Matayomsuksa 1 students
พรเพ็ญ สมบัติมาก1
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม การเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวน การดํารงชีวิต
ของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารง
ชีวติ ของพืช สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดย 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนและหลังเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2.2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3) ศึกษาความ
พึงพอใจที่มีตอการเรียนรูดวยดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง
จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 23 คน แบบแผนการศึกษาที่ใชในการทดลองใช
แบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือ ที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ชุด แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู
จากสูตร E1/E2 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย ( ) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที
แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test Dependent)
ผลการศึกษาคนควา พบวา
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.77 / 81.73

1

ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
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2. ผลการศึกษาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีดังนี้
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา กอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู และเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต อยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop and ﬁnd the efﬁciency of package in
learning activity and supplementary science process skill through 7 steps of learning cycle model
entitled “Unit of Living Thing and Plant Living Process” for Matayomsuksa 1 students, based on
80/80 criterion, 2) to study the ﬁndings in usage of package in learning activity and supplementary
science process skill through 7 steps of learning cycle model entitled “Unit of Living Thing and Plant
Living Process“ for Matayomsuksa 1 students, 2.1) comparing the pretest and posttest learning
achievement through package of the learning activity and supplementary science process skill and
2.2) comparing the pretest and posttest science process skill and 3) to study the students’ satisfaction
on learning through the package in learning activity and science process skill. The samples were 23
Matayomsuksa 1 students during the second semester of 2016 academic year, PrathatKhamkaenpittayalai School, Nampong District, Khon Kaen Province. This research by using one group pretest –
posttest design. The research instruments were 1) 12 packages in learning activity and supplementary science process skill through 7 steps of learning cycle model entitled “Unit of Living Thing and
Plant Living Process” for Matayomsuksa 1 students, 2) a learning achievement test, 3) the science
process skill inventory and 4) a students’ satisfaction E1/E2 formula was administered to ﬁnd the
efﬁciency of the learning activity package. The statistics used for data analysis included the mean
, standard deviation (S.D.), and the t-test dependent.
The research ﬁndings found that:
1. The efﬁciency of learning activity package and supplementary science process skill through
7 steps of the learning cycle model entitled “Living Thing and Plant Living Process” for
Matayomsuska 1 students, was = 81.77/81.73.
2. The ﬁndings in usage of learning activity package and supplementary science process
skill through 7 steps of learning cycle model titled “Living Thing and Plant Living Process” for
Matayomsuska 1 students were as follows:
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2.1 The students’ posttest learning achievement was signiﬁcantly higher than the pretest
at .05 level.
2.2 The students’ posttest science process skill was signiﬁcantly higher than the pretest
at .05 level.
3. The students’ satisfaction on learning through the learning activity package and
supplementary science process skill, in overall of 3 aspects including: the Input, the process and
the product, which was in “High” level.
Keywords : The objectives of Package in “Learning Activity, Supplementary Science Process Skill”
บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2545 และ (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 22 ระบุ
วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมี
ความสําคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จําเปนตองสงเสริมให
นั ก เรี ย นไดพั ฒ นาวิ ธี คิ ด ทั้ ง ความคิ ด เปนเหตุ เ ปนผล
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะที่สําคัญใน
การคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลาย
และประจักษพยานที่ตรวจสอบไดวาวิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู
(Knowledge based society) นักเรียนจึงจําเปนตองได
รับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientiﬁc literacy for all)
เพือ่ ทีจ่ ะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล
ผูศึกษาในฐานะครูผูสอน ไดศึกษาสาเหตุที่สง
ผลกระทบตอสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
พบวานักเรียนยังขาดทักษะในการคิดและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับ สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) พบวา กระบวนการจัด
การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด และทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร อาจเนือ่ งมา
จากครูขาดความรูความเขาใจในการจัด การเรียนรูทาง
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วิทยาศาสตร ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูและจากรายงานสรุปผลการเรียนรูประจําปการศึกษา
2556-2558 รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร พบวาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเฉลี่ย 57.37, 56.25, 55.17
อยูในระดับคอนขางตํ่าและมีแนวโนมที่ตํ่าลง เมื่อเทียบ
กับเกณฑทีท่ างโรงเรียนกําหนด คือ ครูผสอนตองยกระดั
ู
บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพิ่มขึ้น
รอยละ 3 ตอ ปการศึกษา (เอกสารแบบบันทึกขอตกลง
การปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)
ซึ่งครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยใช
เทคนิคการสอนทีเ่ หมาะสมและการใชสือ่ เปนสวนประกอบ
สําคัญ เพราะสื่อเปนเครื่องมือของการเรียนรูที่มีอิทธิพล
สูงตอการกระตุนใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะตองใชสื่อการเรียนการ
สอนใหเปนสื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นเนื้ อ หาทั ก ษะ
ความคิดระหวางนักเรียนกับครูผูสอน สอดคลองกับยุพิน
สองแสง (2553: 96) ที่ศึกษา เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบเสาะ
หาความรู ที่ส งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง พลังงานความรอน
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 1 พบวา
มีประสิทธิภาพเทากับ 76.63/75.92
จากสภาพปญหาและแนวความคิด ดังกลาว
ผูศึกษาจึงไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช โดยใชรูปแบบการสอน
