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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระ 

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านผาแก้ว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 จ�านวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

จ�านวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 40 ข้อ  มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .25 

-.55  ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .30-.67 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  E
1
/E

2
 และการทดสอบค่า t 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 83.25/82.81 

 2. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การด�ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Abstract

 The purposes of this research were to develop the packages of cooperative learning activities Life 

of the plant in Science Learning Substance Prathom Suksa 4 level to meet the efficiency criteria of 80/80 

and to compare the students’ achievements gained before and after learning through the packages. 

Randomly selected, the subjects consisted 32 Prathom Suksa 4 students studying in the second semester 

of the academic year 2012 at Ban Phakeaw School, under Ubon Ratchathani Educational Service Area Office 

1. The research tools were 12 sets of cooperative learning activities and the achievement test of 40 items. 

The difficulty indices ranged from .25-.55, the discrimination indices ranged from .30-.67, and the  

reliability value of .89. The collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, 

the efficiency value of  E
1
/E

2
, and t – test.
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 The findings of this research were as follows:

 1. The developed packages were efficiency since they had the criteria of 83.25/82.81.

 2. It was found that the students’ achievement after using the package was significantly higher than 

that before using them at the level of .01.

Keywords:  Learning Packages of Cooperative Learning Activities, Life of the Plant, Scientific    

  Learning Substance, Prathom Suksa 4 (Grade 4)

บทน�า

 เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีความส�าคัญต่อการด�ารง

ชวีติของทกุคน และมบีทบาทในชวีติของคนแทบจะทกุด้าน 

โดยถือเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน 

ความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้สูงขึ้น ดังน้ันจึงหลีกเล่ียงที่

จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้ แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน

ปัจจุบันไม่สามารถท�าให้ผู้เรียนน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ไปใช้ได้ เพราะจะเป็นการเรียนประวัติศาสตร์มากกว่า 

การศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงมีนักการศึกษา

หลายท่านสนใจศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน 

ในห้องเรยีนมากขึน้ โดยได้ปรบัเปลีย่นบทบาทของครผููส้อน

และผู้เรียนให้อยู่ในลักษณะท่ีเป็นการอ�านวยความสะดวก

ให้ผู ้ เรียนพยายามแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์  

ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีถ่กูต้องภายใต้การดแูล 

และอ�านวยความสะดวกของครู ดังน้ันจะเห็นได้ว่าวิธีการ

สอน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จะช่วย 

ส ่ง เสริมให ้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ดี ได ้  

ดังค�ากล่าวที่ว่าผู้เรียนจะเข้าใจเน้ือหาหรือเกิดความรู้และ

ความเข้าใจ หรอืไม่อย่างไรนัน้ รปูแบบวธิกีารสอนมบีทบาท

ส�าคัญ (นันทิยา บุญเคลือบ และคนอื่นๆ 2540: 96)  

ดงัจะเหน็ได้จากผลการวจิยัของ กนัตวชิญ์ มะโนค�า (2552: 

2) ที่ได้วิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ PDCA เรือ่งสารในชีวติประจ�าวนั ซึง่การ

วจิยัมาจากผลการประเมนิทดสอบคณุภาพการศกึษาระดบั

ชาติ (O–net) ปีการศึกษา 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

49.57 และผลการประเมินการศึกษาของโรงเรียนวังหวาย

วิทยาคม อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีคะแนนเฉลี่ย 54.77 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 2551: 15) และ

จากการรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 

ของโรงเรียนวังหวายวิทยาคม พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

65.36 ซึง่มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัค่อนข้างต�า่ยงัไม่เป็น

ที่น่าพอใจ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ จริญญา สุวรรณ

พิมพ์ (2552: 4-5) เรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่องพืช  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

พบว่า คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O–net) 

ในการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ย 

ภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 13.84  

คิดเป็นร้อยละ 34.60 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ต�่ามาก 

ไม่ถงึร้อยละ 50 จงึสมควรได้รบัการพฒันาการจดัการศกึษา

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 2 2550: 3–19) 

