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บทคัดย่อ 
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking 
School เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหา 
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่องโลก      
และการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง 
เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่องโลก     
และการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 3) เพื่อศึกษาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้               
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา ปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                 
ปีท่ี 2/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) จ านวน 41 คน 
ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงส าหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 และแบบสอบถามวดัเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่
เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา             
ปีท่ี 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)                   
และการทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า t-test แบบ Dependent   
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School       
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 6 ชุด ได้แก่  เล่มที่ 1 การก าเนิดโลก
และส่วนประกอบของโลก เล่มที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เล่มที่ 3 ดิน เลม่ที่ 4 หิน เล่มที่ 5 แร่ เล่มที่ 6 
น้ า พบว่านักเรียนมีค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรยีนคิดเป็นร้อยละ 80.61และหลังเรียนคดิเป็นร้อยละ  
86.33  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือไดว้่ามีประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้กับนักเรียนได้ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม               
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01           

3. นักเรียนมีเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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Abstract 
  

Research on development of systematic-thinking-based learning activity kit by 
Thinking School concept for Science subject: Earth and Changes for grade eight 
students had objectives to create and identify the efficiency of the systematic-
thinking-based learning activity kit by Thinking School concept for Science subject: 
Earth and Changes for grade eight students in order to compare between the 
samples’ pretest and posttest scores after instruction using the systematic-thinking-
based learning activity kit by Thinking School concept for Science subject: Earth and 
Changes for grade eight students, and to identify their scientific attitude towards the 
systematic-thinking-based learning activity kit by Thinking School concept for Science 
subject: Earth and Changes for grade eight students. The samples, chosen by cluster 
random sampling, were 41 grade eight class 3 students of Chakangrao Wittaya School 
(In-Chum Deesarn-ouppatham), Mueang Kamphaengphet district, Kamphaeng Phet 
province, under Mueang Kmphaengphet Municipality, during semester 2, academic 
year 2018. Research instruments were the systematic-thinking-based learning activity 
kit by Thinking School concept for Science subject: Earth and Changes for grade eight 
students, practice tests, and questionnaire for scientific attitude evaluation. The data 
were analyzed using Mean, Standard Deviation and percentage, and Dependent t-test 
was used to test the differences of Mean.   
 
 The results showed that: 
  1 . They were completed as six systematic-thinking-based learning activity kits by Thinking 
School concept for Science subject: Earth and Changes for grade eight students, including Volume 1: 
Origin of Earth and Its Compositions, Volume 2: The Changes of Earth Crust, Volume 3: Soil, Volume 4: 
Stones, Volume 5: Minerals, and Volume 6: Water. It was found that the samples had average study result 
during the learning at 80.61%, and the post-learning at 86.33%, whilst the Efficiency Index equaled 0.66. 
The learning activity kit was efficient and usable. 

2 .  The samples, after the use of the systematic-thinking-based learning activity kits by 
Thinking School concept for Science subject: Earth and Changes for grade eight students, had higher scores, 
comparing with the pretest result, with statistical significance at 0.01.     

