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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปี

การศึกษา 2555 จ�านวน 33  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชุดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์  ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จ�านวน 12 ชุด และแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ�านวน 40  ข้อ  มีความยากง่ายตั้งแต่ .38-.77 มีค่าอ�านาจจ�าแนก

ตัง้แต่ .34-.77 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .82  สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่า t

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.74/81.82

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การด�ารงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Abstract

 The purposes of this research were to develop and validate the instructional packages on the living 

of animals in Science Strand for Prathom Suksa 4 level based on the standardized efficiency criteria of 80/80, 

and to compare the pupils’ achievement before and after using the packages.The sample used in the study 

consisted of 33 Prathom Suksa 4 pupils of Ban Khum Saen Chani School under the jurisdiction of Ubon 

Ratchathani Primary Educational Service  Area  Office  5 in the academic year 2012, selected by simple 

random sampling. The research tools consisted of 12 packages and the achievement test constructed by 

the researcher. The test difficulty indices ranged from .38-.77, the discrimination indices ranged from .34-.77, 

the reliability value was .82. The collected data were analyzed by mean, percentage, standard  

deviation, and t-test.
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 The research findings were as follows:

 1. The  packages  were  efficient  since  they  were  found  to  have  the criteria  of  83.74/81.82.

 2. The pupils’ achievement after using the packages was significantly higher than that before using 

them at the .01 level.
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บทน�า

 การประเมนิคณุภาพของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร ์จากคะแนนผล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ในการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า คะแนน

เฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น

ร้อยละ 44.66 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ต�่ามากไม่ถึงร้อยละ 5 

จงึสมควรได้รับการพฒันาการจดัการศกึษาในกลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น (ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 2553: 5) 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การสอนอยู ่ไม่บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะวิชา

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ือง การด�ารงชวีติของสตัว์ กล่าวคอื ในด้านการเรยีนรูแ้ตก

ต่างกันมากบางคนเรียนรู้เร็วมากแต่มีบางส่วนท่ีเรียนรู้ช้า

มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนา 

ชุดการสอนโดยใช้ชุดการสอนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนด้านวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนให้สงูขึน้ ชดุการสอน 

เป็นสื่อประสมที่ได ้จากระบบการผลิตและการน�าสื่อ 

การสอนทีส่อดคล้องกบัวชิาและวตัถปุระสงค์ ช่วยให้ผูเ้รยีน

รู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถ หรือท�ากิจกรรมร่วมกับ

กลุ่มให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ (สันทัด ภิบาลสุข 

และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข 2525: 44) ชุดการสอน หมายถึง  

การใช้สื่อการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียน

ได้รับความรู้ตามท่ีต้องการ สื่อน�ามาใช้ร่วมกันจะต้องส่ง

เสริมประสบการณ์ ซึ่งกันและกันตามล�าดับข้ันที่จัดไว้เป็น

ชดุ บรรจใุนกล่องหรอืกระเป๋า (บญุเกือ้ ครวญหาเวช 2542: 

67) ชดุการสอนจงึเป็นสือ่การเรยีนการสอนทีส่ามารถน�าไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท�าให้ผู้เรียนคิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู ้วิจัยเห็นว่าการ

พัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ เรือ่ง การด�ารงชวีติของสตัว์ ควรจะมนีวตักรรม 

ใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงเลือก 

ที่จะพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรือ่ง การด�ารงชวีติของสัตว์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 เพือ่ช่วย

ให้ผู ้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการช่วยตอบสนองต่อเจตนารมณ์

ของหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียน คิดเป็น ท�าเป็น 

และแก้ปัญหาเป็น เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของนกัเรยีน เสนอแนะให้ครผูู้สอนและผู้เกีย่วข้องในวงการ

ศกึษาได้น�าไปใช้และน�ากระบวนการผลติไปเป็นแนวทางใน

การพัฒนาชุดการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี้

 1. เพื่อพัฒนาการหาประสิทธิภาพของชุด 

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารง

ชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์ 

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

ที่เรียนด้วยชุดการสอน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรของการวิจัยครั้ งนี้ คือ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  

ป ีการศึกษา 2555 โรงเรียนเครือข ่ายสถานศึกษา 

โนนพรสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 8 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียน

บ้านคุ้มแสนชะนี จ�านวน 33 คน 1 ห้องเรียน 2. โรงเรียน



Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 93

บ้านบุ่งค�า จ�านวน 45 คน 1 ห้องเรียน 3. โรงเรียนบ้านม่วง 

จ�านวน 31 คน 1 ห้องเรยีน 4. โรงเรยีนบ้านโนนว่าน จ�านวน 

31 คน 1 ห้องเรียน 5. โรงเรียนบ้านค�าอุดม จ�านวน 52 คน 

2 ห้องเรียน 6. โรงเรียนบ้านแก้งขอ จ�านวน 25 คน 1 

ห้องเรียน 7. โรงเรียนบ้านตบหู จ�านวน 50 คน 2 ห้องเรียน 

และ 8. โรงเรียนบ้านฝั่งเพ จ�านวน 41 คน 1 ห้องเรียน  

ทีเ่รยีนสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง

ศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 308 คน จ�านวน 10 ห้องเรียน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จ�านวน 

