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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 3) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1) 
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใหผ้า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 3.2) พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข้ันพืน้ฐาน ใหผ้า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 3.3) ศกึษาเจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตร ์กลุม่เปา้หมาย คอื นกัเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม อำาเภอเมอืง จงัหวัดมหาสารคาม ไดโ้ดยการเลอืกแบบ
เจาะจง จำานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน แบบสอบถามนักเรียน
ต่อความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์, แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 
– 0.64 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.74, แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.28 – 0.83 มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.73 และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 – 0.71 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.69 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการบรรยาย นักเรียนจดบันทึกตาม โดยที่นักเรียนไม่
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ได้ปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาไม่มีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ต่ำา และนักเรียนมี
ความต้องการในการจดักจิกรรมการเรียนรูใ้นวชิาวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก มคีา่
เฉลี่ยเท่ากับ 3.81 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นนำา 2) ขั้น
ทบทวนความรู้เดิม 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4) ขั้นนำาความคิดใหม่ไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปแนวคิด และ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 3. ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ พบว่า 3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ที่กำาหนดไว้ 3.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 
76.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำาหนดไว้ 3.3 นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67

คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD, ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of the this research: 1. were study the problems and needed science 

activities learning 2. to improve students activities 3. study the activities; 3.1) to improve the 
learning of course to pass the standard in 70 percentage 3.2) to improve basic science 
process skills to pass in 70 percentage 3.3) to study on attitude in science. the Target 
group was mathayomsuksa 3 students in the class 1 of Anuban Mahasarakham school by 
using  purposive sampling technique that totally were 32 persons. The research instruments 
were an interview of teacher, the questionnaires of students who were managed in science 
learning activities and learning management based, the evaluation of learning achievement 
that had 4 choices were totally 30 items are have discrimination levels from 0.20 - 0.64 
and all reliability levels were 0.74, the test of science process skills on basic level that had 
4 choices with 30 items had discrimination levels from 0.28 - 0.83 and all reliability levels 
were 0.73. The evaluation of attitude to science course had 5-scale levels scale 5 levels, 
20-item and difficulty levels from 0.20 - 0.71. The reliability levels were 0.69. The statistics 
used was percentage, mean and standard division.

The research found as follows; 1. Study of the problems and needed science activities 
learning was found that concerning learning activities management focused on description, 
note by student non-action with learning activities, it non-evaluating science process skills and 
attitude in science. The knowledge of most student on science was lower. The motivated 
students students in learning activities in science were at high level (  = 3.81) 2. Learning 
activities management was developed by 5 stages as follow; 1) introduction stage, 2) review 
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บทนำา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการ

ศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีปัญญา เน้นรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เน้นการศึกษาเพ่ือปวงชน เน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบร่วมกัน การสอน
เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีความสำาคัญย่ิง โดย
จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่ทำาให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (พิมพันธ์ เต
ชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. 2548: 6-7) การ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นพลังสำาคัญในการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1-3 ที่ทำาให้พัฒนาความสามารถของนักเรียน
ด้านการคิด ด้านการแสวงหาความรู้ เพ่ือนำาไป
สร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา เกิดความมุ่งมั่น มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554: 1) จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ เท่ากับ 
37.95 ระดับสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน เท่ากับ 38.04 และระดับเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 เท่ากับ 37.95 
และเมื่อพิจารณาลงไปในระดับโรงเรียน พบว่า ปี
การศึกษา 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม อำาเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.33 ซึ่ง

