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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ทีม่ปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อ
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 3) เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็น
ทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู ้4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2  ต่อการเรยีนโดยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2/3  โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน โดยวิธีการสุม่แบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling ) ระยะเวลาด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  แบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตทักษะการท างานเป็นทีม 
และแบบสอบถามเจตคตติ่อการเรยีนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละความก้าวหน้า (d%)  และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า  t-test
แบบ Dependent   
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรท์ี่เน้นการจัดการเรียนรู้                 
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 เพื่อหา
ประสิทธิภาพ ( 21 / EE ) และค่าดัชนีประสทิธิผล ( ..IE )  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูม้ีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.06/86.94  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.68   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูเ้รื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษยแ์ละสตัว์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า คะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2  หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูสู้งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 3. ผลการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้พบว่า พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการ
ท างานเป็นทีม ระดับคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี  ( =4.30)            
 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
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  4. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.55)   
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู,้ ทักษะการท างานเป็นทีม, เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
 

The research on results of knowledge-searching-based learning through activity kit for 
science subject: human and animal physiology for grade eight students had objectives to 1) study 
the efficiency of the knowledge-searching-based learning through activity kit for science subject: 
human and animal physiology for grade eight students comparing with the criteria at eight0/eight0, 
2) compare the results of pretest and posttest of the grade eight students instructed through 
activity kit for science subject: human and animal physiology for grade eight students, 3) observe 
the samples’ group working during the use of the activity kit for science subject: human and 
animal physiology for grade eight students, and 4) identify the samples’ attitude towards the 
learning through the activity kit for science subject: human and animal physiology for grade eight 
students.  

The samples, chosen by cluster random sampling, were 27 grade eight class 3 students of 
Chakangrao Wittaya School (In-Chum Deesarn-ouppatham), Mueang Kamphaengphet district, 
Kamphaeng Phet province, under Mueang Kmphaengphet Municipality, during semester 1, 
academic year 2018. Research instruments were the science activity kit for knowledge-searching-
based learning: human and animal physiology for grade eight students, practice tests, observation 
form for group working, and questionnaire for attitude evaluation. The data were analyzed using 
Mean, Standard Deviation and percentage, and Dependent t-test was used to test the differences 
of Mean.   
 

Results 
 1. The study of the efficiency of the knowledge-searching-based learning through 
activity kit for science subject: human and animal physiology for grade eight students to find 

and , the result indicated that the activity kit had 85.06/86.94 and 0.6eight respectively. 
 2. The comparison of the results of pretest and posttest of the grade eight students 
instructed through activity kit for science subject: human and animal physiology for grade eight 
students, the result indicated that the posttest result was higher than the pretest one with 
statistical significant at 0.05. 

 3. The observation of the samples’ group working during the use of the activity kit for 
science subject: human and animal physiology for grade eight students indicated that they had 
overall quality of group working skills at Good level ( =4.30). 
     4. The identification of the samples’ attitude towards the learning through the activity 
kit for science subject: human and animal physiology for grade eight students, the result indicated 
that they had positive attitude towards the learning in overall at the Highest level ( = 4.55). 
 
Keywords: efficiency of the activity kit, group working skills, scientific attitude 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักการจดักระบวนการเรียนรูต้าม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) โดยสรปุได้ว่า                    
“การจัดการศึกษาต้อง จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผู้เรยีน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์และการ
ประยุกตค์วามรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏิบตัิ
ให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกดิการใฝรู่้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน รวมทั้งปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน                      
ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และมคีวามรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ้                    
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรูไ้ปพร้อมกันจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ                     
และจัดการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล 
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรยีนตามศักยภาพ 

 วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่าง ๆ 
หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ โดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ทักษะประสบการณ์ 
จินตนาการและความคิดริเริม่สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีตอบสนองความต้องการ 
และแก้ปัญหาของมวลมนุษย์ เทคโนโลยเีกี่ยวข้องกับทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจัดการ จึงต้องใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) 

 ปัญหาในการจดัการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 (สราวุธ  สุระมณี, 
2554) พบว่า นักเรียนมีปัญหาการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสตัว์  นักเรียนไม่เข้าใจองค์ความรู้ 
เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  ทั้งด้านองค์ความรู้และด้านทักษะสาเหตุของปัญหาเนื่องมาจาก                     
ตัวผู้เรียน เช่น นักเรียนมีพื้นฐานในเรื่อง อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายต่ า สาเหตุมาจากครู อันเนื่องมาจาก                           
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่หลากหลาย  สื่อการเรียนการสอนไม่สอดคล้อง หรือสอดรบักับเรื่อง  
ที่เรียนไม่เรา้ความสนใจของนักเรยีน ปัญหานักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าในเรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์  เนื่องจากเป็นเนื้อหาพ้ืนฐาน ท่ีต้องน าใช้ในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จ าเป็นทีจ่ะต้องมีชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทีส่ามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ค่านิยมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสตูร  
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการด าเนินชีวิต และเป็นพื้นฐานการเรยีนในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป โดยชุดกจิกรรม                 
การเรยีนรู้สามารถแก้ปัญหานีไ้ด้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มลูค า (2545 : 51)                   
ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เป็นสื่อการสอน
ชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของสื่อประสม (Multi-media) เป็นการใช้สือ่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปร่วมกันเพื่อให้ผู้เรยีนได้
ความรู้ที่ต้องการ  โดยอาจจดัขึ้นส าหรับหน่วยการเรยีนตามหัวข้อ เนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วย 
ที่ต้องการจะให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ อาจจัดเอาไว้เป็นชุด ๆ บรรจุในกล่อง ซองหรือกระเป๋า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้                    
แต่ละชุดประกอบด้วยเนื้อหาสาระ บัตรค าสั่ง/ใบงาน ในการท ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร/ใบความรู้ เครื่องมือ
หรือสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการเรียน 
 วีณารตัน์  ราศิร ิ(2552, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรยีนคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เกี่ยวกับพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ 5E 
และศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบ 5E และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 



 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
5E แบบวัดผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คอื ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  คือการทดสอบค่าที (t – test dependent)  ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                  
แบบ 5E นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 5 หน่วย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.30/87.10 
ผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียนท่ีได้รับการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์  อยู่ในระดับด ี
          ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจดัท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ และปฏิบตัิกิจกรรมในเชิงของการ
น าไป ใช้เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เป็นการฝึกให้นักเรียน มคีวามรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จักท างานร่วมกัน    
เปิดโอกาสให้นักเรยีนก้าวหน้าตามอัตภาพของแต่ละคน เป็นการเรยีนที่สนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล                      
มีการวัดผลตนเองบ่อย ๆ ท าให้เรยีนรู้การกระท าของตนเองและสรา้งแรงจูงใจ เป็นการเรียนรู้โดยการกระท า 
นอกจากน้ีชุดกิจกรรมการเรียนรูย้งัสามรถน าไปใช้นอกเวลา 

 จากข้อมูลดังกลา่วจะเห็นได้วา่  รปูแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้ศึกษาได้เลือก
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนท่ีให้นักเรียนได้เผชิญกับปญัหา  
นักเรียนเสาะแสวงหาความรู้ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรยีนเป็นผู้แสดงความคดิเห็น และท าหน้าท่ีอ านวย 
ความสะดวกในการสืบเสาะของนักเรียน การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีลักษณะ
คล้ายกับการเรยีนรู้วิธีแก้ปัญหา โดยครเูป็นผู้จดัสถานการณส์ิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดปญัหา ท าให้นักเรยีนคิดแสวงหา
ค าตอบ สิ่งส าคญัที่จะน าไปสู่การค้นพบค าตอบ คือ การใช้ค าถาม เริ่มต้น ครูจะเป็นผู้ตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ 
เป็นส่วนใหญ่ และค่อย ๆ ฝึกให้นกัเรียนคิดตั้งค าถาม และตอบค าถามเองมากขึ้น ครูค่อย ๆ ลดความเป็นผู้น าในการ
สืบเสาะลง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ด าเนินการสืบเสาะมากข้ึน  ดังนั้นจากหลักจิตวิทยา ขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรียนรูด้ังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ศึกษาน ามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียน             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 จากหลักการ แนวคดิ ในการจักการเรยีนตามพระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  หลักสตูรแกนกลางการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้  
ความส าคญัของวิชา วิทยาศาสตร ์ตลอดจนปญัหานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ าในเรื่อง 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  และการแก้ปญัหาโดยใช้ชุดการเรียนประกอบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรือ่ง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษยแ์ละสตัว์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้                         
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 2                                
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรือ่ง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษยแ์ละสตัว์                     
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