 การที่ จะพัฒนาผู ้ เรี ยนให ้สามารถเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดและปลูกฝัง

เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีเหตุ

และผล ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 

225) กล่าวว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์ วิธีหน่ึงที่น่าสนใจคือ การใช้ชุดกิจกรรม  

ซึ่งเป็นการรวบรวมสื่อการสอนอย่างสมบูรณ์ตามแบบแผน

ที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน ชุดกิจกรรม

เป็นระบบส่ือประสมส�าเร็จรูป เพื่อให้ครูใช้ในการสอน  

มอีปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเรยีน คูม่อืคร ูเนือ้หา แบบทดสอบ และ

มีการก�าหนดจุดมุ ่งหมายของการเรียนไว้ จึงเป็นการ 

เหมาะสมอย่างยิง่ เพราะว่าวธิกีารสอนโดยใช้ชดุกจิกรรมจะ

ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ดีได้  

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์จึงเป ็นการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 

เนื่องจากความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวที่มีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เมือ่ผู้เรยีนได้เรยีนวทิยาศาสตร์และ

ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย เผชิญกับ

สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ มีการร่วมคิดลงมือปฏิบัติจริง

กจ็ะเกดิความเข้าใจและเหน็ความเช่ือมโยงของวทิยาศาสตร์

กับวิชาอื่นๆ และชีวิตความเป็นอยู่ได้ (สถาบันส่งเสริมการ
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สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 3) และในการสอน

วิทยาศาสตร์ต ้องให้ผู ้ เรียนได้ปฏิบัติจริงด ้วยการน�า

นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษามาใช้ได้หลากหลาย

รปูแบบ เช่น ชดุการสอน บทเรยีนส�าเรจ็รปูและการใช้สไลด์

ประกอบเสียง แบบฝึกต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงเป็นสื่อท่ีส่งเสริม

ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระท�าได้สัมผัสด้วยตนเอง  

โดยมีครูผู้สอนคอยแนะให้ค�าปรึกษาในการเรียนรู้จากส่ือ

การเรยีนการสอน สิง่ส�าคญัของการใช้สือ่การเรยีนการสอน

ก็ เ พ่ือให ้นักเรียนมีความรู ้และเข ้าใจบทเรียนนั้นๆ  

อย่างแท้จริง (สุมมา ดาษดิษฐ์ 2545: 1) นอกจากนี้ 

ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2543: 

138) กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

นั้น ผู ้เรียนต้องผ่านกิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริงตาม

เจตนารมณ์ของหลักสูตร จึงจะน�าไปสู่นิสัยในการท�างาน 

ที่พึงประสงค์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคตและ

สามารถน�าทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตจริงได้

 จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-net) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา  

2554 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียน 

บ้านผาแก้ว ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เท่ากับ 

40.36 ระดับจังหวัด เท่ากับ 41.30 ระดับสังกัด เท่ากับ 

40.45 และระดับประเทศเท่ากับ 40.82 (ส�านักทดสอบ

ทางการศึกษา 2554: 5/8) ซึ่งจากผลการประเมินชี้ให้เห็น

ถึงปัญหาของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในด้านวิชาการ 

คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ต�่ามากไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางแก้ไข พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างเต็มความสามารถ

 ในการศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยและพัฒนา 

การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางพัฒนา

ความรู้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถม  

ซึ่งสรุปได้คือ ผลวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมของ บ�ารุงศักดิ์  

บูระสิทธิ์ (2548: 113) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ส�าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ผลการ 

หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับนักเรียน

ช่วงชัน้ที ่2 เมือ่น�าไปทดลองใช้กบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที่ 5 จ�านวน 22 คน พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 

82.34/82.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ 80/80 และ 

ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ผลการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อมของนกัเรยีนมคีะแนนการทดสอบหลังเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ วิโรจน์  

แสนค�าภา (2550: บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระหว่างการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อื

ครูของ สสวท. ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 78.53/76.78 ตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ 75/75 และมงีานวจิยัของ อารย์ี เสนาชยั (2551: 

