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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช 2) เพื่อ
พัฒนาทักษะการจ าแนก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 29 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ        
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตทักษะการจ าแนก และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test Dependent ผลการวิจัยพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 การพัฒนาทักษะการจ าแนกหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ดี และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ / ทักษะการจ าแนก 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1 )  to compare science learning achievement before 
and after teaching management of prathomsuksa 4 students by using a learning activity packages 
on plant classification. 2) to develop the classification skills by using a learning activity package on 
classification of plants of Prathomsuksa 4 students and 3)to study the satisfaction of Prathomsuksa 
4 students after using a learning activity packages on classification of plants. The sample consisted 
of 29 students were students in Prathomsuksa 4 / 2  students who were selected by specific 
sampling. The instruments used in this research were science learning achievement test, 
observation skills classification and satisfaction questionnaires. Statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and dependent sample t–test. The results showed that a comparing the 
learning achievement after learning higher than before learning were significantly different at .05 
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level. The classification skills after learning management by using a learning activity packages on 
classification of plants found that the overall classification skills development favorably. The study 
of the satisfaction of students towards the learning activities by learning activity packages on plant 
classification found the satisfaction of Prathomsuksa 4 students was high level.   
Keyword: Learning activity packages / Science achievement / Classification skills 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมให้เป็นคนมีคุณภาพ 
คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและ
ความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้
กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทุกวัย ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการศึกษาในประเทศไทยมี
ปัญหามากมายและควรที่จะปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะในอดีตที่ผ่านมาการจัด
การศึกษาของไทยไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยม
แคบๆ ล้อมรอบ มีผู้สอนซึ่งท าหน้าท่ีพูด ผู้เรียนมีหน้าที่รับฟังและท่องหนังสือหรือยึดต าราเป็นหลักไม่สามารถเผชิญ
และแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชาในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริงต่างกัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็น  
สิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ การที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้นต้องถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีน าให้จ า ผู้ถ่ายทอด
ความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้สอนควรเปลี่ยนบทบาทจากการต้อง
ท่องจ าเนื้อหาวิชาแล้วถ่ายทอดให้ผู้เรียนฟัง มาเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้อันหลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนร่วมเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน    
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่านี้ ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วิจารณ์มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่ง
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์มีคุณธรรม และมี
ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ลาวรรณ โฮมแพน (2550) ได้ใหค้วามหมายของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการ
เรียนการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษามีลักษณะที่มีการจัดเป็นระบบมีขั้นตอนต่างๆ ที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามขั้นตอนท่ีระบุไว้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผล
ให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติต่อการเรียนรู้สงูขึ้น เพราะชุด
กิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตาม
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ความต้องการของตน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผิดชอบท าให้มีความกระตือรือร้นท่ี
จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ในทางที่ดีขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาที่ผู้สอนอธิบายให้ฟัง หรือจากในหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การจ าแนกพืช ไม่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม และไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดสื่อการ
เรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เบื่อหน่าย และไม่ตั้งใจเรียน ผู้วิจัยจึงได้สนใจรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยจัดท าเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การจ าแนกพืช 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนที่เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้
พร้อมกับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต และการจ าแนก เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้สงูขึ้นด้วย ในฐานะผู้วิจัย
เป็นผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาพบว่า ผู้เรียนในช้ันเรียนมีความแตกต่างกันท้ังด้านความรู้ ความสนใจ และความ
ถนัด ท าให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายในการเรียน ขาดความสนใจใฝ่รู้ ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งเป็น
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่ง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกพืช เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการจ าแนกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ านวนนักเรียน 29 คน ซึ่งเป็นนักเรียนทีผู่้วิจัยได้รับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มองเห็นถึงความไม่เข้าใจในบทเรียนของนักเรียน มีการตอบสนองใน
บทเรียนที่ช้ากว่านักเรียนห้องอื่นท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่กระตือรือร้นในการเรียน และต้องการที่จะ
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการจ าแนกที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการจ าแนกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
จ าแนกพืช 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การ
จ าแนกพืช 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

การจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
2. ทักษะการจ าแนก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีจ านวนนักเรียน 29 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การจ าแนกพืช จ านวน 20 ข้อ 
 2. แบบสังเกตทักษะการจ าแนกของผู้เรียน 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกพืช 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิต
รอบตัว สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยแบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 เรื่อง จ านวน 6 ช่ัวโมง ดังนี้ 
  เรื่องที่ 1 การจ าแนกพืช     จ านวน 2 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 2 พืชไม่มีดอก    จ านวน 1 ช่ัวโมง 
  เรื่องที ่3 พืชดอก     จ านวน 1 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 4 พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 5 ทดสอบหลังบทเรียน เรื่อง การจ าแนกพืช จ านวน 1 ช่ัวโมง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวนท้ังหมด 29 คน 
  2. แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
  3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) จ านวน 20 ข้อ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4. ด าเนินการทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกพืช 
เวลา 6 ช่ัวโมง ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 
  5. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนครบทั้ง 6 กิจกรรม ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จ านวน 20 
ข้อ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดย
วิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
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  7. สังเกตพัฒนาการด้านทักษะการจ าแนก โดยใช้แบบสังเกตทักษะการจ าแนกกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
  8. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกพืช 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะการจ าแนก เรื่อง การจ าแนกพืช ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยครูท าการประเมินผู้เรียนในแบบสังเกตทักษะการจ าแนก ผู้วิจัยน าผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้เรียน
หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังน้ี    
  คะแนนระดับ 3     หมายถึง มีทักษะการจ าแนกในระดับดี 
   คะแนนระดับ 2     หมายถึง มีทักษะการจ าแนกในระดับพอใช้   
   คะแนนระดับ 1     หมายถึง มีทักษะการจ าแนกในระดับควรปรับปรุง 
   2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยใช้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test Dependent Samples ก าหนดค่าสถิติไว้ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
  3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช ซึ่ง
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert) (จารุวรรณ เมวกุล, 2555) เป็นระดับการประเมิน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  
  3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  
  2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  
  1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
  การวิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลค านวณสถิติต่างๆ ได้แก่ 
ค่าความถี่  (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผล และการแปลผล ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นรายข้อค าถาม ใช้การแจกแจงความถี่และคิดค่าร้อยละ ซึ่ง
การแปรผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละและความแตกต่างของค่าร้อยละในแต่ละค าตอบ 
  2. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ คิดค่าคะแนนค าตอบโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อ ดังนี้ 
  มากที่สุด เท่ากับ     5 คะแนน 
  มาก  เท่ากับ     4 คะแนน 
  ปานกลาง เท่ากับ     3 คะแนน 
  น้อย  เท่ากับ     2 คะแนน 
  น้อยที่สุด เท่ากับ      1 คะแนน 
  3. การวิเคราะห์ค่าร้อยละค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ เป็นการคิดค่าร้อยละโดยมีเกณฑ์ 
การให้ค่าร้อยละของค าตอบแต่ละข้อ ดังนี้ 
  มากที่สุด ร้อยละ   80 – 100 
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  มาก  ร้อยละ  70 – 79 
  ปานกลาง ร้อยละ   60 - 69  
  น้อย  ร้อยละ  50 – 59 
   น้อยที่สุด ร้อยละ  น้อยกว่า 50 
  4. การวิเคราะห์คะแนนตัวแปร “ความพึงพอใจ” หลังจากได้คะแนนของตัวช้ีวัดในแต่ละ
ข้อ จะมีการคิดค่าคะแนนในภาพรวมของตัวแปร “ความพึงพอใจ” โดยน าค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละด้านมาหาค่า
คะแนนเฉลี่ยส าหรับคิดคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งหลักเกณฑ์การแปลผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง สรุปเป็นความพึง
พอใจโดยรวมได้ ดังนี้ (สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์, 2560) 
  ค่าคะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าคะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าคะแนน  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าคะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าคะแนน  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การจ าแนกพืช 
 เปรียบเทียบค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test โดยทดสอบความแตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 น า
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกพืช ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 29 คน 
 

คะแนน
ทดสอบ 

n 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t df sig 

ก่อนเรียน 29 3.69 1.23 
19.81 28 0.00** 

หลังเรียน 29 11.69 1.94 

* tα = .05,  df28 = 2.0484 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า t จากการค านวณเท่ากับ 19.81 ซึ่งมากกว่าค่า t จากการเปิดตาราง แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการจ าแนกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การจ าแนกพืช 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการจ าแนกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช 
 

รายการสังเกต 
ระดับคุณภาพ คะแนน

รวม 
ระดับ

คะแนน 3 2 1 
1. บอกความเหมือนต่างของข้อมูลได ้ 15 13 1 72 2 
2. ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกได ้ 18 10 1 75 3 
3. จัดจ าแนกสิ่งที่ศึกษาออกเป็นประเภทตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นได ้ 23 6 0 81 3 

  
จากตารางที่ 2 แสดงทักษะการจ าแนกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรู้ โดย

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสังเกตทักษะการจ าแนกในการศึกษาครั้งนี้ ผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 3 คะแนน แสดงว่าการพัฒนาทักษะการจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ดี 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การจ าแนกพืช 
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ 
 