X



 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด  80/80 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรยีนรู้ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร  
  ประชากรในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนชากังราววิทยา   
(อินทร์ – ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน จ านวน 142 คน                  
 2. กลุ่มตัวอย่าง   
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์ – ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน โดยวิธีการสุม่แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 44)   
 3. ระยะเวลา 
      ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันท่ี 14 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 
 4.  เนื้อหา 
      เนื้อหาท่ีผู้วิจัยน ามาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสบื
เสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสตัว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วย 
  4.1  ระบบย่อยอาหาร 
  4.2  ระบบหมุนเวียนเลือด 
  4.3  ระบบหายใจ 
  4.4  ระบบประสาท 
  4.5  ระบบขับถ่าย 
  4.6  ระบบสืบพันธุ ์
 5.  ตัวแปรในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแ้ก่ 
  5.1 ตัวแปรต้น 
       การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
  5.2 ตัวแปรตาม 
   5.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   5.2.2  ทักษะการท างานเป็นทีม 
        5.2.3  เจตคตติ่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะ                          
หาความรู้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี ้  



 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ประกอบด้วย 
  1.1 แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้น การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบ      
การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 18 แผน 
  1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้  
เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว ์
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์                        
ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ 
  2.2 แบบสังเกตทักษะการท างานเป็นทีม ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                                         
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่มี  5  ระดับ จ านวน 10 รายการ 
  2.3 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรยีน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่ามี  5  ระดบั จ านวน 15 รายการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                          
 การด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา   
(อินทร์ – ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์)  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 กับนักเรียนจ านวน 27 คน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และความพร้อมของนักเรียน  
 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
จ านวน 27 คน  ในวันที่ 23  พฤษภาคม 2561  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าคะแนนจากการ
ทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ แผนท่ี  2-17  ในวันท่ี 28  พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี  11  กรกฎาคม  2561 
 4. สังเกตทักษะการท างานเป็นทีม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม                        
การเรยีนรู้ แล้วน าข้อมลูมาวเิคราะห์โดยค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แล้วน ามาแปลผลค่าเฉลี่ย 
 5. ทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หลังการพัฒนาตามแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละชุดของชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ โดยทดสอบทุกคน  ในวันท่ี 16  กรกฎาคม 2561   
 6. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เปรียบเทยีบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการ 
 7. ให้นักเรียนท าสอบถามเจตคติตอ่การเรียนโดยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยน าแบบสอบถามไปสอบถาม
นักเรียนภายหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ครบทั้ง 6 ชุดกิจกรรม แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์โดยค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาแปลผลคา่เฉลีย่   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการเรียนรู้  
แบบสืบเสาะหาความรู ้

  •  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
  •  ทักษะการท างานเป็นทีม 
 •  เจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรม 
    การเรียนรู้  



 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1.1 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการเรียนรู้                  
แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์
โดยใช้เกณฑ์ 80/80   
     1.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะหโ์ดย
สถิติ ใช้การทดสอบคา่ ที (t - test  for  dependent)   
     1.3 การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  ในการใช้ชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิเคราะหโ์ดยค่าเฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผลค่าเฉลี่ยดังนี ้

5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ดีมาก 
  4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ด ี
  3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  พอใช้ 
  1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ควรแกไ้ข 
      1.4 การศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้        
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  วิเคราะหโ์ดยค่าเฉลีย่  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แปลผลค่าเฉลี่ยดังนี ้

คะแนนเฉลีย่  1.00 - 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลีย่  1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 

  คะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
  คะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้  
  1.1 ผลการหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                      
เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กับนักเรียนกลุม่ใหญ่จ านวน  30 คน  ผลการหาประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มดีังนี ้
   1.1.1  ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ( 1E ) 
             ประสิทธิภาพด้านกระบวนการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ ที่เน้น                  
การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู ้รวม 6 ชุด  คะแนนเต็มชุดละ 10 คะแนน จากการใช้                  
มีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ  ดังตารางที่ 1. 
ตารางที่ 1.   แสดงค่าเฉลีย่ร้อยละของคะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน     
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

คะแนน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย ( ) 
คะแนนท่ีได ้

เฉลี่ยร้อยละ 
(  %) 

    

30 60 1378 229.67 85.06 85.06 

x

x

1E



 
 จากตารางที ่1.  พบว่าเมื่อน าชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรท์ี่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีประสทิธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 85.06 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ  เมือ่พิจารณา
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะชุดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เกินร้อยละ 80   
   1.1.2 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2E ) 
            ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการ 
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เปน็คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ทั้ง 6 ชุด กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ดังตารางที่ 2. 
ตารางที่ 2.   แสดงการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 
                ปีท่ี 2   