69 - 71) ได้พฒันาชดุกจิกรรม เรือ่งชวีติสตัว์ กลุม่สาระการ

เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม เรื่องชีวิตสัตว์  

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 หน่วยเรื่อง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

90.78/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตสัตว ์ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม  

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่า การใช้ 

ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสม เพราะเป็นการรวบรวมไว้

อย่างมีระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

และเป็นสื่อที่สร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอน 

ในการถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ซับซ้อน เนื้อหา

วิชาเรียนจากง่ายไปหายาก เป็นการตอบสนองความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ที่เชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน

 สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการ

สอนที่กล่าวมา ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรม  

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 

1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต เรื่อง การด�ารงชีวิต

ของพืช ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

เน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั โดยอาศยัส่ือและการจดักจิกรรมอย่าง

มรีะบบในชดุกจิกรรม มกีระบวนการท�างานร่วมกนั ยอมรบั

ซึง่กนัและกนั มคีวามเป็นผูน้�า และเป็นผูต้ามอย่างมเีหตผุล 

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะทางสังคมดีขึ้น และยังเป็น
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แนวทางในการผลติและพฒันาสือ่การเรยีนการสอนส�าหรบั

วิชาอื่นๆ อีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่พฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน  

ทีเ่รียนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เรือ่งการด�ารง

ชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 ท่ีเป็นโรงเรียน 

ในกลุม่เครอืข่ายเมอืง 7 ได้แก่ โรงเรยีนบ้านปากห้วยวงันอง 

โรงเรียนบ้านผาแก้ว โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด โรงเรียน 

บ้านปากน�้า โรงเรียนบ้านกระโสบ โรงเรียนบ้านโนน 

บ่อหวายดินด�า โรงเรียนบ้านนาใต้ โรงเรียนบ้านนาค�า  

โรงเรียนบ้านเค็ง และโรงเรียนบ้านหมากมี่ อ�าเภอเมือง

อุบลราชธานี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 จ�านวน 10 โรงเรยีน 11 ห้องเรยีน 

รวมจ�านวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 210 คน ซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่สีภาพ

แวดล้อมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2555  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  

Random  Sampling) ด้วยวธิกีารจบัฉลากโดยใช้ห้องเรยีน

เป็นหน่วยในการสุม่  ได้โรงเรยีนบ้านผาแก้ว เครอืข่ายเมอืง 

7 อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ�านวน 1 ห้องเรียน 

นักเรียนจ�านวน  32 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือ เรื่องการด�ารงชีวิต 

ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 ซึ่งจัดแบ่งตามเน้ือหาออกเป็น 12 ชุด และแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการด�ารงชีวิต 

ของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบเลือกตอบ จ�านวน  

40 ข้อ มีความยากง่ายตั้งแต่ .25-.55 ค่าอ�านาจจ�าแนก 

ตัง้แต่ .30 -.67 และค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั

เท่ากับ .89

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขั้นเตรียมผู้วิจัยได้ท�าความเข้าใจกับนักเรียน 

เกี่ยวกับขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนม ี

ความเข ้าใจ และท�าการทดลองตามขั้นตอนที่ ผู ้ วิจัย  

ได้ก�าหนดไว้ 

 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ด�าเนิน

การวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้น�าแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธิก์ารเรยีน เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย 

สร้างขึ้น ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการ

สอบเอง ใช้เวลาในการสอบ 40 นาที แล้วตรวจให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 2. ผู ้วิจัยด�าเนินการทดลองสอน โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จ�านวน 12 ชุดๆ ละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยสอน  

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ บันทึกผลคะแนนระหว่างเรียนทุกชุด

 3. ท�าการทดสอบหลงัเรยีน หลงัการทดลองใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบ

ก่อนเรียน

 4. น�าคะแนนผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการทดสอบ 

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนไปวเิคราะห์ เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

และสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื กลุม่สาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. ผู้วิจัยได้ท�าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของผลการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

แบบร่วมมอื หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือ  

เร่ืองการด�ารงชวีติของพชื กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการ

ด�ารงชีวิตของพืช กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

E
1
/E

2
 คือ 83.25/82.81

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เร่ืองการด�ารงชวีติของพชื กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า การหาประสิทธิภาพ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการด�ารงชีวิตของ

พืชกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4 ทั้ง 12 ชุด พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.25/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 โดยใช้เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพชุดกิจกรรม

ของ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2528: 215) แสดงให้เห็นว่า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรื่องการด�ารงชีวิต 

ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที ่4  เป็นชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเพราะได้

ด�าเนินการตามหลักการสร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ  

โดยม ีการศกึษาหลกัสตูรและวเิคราะห์เนือ้หาของกจิกรรม 

ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน อีกทั้ง 

ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ช่วยให้

นักเรียนได้รับความรู ้ ความสามารถตามจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในส่วนย่อยเป็นไปตามจุดมุ่ง

หมายของการวิจัย ผลการวิจัย ในครั้งนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ชัยรัตน์ อะโหสิ (2546: 76) ได้สร้างชุดกิจกรรม

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 8 ชุดกิจกรรม  

ผลการศึกษาเ ม่ือเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ

ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ ปรากกฎว่าชุดกิจกรรม

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสิทธภิาพสงูกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ คือ 87.08/86.67 ซึ่งสอดคล้องกับ

การวิจัยของ กันตวิชญ์  มะโนค�า (2552: 68-69) ได้ศึกษา

การพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบ PDCA เรื่องสารในชีวิตประจ�าวัน ผลการศึกษาพบว่า

ชุดกิจกรรม การเรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

80.56/81.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์  แสนค�าภา (2550: 

บทคัดย ่อ) ได ้ท�าการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระหว่างการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อื

ครูของ สสวท. ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 เป็นชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทักษะ รวมทั้งหมด 13 ทักษะ 

นักเรียนสามารถท�ากิจกรรมและท�าแบบทดสอบท้าย

กจิกรรม ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 78.53 และสามารถท�าแบบ

ทดสอบหลังการใช้กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.78 เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 75/75 แล้ว พบว่าชุดกิจกรรม

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร ้างขึ้นมี

ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อารีย์  เสนาชัย (2551: 71–72) ได้ท�าการ

ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพ

ชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.78/85.50 สูงกว่า

เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ ซึง่ประเมนิจากการท�าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน

และแบบทดสอบหลังเรียน ค่าประเมินของแบบฝึกหัดมีค่า

สูงกว่า 80/80 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะไปใช้ในการจัดกิจกรรม และ

การศึกษาระดับความสุขในการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุด

กจิกรรม เรือ่งชีวติสัตว์ หลังจากการได้รบัการเรยีนการสอน

โดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรมมีระดับความสุขในการเรียนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา วิเศษกุล, จารุวรรณ  

เตชะสุทธิรัฐ, และศุภลักษณ์ กล�่าเพ็ชร (2552: บทคัดย่อ) 

ได ้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องรักษ์ท่าจีน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่  6 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

85.33/84.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และผลการวดั

เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการอนุรักษ์แม่น�้าท่าจีนโดยใช ้

ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องรักษ์ 

ท่าจนี ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่านกัเรยีน

มีเจตคติอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 จาก 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยา  

กันต์สุข (2551: 74) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 

บ้านดงดู่ อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา

พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิด โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน คือ 88.57/92.12 

สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้คอื 80/80 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

แสดงว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีการพัฒนาทักษะ

การคิดที่สูงขึ้นโดยสามารถสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหา

เปน็แผนผงัมโนทัศนไ์ด ้และผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ

ของนักเรียนและผู ้ปกครองท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ พบว่า

ทัง้นกัเรยีนและผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือ เรื่อง 

การด�ารงชีวิตของพืช ทั้ง 12 ชุด เนื่องมาจากชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แต่ละชุด เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติด้วย

