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ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : นายจรัส หาคา
ปี พ.ศ. : 2561
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ใช้แบบกลุ่มเดี่ยว ทดสอบก่อนและหลัง
(The-one-group, pretest-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละจิ ต
วิทยาศาสตร์ให้มี ประสิทธิภ าพาตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
4) เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่อไปนี้ 4.1. เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและ
หลั งการจั ด การเรี ย นรู้ 4.2. เพื่ อ เปรียบเที ย บความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ของนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้ ชุ ด กิ จ รรมก่ อ นและหลั งการจั ด การเรีย นรู้ 4.3. เพื่ อ เปรีย บเที ย บจิ ต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรามก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
4.4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สุขสาราญ จานวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า
1. ผลการศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
แลหลักสุตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เวลา 12 ชั่วโมง และใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiring Process) ซึ่ งมี ขั้ น ตอน ดั งต่ อ ไปนี้ 1) ขั้ น สร้ างความสนใจ (Engagement) 2)
ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้
(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation)
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2. ผลการพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ มี
ประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรียน (E 1 ) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 81.40 และผล
คะแนนหลังเรียน (E 2 ) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.50 แสดงว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบ เสาะความรู้ เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.40/85.50 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. ผลการทดลองใช้ ชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ ระยะเวลาในการ
ทดลอง จ านวน 12 ชั่ ว โมง จ านวน 8 แผนการจัด การเรีย นรู้ ส าหรับ การทดลองนั้ น ผู้ วิจัย เป็ น
ผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนใน
การดาเนินการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ ชุด
กิจกรรมที่ 2 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ ให้ความสนใจในการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
อยู่เสมอจึงทาให้ ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้น การตอบคาถามได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ชุดกิจ กรรมก่อนและหลั งการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุ ดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด กิ จ รรมการเรีย นรู้โดยใช้ กระบวนการสื บ เสาะความรู้ สู งกว่าก่ อ น จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 3
4.3 ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จั ดการเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุดกิ จ รรมก่อนและหลั งการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค วามแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจิตวิทยาศาสตร์ห ลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 4
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4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 5 แสดงว่านักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดต่อชุด
กิจกรรมการเรีย นรู้ในแง่บ วก ชอบที่จะเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้น เมื่อ
พิจารณาเป็นด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านประโยชน์ที่ได้รับ ลาดับที่ 2 จาก
การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านเนื้อหาสาระ ลาดับที่ 3 จากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรม ในเรื่องการดารงชีวิตของพืช ซึ่งมีเนื้อหาไมยากจนเกินไป อ่านแล้วเข้าใจง่าย กิจกรรม
การทดลองสนุก และน่านาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องอื่นด้วย เพราะได้ทาการทดลอง
ทาให้เวลาเรียนเกิดความสนุกสนาน