เป็นคะแนนเฉล่ียที่ต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่ และต่ำา
เป็น 3 อันดับแรก จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(สถาบนัทดสอบการศกึษาแหง่ชาต ิ(สทศ). 2553: 
1-11) สาเหตุอาจเนื่องมาจากบริบทของโรงเรียน 
ซึง่เปน็โรงเรียนประถมศกึษาประจำาจังหวดั และได้
ขยายโอกาสให้มีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำาให้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ไม่เอ้ืออำานวยในการจัดการ
เรียนการสอน ทำาให้ผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร 
รวมไปถึงครูผู้สอนสอนด้วยวิธีการที่ไม่มีความ
หลากหลาย (ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์. 2558: 
สมัภาษณ)์ ทำาใหน้กัรยีนไมไ่ดแ้สดงออกเทา่ทีค่วร 
หรืออาจเป็นเพราะวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหามาก
และแตกแขนงเปน็สาขาตา่งๆ จงึยากตอ่การเรยีน
รู้และยากต่อการทำาความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำาเป็นที่ครูผู้สอน
และผู้ท่ีเก่ียวข้องจะต้องค้นหาวิธีการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาวชิาวทิยาศาสตร ์
ดว้ยเหตนุีจ้งึตอ้งจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใหมท่ี่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง
ขึน้ มเีจตคตติอ่การเรียนวิชาวิทยาศาสตรด์า้นบวก 
และมีความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนตามสภาพจรงิ และสนองความแตก
ตา่งของผูเ้รยีนทัง้ดา้นรา่งกาย และสตปิญัญา เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญและยังตรงกับวัตถุประสงค์ของ

old idea stage, 3) improvement and change concept stage, 4) applying a new idea stage,  
5) conclusion stage and appropriately learning activities plan was at high level (  = 4.30) 
3. the Effects of learning activities management were found as follow; 3.1 Development of  
learning achievement in 71.67 % and pass in 70 %. 3.2 Improving basic process science skills 
in 76.67 % and pass in 70 %. 3.3 Students had attitude to science at high level. (  = 3.67)

Keywords: Constructivist Theory, Cooperative Learning Technique STAD, Learning  
Achievement, Basic Science Process Skills and Attitude to Science
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีหลายวิธีที่จะส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซ่ึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist theory) 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) เป็นทฤษฎีและรูปแบบที่ยึดนักเรียน
เป็นสำาคัญ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
การให้ความชว่ยเหลอืผูเ้รยีนเพ่ือเกดิการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในวิชาวิทยาศาสตร์อย่าง
มาก เนื่องจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎี
ทางเชาวน์ปัญญา เป็นหลักการที่สำาคัญของการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่นักเรียนนำา
ประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นหรือที่ได้รับมาใหม่
มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนสร้างเป็นองค์ความรู้ 
ของตนเอง ซึ่งแต่ละคนอาจเรียนรู้แตกต่างกัน
เพราะมีประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจเดิม
ไม่เหมือนกัน (ทิศนา แขมมณี. 2555: 90-94) 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เน้นใหนั้กเรยีนได้มสีว่นรว่มในการ
เรียนรู้มากกว่าแข่งขั้นกัน และมีเพื่อนในชั้นเรียน
คอยช่วยเหลือ ทำาให้ได้พัฒนาทักษะด้านความ
สัมพันธ์และด้านสติปัญญา (วีณา ประชากูล และ
ประสาท เนอืงเฉลมิ. 2553: 205-206) ซึง่มคีวาม
สอคล้องกับทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีความเชื่อ
เบื้องต้นว่า นักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ข้ึนมา
ด้วยตนเอง และความรู้ของนักเรียนที่สร้างขึ้นมา
มคีวามแตกต่างกัน นกัเรยีนมปีฏสิมัพันธก์บัเพ่ือน 
และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ทำาให้เกิดกระบวนการ
ทางสังคมและการร่วมมือกันระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรียน และนักเรียนกบัครูผูส้อน (ประสาท เนอืง
เฉลิม. 2557: 106) จากเหตุผลข้างต้นในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี มีการส่งเสริมกัน
และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ทำาให้เกิดเจตคติต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านบวกในตัวผู้เรียน และ
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์

3. เพือ่ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ ดังนี้ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 2) พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 และ 3) ศึกษาเจตต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน 

ดังนี้

ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จำานวน 2 คน และ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/2 ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 35 คน

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แบบสัมภาษณ์ สำาหรับสัมภาษณ์สภาพปัญหาใน
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ชัน้เรยีนจากครผูู้สอน โดยมขีอบขา่ยการสมัภาษณ ์
ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้อมูลเก่ียวกับสื่อประกอบการเรียนรู้ และข้อมูล
เก่ียวกบันกัเรยีน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และ 2) แบบสอบถาม สำาหรับสอบถามนักเรียน 
โดยมขีอบขา่ยการสอบถาม ดังน้ี ขอ้มลูสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลความคิดเห็นต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นวชิาวทิยาศาสตร์ และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1.3 ขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ 1) นัดหมาย
ครูผู้สอนและนักเรียน 2) สัมภาษณ์ครูผู้สอน 3) 
แจกแบบสอบถามแก่นักเรียน 4) เก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้วนำามาวิเคราะห์ทางสถิติ และ 5) สรุป
เป็นประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้

ตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

2.1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จำานวน 35 คน

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 11 แผน เวลา 
15 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 
– 0.64 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.74 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ
ชนดิ 4 ตัวเลอืก จำานวน 30 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.28 – 0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.73 และ 4) แบบวัดเจตคติต่อ
วิชาทางวิทยาศาสตร์ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 – 0.71 มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.69

2.3 ข้ันตอนการวิจัย ได้แก่ 1) ศึกษา

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 2) นำาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารต่างๆ, ผลการสัมภาษณ์ครูผู้
สอน และผลการสอบถามนักเรียน มาสังเคราะห์ 
เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้น
ตอน และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลอง จากนั้นทดสอบหลัง
การใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้4) นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การทดสอบไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ตอนที่ 3 การศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

3.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จำานวน 32 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน และ 4) 
แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

3.3 ขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ 1) สอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 2) 
ทดสอบหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้พืน้ฐาน และแบบวัดเจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตร์ 
และ 3) นำาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปทำาการ
ตรวจวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดสอบ
ตามความมุ่งหมายของงานวิจัยต่อไป
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏดังนี้

1.1 ผลการสัมภาษณ์สภาพปัญหาจาก
ครูผู้สอน พบว่า 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ ครูผู้สอนจะเน้นการบรรยาย จดบนกระดาน 
ฉายวีดิทัศน์ แล้วให้นักเรียนจดบันทึกตาม ครูใช้
วิธีการอธิบายและให้ทำาแบบฝึกหัดในเน้ือหาท่ีมี
การทดลอง โดยที่นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติ แต่มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มบางครั้งเพื่อให้
นักเรียนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการทำางาน โดยที่
ผ่านมาทางโรงเรียนจะไม่มีการประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเลย 2) 
ดา้นสือ่ประกอบการเรยีนรู ้จากบรบิทของโรงเรยีน
ซ่ึงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำาจังหวัดและ
มีการขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ทำาใหส้ือ่และแหลง่การเรยีนรูไ้มเ่พียงพอและไมท่นั
สมัยในการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร และใน
บางเนือ้หาจะมกีารฉายวดิีทศัน์เพ่ือใหนั้กเรยีนเกดิ
ความเข้าใจในเนือ้หามากย่ิงขึน้ และ 3) ด้านขอ้มลู
เกีย่วกบัความรูค้วามสามารถของนักเรียน นักเรยีน

ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ต่ำา  

1.2 ผลการสอบถามความต้องการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนอยาก
ใหม้คีวามหลากหลาย สง่เสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และทำาให้เกิดเจตคติทางบวก
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก 

2 .  กิจกรรมการเ รียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นนำา 2) ขั้นทบทวน
ความรู้เดิม 3) ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 4) ข้ันนำา
ความคิดใหม่ไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปแนวคิด และ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

3. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบวา่ 1) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
71.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำาหนดไว้ 2) 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
พืน้ฐานคดิเปน็รอ้ยละ 76.67 ซึง่ผา่นเกณฑร์อ้ยละ  
70 ที่กำาหนดไว้ และ 3) นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

ต�ร�ง 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คะแนน N S.D. ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 32 21.50 2.86 71.67

