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การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะคือ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2) เพ่ือศึกษา
ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน  และภายหลงัการเรียนกบัเกณฑร้์อย
ละ 75  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐานกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จาํนวน 16 คนโดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง  ใชเ้วลาในการทดลอง  20  ชัว่โมง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาประกอบดว้ย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดั
ทกัษะวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการวิจยั  แบบประเมินความพึงพอใจ  การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และการทดสอบค่าที  การวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็นท่ีศึกษา  
ผลการวจิยัพบวา่   
          1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมาทั้ ง 7 ชุด มีความเหมาะสมขององค์ประกอบตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมาก  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 77.528 / 76.055 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ  75/75 
          2.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  ทกัษะวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการวิจยั  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทกัษะวิทยาศาสตร์และ
ทกัษะกระบวนการวจิยั  สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75  ท่ีตั้งไว ้      
          3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัเรียนไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ไดท้าํงานร่วมกบัคนอ่ืน  และเปิดโอกาส
ให้ไดแ้สดงออกถึงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
นักเรียน สรุปได้ว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เพราะว่ามี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  ไดท้าํกิจกรรมนอกห้องเรียน  ไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง   ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีไดฝึ้กคือ  ไดฝึ้กใชอุ้ปกรณ์ในการสํารวจและทดลองจริง ๆ  การทาํงานตามขั้นตอน  ความรับผิดชอบ  
การนาํเสนอผลงาน   
 
 
 
 
* นิสิต หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
** อาจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
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ABSTRACT 
 The purposes of this research  were  to  development a Research  base  learning  Activities  Package  on  
the  Life  and  the  Environment. For students  primary 6, with the specific purposes 1) To build and efficiency of the 
Research  base  learning  Activities Package on  the Life and the Environment For students primary  6.  2) to study  
the  effects  of  a  Research  base learning  Activities  Package  of  students before and  after  learning.  After learning  
this course with a Research  base  learning  Activities Package with a 75 percent threshold.  3)  To assess the 
satisfaction of students with a Research  base  learning  Activities Package. The  sample,derived  by from  purposive  
sampling, consisted of 16 primary 6. The amount of  time spent  in the experiment was 20  hours. The instruments 
used  for  data collecting was a Research base  learning  Activities  Package,  a science learning achievement test,  a 
science skill and  research  process  skill  test,  an  evaluation  satisfaction,  Observations and informal interviews.  
Data  were  analyzed  by  using  percentage,  mean  and  t-test  Independent,  A content analysis of the issues studied. 
 The findings were as follows:  
          1.  Research  base  learning  activities  package  that make up the 7 series is appropriate elements of the 
expert’s opinion in suitable element was great . Effective E1 / E2 was 77.528 / 76.055 , which meets the criteria set of 
75/75  
          2.  Student’s achievement Life  and  the  Environment , Science  skills and  Research  process  skills, Were 
higher than before  at a statistically significant level  .05.  And achievement, Science  skills and  Research process  
skills  Higher than the 75 percent set. 
          3.  Student satisfaction in learning with a  Research  base  learning  activities  package was at a high level. 
When considering the study found that the students learn a variety of sources. Working with others.  And the 
opportunity to express their talents to the full. Satisfaction at the most.  Student comments from interviews showed 
that students who had learned to be satisfied with a Research base  learning activities  package. Because there are a 
variety of activities On activities outside the classroom Learned from activities to practice on their own. Training , 
skills and experience that was. We use them to explore and experiment actually working the steps. responsibility 
Presentations 
 
คาํสําคญั:  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วทิยาศาสตร์ 
Key Words: Research base learning activities package, Science   
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บทนํา 
วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่

ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันาเพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน(กรมวิชาการ, 2545)  
ดังนั้ นการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ  ครูผูส้อนตอ้งให้ความสําคญักับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สราวุธ, 2552)  ปัจจุบัน
ก ารจัดก าร เรี ยน การสอนค รูผู ้ส อนสอน เน้ื อห า
วิทยาศาสตร์มากกว่าการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  โดยครูผูส้อนยงัเน้นการเรียนการสอน  
แบบยึดครูเป็นศูนยก์ลาง เนน้ให้ผูเ้รียนเรียนแบบท่องจาํ  
ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการ
เรียนนอ้ย  ผูเ้รียนขาดการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  จึง
ส่งผลให้คะแนนการทดสอบจากการประเมินผลทาง
การศึกษาโดยสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) สาระท่ี 2  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  ท่ี
คะแนนเฉ ล่ียของนัก เรียนตํ่ าลง   จะเห็นได้จากปี
การศึกษา 2551 นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่าลงคิดเป็นร้อย
ละ 3.79  ปีการศึกษา 2552 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่าลง
คิดเป็นร้อยละ 2.49 
          ดงันั้นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ควรเร่ิมท่ี  การ
พฒันาการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  การจดั
กระบวนการเรียนรู้จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลง โรงเรียนจึง
ต้องปรับเปล่ียนบทบาท   นักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้หรือเรียนวิธีการแสวงหาความรู้หรือเรียน
วิธีการวิจัยเพ่ือเรียนรู้ได้มากข้ึน(ลัดดา, 2552) ซ่ึงการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน จดัว่าเป็น
นวตักรรมการเรียนการสอน  โดยจดัสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนท่ีครูใชผ้ลการวิจยัหรือกระบวนการวจิยัใน
การเรียนการสอน   และนักเรียนใช้ผลการวิจัยหรือ
กระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแสวงหาความรู้ต่าง ๆ (มานิต, 2552) 
          เน่ืองจากชุดกิจกรรมเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีใชส่ื้อต่าง ๆ  หลายชนิดเป็นองคป์ระกอบ  

(ปิยะพงษ์, 2546) และครูได้ปรับเปล่ียนบทบาทจาก
ผูบ้รรยายเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํช่วยเหลือ  และยงัช่วยสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัครู นอกจากน้ีผูเ้รียนมีโอกาสไดพ้ฒันา
ทกัษะการแกปั้ญหา  และทกัษะการส่ือสารอีกดว้ย การ
จดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  และ
หลกัจิตวิทยาการเรียนการสอนต่าง ๆ  ท่ีจะส่งผลดีต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสร้างชุดกิจกรรม
การจัดการเรียน รู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเร่ือง  ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ข้ึนเพ่ือทาํให้ผูเ้รียนพฒันาวิธีการแสวงหา
ความรู้  และหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้ว่าเรียนให้ดีท่ีสุดได้
อยา่งไร  คน้ควา้  เสนอความคิดและการวิเคราะห์ปัญหา
กบักลุ่มเพ่ือน  วางแผนในการแกปั้ญหาหรือการพฒันา  
เกบ็รวบรวมขอ้มูล  สรุปผล ซ่ึงเป็นการวิจยัโดยใชท้กัษะ
วิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหาความรู้  และสร้างความรู้ใหม่  
นอกจากน้ีผูเ้รียนมีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะการแกปั้ญหา  
ทักษะการส่ือสารอีกด้วย  จากเหตุผลข้างต้นผูว้ิจัยใน
ฐานะผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิ งแ วดล้อ ม  ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าปี ท่ี  6  โด ยค รู ใช้
กระบวนการวิจยับางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอนในการ
เรียนการสอน และผูเ้รียนใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอนในการแสวงหาคาํตอบหรือความรู้ใหม่  ตาม
แนวคิดของทิศนา (2548)  ซ่ึงทักษะกระบวนการท่ีเกิด
กับผู ้เรียน   จะทําให้ผู ้เรียนสามารถนําไปใช้ในการ
แกปั้ญหาหรือแสวงหาความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา
เพ่ือพฒันาการเรียนของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ   

 
 
จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
      การวิจัยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สํ าห รับ นั ก เรี ยน ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าปี ท่ี  6  โด ย มี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  ดงัน้ี 
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      1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐานเร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 
          1.1  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 
          1.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  
สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6  ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากบั  75/75 
      2.  เพ่ือศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วจิยัเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 
          2.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ทกัษะวิทยาศาสตร์  และทักษะกระบวนการวิจยั  ก่อน
และหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐาน  เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6   
          2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ทักษะวิทยาศาสตร์   และทักษะกระบวนการวิจัย  
ภายหลงัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน  เร่ือง  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  กบัเกณฑร้์อยละ  75 
      3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เร่ือง  ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 
วธีิดาํเนินงาน 
     การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  
เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ใน
คร้ังน้ีดาํเนินการโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและ
พฒันา (Research  and  Development) ดาํเนินการเป็น  3  
ขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 