3 .  The samples, after the use of the systematic-thinking-based learning activity kits by 
Thinking School concept for Science subject: Earth and Changes for grade eight students, had scientific 
attitude at the Highest level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการส าคญัในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ  พฤติกรรม  
เจตคตติ่อการเรียน  ค่านิยม  และคุณธรรมของบุคคลตั้งแต่รากฐานชีวิต ไปทุกช่วงอายุต่อเนื่องตลอดชีวิต                     
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2548 : ก)  ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
พระราชทานพระบรมราโชวาทแกค่ณะครู และนักเรียนทีไ่ดร้ับพระราชทานรางวัลทุนการศึกษา ณ พระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 ความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและ
พัฒนาความรู้ ความคดิ ความประพฤติ  และคุณธรรมของบุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ด ีแก่เยาวชนได้
อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะ กันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษา
ความเจรญิมั่นคงของประเทศชาตไิว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด...” (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2550 : 17) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญยิ่ง  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ  ดังนั้นการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
แก่ประชาชนทุกคน จึงเป็นภารกิจหลักท่ีส าคญัยิ่งของรัฐบาลในทุกประเทศ  ส าหรับประเทศไทยนั้น  ได้ก าหนดให้
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคญัในการพัฒนาคน  ให้บุคคลมสีิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษา ข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า
12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  และปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้พัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 4-5) พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 22 ยังก าหนด อีกว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองและถือว่าผูเ้รียนส าคญัที่สดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพและเต็ม
ศักยภาพ” และในการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคญัที่สุดจะต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน 
ซึ่งมีความแตกตา่งกัน สามารถพัฒนาและเรียนรูไ้ด้แตกต่างกันออกไป (ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 
24) 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอยา่งยิ่ง ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ทีม่ีวิวัฒนาการที่เจริญก้าวหน้า
อยู่ตลอดเวลา เพราะวิทยาศาสตรท์ าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างสร้างสรรค ์   
คิดวิเคราะห์วิจารณ ์มีทักษะที่ส าคญัในการศึกษาหาความรู ้มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย  และประจักษ์พยาน ท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรม 
ของโลกสมัยใหม ่ซึ่งเป็นสังคมแหง่การเรียนรู ้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาใหม้ีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค ์มีคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ีและยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน ์การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และที่ส าคญั
อย่างยิ่งคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกบันานา
ประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การสรา้งความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร ์
องค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษา เพื่อเตรยีมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2546 : 1) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายดังกล่าวจะต้อง 
ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะต่างๆ อย่างสมดุลกันเป็นไปตามธรรมชาติและความสามารถของผู้เรียน ทั้งด้านความรู ้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัพันธ์กัน โดยใช้กระบวนการคิดเป็นตัวเชื่อมโยง ไม่เน้นการท่องจ า 
เพียงอย่างเดียว  แต่จะต้องเน้นการสอนทักษะทางวิทยาศาสตรเ์พื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรยีนรู้และ
กระบวนการแก้ปญัหาเพื่อใหผู้้เรยีนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
ดังนั้นครูผูส้อนต้องศึกษา วิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด รวมทั้งเอกสารประกอบ
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบทบาทของครูเป็นผูส้นับสนุนการเรยีนรู้  



 

เสรมิประสบการณ์การเรียนรู้แกผู่เ้รียนเลือกรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน 
คิดค้นเทคนิค  กลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้  หลายรูปแบบ โดยค านึงถึง สภาพและ
ลักษณะของผูเ้รียน เน้นใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัตติามการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรใ์นการพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุภาพทกุ ๆ ด้านยังคงอยู่ในขอบเขตจ ากัด 
การพัฒนาทางด้านสติปัญญาเป็นด้านที่ไดร้ับการเอาใจใส่มากกว่าดา้นอ่ืนๆ แต่ยังขาดการส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด การพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดหรือการสอนทักษะ การคิดเป็นมโนมติที่นักการ
ศึกษาไทยและต่างประเทศให้ความสนใจมาก  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2548 : 2) ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ความคิดให้กับคนไทยดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545  หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 24 ว่าด้วยการจัดการเรยีนรู้ ต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะทางด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคดิ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 11) ส าหรับหลักสูตร
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์นั้นมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการจดัการ และความสามารถในการตดัสินใจ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2546 : 4) 
 การพัฒนาบุคคลใหม้ีความสามารถในการคิดระดับสูงนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท้ังช่วยในการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขันระดับประเทศ แต่จากการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับนานาชาติของสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลการศึกษา (International 
Association for Assessment in Education : IEA)  ท่ีเรียกว่าTIMSS : 1999 มีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 38 
ประเทศ พบว่าประเทศไทยมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในล าดับที่ 24 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2545 : 23) ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการ 
PISA (Program for International Student Assessment) เมื่อ พ.ศ.2552 พบว่านักเรียนไทยเกือบครึ่งแสดงผล
การประเมินการอ่านและวิทยาศาสตรต์่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน ขณะที่ประเทศเกาหลี จีน ฮ่องกง จีนไทเป ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ มคีะแนนอยู่ใน 10 ประเทศแรก (โครงการ PISA แห่งประเทศไทยสถาบัน ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 2552 : 3-13)  ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ PISA 2012 นักเรียนไทยเพิ่มขึ้นจาก PISA 2009  
นักเรียนรูเ้รื่องวิทยาศาสตรต์่ ากว่าระดับพื้นฐาน และระดับ พ้ืนฐาน มีอยู่ 1 ใน 3 (34%) ส่วนนักเรียนที่รู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับพ้ืนฐานมี 2 ใน 3 เพิ่มขึ้นจาก PISA 2009 ประมาณ 10% มีนักเรียน 1% ที่รู้วิทยาศาสตร์
ที่ระดับ 5 และ 6  จากขอ้มูลที่ปรากฏข้างต้น เป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงคุณภาพนักเรียนไทย ที่นอกจากจะแตกต่างกันไป                
ในแต่ละภมูิภาคแล้ว ยังต่ ากว่าคา่เฉลี่ยกลาง จากผลการประเมินนานาชาติ และต่ ากว่าเนื่องมาก 4 ครั้ง สิ่งเหล่านี้ 
นอกจากบ่งบอกคุณภาพเด็กและเยาวชนแล้ว ยังบอกถึงคุณภาพของการจัดการ ศึกษาของประเทศ อีกทั้งได้กระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความน่าเชื่อถือและการดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติ และผลการประเมิน 
PISA 2015 พบว่า นักเรียนไทยมคีะแนนเฉลีย่ต่ ากว่าค่าเฉลีย่ OECD ช้ีให้เห็นว่า ระบบการศึกษาไทย ควรยกระดับ 
คุณภาพการเรยีนรู้ของนักเรยีนในทักษะทางปัญญา ความคดิสร้างสรรค์ และการคดิวิเคราะห์  
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ชุ่ม-ดีสารอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรยีน   
ที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนดไว้คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูล หลักฐานทางสถิติจากผลการทดสอบสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สองปีย้อนหลัง พบว่า ปีการศึกษา 2559                      
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ท่ี 31.61 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
ประเทศ ท่ีมีคะแนนเฉลีย่อยู่ที่ 34.99 และเมื่อศึกษาลึกลงไปพบว่า สาระการเรียนรู้ทีม่ีคะแนนต่ าที่สุดในระดับ
โรงเรียนคือ สาระที่ 5 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก มคีะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีนอยู่ท่ี 22.65 คะแนน  
จาก 100 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 25.51 และยังพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ในสาระที่ 5 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก ยังต่ ากว่าทุกสาระการเรียนรู้(สถาบันทดสอบ 