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 32 23.00 0.40 76.67

อภิปรายผล
จากการวิจัยพบประเด็นที่ควรนำามา

อภิปรายผลดังนี้ 

1. สภาพปัญหาและความต้องการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครูผู้สอนจะเน้นการบรรยาย จดบน
กระดาน ฉายวีดิทัศน์ แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
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ตาม ซึ่งสื่อและแหล่งการเรียนรู้ไม่เพียงพอและ
ไม่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ ทำาให้นักเรียนไม่
ไดป้ฏบิติัและสว่นใหญม่คีวามรูค้วามสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ต่ำา โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนไม่มี
การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติ ทำาให้นักเรียนมีความต้องการต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียน
รู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะที่สำาคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยนักเรียนมีกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลาก
หลาย ทำาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน ได้ทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างหลากหลาย มีความเหมาะสมกับระดับชั้น 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 1-9) แตด้่วยสภาพ
ปญัหาและบรบิทของโรงเรียนท่ีมส่ืีอและเทคโนโลยี
ท่ีไมเ่พยีงพอและไมท่นัสมยั นกัเรยีนไมม่สีว่นรว่ม
ในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่าง
แท้จริง ทำาให้นักเรียนไม่เกิดการพัฒนาการด้าน
ความรู้ ความสามารถ การคิด การแสวงหาความ
รู้ และยงัส่งผลไปยงัการสรา้งทกัษะและการคิดแก้
ปัญหาในด้านต่างๆ 

2.  กิจกรรมการเ รียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นนำา 2) ขั้นทบทวน
ความรู้เดิม 3) ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 4) ขั้นนำา
ความคิดใหม่ไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปแนวคิด และ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.14 - 4.42 การที่
ผลการพฒันาปรากฏออกมาในลกัษณะน้ีอาจเน่ือง
มาจาก การพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการสำารวจ
สภาพปัญหาจากครูผู้สอน และความต้องการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักเรียน จากน้ัน

มีการศึกษาหลักการและความสำาคัญของการจัด
กิจกรรมจากเอกสารต่างๆ ก่อนสังเคราะห์และ
พัฒนาเป็นขั้นการสอน และยังผ่านการตรวจสอบ 
แก้ไข จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญแล้ว
เป็นอย่างดี (รุ่งอรุณ มะณีโรจน์. 2551: 113-
114) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแต่ละข้ันยังยึด
ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสตท์ีเ่ปน็ทฤษฎทีางเชาวน์
ปัญญาที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความเชื่อ
ว่าการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ เป็นกระบวน
การท่ีเกิดขึ้นภายในของผู้เรียนเอง โดยที่ผู้เรียน
นำาประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นหรือที่ได้รับมา
ใหม่มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ก่อน จากนั้นมาสร้าง
เป็นองค์ความรู้ของตนเอง เป็นความรู้ความเข้าใจ
ใหม่ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะแสวงหาความรู้ต่าง
กันข้ึนอยู่กับประสบการณ์หรือความรู้ความความ
สามารถหรอืความเขา้ใจของแตล่ะคน (ทศินา แขม
มณี. 2555: 90-94) ซึ่งสอดคล้องกับขั้นการสอน
ของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 67) ทิศนา 
แขมมณี (2555: 266-267) และประสาท เนือง
เฉลิม (2557: 244) ที่เสนอไว้ว่า 1) จัดผู้เรียน
เข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) 
กลุม่ละ 4 คน 2) สมาชกิในกลุม่ศกึษาเนือ้หาสาระ
ร่วมกันจนเข้าใจ 3) ผู้เรียนทุกคนทำาแบบทดสอบ 
และ 4) สมาชิกในกลุ่มนำาคะแนนของแต่ละคนใน
กลุ่มมารวมกัน 

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 

3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 71.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ที่กำาหนดไว้ ซึ่งจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผ่านมามีจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มากกว่านักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักเรียน ทำาให้นักเรียนสนใจ
ที่จะศึกษาเรียนรู้ และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นทฤษฎีท่ีให้ความสำาคัญกับตัวนักเรียน ทำาให้
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นักเรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกับสิ่งต่างๆรอบๆ ตัว 
(อัมพร ม้าคะนอง. 2546: 6) เกิดความสัมพันธ์
กับผู้อื่น และได้ใช้ความรู้และประสบการณ์การที่
มีอยู่แล้วช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ (ฉลอม ไชย
ริบูรณ์. 2553: 24) นอกจากนี้ในการทำากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนทำาให้สมาชิกทุกคนประสบความ
สำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (สุวิทย์ มูลคำา 
และ อรทัย มูลคำา. 2545: 134) สอดคล้องกับ 
ทิศนา แขมมณี (2555: 101) ที่กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้นักเรียนมีความ
พยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ทำาให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีผลงานมากข้ึน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศาสตร์ แสนศรี 
(2554: 60-61) จากแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ทำาให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำางานเป็นนกลุ่ม เกิด
การเรียนรู้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ที่ให้ความสำาคัญกับตัวนักเรียน เป็น
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำาคัญ โดยความรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยนักเรียน
เอง (อัมพร ม้าคะนอง. 2546: 6) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิไลวรรณ วรรณทองสุก (2556: 
116) จากผลการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้แบบ
คอนสตรัคติวิสต์ สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นได้

