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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
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม การเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวน การดํารงชีวิต
ของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารง
ชวีติของพชื สําหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 โดย 2.1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนและหลงัเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2.2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรกอนและหลังเรียนดวยชุดกจิกรรมการเรียนรแูละเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3) ศกึษาความ
พึงพอใจที่มีตอการเรียนรูดวยดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 23 คน แบบแผนการศึกษาท่ีใชในการทดลองใช
แบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน One Group Pretest – Posttest Design เคร่ืองมือ ที่ใชในการศึกษา 
ประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
เร่ือง หนวยของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 12 ชุด แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน 
หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู
 จากสูตร E

1
/E

2 
สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย ( ) และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที

แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test Dependent)
 ผลการศึกษาคนควา พบวา
 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น เร่ือง หนวยของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.77 / 81.73

1 ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
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 2.  ผลการศึกษาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ข้ัน เร่ือง หนวยของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
มีดังน้ี
  2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
  2.2 นกัเรียนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรหลงัเรียนสูงกวา กอนเรยีนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดับ .05
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ในภาพรวมท้ัง 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, PrathatKhamkaenpit-
tayalai 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 supplemen-
tary 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 E

1
/E

2
 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
 พระราชบญัญติัการศกึษาแหงชาต ิพุทธศกัราช 
2545 และ (ฉบับท่ี3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 22 ระบุ
วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมี
ความสาํคัญทีส่ดุกระบวนการจดัการศกึษาตองสงเสรมิให
นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จําเปนตองสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล 
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะที่สําคัญใน
การคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถตดัสนิใจ โดยใชขอมลูหลากหลาย
และประจักษพยานท่ีตรวจสอบไดวาวิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู
(Knowledge based society) นักเรียนจึงจําเปนตองได
รบัการพฒันาใหรวิูทยาศาสตร (Scientific literacy for all) 
เพือ่ทีจ่ะมคีวามรคูวามเขาใจโลกธรรมชาตแิละเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล 
 ผูศึกษาในฐานะครูผูสอน ไดศึกษาสาเหตุที่สง
ผลกระทบตอสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
พบวานกัเรยีนยงัขาดทกัษะในการคดิและทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับ สถาบันสงเสริมการสอน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) พบวา กระบวนการจัด
การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและทักษะทาง
วทิยาศาสตรยังไมประสบผลสําเรจ็เทาทีค่วร อาจเน่ืองมา
จากครูขาดความรูความเขาใจในการจัด การเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร ขาดการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรยีนรูและจากรายงานสรุปผลการเรียนรูประจาํปการศกึษา
2556-2558 รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร พบวาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเฉลี่ย 57.37, 56.25, 55.17 
อยูในระดับคอนขางต่ําและมีแนวโนมที่ตํ่าลง เม่ือเทียบ
กับเกณฑทีท่างโรงเรยีนกาํหนด คือ ครูผูสอนตองยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้น
รอยละ 3 ตอ ปการศึกษา (เอกสารแบบบันทึกขอตกลง
การปฏบัิตริาชการรายบคุคล โรงเรยีนพระธาตขุามแกนพทิยาลยั) 
ซึ่งครูผูสอนตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน โดยใช
เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมและการใชสือ่เปนสวนประกอบ
สําคัญ เพราะสื่อเปนเครื่องมือของการเรียนรูท่ีมีอิทธิพล
สงูตอการกระตุนใหผเูรยีนเปนผแูสวงหาความรูดวยตนเอง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะตองใชส่ือการเรียนการ
สอนใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนื้อหาทักษะ 
ความคิดระหวางนักเรียนกับครูผูสอน สอดคลองกับยุพิน 
สองแสง (2553: 96) ที่ศึกษา เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูท่ีสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง พลังงานความรอน 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 
มีประสิทธิภาพเทากับ 76.63/75.92 
 จากสภาพปญหาและแนวความคิด ดังกลาว 
ผูศึกษาจึงไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช โดยใชรูปแบบการสอน
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แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เพื่อพัฒนานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เรือ่ง หนวยของส่ิงมชีวีติและกระบวนการดํารงชวีติของพชื
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เร่ือง 
หนวยของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง หนวยของ
สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
  2.2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เร่ือง 
หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนทีเ่รยีน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวน
การดาํรงชวีติของพชืรปูแบบวฏัจกัรการเรียนร ู7 ข้ัน สาํหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

