
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีการคิด มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรูความสามารถ

ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายมีประจักษพยานที่ตรวจสอบ

ไดวาวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge-based 

Society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Literacy for All) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในโลกธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน และ

นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรู วิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแล

รักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอม และธรรมชาติอยางสมดุลและย่ังยืน (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547: 1) 

จากขอมูลดังกลาวจึงทําใหทราบวาวิทยาศาสตรมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน

ของครูและนักเรียน เพราะวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะในการทดลอง ความ

อยากรูอยากเห็น ความคิดสรางสรรค การแกปญหา และนอกจากน้ีวิทยาศาสตรยังเกี่ยวของกับการ

ดํารงชีวิตประจําวันของนักเรียน การงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ    

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและการทํางาน ลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรดานอื่น ๆ ดังน้ันผูเรียนตองพัฒนากระบวนการคิด     

การวางแผน การตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล การแกปญหาใหมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อนําขอมูล

ที่ไดไปสูคําตอบของปญหาตาง ๆ ในที่สุดสามารถสรางองคความรูได ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด

เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนที่วา ครูควรยึดผูเรียนเปนสําคัญที่เขาตองการอะไร สนใจอะไร พยายาม

จัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของผูเรียน ทําใหไดการเรียนรูที่หลากหลายที่ไมจัดอยู  

ในหนังสือเรียนที่ใหมา (คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. 2547: 54)โดยเฉพาะกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่เนนเกี่ยวกับการสรางความรูดวยตนเองของผูเรียน และบูรณาการสาระ

การเรียนรูตาง ๆ ที่อยากใหเอื้อตอกัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจและตระหนักในดานสาระและคุณคา

ตาง ๆ ใหกับผูเรียนโดยอาศัยทักษะทางดานปญหาหลาย ๆ ดานทั้งที่เปนพื้นฐานในการแสวงหาความรู

หรือทักษะข้ันสูงที่จําเปนอยางย่ิงในการคิดอยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณ จึงจําเปนอยางย่ิงที่ผูสอน

ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําโครงงานประสบการณตรงโดยการทําโครงงานดวยตนเอง     
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ทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (ลัดดา ภูเกียรติ, 2549 : 19) และการนําชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

มาชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสมจิต สวธนไพบูลย (2550 : 24) ที่กลาววา ไมมีการสอนใดดีที่สุด

และเหมาะสมที่สุดสําหรับทุกวิชา ดังน้ันผูสอนจึงควรดัดแปลงรูปแบบและวิธีสอนเพื่อใหเหมาะสมกับ

บทเรียนและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมที่มีความอยากรูอยากเห็น และ

ชอบความสนุกสนานอยูในตัวอยูแลว ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําเอาวิธีการเรียนรู

โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับการจัดการเรียนรูจะชวยพัฒนาใหผูเรียน      

มีความเขาใจ และไดรับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอันจะนําไปสูความสําเร็จ             

ในการเรียนรู 

จากสภาพปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดธารนํ้าฉา ในเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม นักเรียนขาดความกระตือรือรน

ในการทํากิจกรรมและใบงานที่ครูจัดการเรียนการสอน เมื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่อง           

ของชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปรากฏวาในปการศึกษา 2555 และ 2556 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 36.74 และ 38.87 ตามลําดับ 

เมื่อไดทําการศึกษาขอมูล จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีปกติและการจัดการเรียน

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีระดับผล

การเรียนอยูในระดับที่สูงข้ึนและนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 และคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 ข้ึนไป 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร และการสอนโดยใชวิธีปกติ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

3.  เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรยีนหลงัจากที่ทดลองสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  ไดแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน และสงเสริมให

นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและชวยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.  ไดแนวทางพัฒนาจิตวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนได 

3.  เปนแนวทางใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระอื่น ๆ ไดการ

สอนดวยชุดกิจกรมโครงงานวิทยาศาสตร ในเน้ือหาอื่น ๆ และระดับช้ันอื่น ๆ ที่เอื้อตอการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนที่อยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดธารนํ้าฉา อําเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3 หองเรียนจํานวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 หองเรียนโดยสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) จาก 3 หองเรียน และสุมอีกครั้งเพื่อเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองให

สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 35 คน 

และกลุมควบคุม ใชสอนโดยใชวิธีปกติ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/2 จํานวน 35 คน  

2.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

 เน้ือหาที่ใชในการพัฒนาชุดกิจกรรม คือ เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย 7 ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ 1 ระบบนิเวศ 

  ชุดที่ 2 หวงโซอาหาร สายใยอาหาร 

  ชุดที่ 3 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู 

  ชุดที่ 4 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับแหลงทีอ่ยู 

  ชุดที่ 5 ปาไมกับความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

  ชุดที่ 6 คุณภาพของแหลงนํ้า 

  ชุดที่ 7 ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ใชเวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง และทดสอบกอน

และหลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวมใชเวลาในการทดลองทั้งหมด 16 ช่ัวโมง 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 

1.  นักเรียนที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม              

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม             

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนโดยใชวิธีปกติ 

3.  จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรอยูในระดับมาก 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน 

 1.  การสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 2.  การสอนโดยใชวิธีปกติ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดยยึดหลัก 5E ตามหนังสือเรียน

ของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวแปรตาม 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 

 2.  จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

กรอบแนวคิดในพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิด 

 

1.  การสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร 

2.  การสอนโดยใชวิธีปกติ 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

เรื่องชีวิตกับสิง่แวดลอม 

2.  ผลการวัดจิตวิทยาศาสตร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การจัดการเรียนรูในวิชา

วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตและสิ่งแวดลอม ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวย

ตนเองโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ต้ังแตการเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควา ดําเนินการวางแผน 

ออกแบบประดิษฐ สํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งแปลผล สรุปผลและการนําเสนอผลงาน 

ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครู ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรูและเกิดพฤติกรรม       

ตามเปาหมายของการเรียนรู และชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนจากเน้ือหาและกิจกรรม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยวัดความสามารถ 4 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ 

การนําไปใช การวิเคราะห เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและไดตรวจสอบคุณภาพแลว 

การสอนโดยใชวิธีปกติ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูโดยยึดหลัก 5E ตามหนังสือเรียน 

ของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ันตอน 1) ข้ันสรางความสนใจ 

(Engagement) 2) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 3) ข้ันอธิบาย (Explanation) 4) ข้ันขยาย

ความรู (Elaboration)และ 5) ข้ันประเมินผล (Evaluation) 

จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่สงผลตอความคิด การกระทําและ      

การตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กอใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมา ไดแก ความ

สนใจ ใฝรู ความมุงมั่นอดทน รอบคอบ ความสื่อสัตย ความคิดสรางสรรค ยอมรับฟงความคิดเห็น 

ของผูอื่น และความมีเหตุผล ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร                

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามวิธีของลิเคิรท 

เกณฑ 70/70 หมายถึง เกณฑที่ใชในการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิต

กับสิ่งแวดลอมพิจารณาจากการตอบคําถามในกิจกรรมและทําแบบทดสอบทายกิจกรรมตามเกณฑ       

ที่กําหนดไว  

 70 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามในกิจกรรมและ 

การประกอบกิจกรรมระหวางเรียนในชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรไดคะแนนไมตํ่ากวา 70% 

 70 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบทายกิจกรรม

หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรไดคะแนนไมตํ่ากวา 70% 