 

ทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (ออนไลน์ :2559)  ปีการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรยีนอยู่ท่ี 30.27 คะแนน จาก 100 คะแนน  ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.28  
และยังพบอีกว่า สาระที่ 5 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก มคีะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ที่ 25.07 คะแนน  
จาก 100 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ท่ีมีคะแนนเฉลีย่อยู่ท่ี 28.57 และยังพบอีกว่า สาระที่ 5 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ค่าคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศยังต่ ามาก ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 6 จากท้ังหมด 7 สาระ
การเรยีนรู้ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน). (ออนไลน์ :2560) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก ยังไมด่ีเท่าท่ีควร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรยีน 
การสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้คิดเป็น ท าเปน็ แก้ปัญหาได้ และมีการพัฒนาการเรยีนรู้
ตลอดเวลา จากการวิเคราะหส์ภาพปัญหา พบว่า สาเหตุที่ ท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ต่ ากว่าเป้าหมาย คือนักเรยีนขาดสื่อการเรียนการสอนที่เน้นให้เกดิทักษะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
และจากการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดท าให้ทราบว่า เรื่องที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าที่สุดในวิชา 
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 คือ เรื่อง กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
 อีกทั้งผลการประเมิน ทักษะทางปญัญา (Cognitive Skills) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิด
วิเคราะหเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ได้แก่ การรูเ้รื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยโครงการประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programmed for International Student Assessment) พบว่า ผลประเมิน PISA 
2015 ของประเทศไทยเมื่อเทียบกบัปี 2012 นั้น คะแนนด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติ ช้ีให้เห็นว่าการขาดทักษะการคิดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาทักษะ
การคิดจึงเป็นประเด็นที่ควรไดร้ับการปรับปรุงกระบวนการเรยีนรู้ ซึ่งการฝึกการคดิสามารถท าไดต้ั้งแต่ในระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือให้เด็กได้เกดิการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ การแก้ปญัหา รวมถึงด้าน
วิชาการอย่างรอบด้าน การสอนให้คิด เป็นวิธีการแห่งปญัญาซึ่งเปน็กระบวนการแก้ปญัหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
การสอนให้ “คิดเป็น” ดังนั้นการสอนเพื่อพัฒนาการคิด จึงเป็นบทบาทหนึ่งของครูที่จะต้องจัด ฝึกทักษะการคิด
ให้กับผู้เรยีน โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ไม่ใช่เป็นผูส้ั่งการหรือเป็นผูต้ดัสินใจ 
ดังเช่นแต่ก่อน อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เน้นกระบวนการคดิก็ประสบปญัหา เนื่องจากว่า
เด็กไทยคดิไม่เป็น เพราะไม่มีกระบวนการฝึกทักษะการคิดมาตั้งแตต่้น ซึ่งเหตุผลส าคัญประการหนึ่งคอื  
ครูไมม่ีเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรยีนจึงไม่มีทักษะความคดิสร้างสรรค์ และการคิด
วิเคราะหเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ได้อย่างแท้จริง 
  ผู้รายงานในฐานะเป็นครผูู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องมีการสรา้งสื่อการเรียนการสอนข้ึนให้เหมาะสม คือการสอน โดยใช้ชุดกจิกรรม 
การเรยีนรู้ที่พัฒนาทักษะการคดิเพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องโลก 
และการเปลีย่นแปลง ไปสร้างเป็นองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ แซ่เตียว (2549 : 2) ที่กล่าวว่า 
ชุดกิจกรรมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 
รูปแบบใหม ่วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม ่ผลผลิตใหม ่ ที่ไดป้รับประยุกต ์สร้างสรรค์และพัฒนา ทั้งต่อยอด
ภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ใหเ้กดิสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ชุดกิจกรรมที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรยีนรู้ในแตล่ะสาระการเรียนรูท้ี่ก าหนดไว้ ในบทเรียนแต่ละบทเรียนด้วยตนเอง
ตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้ใช้เวลานอ้ยลงในการเสนอข้อมลูต่างๆ ช่วยให้การเรียน
เป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนมากข้ึนด้วย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้รา้งโอกาสทางการเรียนการสอน  
มีกิจกรรมส าหรับผู้เรยีนเป็นรายบคุคล หรือเป็นรายกลุ่ม ซึ่งผูเ้รียนจะด าเนินการเรยีนจากค าแนะน าทีป่รากฏ 
อยู่ในชุดกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรูแ้ละความสามารถให้กับนักเรียน  โดยเริ่มจาก 
เนื้อหาสาระที่ง่ายๆ ไปสูเ่นื้อหาท่ียากข้ึนไปตามล าดบั เป็นบทเรยีนที่สร้างขึ้นโดยก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค ์วิธีการ 
และสื่อการเรียนการสอนไวล้่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั้นตอน 