 2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นกัเรียนท่ีเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ข้ัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีแบงขอบเขตออกเปน 4 ดาน ดงันี้
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูศึกษาไดพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 12 ชุด
 2.  ขอบเขตกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
โรงเรยีนพระธาตขุามแกนพิทยาลยั อาํเภอ นํา้พอง จงัหวดั
ขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
จํานวน 23 คน โดยไดมาแบบเจาะจง เนื่องจาก
โรง เรียนพระธาตุขามแก นพิทยาลัย  มีนัก เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพียง 1 หอง
 3.  ขอบเขตของส่ิงท่ีศึกษา
  3.1 นวัตกรรมท่ีใช คือ การเรียนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิต
ของพืช โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  3.2 ผลที่เกิดกับผูเรียน ไดแก
    1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
    2)  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
    3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
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 4.  ขอบเขตดานระยะเวลา
  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมเวลา 23 ชั่วโมง รวมเวลา
การปฐมนเิทศ ไมรวมการทดสอบกอนเรยีนและหลงัเรยีน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครือ่งมือท่ีใชในการศกึษาในครัง้นี ้ม ี5 ชนดิ ดังนี้
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร และ
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและการดํารง
ชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 
12 ชุด โดยกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม กําหนด
เนื้อหา ออกแบบกระบวนการเรียนรู ดําเนินการสรางชุด
กิจกรรมการเรียนรู ตามกรอบและแนวทางที่กําหนด 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวน การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของชดุกจิกรรมทีส่รางขึน้และ
หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ สอดคลองของแบบประเมิน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของ
พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นเสนอ
ผู เช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรมกับขอคําถาม วิเคราะห
หาคุณภาพของแบบทดสอบและหาคาความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับแบบอิงเกณฑจากการทดสอบ
ครั้งเดียว 
 4. แบบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบและ วิเคราะหหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบและหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ 
 5.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตอชดุกจิกรรมการเรียนรแูละเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  โดยนําแบบประเมินเสนอผู เชี่ยวชาญ 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวหาคาคาเฉลี่ย 
( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 ในการศึกษาครัง้นี ้ผูศกึษาใชสถติวิเิคราะหขอมลู
ดังนี้
 1. สถิติในการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
  1.1 การตรวจสอบความสอดคลองใชวิธกีาร
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม
กับขอคาํถาม (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  การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ใชวิธีของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 :112)

สรุปผลการวิจัย
 ตอนที ่1 การสรางและหาประสิทธิภาพของชดุ
กิจกรรมการเรียนรวูทิยาศาสตร และเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร รปูแบบวัฏจกัรการเรียนรู 7 ขัน้ เรือ่ง 
หนวยของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
 1.  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค
ประกอบตางๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ข้ัน เร่ือง หนวยของสิง่มีชวีติและกระบวนการดาํรงชวีติ
ของพชื สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 จาํนวน 12 ชดุ
ของผเูช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
ในระดบัมากทีส่ดุ คาเฉลีย่ = 4.57 เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานสือ่การเรยีนร ูมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ ( = 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
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รปูแบบวฏัจักรการเรยีนรู 7 ขัน้ เร่ือง หนวยของสิง่มชีวีติและ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนในแตละชุดกิจกรรม จาํนวน 12 ชดุ กับคะแนน
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร พบวาคะแนนหลังเรียนในแตละชุด
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 81.77 และคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ คิดเปนรอยละ 81.73 นั่นคือ ชุด
กิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร รูปแบบวฏัจักรการเรยีนรู 7 ขัน้ เร่ือง หนวย
ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เทากับ 81.77 /81.73 ซึง่เปนไปตามเกณฑ รอยละ 80/80 
ที่กําหนดไว จึงถือไดวาชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ
ดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพใชได 
 ตอนที่ 2 การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นเรื่อง หนวยของส่ิงมี
ชวีติและกระบวนการดาํรงชีวติของพชื สาํหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 ผูศึกษาไดกําหนดการวิเคราะหขอมูลเปน 2 
สวน ดังนี้
 1.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร รปูแบบวฏัจักรการเรยีนรู 7 ขัน้ เร่ือง หนวย

ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาคะแนนกอนเรียน 
มีคาเฉล่ีย เทากับ 28.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
2.61 สวนคะแนนหลังเรียน มคีะแนนเฉล่ีย เทากบั 32.69 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 1.66 จากคะแนนเตม็ 40 
คะแนนเม่ือทดสอบความแตกต างกันของคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
 2.  การวเิคราะหขอมลูเพือ่เปรียบเทียบทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกอนและ
หลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ข้ัน เร่ือง หนวยของสิง่มีชวีติและกระบวนการดาํรงชวีติ
ของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 
นกัเรยีนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คะแนนกอนเรยีน
มีคาเฉลี่ย เทากับ 26.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.58 สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ีย เทากับ 
34.22 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.20 จาก
คะแนนเตม็ 40 คะแนนเมือ่ทดสอบความแตกตางกนัของ
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น เรื่อง หนวยของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารง
ชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
 โดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ีย เทากับ 4.43 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากบั 0.56 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏวา ดาน
ปจจัยนําเขา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.41 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.55 สวนดานกระบวนการ ภาพรวมอยใูนระดบั มากทีส่ดุ 
โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.50 และมีคาสวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน เทากับ 0.53 และดานผลผลิต ภาพรวมอยูใน
ระดบั มาก โดยมคีาเฉล่ีย เทากับ 4.38 และมคีาสวนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน เทากับ 0.60 ตามลําดับ

อภิปรายผล
 1.  การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
  1.1 ผลการสรางและศกึษาชุดกจิกรรมการ
เรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิต ของพืช สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ชุด ไดรับการประเมินจาก
ผเูชีย่วชาญ จาํนวน 5 ทาน ผลปรากฏวา ชดุกจิกรรมการ
เรยีนรมูคีวามเหมาะสมทกุดาน ในระดบัมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 
= 4.57 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูศึกษาไดสรางและพัฒนา

ชดุกิจกรรมการเรยีนรูทีย่ดึหลกัการและทฤษฎท่ีีสอดคลอง
กับความตองการและพัฒนาการของนักเรียนระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 1 อีกทั้งรูปแบบ ขั้นตอนและการจัด
กระบวนการเรียนรูในชุดกิจกรรมคํานึงถึงความแตกตาง
และธรรมชาติของการเรียนรูของนักเรียน และธรรมชาติ
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร การสรางบรรยากาศการเรียนรู
ที่เราความสนใจนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดรับ
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกบัพนมพร คํา่คณู (2556: 102) ทีศ่กึษาพฒันา
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร 
โดยใชรปูแบบการสอนแบบวฏัจักรสืบเสาะหาความร ูของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 และเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนทกัษะการคดิทางวทิยาศาสตร กอนและหลงั
การใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
โดยใชรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 
พบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวา
เกณฑประสิทธิภาพท่ีกําหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตรของนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนดวยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรสูงกอนการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการคิดทาง
วิทยาศาสตรสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
อยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1.2 ผลของการหาประสทิธภิาพชุดกิจกรรม
การเรียนรแูละเสริมทกัษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 81.77 /81.73 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ท้ังน้ี อาจเนื่องมาจาก
ผูศึกษาไดออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
วิชาการมีการศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช มีการตรวจประเมิน
จากผเูชีย่วชาญ ทาํใหเหน็ถึงขอบกพรอง กอนท่ีจะนาํไปใชกบั
กลุมตัวอยางจริงขณะที่ทําการเรียนการสอนนักเรียนได
ลงมอืปฏบัิตจิรงิ ทาํใหเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
ทําใหเกิดความเขาใจคงทนและสรางองคความรูใหม
มีการกระตุนและเราความสนใจใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ตระหนักและ
เขาใจถึงศักยภาพของตนเอง สามารถตอบสนองความ
ตองการและพัฒนาการทางสมองของผูเรียน ทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับพิลึก นิลศิริ 
(2558: 83) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
เร่ือง การสังเคราะหดวยแสงท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนและการคดิวเิคราะห สาํหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษา
ปท่ี 5 โรงเรียนพล อําเภอพลจังหวัดขอนแกน ผลการ
ศกึษาพบวา ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรเรือ่ง การสังเคราะห
ดวยแสง สาํหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มปีระสทิธิภาพ
เทากับ 83.59 / 80.06 นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูปแบบ
วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 1 ในการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เปน 2 สวน ดังน้ี
  2.1 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู และ
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
   ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ของการศึกษาในขอท่ี 1 สอดคลองกับ สุดถนอม ธีระคุณ 
(2555 : 83) ทีศ่กึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชชุดการสอน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรู เรื่อง 
พลังงาน พบวา ผลการประเมินความสอดคลองและ
ความเหมาะสมของเครื่องมืออยู ในระดับ มากที่สุด 
ประสิทธิภาพเทากับ 85.33 / 85.18 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน หลงัเรียน สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2.2 การเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร กอนและหลังเรยีน ดวยชดุกจิกรรมการเรยีน
รูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมตฐิานของการศกึษา ในขอที ่2 สอดคลอง
กับมารียะห มะเซ็ง (2556: 78) ที่ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู แบบโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเรียงราษฎรอุปถัมภ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส โดยจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการ
วจิยัพบวา นกัเรียนคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
กอนเรียนสูงกวาหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 3. การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน ทีม่ตีอ
การเรยีนรูดวยดวยชดุกจิกรรมการเรยีนรูและเสรมิทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร รปูแบบ วฏัจักรการเรยีนรู 
7 ขัน้ เรือ่ง หนวยของส่ิงมชีวีติและกระบวนการดาํรงชีวติ
ของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเมิน
ใน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 
ดานผลผลิต ปรากฏผลการประเมินโดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน 
อยใูนระดบัมาก โดยมคีาเฉลีย่ เทากบั 4.43 และมคีาสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 0.56 สอดคลองกบัฐติิพร แมงมา
(2559 : 87) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบตางๆ วิชาฟสิกส 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  อยู ในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.53

ขอเสนอแนะ
 1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ หรือในระดับช้ันอ่ืนๆ 
และควรนําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตอไป
 2.  ควรทําการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรยีนรแูละเสรมิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร โดย
ใชเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบอืน่ๆ หรอืบูรณาการรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
แบบตางๆ ใหเหมาะกบัเนือ้หาและธรรมชาติของการเรียน
รูวิทยาศาสตรและวัยของนักเรียน
 3.  ควรศึกษาเปรยีบเทยีบเจตคตทิางวทิยาศาสตร
ของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูกับนวัตกรรม
การเรียนการสอนอ่ืนๆ เพื่อการคนหาแนวทางหรือรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทีต่รงกับความ
ตองการของนักเรียนใหมากท่ีสุด
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