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

คะแนน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย ( ) 
คะแนนท่ีได ้

เฉลี่ยร้อยละ 
(  %) 

    

30 40 939 34.78 86.94 86.94 
 จากตาราง 4.2  พบว่าเมื่อน าชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรท์ี่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ของนักเรยีน ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ประกอบการจัดการเรยีนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีประสทิธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ  86.94  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาคะแนน
ร้อยละ (%) เป็นรายบุคคล พบว่าคะแนนการทดสอบเกินกว่าร้อยละ 80   
   1.1.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่ใหญ่ 
      จากผลการหาประสิทธิภาพและค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ทีเ่น้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสรุปดังตารางที ่3.                         
ตารางที่ 3.  แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ  
               ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ของใหญ ่

 คะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
รวมชุด 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

ค่าดัชนีประสิทธิผล  (
..IE ) 

คะแนนรวม ( x ) 873 1378 939  
0.68 คะแนนเฉลีย่ ( x ) 0.79 229.67 34.78 

คิดเป็นร้อยละ (%) 53.89 85.06 86.94 
 * ข้อมูลจากตาราง 4.1 และ 4.2 
             จากตารางที ่3.  ผลจากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ไปใช้กับกลุ่มใหญ ่ สรุปการค านวณประสิทธิภาพ (

21 / EE )             
และค่าดัชนีประสิทธิผล ( ..IE ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
85.06/86.94 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68  

 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้                       
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ของนักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 
  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ทั้ง 6 ชุด ก่อนด าเนินการ
และเมื่อสิ้นสดุด าเนินการ ผู้ศึกษาได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ด้วยแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นผา่นการหา
คุณภาพแล้ว จ านวน 40 ข้อ ผลการเปรยีบเทียบ  ดังตารางที ่4. 

x

x

1E



 
ตารางที่ 4.  แสดงผลของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้     
               วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรยีนช้ันมัธยม ศกึษาปีท่ี 2  
               ปีการศึกษา 2561 รายบุคคล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ n   t 
ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    27   21.63 1.52  

62.91 ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    27   34.89 1.31 

df (n-1)=26  t.05=1.71 *  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
2

D  4778  
 จากตาราง 4.  พบว่า  ค่า t  จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ  62.91  ซึ่งมากกว่าค่า  t จากตารางเท่ากับ 
54.08  แสดงว่า  คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียน                 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้  สูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และได้คา่เฉลีย่คะแนนพัฒนา (d)  ร้อยละ 33.15  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ ร้อยละ 25  

 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2   
ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ในการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2  ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ของผู้เรียนระหว่างเรยีน โดยการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ผลการสังเกต  ดังตาราง 4.2                                                                                                          
ตาราง 5  แสดงคะแนนรวมและระดับคณุภาพทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
               ปีท่ี 2  ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้ 
               แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ล าดับที ่ รายการพฤติกรรม x  ..DS  แปลผล 
1 มีการระดมความคิดและวางแผนรว่มกันก่อนท างาน 4.47 0.53 มาก 
2 มีการแบ่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและท าตามหน้าท่ีทุกคน 4.49 0.42 มาก 
3 มีการปฏิบตัิงานตามขั้นตอน 4.43 0.58 มาก 
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน 4.46 0.42 มาก 
5 สามารถท างานไดส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 4.45 0.48 มาก 
6 ท างานเสร็จทันตามก าหนดเวลา 4.38 0.61 ปานกลาง 
7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 3.97 0.62 ปานกลาง 
8 สามารถน าความรู้ที่ไดม้าประยุกตใ์ช้ 4.15 0.51 ปานกลาง 
9 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอื่นได ้ 4.25 0.48 มาก 
10 เก็บวัสดุ  อุปกรณ์เรยีบร้อย  หลังเลิกปฏิบัติงาน 3.98 0.66 ปานกลาง 
 รวมเฉลี่ย ( x ) 4.30 0.53 มาก 

  จากตารางที่ 5.  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีทักษะการท างานเป็นทีมในการเรยีน           
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ระดับคณุภาพโดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.30) และเมื่อพิจารณาเป็นรายการพฤติกรรมพบว่า มกีารแบ่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและท าตาม
หน้าท่ีทุกคน มีระดับคะแนนสูงท่ีสุด  รองลงมาคือมีการระดมความคิดและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน และมีการ            
ให้ความช่วยเหลือกัน ตามล าดับ  
 