3.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 76.67 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีกำาหนดไว้ ท้ังน้ี เน่ือง
มาจากขั้นตอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นนั้นเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ทำาให้นักเรียนมีความสามารถ หรือ
ความถนัด หรอืชอบทีจ่ะคน้ควา้ทดลอง เกดิปฏิบติั 

ฝึกฝน และได้พัฒนาด้านความคิดอีกด้วย รุจาภา 
ประถมวงษ์ (2551: 34) กลา่ววา่ ทกัษะเปน็ความ
สามารถของนักเรียนแต่ละคน เกิดจากการปฏิบัติ
และฝกึฝนอยา่งเปน็ระบบสง่ผลตอ่การพัฒนาด้าน
สติปัญญา การแก้ปัญหาและการค้นคว้าหาความ
รู้ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวินี คำา
ชารี (2551: 131) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ทำาให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรข์ัน้พ้ืนฐานดว้ยตนเอง สอดคลอ้ง
กบัพมิพนัธ ์เตชะคุป และ พเยาว ์ยนิดสีขุ (2548: 
9) ที่ว่าการฝึกฝนปฏิบัติทำาให้เกิดความชำานาญ
และความสามารถไดใ้ชค้วามคดิเพือ่นำาไปสูค่น้ควา้
หาความรู้ และแก้ปัญหา

3.3 นกัเรยีนมเีจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตร ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความพร้อมทาง
ด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนแต่ละคนไม่
เหมือนกันในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
คร้ัง ทำาให้เกิดการแสดงท่าทีในชั้นเรียนที่หลาก
หลาย โดย เชิดชาย ชูช่วยสุวรรณ (2547: 11) 
กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เป็นความ
รู้สึกความเชื่อของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนมีอิสระในการใช้ความรู้ความ
สามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตไ์ดต้ะหนักให้นกัเรยีนไดค้น้คว้าหาความรูด้ว้ย
ตนเองเช่นกัน และในการนำาเอาทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์มาผนวกเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้สามารถต่างๆ ที่มีอยู่เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเกิด
การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาวนา วะปะแก้ว (2555: 114) 
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ในการนำาเอาการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึมประกอบการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์สูงขึ้น นักเรียนยังได้พัฒนาความ
สามารถในการตัดสินใจ และความเช่ือเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป ได้แก่ 1) ในการ

จัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องคำานึงถึงบริบทของ
ห้องเรียน และความรู้ความสามารถของตัวผู้เรียน
แต่ละคน 2) ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนต้อง
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วม
ทำากิจกรรมกับเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อให้ได้ปฏิบัติ
อย่างแท้จริง 3) ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน
จะต้องมีวิธีที่จะกระตุ้นและโน้มน้าวตัวผู้เรียนให้
ร่วมทำากิจกรรม เนื่องจากขั้นตอนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ค่อนข้างเยอะและซับซ้อน และ 4) ควร
ควบคุมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
ให้เพียงพอ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อ
ไป ได้แก่ 1) ควรมีนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
กบักลุ่มผูเ้รยีนระดบัอืน่ๆ เชน่ ระดบัประถมศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืระดบัอดุมศกึษา 
เปน็ตน้ 2) ควรมกีารนำาการจดัการเรยีนรูไ้ปพฒันา
ทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 3) ควรนำาการ
จดัการเรยีนรูไ้ปประยกุตใ์ช้กับกลุม่สาระการเรียนรู้
อื่นๆ และ 4) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้
สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้มีการย้ายหรือเปล่ียนกลุ่ม
ใหม ่เชน่ คนออ่นทีไ่มม่กีารพฒันาเลยยา้ยไปกลุม่
ท่ีมีคะแนนพัฒนาการมาก หรือสมาชิกบางคนใน
กลุ่มที่มีคะแนนพัฒนาการต่ำาสลับกับสมาชิกบาง
คนในกลุ่มที่มีคะแนนพัฒนาการสูง เป็นต้น
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