33 คน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธี 

จับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80/80 ตัวแปรตาม 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4

 ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาที่น�ามาใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของ

สัตว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 12 ชุด

 ระยะเวลาในการวิจัย 

 ระยะเวลาในการทดลองในการศึกษาครั้งนี้ 

ด�าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลา 

ในการทดลองใช้ชุดการสอน จ�านวน 12 ชั่วโมง ไม่นับการ

ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการศึกษาคือชุดการสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของ

สัตว์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 12 ชุด 

และแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจ�านวน  

40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .38-.77 ค่าอ�านาจจ�าแนก

ตั้งแต่ .34-.77 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 

.82

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาประสิทธิภาพของชุการสอน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิตของสัตว์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง

คะแนนก่อนเรยีนและหลังเรยีนทีใ่ช้ชดุการสอนของนกัเรยีน

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทดสอบ t–test for Dependent 

Samples

สรุปผลการวิจัย

 ผลการศึกษาเรื่ องการพัฒนาชุดการสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของ

สัตว์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

 1. ชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การด�ารงชีวิต

ของสัตว์ของผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.74/81.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนด้วยชดุ

การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารง

ชวีติของสตัว์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรยีนสูงกว่า

ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาการพัฒนาชุดการสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิต 

ของสัตว์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด�ารงชีวิต 

ของสัตว์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าชุด

การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 83.74/81.82 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

เนื่องจากชุดการสอนมีการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน  

ผ ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู ้ เช่ียวชาญ และ

กระบวนการทดสอบประสทิธภิาพของชดุการสอน จงึท�าให้

ชุดการสอนที่ได้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสมภักดิ์  ภารพัฒน ์  (2545: 64) ได ้ศึกษาผล 

ความก้าวหน้าในการเรียนจากชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริม

ประสบการณ์ชวีติ เรือ่ง สิง่มชีวีติ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
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ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สังกัดส�านักงาน 

การประถมศึกษาอ�าเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง

เรียนจากชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 สอดคล้องกบั พนูทรพัย์ โพธสิุ (2546: 62) 

ได้วจิยัเพือ่พฒันาชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เรือ่งพชืและสตัว์ 

ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต ส�าหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จากการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้หลัง

เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านความรู้ของนักเรียน

สูงกว่าระดับดีที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และคะแนน

เฉลีย่เจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัด ีสอดคล้องกบั

พีระพงษ์ สายทิพย์ (2547: 65) ได้ท�าการวิจัยพัฒนาชุด 

การสอน เรื่อง น�้าเพื่อชีวิต ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ�านวน 43 คน ผลการวิจัย

พบว่า ชุดการสอนที่สร ้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

84.96/83.83 แสดงว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้ง

ไว้ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

ด้วยชุดการสอนรายบุคคลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับรุจี  

สุมานา (2547: 79) ได้ท�าการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสร้าง

เสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องสิ่งมีชีวิต ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาจะหลวย  

(กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา 

อ�าเภอนาจะหลวย ส�านักงานการประถมศึกษาอุบราชธานี 

ปีการศึกษา 2547 จ�านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ 

ในการทดลอง 42 คาบ คาบละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช ้

ในการวิจัยคือ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ กลุ ่ม 

สร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ผู ้วิจัย 

สร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง .20-.80 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยู่ระหว่าง .20-.71 และค่าความเชื่อมั่น .90 สถิติ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปการวิจัยว่า ชุดการสอนแบบ

ศูนย์การเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ส�าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 83.05/81.48

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วย 

ชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง การด�ารง

ชวีติของสตัว์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรยีนสูงกว่า

ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

เนื่องจากชุดการสอนมีการสร้างอย่างเป็นระบบ เนื้อหา

สาระมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลาและวัยของนักเรียน 

และเป็นชุดการสอนที่นักเรียนสามารถจดจ�าเนื้อหาได้ง่าย

เนื่องจากมีส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงท�าให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโภช 

ภู่สุวรรณ (2548: 90) ได้ท�าการพัฒนาชุดการสอนวิชา

วิทยาศาสตร ์ที่ เน ้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์  

เรือ่ง สารและสมบตัขิองสาร ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีความเห็นว่าปัญหา 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้าน 

ตัวป้อนมีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาด้านผลผลิต 

ด้านกระบวนการ และด้านเนื้อหา ในด้านเนื้อหาพบว่า

เนื้อหาที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ เรื่องสารรอบตัว ชุดการ

เรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.39/80.11 เป็น

ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุการ

เรยีนการสอนสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนตามปกตอิย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียน 

การสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างม ี

นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบัวาสนา สุดหล้า 

(2548: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาชุดการสอนกลุ ่ม 

สร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ เรือ่ง สิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเรา ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ใน 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน

บ้านเกษม อ�าเภอตระการพืชผล ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2546 จ�านวน 

30 คนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน

กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง ส่ิงที่อยู่รอบตัวเรา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 

84.33/83.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้อง

กับ อ้อยใจ ศรีพลาย (2548: 35) ได้วิจัยเพื่อพัฒนาชุดการ

สอน เรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนกลุ ่มสาระ 

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การอุนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขั้นมี

ประสทิธภิาพ เท่ากบั 83.45/81.25 และคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคล้องกบัหนอูาจ ขงิรมัย์ 

(2550: 63) ได้วิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ส�าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบว่าชดุการสอน

กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งแรงและการเคลือ่นที่ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างขั้นมี

ประสทิธภิาพ เท่ากบั 83.41/82.15 และคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  

แรงและการเคลื่อนท่ี ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สามารถน�าชดุการสอน เรือ่ง การด�ารงชวีติของสตัว์ ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ในการสอนได้

 2. ครูผู ้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู ้บริหารและผู้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ทุกฝ่าย ควรสนับสนุนให้มี

การผลิตและการใช้สื่อการสอนที่เป็นชุดการสอนเพิ่มมาก

ขึ้นเพื่อจะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุ

จุดประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 3. ครผููส้อน ควรสร้างชดุการสอน และน�าชดุการ

สอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นอกเหนือ

จากสอนปกตเิพือ่ให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้

และเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการเรียนการสอน

 4. ควรจดัโครงการอบรมสมัมนาการผลติชุดการ

สอนแก่ครูผู้สอนที่สนใจ เพื่อจะได้จัดสร้างเผยแพร่และ 

น�าไปใช้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้ดียิ่งข้ึนสอดคล้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551

 5. ในการวิ จั ย ชุ ดการสอนควรพิ จ า รณา 

องค์ประกอบอืน่ ๆ  เช่น เจตคตแิละแรงจงูใจทีม่ต่ีอการเรยีน

ของนักเรียนเพื่อจะได้ทราบผลการสอนที่มีต่อการพัฒนา

นักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 6. ควรมกีารวจิยัพฤตกิรรมการเรยีนรูห้รอืการจดั

กจิกรรมทีเ่หมาะสมในชดุการสอนทีม่รีปูแบบทีเ่หมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์

 7. ควรมกีารวจิยัเก่ียวกับชุดการสอนให้กับผู้เรยีน

ได้เรียนรู ้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์  

แท็บเล็ต ฯ

กิตติกรรมประกาศ

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์

พจนีย์  เสงี่ยมจิตต์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง  

ได้ให้ค�าแนะน�าและแก้ไขข้อบกพร่องท�าให้งานวิจัยฉบับนี ้

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, 

 ส�านักงาน. ประเมินคุณภาพของผลสัมฤทธิ ์

 ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 จากคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับ 

 ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2554. 

 อุบลราชธานี: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, 2553.

บญุเกือ้  ครวญหาเวช.  คณุค่าของชดุการสอน.  กรงุเทพฯ: 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 

  2542.

พีระพงษ์  สายทิพย์.  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง น�้าเพื่อ 

 ชีวิต ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 

   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.

พูนทรัพย์  โพธิสุ.  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

  เรื่อง พืชและสัตว์ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับ 

 กระบวนการด�ารงชีวิต ส�าหรับนักเรียนช่วง 

 ชั้นที่ 2.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 

  2546.

รุจี  สุมานา.  การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริม 

 ประสบการณ์ชีวิต เรื่องสิ่งมีชีวิต ส�าหรับ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุบลราชธานี, 2547. 

วาสนา  สุดหล้า. การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริม 

 ประสบการณ์ชีวิต เรื่อง สิ่งที่อยู ่รอบตัวเรา 

 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  2 .  

 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุบลราชธานี, 2548.

สมภักดิ ์ภารพฒัน์.  การพฒันาชดุการสอนกลุม่สร้างเสรมิ 

 ประสบการณ์ชีวิต เรื่อง สิ่งมีชีวิต ส�าหรับ 
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 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ 

 ค รุ ศ า สต รมหาบัณฑิ ต  ส ถ าบั น ร า ชภั ฏ 

 อุบลราชธานี, 2545.

สมโภช  ภู่สุวรรณ.  การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ 

 ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 เรื่องสารและสมบัติของสารส�าหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 

  2548.

สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ  ภิบาลสุข.  การใช้สื่อ 

 การสอน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: พิระพัธนา, 

  2525.

หนูอาจ  ขิงรัมย์.  การพัฒนาชุดการสอนกลุ ่มสาระ 

 การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการ 

 เคลือ่นที ่ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3. 

   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุบลราชธานี, 2550.

อ ้อยใจ  ศรีพลาย.  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง  

 การอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม ส�าหรับนักเรียน  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

 2548.