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แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เพื่อพัฒนานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใหมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรือ่ ง หนวยของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดํารงชีวติ ของพืช
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
และเสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง
หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของ
สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
2.2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
และเสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง
หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่
มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวน
การดํารงชีวติ ของพืชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขัน้ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนทีเ่ รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีแ้ บงขอบเขตออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้ อ หา ผู ศึ ก ษาไดพั ฒ นา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 12 ชุด
2. ขอบเขตกลุ มตั ว อยาง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอ นํา้ พอง จังหวัด
ขอนแกน สั ง กั ด องคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ขอนแกน
จํ า นวน 23 คน โดยได มาแบบเจาะจง เนื่ อ งจาก
โรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก นพิ ท ยาลั ย มี นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพียง 1 หอง
3. ขอบเขตของสิ่งที่ศึกษา
3.1 นวัตกรรมที่ใช คือ การเรียนโดยใชชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู และเสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิต
ของพืช โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3.2 ผลที่เกิดกับผูเรียน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนรู ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู และเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
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4. ขอบเขตดานระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมเวลา 23 ชั่วโมง รวมเวลา
การปฐมนิเทศ ไมรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาในครัง้ นี้ มี 5 ชนิด ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร และ
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและการดํารง
ชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน
12 ชุด โดยกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม กําหนด
เนื้อหา ออกแบบกระบวนการเรียนรู ดําเนินการสรางชุด
กิจกรรมการเรียนรู ตามกรอบและแนวทางที่กําหนด
2. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวน การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมทีส่ รางขึน้ และ
หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ สอดคลองของแบบประเมิน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของ
พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นเสนอ
ผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบและพิ จ ารณาความสอดคลอง
ระหวางตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมกับขอคําถาม วิเคราะห
หาคุณภาพของแบบทดสอบและหาคาความเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ แบบอิ ง เกณฑจากการทดสอบ
ครั้งเดียว
4. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ วิเคราะหหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบและหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตอชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร โดยนํ า แบบประเมิ น เสนอผู เชี่ ย วชาญ
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เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวหาคาคาเฉลี่ย
( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศึกษาใชสถิตวิ เิ คราะหขอมูล
ดังนี้
1. สถิติในการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
1.1 การตรวจสอบความสอดคลองใชวิธกี าร
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม
กับขอคําถาม (Index of Congruence) ตามสูตร (สมนึก
ภัททิยธนี, 2553 : 181)
1.2 การหาคาความยากงาย คํานวณไดจาก
สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 95-97)
1.3 การหาคาอํานาจจําแนก (B) ใชสูตร
ของ เบรนแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 :105)
1.4 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ใชวิธีของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 :112)
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร และเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขัน้ เรือ่ ง
หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค
ประกอบตางๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขัน้ เรือ่ ง หนวยของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดํารงชีวติ
ของพืช สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ชุด
ของผูเชีย่ วชาญทัง้ 5 ทาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
ในระดับมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ = 4.57 เมือ่ พิจารณารายดาน
พบวา ดานสือ่ การเรียนรู มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ( = 4.72)
รองลงมา คือดานคําแนะนําประกอบ การใชชุดกิจกรรม
( = 4.63) ดานแผนการจัดการเรียนรู ( = 4.62) ดานแบบ
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( = 4.48) และดาน
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( = 4.50)
ตามลําดับ
2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขัน้ เรือ่ ง หนวยของสิง่ มีชวี ติ และ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนในแตละชุดกิจกรรม จํานวน 12 ชุด กับคะแนน
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร พบวาคะแนนหลังเรียนในแตละชุด
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 81.77 และคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คิดเปนรอยละ 81.73 นั่นคือ ชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู และเสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขัน้ เรือ่ ง หนวย
ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เทากับ 81.77 /81.73 ซึง่ เปนไปตามเกณฑ รอยละ 80/80
ที่กําหนดไว จึงถือไดวาชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพใชได
ตอนที่ 2 การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นเรื่อง หนวยของสิ่งมี
ชีวติ และกระบวนการดํารงชีวติ ของพืช สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผู ศึกษาไดกําหนดการวิเคราะหขอมูลเปน 2
สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขัน้ เรือ่ ง หนวย

ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาคะแนนกอนเรียน
มีคาเฉลี่ย เทากับ 28.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
2.61 สวนคะแนนหลังเรียน มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 32.69
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ 1.66 จากคะแนนเต็ม 40
คะแนนเมื่ อ ทดสอบความแตกต างกั น ของคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. การวิเคราะหขอมูลเพือ่ เปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกอนและ
หลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู และเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขัน้ เรือ่ ง หนวยของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดํารงชีวติ
ของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คะแนนกอนเรียน