ข้อ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย (X̅) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านครูผู้สอน 
1 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.14 0.68 มาก 
2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนกุสนาน 3.93 0.74 มาก 
3 ใช้ค าพูดที่สุภาพเหมาะสม และเขา้ใจง่าย 4.31 0.65 มาก 
4 เปิดโอกาสให้นักเรยีนซักถามข้อสงสัยได ้ 4.21 0.66 มาก 
5 แนะน าการฝึกปฏิบัติกจิกรรมอย่างใกล้ชิด 3.76 0.82 มาก 

รวม 4.07 0.71 มาก 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 

6 
นักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.76 0.86 มาก 

7 ช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนเข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้เร็ว 4.07 0.83 มาก 
8 ช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง 3.97 0.61 มาก 
9 สื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 4.24 0.62 มาก 
10 ผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ท าการสอน 4.03 0.72 มาก 
 รวม 4.01 0.73 มาก 

 



 
107 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช โดยแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ 
 

ข้อ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย (X̅) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
11 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน 4.55 0.56 มากที่สุด 
12 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเตม็ที่ 4.00 0.69 มาก 
13 เนื้อหาท่ีสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูม้ีความน่าสนใจ 4.52 0.56 มากที่สุด 

14 
กิจกรรมการเรียนรูเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความ
คิดเห็นในระหว่างเรียน 

4.17 0.65 มาก 

15 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะเนื้อหามี
ความเหมาะสม 

3.72 0.83 มาก 

รวม 4.19 0.66 มาก 
รวมท้ังหมด 4.09 0.70 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 29 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉลี่ยเรียง

จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19, S.D. = 0.66) ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 4.07, S.D. = 0.71) และด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.01, S.D. = 0.73) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนา
ทักษะในการจ าแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัการ
พัฒนาทักษะในการจ าแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะในการจ าแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสัตว์หลังมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ภัชรินทร์ เลิศบุรุษ , 2553) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการคิด เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติการ
เรียนรู้ตามแผน รู้จักการค้นคว้าข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มา
วิเคราะห์อภิปราย และสรุปเป็นองค์ความรู้ของตน จัดท าช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่เครียด 
มีอิสระในการเรียนและเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ถ้าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 
 ในการพัฒนาทักษะการจ าแนกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพา นายรักษา 
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(2558) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการจ าแนกประเภท โดยใช้
ชุดฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหลังจากใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้าน
ทักษะการจ าแนกประเภท นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื่องจากการด าเนินการสร้างชุดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการจ าแนกประเภท ได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
จึงด าเนินการสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์ด้านทักษะการจ าแนกประเภทตามหลักการทางจิตวิทยาใน
การสร้าง การใช้ส านวนภาษาให้เหมาะสม ฝึกฝนได้สนุก ปลุกความสนใจ เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
นักเรียน (ยุพา นายรักษา, 2558) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตทักษะการจ าแนกของนักเรียน เป็น
รายบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการจ าแนกของนักเรียนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรรณนิภา ทับทิมทอง และอัญชลี ทองเอม (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลอง
วิทยาศาสตร์ เป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจ านวน 29 คน ให้การยอมรับในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีนัส อยู่แย้ม (2560) 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านครูผู้สอน และด้านสื่อการเรียนการสอน 
ตามล าดับ เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้จัดท าอย่างเป็นระบบทุก เนื้อหาย่อยมีกิจกรรมที่เป็นไปตามล าดับ 
เชื่อมโยงความรู้เดิม การจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งครูจะเป็นผู้ช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านความคิดรวบยอดที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมเอง ซึ่งท าให้นักเรียนได้ฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาตนเองตามความสามารถ
เป็นผลให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการท างาน มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกัน
แก้ปัญหาเพื่อเป้าหมายความส าเรจ็ของกลุ่ม ท าให้นักเรียนแต่ละคนเกิดความสนุกสนานทางการเรียนรู ้มีทัศนคติเชิง
บวกกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1 ครูควรอธิบายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อน
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนไปปฏิบัติกิจกรรมในช่ัวโมงแรก และเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคญั
ของการช่วยเหลือกันในระบบกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
 2. ก่อนที่จะน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูควรศึกษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และควรมี
การลองท ากิจกรรมก่อนวันท ากิจกรรม เพื่อที่จะแนะน าให้กับนักเรียนได้ 
 3. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลช่วยเหลือ แนะน านักเรียนเมื่อเกิดปัญหา คอย
กระตุ้นก าลังใจ คอยควบคุมเรื่องเวลาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง การจ าแนกพืช กับนักเรียนห้องอื่นๆ 
หรือระดับช้ันอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การจ าแนกพืชอื่นๆ เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

 3. ควรจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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