      ขั้นตอนท่ี 1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน โดยมีขั้นตอน ซ่ึง
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
          1.  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ทั้ งแนวคิด  ทฤษฎี  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐานการ
เรียน รู้   ตัว ช้ีว ัด   และสาระการเรียน รู้ เร่ืองชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  ทกัษะวทิยาศาสตร์  ทกัษะกระบวนการวิจยั  
สร้างชุดกิจกรรมออกเป็น 7 ชุด คือ 
       ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  พื้นฐานการวิจยั 
       ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง  ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบั
แหล่งท่ีอยู ่
       ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  การดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ี
อยูร่่วมกนั 
       ชุดกิจกรรมท่ี  4  เร่ือง   ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ิน 
       ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง  ป่าไม ้ สายนํ้า  และสัตวป่์า 
       ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง  การอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ 
       ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง  สรุปผลการวิจยัและการเขียน
รายงาน 
        โดยใช้เวลาทั้ งส้ิน  20  ชั่วโมง  แต่ละชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย  2  ส่วน  คือ 
            1.  ชุดคู่ มือครู  ประกอบด้วย  คู่ มือการใช้ชุด
กิจกรรม  แผนการจดัการเรียนรู้   
            2.  ชุดกิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  ช่ือชุด
กิ จ ก ร รม   คํ า ช้ี แ จ ง   จุ ด ป ระส งค์   ส าร ะสํ าคัญ  
กาํหนดเวลาท่ีใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด  ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้  การะประเมินผล 
        2.  การตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน โดยผูว้ิจยันาํชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน  5  คน  แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียน เพ่ือ
พิจารณาความยากง่ายของกิจกรรม  ความชัดเจนของ
ภาษา  ความเหมาะสมของเวลา  และสาระการเรียนรู้ 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และหาประสิทธิภาพของ
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน   ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ  E1/ E2 เท่ากบั  75/75 แลว้ทาํการปรับปรุง
แกไ้ขให้เป็นฉบบัสมบูรณ์  พร้อมท่ีจะนาํไปทดลองใช้
จริงในภาคสนาม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
        1.  แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ท่ี
ไดรั้บการแกไ้ข  และตรวจสอบความถูกตอ้งตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาเรียบร้อยแลว้   
        2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  
ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้  ท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่  0.6  ข้ึนไป  ค่าอาํนาจจาํแนก(r) 
ตั้งแต่  0.2  ข้ึนไป  และค่าความยากง่าย(P) ระหวา่ง 0.2 – 
0.8 ค่าความเท่ียงของขอ้สอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตรของ 
Kuder-Richardson 20 (KR-20)  เท่ากบั 0.659 
        3.  แบบทดสอบวดัทกัษะวิทยาศาสตร์  และทกัษะ
กระบวนการวจิยัมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้  ท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่  0.6  ข้ึนไป  มีค่าอาํนาจ
จาํแนก(r) ตั้งแต่  0.2  ข้ึนไป  และค่าความยากง่าย(P) 
ระหวา่ง 0.2 – 0.8 ค่าความเท่ียงของขอ้สอบทั้งฉบบัโดย
ใชสู้ตรของ Kuder-Richardson 20 (KR-20)   
เท่ากบั  0.769 
     ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  
         นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากขั้ นตอนท่ี  1  มา
ดาํเนินการมีดงัรายละเอียด  ต่อไปน้ี 
        1.  ผูศึ้กษาทาํการทดสอบการก่อนการเรียน(Pretest)  
กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   และ
แบบทดสอบวัดทักษ ะวิท ยาศ าสต ร์และทักษ ะ
กระบวนการวิจัย  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

ชนิด 4 ตวัเลือก  จาํนวน  2  ฉบบั ๆ ละ  30  ขอ้  คะแนน
เตม็ 30 คะแนน  ใชเ้วลาทั้งส้ิน 60 นาที 
        2.  ดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  
สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  รวมเวลาจัด
กิจกรรม 20 ชั่วโมง  พร้อมกันน้ีครูสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนหลงัส้ินสุดการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชว้ิจยัเป็นฐานครูสุ่มสัมภาษณ์นกัเรียนจากประเด็น
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง   
        3.  หลังเสร็จส้ินการทดลอง  ดําเนินการทดสอบ
หลงัเรียน(Posttest)  โดยใช้แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน   และแบบวัดทักษะวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการวิจยั  ใชเ้วลาในการทดสอบทั้ง 2 ฉบบั  60  
นาที  ขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด  ผูว้ิจยัได้
นาํมาสังเคราะห์และนาํผลการวิจยัมาเขียนเป็นรายงาน
ต่อไป 
            การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงสุดท้าย  ตรวจสอบ
แนวคิดและให้การช้ีแนะท่ีสําคญัท่ีสุด  คือ  คณาจารยท่ี์
ให้ค ําปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีให้ค ําช้ีแนะ  คําปรึกษา  
ตลอดจนช่วยแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องพร้อมทั้ งให้กรอบ
การวิ เคราะห์ ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนจนกระทั่งทําให้ผู ้วิจัย
สามารถนําผลการวิจัยมาเขียนเป็นรายงานการวิจัยท่ี
สมบูรณ์ได ้
      ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
       การศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชว้ิจยัเป็นฐานประเมินโดยใชแ้บบประเมินความพึง
พอใจ ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่  0.6  ข้ึน
ไปท่ีได้จากการประเมินของผู ้เช่ียวชาญ  การสังเกต
พฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง  ซ่ึงมีประเดน็การสัมภาษณ์  คือ   

