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The objectives of this research are 1) to develop a set of science project 

activities to meet the efficiency of 70/70 and effective index of at least 0.50 on “Life 

and Environment” for Pratomsuksa 6 students; 2)to compare the students 

achievement in science learning on “Life and Environment” between two groups of 

Pratomsuksa 6 students that has learned the science project and the other group 

that has been taught by the method; and 3) to study students scientific attitude 

conventional after being taught by the science project module. The samples 

Pratomsuksa 6 students were from Wat Tharn Nam Cha School, Naksorn Sritamarat 

Province during the first term of 2014 Academic year. The students had been chosen 

through Simple Random Sampling method from 2 out of 3 classes totally 70 

students. This chosen group was then divided into a experiment and a control group 

randomly. The tools employed in this research were 1) the science project activities 

module on “Life and environment”; 2) The achievement tests on “Life and 

environment” that has average discrimination power of 0.24 - 0.48, difficulty value of 

0.26 - 0.72, and KR reliability value at 0.89; 3) Scientific attitude questionnaire after 

learning the project with Alpha coefficient at 0.87. The results showed that 1) the 

module has efficiency at 72.77/77.14 with effective index at 0.69; 2) the experimental 

group has average achievement score significantly higher than the control group at 

0.05 significant level; 3) the students’ scientific attitude is at the high level. 
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สิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 และคาดัชนี
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(Simple Random Sampling) ได 2 หองเรียนจาก 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 70 คนและสุมอยาง

งายอีกครั้งใหไดกลุมทดลองและกลุมควบคุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 1) ชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาอํานาจจําแนก 0.24 - 

0.48 มีคาความยากงาย 0.26 - 0.72 และมีคาความเช่ือมั่นของขอสอบเทากับ 0.89 3) แบบประเมิน

จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากที่ทดลองสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.87 ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 72.77/77.14 และคาดัชนีประสิทธิผล 0.69 2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม สูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีจิตวิทยา

ศาสตรอยูในระดับ มาก 



ABSTRACT 

 

Thesis Title   Development of Science Activity Module on Science Project on 

Life and Environment for the Pratomsuksa 6 Student’s. 

Student’s Name  Miss Sudarat Theerapisit 

Degree Sought  Master of Education 

Major  Science Education 

Academic Year 2014 

Thesis Advisors 1.  Asst. Prof. Dr. Jitkasame Lumsaad Chairperson 

 2.  Asst. Prof. Dr. Suthon Chuaygud Committee  

 

 

The objectives of this research are 1) to develop a set of science project 

activities to meet the efficiency of 70/70 and effective index of at least 0.50 on “Life 

and Environment” for Pratomsuksa 6 students; 2)to compare the students 

achievement in science learning on “Life and Environment” between two groups of 

Pratomsuksa 6 students that has learned the science project and the other group 

that has been taught by the method; and 3) to study students scientific attitude 

conventional after being taught by the science project module. The samples 

Pratomsuksa 6 students were from Wat Tharn Nam Cha School, Naksorn Sritamarat 

Province during the first term of 2014 Academic year. The students had been chosen 

through Simple Random Sampling method from 2 out of 3 classes totally 70 

students. This chosen group was then divided into a experiment and a control group 

randomly. The tools employed in this research were 1) the science project activities 

module on “Life and environment”; 2) The achievement tests on “Life and 

environment” that has average discrimination power of 0.24 - 0.48, difficulty value of 

0.26 - 0.72, and KR reliability value at 0.89; 3) Scientific attitude questionnaire after 

learning the project with Alpha coefficient at 0.87. The results showed that 1) the 

module has efficiency at 72.77/77.14 with effective index at 0.69; 2) the experimental 

group has average achievement score significantly higher than the control group at 

0.05 significant level; 3) the students’ scientific attitude is at the high level. 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตเกษม หลําสะอาด 

และผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธน ชวยเกิด ประธานกรรมการและกรรมการคุมวิทยานิพนธ ซึ่งไดให