มีคาเฉลี่ย เทากับ 26.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.58 สวนคะแนนหลังเรียนมีค าเฉลี่ย เทากับ
34.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.20 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนนเมือ่ ทดสอบความแตกตางกันของ
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย น
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต อชุดกิจกรรมการเรียนรู และเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารง
ชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.43 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.56 เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏวา ดาน
ปจจัยนําเขา ภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยมีค าเฉลี่ย
เทากับ 4.41 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.55 สวนดานกระบวนการ ภาพรวมอยูในระดับ มากทีส่ ดุ
โดยมีค าเฉลี่ย เทากับ 4.50 และมีค าสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เทากับ 0.53 และดานผลผลิต ภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 4.38 และมีคาสวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน เทากับ 0.60 ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
1.1 ผลการสรางและศึกษาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิต ของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ชุด ไดรับการประเมินจาก
ผูเชีย่ วชาญ จํานวน 5 ทาน ผลปรากฏวา ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูมีความเหมาะสมทุกดาน ในระดับมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่
= 4.57 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูศึกษาไดสรางและพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูทีย่ ดึ หลักการและทฤษฎีทสี่ อดคลอง
กั บ ความตองการและพั ฒ นาการของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 อีกทั้งรูปแบบ ขั้นตอนและการจัด
กระบวนการเรียนรูในชุดกิจกรรมคํานึงถึงความแตกตาง
และธรรมชาติของการเรียนรูของนักเรียน และธรรมชาติ
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร การสรางบรรยากาศการเรียนรู
ที่เราความสนใจนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดรับ
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติด วยตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับพนมพร คํา่ คูณ (2556: 102) ทีศ่ กึ ษาพัฒนา
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร
โดยใชรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร กอนและหลัง
การใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
โดยใชรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู
พบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวา
เกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ ดรับการสอนดวยชุดกิจกรรม
วิ ท ยาศาสตรสู ง กอนการใชชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการคิดทาง
วิทยาศาสตรสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
อยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ผลของการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 81.77 /81.73 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผู ศึ ก ษาไดออกแบบชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ตามหลั ก
วิชาการมีการศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดํ า รงชี วิ ต ของพื ช มี ก ารตรวจประเมิ น
จากผูเชีย่ วชาญ ทําใหเห็นถึงขอบกพรอง กอนทีจ่ ะนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางจริงขณะที่ทําการเรียนการสอนนักเรียนได
ลงมือปฏิบตั จิ ริง ทําใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทําใหเกิดความเขาใจคงทนและสรางองคความรู ใหม
มีการกระตุ นและเราความสนใจใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ตระหนักและ
เขาใจถึงศักยภาพของตนเอง สามารถตอบสนองความ
ตองการและพัฒนาการทางสมองของผู เรียน ทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับพิลึก นิลศิริ
(2558: 83) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
เรื่อง การสังเคราะหดวยแสงที่มีต อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนพล อําเภอพลจังหวัดขอนแกน ผลการ
ศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเรือ่ ง การสังเคราะห
ดวยแสง สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.59 / 80.06 นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

2. การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบ
วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ในการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
เปน 2 สวน ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ก อนและหลั ง เรี ย นด วยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู และ
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ของการศึกษาในขอที่ 1 สอดคลองกับ สุดถนอม ธีระคุณ
(2555 : 83) ทีศ่ กึ ษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชชุดการสอน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรู เรื่อง
พลังงาน พบวา ผลการประเมินความสอดคลองและ
ความเหมาะสมของเครื่ อ งมื อ อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
ประสิทธิภาพเทากับ 85.33 / 85.18 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียน สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียน
รูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่
เปนไปตามสมมติฐานของการศึกษา ในขอที่ 2 สอดคลอง
กับมารียะห มะเซ็ง (2556: 78) ที่ศึกษาผลการจัดการ
เรี ย นรู แบบโครงงานที่ มี ต อผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเรียงราษฎรอุปถัมภ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส โดยจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการ
วิจยั พบวา นักเรียนคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กอนเรียนสูงกวาหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ทีม่ ตี อ
การเรียนรูดวยดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู
7 ขัน้ เรือ่ ง หนวยของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดํารงชีวติ
ของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเมิน
ใน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต ปรากฏผลการประเมินโดยภาพรวมทัง้ 3 ดาน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 4.43 และมีคาสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 สอดคลองกับฐิตพิ ร แมงมา
(2559 : 87) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู เรื่ อ ง การเคลื่ อ นที่ แ บบตางๆ วิ ช าฟสิ ก ส
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู แบบสื บ เสาะหาความรู อยู ในระดั บ มาก
มีคาเฉลี่ย 4.53
ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ หรือในระดับชั้นอื่นๆ
และควรนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่นๆ ตอไป
2. ควรทําการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย
ใชเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบอืน่ ๆ หรือบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบตางๆ ใหเหมาะกับเนือ้ หาและธรรมชาติของการเรียน
รูวิทยาศาสตรและวัยของนักเรียน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่มีต อชุดกิจกรรมการเรียนรู กับนวัตกรรม
การเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อการคนหาแนวทางหรือรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทีต่ รงกับความ
ตองการของนักเรียนใหมากที่สุด
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