1)  นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  อยา่งไร 
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2)  ทักษะหรือประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้ฝึก
จากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐานมีอะไรบา้ง 
     โดยดาํเนินการหลงัจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานฯเรียบร้อยแลว้  
ซ่ึงผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ มาวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความหมาย  
         
ผลการวจิัย 
     1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 
          1.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.13 )  
          1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  
สํ าห รับนัก เรียนชั้ นประถม ศึกษาปี ท่ี  6  พบว่า  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  
77.528 / 76.055  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
     2.  ผลการศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับ ส่ิงแวดล้อม   สําหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 
          2.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   ทักษะวิทยาศาสตร์  และ
ทักษะกระบวนการวิจัย   ก่อนและหลังเรียน  พบว่า
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

2.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  ทกัษะวิทยาศาสตร์  และ
ทกัษะกระบวนการวิจยั  ภายหลงัการเรียนกบัเกณฑ์ร้อย
ละ 75  พบวา่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
     3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า
นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน โดยรวมในระดบัมาก (X =  4.037)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่มีระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก  และมีประเด็นท่ีนักเรียนมีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด   คือ  ฉันได้ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ฉันไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัคน
อ่ืน  และเปิดโอกาสให้ฉนัไดแ้สดงออกถึงความสามารถ
อย่างเต็ม ท่ี   จากประเด็นการสัมภาษณ์  สรุปได้ว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียน รู้โดยใช้วิจัย เป็นฐาน   เพราะว่ามี กิจกรรม ท่ี
หลากหลาย  ไดท้าํกิจกรรมนอกห้องเรียน  ไดเ้รียนรู้จาก
กิจกรรม ท่ี ได้ป ฏิบั ติ จ ริงด้วยตน เอง    ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีไดฝึ้กคือ  ไดฝึ้กใชอุ้ปกรณ์ในการสาํรวจ
และทดลองจริง  ๆ   การทํางานตามขั้ นตอน   ความ
รับผดิชอบ  การนาํเสนอผลงาน   

