
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนวัดธารนํ้าฉา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับดังน้ี 

 1.  การพัฒนาชุดกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 2.  ผลการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 3.  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 

ผลการสรางชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 ประกอบดวยชุดกิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 7 ชุด ดังน้ี  

 ชุดที่ 1 ระบบนิเวศ  

 ชุดที่ 2 หวงโซอาหารและสายใยอาหาร  

 ชุดที่ 3 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู  

 ชุดที่ 4 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับแหลงทีอ่ยู  

 ชุดที่ 5 ปาไมกับความหลากหายของสิ่งมีชีวิต  

 ชุดที่ 6 คุณภาพของแหลงนํ้า  

 ชุดที่ 7 ขยะกับสิ่งแวดลอม  

พรอมดวยแผนการจัดการเรียนรู 8 แผนการเรียนรู ใชเวลาทั้งหมด 16 ช่ัวโมง  

ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  

จากผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีความเหมาะสมอยูในระดับที่มีคาเฉลี่ย 4.20 -

4.80 (ตารางภาคผนวก ข) 

 2. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีคาความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ย 0.8 - 1.0 

(ตารางภาคผนวก ข) 
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ปรับปรงุชุดกิจกรรมฯ ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญดังน้ี 

 1. โครงสรางของชุดกิจกรรมโครงงานมีเน้ือหาครอบคลุม ในแตละชุดที่เหมาะสม เพื่อ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 2. คําถาม คําตอบ ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู และครอบคลุมเน้ือหาในแตละชุด 

 3. ภาษาที่ใชในคูมือการใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับข้ันตอนการทํา

กิจกรรมมีความกระชับ เขาใจงาย 

 4. คําถาม ภาษาที่ใชสื่อความหมายในแบบประเมินจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีตอ

วิชาวิทยาศาสตรมีความกระชับชัดเจนมากข้ึน 

 

ผลการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 

การทดลองโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องชีวิตกับสิง่แวดลอมกับกลุมตัวอยาง 

 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยทดลองใชสอนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน       

มีผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

คะแนนเฉลี่ยจาก ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมโครงงานฯ 

E1/E2 

แบบฝกหัด 

E1 

แบบทดสอบ 

E2 

ชุดที่ 1 ระบบนิเวศ 

ชุดที่ 2 หวงโซอาหารสายใยอาหาร       

ชุดที่ 3 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู 

ชุดที่ 4 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับแหลงทีอ่ยู 

ชุดที่ 5 ปาไมกับความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

ชุดที่ 6 คุณภาพของแหลงนํ้า 

ชุดที่ 7 ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดลอม 

71.14 

72.71 

73.37 

70.57 

73.57 

73.29 

74.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมท้ังชุด 72.77 77.14 72.77/77.14 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิต

กับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 72.77/77.14 สูงกวาเกณฑ       

ที่กําหนดไว 70/70 
 

 2. ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิต

กับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคา 0.69 ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

จํานวน ผลรวมของคะแนนทดสอบ 
ดัชนีประสิทธิผล 

ขอสอบ นักเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

30 35 620 918 0.69 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาดัชนีประสิทธิผลเปน 0.69 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 69 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุมตัวอยาง  

หลังจากสอนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และนําคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน ทดสอบคาที 

(t-test) แบบไมเปนอิสระ (Dependent) ผลดังในตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนและหลังใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิต

กับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

การทดสอบ n X  S.D. ΣD ΣD2

  

t 

กอนเรียน 35 17.71 1.95 
298 2598 37.67* 

หลงัเรียน 35 26.23 2.32 

* P < 0.05 
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จากตารางที่ 4.3 พบวา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 37.67 ซึ่งมากกวา t ที่ระดับ .05 แสดง

ใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ        

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวาการเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและ

การสอนแบบปกติ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

และการสอนโดยใชวิธีปกติ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบทดสอบ นําคะแนน

ทดสอบคาที (t-test) แบบเปนอิสระ(Independent) ดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

และการสอนแบบปกติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 

การทดสอบ 
จํานวน

นักเรียน 

คะแนน 
X  S.D. t 

เต็ม กอนเรียน หลังเรียน 

กลุมทดลอง 35 30 620 918 26.2 8.51 
14.01* 

กลุมควบคุม 35 30 496 643 18.37 4.08 

* P < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวากลุมตัวอยาง คือนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 17.7 และหลังเรียน 26.2 สวนกลุมควบคุม คือ 

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีปกติ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 14.2 และหลังเรียน 

18.37 คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลงัเรียนของกลุมตัวอยางและกลุมควบคุม 

มีคา 8.51 และ 4.08 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางและกลุมควบคุมพบวาการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

และการสอนโดยใชวิธีปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตร  

ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีตอวิชาวิทยาศาสตรจากการใชแบบวัด            

จิตวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ย 3.83 ดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงผลวัดจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตร  

 

ท่ี องคประกอบจิตวิทยาศาสตร X  S.D. ระดับจิตวิทยาศาสตร 

1. ความสนใจใฝรู 3.64 0.85 มาก 

2. ความมุงมั่นอดทน 3.77 1.01 มาก 

3. ความรอบคอบ 3.76 1.28 มาก 

4. ความรับผิดชอบ 3.41 1.27 ปานกลาง 

5. ความซื่อสัตย 4.71 1.07 มาก 

6. การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงผูอื่น 3.55 1.04 มาก 

7. ความมีเหตุผล 3.43 0.95 ปานกลาง 

8. การทํางานรวมกับผูอื่น 4.34 0.97 มาก 

รวม 3.83 1.04 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงวาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจิตวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และ             

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 