X ..DS



 
 ตอนที ่ 3  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรม           
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
  ผู้วิจัยได้ศึกษาส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้   
มีผลดังตารางที ่ 6. 
ตารางที่ 6.  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการเรยีน 
               โดยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   

ที ่ รายการความคิดเห็น x  ..DS  แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
 

13 
 

14 
 

15 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยใหไ้ด้ความรู้มากขึ้น 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยใหไ้ด้เรยีนและฝึกทักษะด้วยตนเอง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นสื่อการเรียนท่ีดี  สนุก  ไมเ่ครยีด 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีอิสระในการเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ความสะดวกในการทบทวนเนื้อหาและทักษะ 
ในการเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ม่ท าให้นักเรียนมีข้อจ ากัดในการเรยีน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นสื่อท่ีสมบูรณ ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนนักเรยีน 
ที่อ่อนกว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากเพื่อน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยท าให้นกัเรียนมีความรู้ เรื่อง ระบบตา่ง ๆ 
ในร่างกายมนุษย์และสตัว์ เพิ่มขึ้น 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีเนื้อหาที่ตรงกับสถานการณ์จริงท าให้น าไปใช้
ประโยชนไ์ด้โดยตรง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรยีนมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรยีนมีความมั่นใจในการศึกษา 
ด้วยตนเอง 
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 รวมเฉลี่ย ( x ) 4.55 0.64 มากที่สุด 

 จากตาราง 4.3  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีความคิดเห็นต่อการเรียน         ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีคา่เฉลีย่ ( x ) 4.55 และเมื่อพิจารณา           เป็นรายการความ
คิดเห็นพบว่า  ความคดิเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีอิสระ                   ในการเรียนมีระดบั
คะแนนสูงท่ีสดุ รองลงมาคือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นสื่อการเรยีนท่ีดี สนุก        ไม่เครียด  ตามดว้ยชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากเพื่อน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจใน
การศึกษาด้วยตนเอง ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย                                                                                                                            
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรท์ี่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ             
สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสตัว์ ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษา ปีท่ี 2 เพือ่หา
ประสิทธิภาพ (

21 / EE ) และค่าดัชนีประสทิธิผล ( ..IE )  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า ชุดกิจกรรม                      
การเรยีนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.06/86.94  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.68   



 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรือ่ง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษยแ์ละสตัว์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า คะแนน การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2  หลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูสู้งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05  
  3. ผลการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในการใช้ชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2                             
มีทักษะการท างานเป็นทีม ระดับคุณภาพโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดี ( =4.30)        
  4. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.55)   
 