 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน   เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
        1.  ผลการส ร้างและหาประสิท ธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม   สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  
ประกอบดว้ย 
            1.1  การดาํเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับ 
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  เม่ือนํามาตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมโดย
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ผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐาน  เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก(X = 4.13 )  ซ่ึงเกิดจากการศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน   พุทธศักราช   2551  
แนวคิด  ทฤษฎีต่างๆ  ท่ี เก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมการ
เรียน รู้   และการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ ซ่ึ งผู ้วิจัยใช้
กระบวนการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตาม
แ น ว คิ ด ข อ ง ทิ ศ น า ( 2548) ท่ี ก ล่ า ว ว่ า  ค รู ใ ช้
กระบวนการวิจยัเขา้ไปช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ
ในเน้ือหาสาระท่ีต้องการ   โดยครูมีบทบาทในการ
ออกแบบการเรียนรู้  ฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการ
วิจยัให้นักเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมหวงั ,
ทศันีย ์(2547)  ท่ีกล่าววา่  การวิจยัเป็นกระบวนการเรียน
การสอนเน้ือหาวิชา  เร่ืองราว  กระบวนการ  ทกัษะและ
อ่ืน ๆ  เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาหรือส่ิงต่าง 
ๆ  โดยมีการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  
ใหผู้เ้รียน  เรียนรู้วิธีการเรียน  และวธีิการแสวงหาความรู้
มากกว่าเรียนตวัความรู้หรือเน้ือหาวิชาท่ีสําเร็จรูป  จาก
แนวคิดดงักล่าวไดน้าํมาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาสาระ  และ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยผูเ้รียนได้
ฝึกปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สอดแทรกให้นกัเรียน
ได้ปฏิบัติโดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์
ความรู้  และพฒันาทักษะวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน  
สอดคลอ้งกับแนวคิดของสุดารัตน์  (2543)  ท่ีกล่าวว่า  
ชุดกิจกรรมเป็นส่ือเพ่ือให้ผู ้เรียนศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมดว้นตนเอง  เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครู
เป็นผูแ้นะนํา ดังนั้ นชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จึงมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ  
และความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงสามารถ
ทาํใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นชุดกิจกรรม   
            1.2  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
เ ร่ื อ ง  ชี วิ ต กับ ส่ิ งแวดล้อม   สํ าห รับนั ก เรี ยน ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  มีประสิทธิภาพ   (E1/E2)  เท่ากับ  
77.528 / 76.055  หมายความว่า  นักเรียนทั้ งหมดได้
คะแนนเฉล่ียจากการประเมินทักษะวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการวิจัย  ผลงาน  และการทดสอบย่อย
ประจาํชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  77.528  และคะแนน
เฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และแบบทดสอบวัดทักษะวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการวิจัย  คิดเป็นร้อยละ  76.055  แสดงว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75  ท่ีตั้งไว ้ และเป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้
ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการสร้างอย่างมีระบบ  มี
ขั้นตอนและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
เน้ือหาสาระ  และความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร (2551) ได้ศึกษาการ
พฒันาชุดกิจกรรมการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  โดย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  สาํหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนบ้านซําสอง  
อาํเภอพิชัย  จังหวดัอุตรดิตถ์  พบว่า  ผลการพฒันาชุด
กิจกรรมการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  88.76/83.60  
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 80/80  ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้นให้ผูเ้รียนทาํงานเป็นกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือหา
คาํตอบท่ีอยากรู้  สืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเองคน้หาคาํตอบ
โดยใชท้กัษะวิทยาศาสตร์  ทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการวิจัย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  หรือ
นําไปแก้ปัญหาจนประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ยงั
เป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีเอาขอ้ดีของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาเป็นส่ือทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน  
ไดล้งมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นลาํดับขั้นตอน  มีการร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนอย่างตั้งใจ  มีความสุข  สนุกสนาน  
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ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนไดง่้ายข้ึน ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ได้ดีข้ึน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
สอดคล้องกับดวงทิพย์ (2551) ได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  สาระ
เศรษฐศาสตร์  เร่ืองการบริโภค  โดยใชว้ิธีการสอนแบบ
ท่ีเน้นการวิจัยเป็นฐาน พบว่า การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใชว้ิธีการเรียนการสอนท่ีเนน้
การวิจยัเป็นฐาน สาระเศรษฐศาสตร์ เร่ืองการบริโภค ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทาํให้นักเรียนไดใ้ชก้ระบวนการวิจยั
เป็นแนวทางในการหาความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองการบริโภค
ได ้
        2.  การศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วจิยัเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 
            2.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ทกัษะวิทยาศาสตร์  และทักษะกระบวนการวิจยั  ก่อน
และหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐาน  เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่  หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สูงกวา่ก่อนเรียน
อย่าง มีนั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ   .05  ทั้ ง น้ี อ าจ
เน่ืองมาจากนักเรียนไดมี้โอกาสฝึกการสํารวจ  คน้ควา้  
และปฏิบัติจริงในขั้ นตอนของการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการทาํกิจกรรมกลุ่ม  ซ่ึงทาํให้
นั ก เรี ยน ได้ ฝึ ก ทั ก ษ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะทั ก ษ ะ
กระบวนการวิจัย  ควบคู่ไปด้วย  ดังนั้ นการเรียนการ
สอนดว้ยชุดกิจกรรมกรเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ือง  
ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  นั้ นนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
หลากหลาย   เช่น   การสํารวจส่ิงมี ชีวิต   ตรวจสอบ
คุณภาพดิน  นํ้ า  ปฏิบติัการทดลอง  การอภิปราย  การ
สร้างสถานการณ์สมมุติ  การแกปั้ญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ี
อยูใ่กลต้วันกัเรียน  ซ่ึงแต่ละกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนไดใ้ช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ฝึกใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  และ
กระบวนการวิจัยอย่างสมํ่ าเสมอ  อีกทั้ งการนําเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน  ยงัทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กความมัน่ใจ