ตนเอง นักเรียนคนที่มีความสามารถสูงให้ความช่วยเหลือ

เพื่อนในกลุ่ม ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางและ

อ่อน ก็พยายามพัฒนาตนเองและให้ความร่วมมือในการ

ปฏบิตังิาน จนประสบผลส�าเรจ็ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

บ�ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ (2548: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุด 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม เรือ่งทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล ้อม ส�าหรับนักเรียนระดับช ่วงช้ันที่  2  

ผลจากการเรียนรู ้ของนักเรียนในด้านความรู ้  เรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนการทดสอบ

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติน้ิอยกว่า

ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรธ  วัชโสก 

(2548: 98) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติ 

ทางวทิยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตทิีม่ต่ีอ

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีส่อนโดยใช้ชดุกจิกรรมการ

สอนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์กับที่สอนตามคู่มือครูของ 

สสวท. ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การสอนอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน

หลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ พลภัทธ  พองโนนสูง (2550: 51) 

ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุ

และสมบัติวัสดุ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง

คูขาด อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติวัสดุ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม  

การเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงกรานต์  มณีโคตร 

(2552: ค) ได้ศึกษาการพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารง

ชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีความสามารถ 

ในการอ่านทางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส� า คัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และยั งมี เจตคติ 

ทางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

 1. ครูผู้สอนควรศึกษาท�าความเข้าใจในการใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  ให ้ถ ่องแท้และอธิบายชี้แจง 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ให้นักเรียนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความ

พร้อมของนักเรียนก่อนปฏิบัติกิจกรรมในช่ัวโมงแรก และ

เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
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เพื่อจะท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผล

ส�าเร็จตามเป้าหมาย

 2. ครูผู้สอนควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ

น�าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพไปใช ้ ใน 

การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการสอนปกติ 

เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการจัดการเรียน การสอน 

ท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจ เรียนรู ้อย่างมีความสุข 

สนกุสนานกบัการเรยีน ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ 

 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีเป็นนวัตกรรมที่เน้น

ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นครูผู้สอนต้องศึกษา

แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละจดัเตรยีมสือ่ วสัดอุปุกรณ์ในการ

สอนไว้ให้พร้อมจึงจะท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

 4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีเป็นเทคนิคการสอน 

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นส�าคัญของ การเรียนรู้ ซึ่งจะท�าให้

นักเรียนมีผลงานอย่างหลากหลาย จึงควรให้นักเรียน 

จัดท�าแฟ้มสะสมงานและครูควรมีการวัดผลประเมินผล 

ตามสภาพจริง

 5. ในการเสนอบทเรยีนต่อทัง้ชัน้ ครผููส้อนควรใช้

กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเพิ่ม

ความสนใจของนกัเรยีน ควรเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ซกัถาม

ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 6. ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรม ควรพิจารณา 

องค์ประกอบอื่นๆ เช่นวัฒนธรรมและชุมชนของนักเรียน  

เจตคติที่มีต่อการเรียนของนักเรียน เพื่อจะได้ทราบผลการ

สอนที่มีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 7. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆ  

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้

ส�าหรับเด็กเรียนช้า

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยัฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความอนเุคราะห์และ

ความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่าย  หน่วยงานหลายแห่ง  

ซึ่งไม่สามารถน�ามากล่าวในที่นี้ได้ทั้งหมด ผู ้มีพระคุณ 

ที่ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งคือ รองศาสตราจารย์

พจนีย์  เสงี่ยมจิตต์  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งได้ให้

ค�าแนะน�าตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพือ่ให้งานวจิยั

สมบูรณ์ที่สุด พร้อมชี้แนวทางการวิจัยตลอดมา  ผู้วิจัยขอก

ราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง

เอกสารอ้างอิง
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 จากคะแนนการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ

  (O–net) ปีการศึกษา 2550.  อุบลราชธานี: 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถม 

 ศึกษาปีที่ 4.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552.
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 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ์.  การเลือกและการใช้สื่อการสอน. 
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 วิทยาศาสตร ์ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียน 
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 ครขูอง สสวท. วทิยานพินธ์การศกึษามหาบณัฑติ 
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 สูงคูขาด อ�าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย ์ .  
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