การอภิปรายผล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในรา่งกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนชากังราววิทยา 
โรงเรียนชากังราววิทยา  (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพ 
( )  และค่าดัชนีประสิทธิผล ( ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.06/86.94 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.68  ดังนั้นแสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด                               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเนียง  พุทธา (2550, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง สารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องสารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร มปีระสิทธิภาพคือ 80.71/80.11 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
สอดคล้องกับจริภัทร  หะทะยัง (2551, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน    
แบบโครงงาน เรื่อง ดิน หิน แร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ดิน  หนิ  แร่ มีประสิทธิภาพ 83.70/84.07 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80  สอดคล้องกับ วีณารตัน์  ราศิริ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม                      
การเรยีนรู้แบบ 5E  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการแก้ปญัหาโจทย์คณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรยีน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E นักเรียน                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 5 หน่วย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.30/87.10  และสอดคล้องกับ              
จิราพร  ไชยสุข (2553, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง การอนุรักษท์รัพยากรน้ า
คลองหินปูน  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์  ผลการวจิัยพบว่า ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าคลองหินปูนท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.96/82.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80  
  จึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้                     
เรื่อง ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น และชดุกิจกรรมการเรยีนรู้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกวิชาและทุกระดับชั้น นับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีสมควรน ามา
เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนของครู 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม                
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                   
พบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู้สูงกว่าคะแนนทดสอบกอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ส าเนียง  พุทธา (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง สารเคมีที่เปน็พิษในอาหาร 
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ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนโดยชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ เรื่องสารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 นักเรียน              
มีการปฏิบตัิเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษในอาหารหลังเรยีน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมทีี่เป็นพิษ                  
ในอาหาร  เพิ่มขึ้นจากก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  สอดคล้องกับ วีณารัตน์  ราศิร ิ(2552, 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E  เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในการแก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ และความพึงพอใจตอ่การเรียนคณติศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่า                  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 5 หน่วย  โดยภาพรวมมีประสทิธิภาพเท่ากับ 
93.30/87.10  ผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05   
    3. ผลการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในการใช้ชุดกิจกรรม                        
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่านักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                       
มีทักษะการท างานเป็นทีมในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 
พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีทักษะการท างานเป็นทีม โดยรวมมีคา่เฉลีย่อยู่ในระดับมาก ( x =4.30)                                                       
และเมื่อพิจารณาเป็นรายการพฤตกิรรมพบว่า มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและท าตามหน้าที่ทุกคน มีระดับ
คะแนนสูงท่ีสดุ  รองลงมาคือ มีการระดมความคิดและวางแผนร่วมกนัก่อนท างาน และมีการให้ความช่วยเหลือกัน 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี รัตนชูศรี (2556, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการเสริมสร้างทักษะการท างาน
เป็นทีม โดยวิธีการสอนแบบการปฏิบัติงานกลุม่ นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยหีาดใหญ่อ านวยวิทย์ ผลการศึกษาพบว่าระดับทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.35 โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด คือการแบ่งงานกนัท า ค่าเฉลี่ย 
4.85 รองลงมาคือการร่วมกันระดมความคิด ค่าเฉลีย่ 4.57 และความพร้อมภายใน กลุ่ม ค่าเฉลี่ย 4.21 ตามล าดบั 
สอดคล้องกับ อรอนงค์ โฆษติพิพัฒน์ (2561, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการท างาน                       
เป็นทีมด้วยรูปแบบการสอนแบบรว่มมือท างานเป็นทีม ในรายวิชาสมัมนาวารสารศาสตร ์ของนักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4  ภาคปกติ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวจิัย พบว่า ความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีม มีความใส่ใจ กระตือรือร้น และรับผดิชอบการท างานรวมทั้งมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือต้องการ
ให้งานออกมาดี ท าให้เกิดความสามัคคีในการท างานภายในกลุ่ม และการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในกลุ่ม  ได้เป็นอย่างด ี
     4. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
นักเรียนมีความคิดเห็นคิดเห็นต่อการเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.55)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภัทร  หะทะยัง (2551, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน  เรื่อง ดิน หิน แร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรยีนมีความพึงพอใจ  ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน 
เรื่อง  ดิน หิน แร่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดับ  มากที่สดุ (  = 4.61) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ก่อนด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ครูผู้สอนควรสรา้งความสมัพันธ์อันดรีะหว่างครู    
กับนักเรียน ก าหนดข้อตกลงร่วมกนัในช้ันเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการท างานกลุ่ม และการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้นักเรียนร่วมกัน แสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย 
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  2. ครูควรท าใหน้ักเรยีนเกิดความมั่นใจในตนเองที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ควรมีการใช้ค าถามกระตุ้นให้
เกิดความคดิสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมทีส่ร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปและควร               
มีการเสริมแรงให้ก าลังใจนักเรียนอย่างเหมาะสม 
  3. ครูผู้สอนควรฝึกฝนตนเองให้มทีักษะในการใช้ค าถาม เพื่อกระตุน้ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น      
ที่ต้องการจะหาค าตอบ นอกจากนั้นครูยังควรวางแผนไว้ล่วงหน้า ค าถามที่ใช้นั้นจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใดในการค้นหาค าตอบ 
  4. ผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนครผูู้สอนในการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการ ภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความ
สนใจของผู้เรียน 
  5. ในการด าเนินการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ครูผู้สอนไม่ควรจดักิจกรรมให้มากจนเกินไป           
ควรจัดให้เหมาะสมกับเวลาเรียน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนไดม้ีเวลาในการใช้ความคิดที่หลากหลาย และมีอสิระ               
ในการคิดมากขึ้น จะชว่ยส่งเสริมให้นักเรียนเกดิความคดิสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ดด้ียิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยด าเนินการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้                
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 2  กับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                  
ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในระดับชั้นอื่น ๆ 
  3. ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิด เช่น การคดิวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลเป็นต้น ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  4. ควรมีการศึกษาผลการสอนวิทยาศาสตร์ที่ใช้ด าเนินการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคตติ่อวิชาวิทยาศาสตร์ การให้ความรว่มมือในการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน 
  5. ควรมีการศึกษาการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพือ่กระตุ้นให้นักเรียนเกดิความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์อย่างตอ่เนื่อง ซึ่งจะมี
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