ในตนเอง  กลา้แสดงความคิดเห็น  เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กฝน
จนเกิดความชาํนาญ  จะทาํให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้
ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนได ้ 
สอดคล้องกับวรรณทิพา (2544)  ได้กล่าวว่า  การใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู ้เรียนเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์  ดังนั้ นจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาคน้ควา้ควรเน้นการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
            2.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ทักษะวิทยาศาสตร์  และ
ทกัษะกระบวนการวิจยั  ภายหลงัการเรียน กบัเกณฑร้์อย
ละ  75  พบวา่  พบวา่คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเสร็จส้ินการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั  22.56  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 75.208  
และจากคะแนนแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการวิจัยหลังเรียนมี
คะแนนเฉ ล่ียโดยรวมเท่ากับ   22.88  คะแนน   จาก
คะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  76.25  เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน   มี ส่ือและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  สอดคลอ้งกบัวิชยั  (2525)  กล่าวไวว้่า  ชุด
กิจกรรมเป็นการผลิตการนาํส่ือการเรียนหลาย ๆ อยา่งมา
สัมพนัธ์กนั  มีคุณค่าส่งเสริมกนั  และอีกอยา่งหน่ึงอาจ
ใช้การเรียนเพ่ือก่อให้เกิดการเสาะแสวงหาอนันําไปสู่
ความลึกซ้ึง  สอดคล้องกับผลวิจัยของคาํเพียร (2550)  
ศึกษาผลการสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เรือง  บรรยากาศ  โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบวา่  ชุดกิจกรรมทั้ง  8  ชุด
มีประสิทธิภาพโดยเฉ ล่ียเท่ ากับ   79.94/72.52  ซ่ึ งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70  และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียน  และป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด  
ประกอบกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิจยัเป็นฐาน  ใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กระบวนการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบั
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อมรวิชช์ (2547) กล่าวไวว้่า  การเรียนการสอนท่ีมีการ
วิจัยเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู ้เรียน   เรียน รู้จากการศึกษาค้นคว้า   และค้นพบ
ข้อ เท็ จจ ริง   ใน เร่ืองท่ี ศึกษาด้วยตน เองโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นเคร่ืองมือสําคัญ  
เม่ือนักเรียนเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยั
เป็นฐานไดค้น้พบขอ้เทจ็จริง  หรือองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
โดยใชท้กัษะวทิยาศาสตร์และกระบวนการวิจยั  จึงส่งผล
ให้ นั ก เรี ยน มี ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ท างก าร เรี ยน   ทั กษ ะ
วทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการวจิยัท่ีสูงข้ึน 
         3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เร่ือง  ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม   สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  
พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ม าก (X =  4.037)  เม่ื อ พิ จ ารณ าเป็ น ร ายข้อพ บ ว่ า  
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  คือ  ฉันได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ฉันได้เรียนรู้การ
ทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน  และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยั
เป็ น ฐ าน   เปิ ด โ อ ก าส ให้ ฉั น ไ ด้ แ ส ด งอ อ ก ถึ ง
ความสามารถ  ทั้งน้ีเพราะวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชว้ิจยัเป็นฐาน  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เนน้
ให้ผูไ้ดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองในส่ิงท่ี
ผูเ้รียนสนใจจัดสภาพแวดล้อมให้ผูเ้รียนมีอิสระ  เช่น  
การสาํรวจ  ทดลอง  อุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีครูนาํมา
เพ่ือสร้างความสนใจ  ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีให้แก่
ผูเ้รียน  ครูดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีเตรียมไว ้ 
โดยให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม  ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนุกสนาน  ไม่เบ่ือหน่าย เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
กล้าแสดงออก   มีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน  จาก
ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า  นักเรียนมีความพึง
พอใจท่ีไดเ้รียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐาน  เพราะว่ามีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้ทาํกิจกรรม
นอกหอ้งเรียน ไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัจริงดว้ย
ตนเอง  ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้ฝึกคือ  ได้ฝึกใช้
อุปกรณ์ในการสาํรวจและทดลองจริง ๆ  การทาํงานตาม
ขั้ น ตอน   ความ รับผิ ดชอบ   การนํ า เสนอผลงาน 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรรณิกา (2550) ไดศึ้กษาผล
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการสาํรวจความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนพรเจริญ
วิทยาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  พบว่า  แผนการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  การสํารวจความคิดเห็นชั้น
มัธ ยม ศึ กษ าปี ท่ี  5  ท่ี พัฒ น า ข้ึ น มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  
79.47/79.17  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์ มีค่าดชันีประสิทธิผล
เท่ากบั  0.73  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เอกสารอ้างองิ  
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บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์; 
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