คําปรึกษาชวยเหลือในการวิจัยและใหคําแนะนําแกไขขอบกพรอง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล เนาวรัตน ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชา 

คณิศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎรธานี นางพานิช โรจธรรม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน 

บานบางฉาง นายณรงค โรจธรรม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นางนวลยงค  

วัชรนิรันดร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย และนางไรหนับ โกงเหลง ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนควนสุบรรณ ซึ่งเปนผูชวยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา คุณครู ผูปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียน      

วัดธารนํ้าฉา ที่ไดอนุเคราะหและอํานวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางดีย่ิง 

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่คอยใหกําลังใจมาตลอด ตลอดจนสมาชิก

วิทยาศาสตรศึกษาทุกทานที่ชวยเหลือและเปนกัลยาณมติรที่ดี จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวง

ดวยดี  

 

สุดารัตน  ธีรพิสิฐ 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ..............................................................................................................  ข 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ........................................................................................................  ค 

กิตติกรรมประกาศ ...............................................................................................................  ง 

สารบัญ ................................................................................................................................  จ 

สารบัญตาราง ......................................................................................................................  ช 

สารบัญภาพ .........................................................................................................................  ซ 

บทท่ี 

 1 บทนํา .....................................................................................................................  1 

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา .............................................................  1 

วัตถุประสงคของการวิจัย....................................................................................  2 

ความสําคัญของการวิจัย .....................................................................................  3 

ขอบเขตการวิจัย .................................................................................................  3 

สมมติฐานของการวิจัย .......................................................................................  4 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย ............................................................................  4 

นิยามศัพทเฉพาะ ...............................................................................................  5 

2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ............................................................................  6 

เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร .....................................  7 

เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ................................  17 

เอกสารทีเ่กี่ยวกบัจิตวิทยาศาสตร .......................................................................  21 

เอกสารทีเ่กี่ยวกบักิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E.....................................................  29 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ .............................................................................................  33 

3  วิธีดําเนินการวิจัย ..................................................................................................  36 

ประชากรและกลุมตัวอยาง .................................................................................  36 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย .....................................................................................  36 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย ...........................................................................  37 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ...........................................................................  40 

4  ผลการวิเคราะหขอมูล ...........................................................................................  44 

การพัฒนาชุดกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร.......................................................  44 



สารบัญ (ตอ) 

 

บทท่ี  หนา 

ผลการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร .......................................  45 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ......................................................................  46 

5  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ........................................................................  49 

สรปุผล ...............................................................................................................  49 

อภิปรายผล ........................................................................................................  50 

ขอเสนอแนะ ......................................................................................................  52 

บรรณานุกรม .......................................................................................................................  53 

ภาคผนวก ............................................................................................................................  59 

ภาคผนวก ก รายนามผูเช่ียวชาญและสําเนาหนังสือขอความอนุเคราะห .....................  60 

ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือวิจัย ................................................  63  

ภาคผนวก ค การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ....................  67 

ภาคผนวก ง ตารางแสดงการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 83 

ภาคผนวก จ การวิเคราะหคะแนนสอบกอนเรียน - หลงัเรียนและคาดัชนีประสิทธิผล .  91 

ภาคผนวก ฉ การวิเคราะหระดับจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร ..  100 

ภาคผนวก ช ตัวอยางชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม ........  106 

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ ......................................................................................................  128 

  

ฉ 



สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา 

3.1 แสดงพฤติกรรมการแสดงออกทางจิตวิทยาศาสตร .............................................  22 

4.1  คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ................................................................  45 

4.2  คาดัชนีประสทิธิผลของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรือ่งชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 .............................................  46 

4.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรือ่ง

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 .................................  46 

4.4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร และการสอนแบบปกติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ...........................  47 

4.5  แสดงผลวัดจติวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร .........................   48 

  



สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หนา 

1.1  กรอบแนวความคิด ..............................................................................................  4 


