
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิต

กับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 และ        

คาดัชนีประสิทธิผล 0.50 ข้ึนไป เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใชชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร และการสอนโดยใชวิธีปกติ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม และเพื่อศึกษา      

จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีตอวิชาวิทยาศาสตรหลังจากที่ทดลองสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม มีขอสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 

สรุปผล 

 

จากการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผลการศึกษาและสรุปผลไดดังน้ี 

 1. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 72.77/77.14 จึงสามารถสรุปไดวา ชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อทดสอบคา t 

พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนักเรียนที่ เรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรและแบบการสอนปกติ เมื่อทดสอบคา t พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียน

ที่เรียนแบบการสอนปกติ 

 4.  ผลการวัดจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมาก         

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.83 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04  
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อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาทดลองใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 72.77/77.14 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 70/70 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสอนปกติอยางไมมี

นัยสําคัญ และดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีคาเทากับ 0.6930 หมายความ

วา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 69.30 จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีตอวิชา

วิทยาศาสตร ๆ ไดคาเฉลี่ย 3.83 แสดงวานักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรตอวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับ

มาก ซึ่งผลการศึกษาเปนไปตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไว เปนเพราะสาเหตุดังตอไปน้ี 

 1.  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึนผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเปนระบบ

อยางถูกตองทุกข้ันตอน เริ่มจากการศึกษาวิธีการสรางชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ศึกษาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา กรอบหลักสูตรทองถ่ิน หลักการแนวคิด องคประกอบ      

ของเน้ือหา สาระตัวช้ีวัด ของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          

ที่ครอบคลุมในทุกดาน 

 2. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึนมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูเปนผูแนะนําและ  

มีนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมเอง ทั้งน้ีทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง

อยางทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ฝกการทํางานรวมกัน จึงสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่กลาววา การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและนําไปปฏิบัติ

ที่ละข้ันตอน เปนการจัดโอกาสใหนักเรยีนประสบความสําเร็จการเรียน การที่นักเรียนมีเสรีภาพในการ

ปฏิบัติ ไดคิดไดออกแบบการทดลองดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและเกิดทักษะในการ

ปฏิบัติการทดลองดวย (สมจิต สวธนไพบูรณ, 2550 : 34) และสอดคลองกับหลักการที่วา ชุดกิจกรรม

เปนสื่ออีกประเภทหน่ึงที่มลีักษณะคลายกับหนังสือเรียน สื่อความหมายไดงาย ทําผูเรียนมีความเขาใจ

ไดดีข้ึน ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองได ทําใหเกิดความนาสนใจและเขาใจมากข้ึน ชวยเสริมแรงจูงใจ

ในการเรียนการสอน (ฉลอง ทับศรี, 2548 : 1 อางถึงใน วัชระ แจมจํารัส, 2549 : 18) ซึ่งสอดคลอง

กับทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร ที่กลาววา ผูเรียนจะเกิดกําลังใจ ตองการเรียนตอไปเมื่อไดรับ

การเสริมแรงในข้ันตอนที่เหมาะสมและเมื่อผูเรียนแสดงอาการตอบสนองซึ่งเปนการเสริมแรงไดดีกวา

การใหรางวัลอื่น และการเสริมแรงตองกระทําในทันที (ธีระชัย ปุรณโชติ, 2551 : 11) 
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 3.  การพัฒนาชุดกจิกรรมโครงงานวิทยาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักวิชา โดยนําชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญการสอน

วิทยาศาสตร 5 ทาน พิจารณารูปแบบ รูปเลม เน้ือหา มาตรฐานตัวช้ีวัดความเที่ยงตรงของเน้ือหา 

และภาษา คําถาม แบบทดสอบ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป และมีการประเมินกอนนําไปใชจาก

ผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียน 10 คน 15 คน และนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขกอนที่จะ

นําไปใชจริงในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 เมื่อผูวิจัยนําชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไปใช พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน 

ที่จะเรียนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร สังเกตไดจากกิริยาทาทาง สีหนา แววตาเต็มไปดวย

ความราเริง แจมใส มีความมุงมั่นและไปถึงแหลงเรียนรู คือบริเวณโรงเรียน กอนกําหนดเวลา บรรยากาศ

ในการเรียนเปนไปดวยดี นักเรียนมีความสนุก มีความสนใจ มีความภูมิใจ เมื่อไดทําการทดลองและ

ไดผลการทดลองในรูปแบบตาง ๆ สมาชิกในกลุมมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนอยางเปนกัลยาณมิตร 

นักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบติั ศึกษา ดวยทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร การแกปญหา สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นได นอกจากความรูในชุดกิจกรรมแลวประสบการภาคสนามตาง ๆ ในพื้นที่จริง 

และการศึกษาครั้งน้ีตรงตามความตองการของหลักสูตรแกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) 

ที่วาผูเรียนตองมีสมรรถนะสําคัญ คือ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมี

วิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคคามรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม และยังสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา สัตคม (2556) 

ที่ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดวัสดุรอบตัว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ เพ็ญพักตร นามวัฒน (2556) 

ที่ศึกษาผลการจัดกาเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกบั สุมาลี โชติลุม (2549) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร

และเชาวอารมณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู         

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากเหตุผลดังกลาว

ขางตน ไมวาดานประสิทธิภาพ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดานผลสัมฤทธ์ิของชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชนประถมศึกษาปที่ 6 เปนนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพอยางดีย่ิง และเหมาะสมที่จะนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา

คุณภาพผูเรียนได 
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ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาคนควาวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ควรมีการเตรียม

ตัวอยางโครงงานประเภทตาง ๆ ไว ใหนักเรียนศึกษาเพื่อที่จะทําใหนักเรียนสามารถมองเห็นแนวทาง

ที่จะทําโครงงานของตนเอง พรอมทั้งควรแนะนําใหนักเรียนทําโครงงานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ             

มีประโยชน และมีแหลงขอมูลอยูในทองถ่ิน 

  1.2 การใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรผูเรียนตองมีพื้นฐานเกี่ยวกับโครงงาน

มากอน หากผูเรียนไมมีพื้นฐาน ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําโครงงานแตละประเภทกอน 

  1.3 ในการใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรครูผูสอนสามารถนําไปใชสอนซอม

เสริมใหกับนักเรียนที่เรียนชา หรือสอนเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถสูง นอกเวลาเรียนได หรือ 

อาจนําไปใชเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

  1.4 ครูผูสอนควรผลิตกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพราะ

ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เปนสื่อการเรียนรูที่นักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ทดลอง และ

ลงมือปฏิบัติจริง 

  1.5 การสรางชุดกิจกรรมโครงงาวิทยาศาสตรอาจเปนปญหากับครูที่ไมมีความรู

เกี่ยวกับการทําโครงงาน ตองมีการศึกษา เรียนรู เกี่ยวกับชุดกิจกรรมโครงงาน ไดกอนแลวจึงลงมือ

สรางชุดกิจกรรม 

  1.6 ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีการเตรียมพรอมทั้งในดานบทบาทของตนเอง

และสื่อการเรียนรู 

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรนํารูปแบบงานวิจัยน้ีไปวิจัยกับกลุมผู เรียนระดับอื่น ๆ เชน ระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และควรมีการนําไปวิจัยกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียน         

ในดานอื่น ๆ เชน ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห เปนตน 

  2.2 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งกลุมเกง กลุมปานกลาง และ

กลุมออน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนแบบปกติ เพื่อ

ศึกษาความกาวหนาของผลการเรียนรู 

  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรในเน้ือหาอื่น ๆ ระดับช้ันอื่น ๆ และในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ  