 

ที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยให้ผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง
มากกว่าท่ีครูบอกหรือก าหนดให ้ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยากรู ้อยากเห็น  
อยากคิดค้นในสิ่งต่างๆ การจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการเรยีนไดค้ิด ได้ทดลองไปทีละขั้นตอนและทราบ
ผลการกระท าของตนเอง ตรงกับแนวคิดการจดัการเรียนการสอน บลูม (Bloom. 1976 : 72-74)  กลา่วว่า การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่การเรียนรู้ได้เร็ว ประสบความส าเร็จสูง ท าให้เกิดความพึงพอใจตนเองได้ในท่ีสุด   
   ผู้รายงานเห็นว่าการน าชุดกจิกรรมการเรียนรูม้าใช้สามารถสร้างความสนใจให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคดิ และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้ จึงได้สรา้ง และพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีม่ีล าดับขั้นตอนง่ายๆ ที่ท าให้เกิดความคดิรวบยอด ตลอดจนมีแบบฝึกหดัเพื่อฝึกในด้านความรู ้
(Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคณุลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
โดยใช้กระบวนการคิดตามแนว Thinking School  จากความส าคญัข้างต้น ผู้รายงานไดส้รา้งและพฒันาชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อเป็นสื่อการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในเรื่อง
ดังกล่าว และเป็นพื้นฐานในการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึน้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว 
Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ก่อนและหลัง  
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เพื่อศึกษาเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 

2.  นักเรียนท่ีผ่านการเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์ที่เน้นกระบวนการคิด   
ตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง จะมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร  
             ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนชากังราว
วิทยา  (อินทร์ – ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน จ านวน 142 คน                  
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง   
             กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  โรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดกองการศึกษา  
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน โดยวิธีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling ) (บุญชม  ศรสีะอาด. 2545 : 44)   
   



 

 2.  ระยะเวลา 
     ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันท่ี 19                    
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี  31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 
 3.  เนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีผู้วิจัยน ามาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว 
Thinking School  ในด้านความรูท้างวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงส าหรบันักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  1  การก าเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก  
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  2  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  3  ดิน 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  4  หิน 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  5  แร ่
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  6  น้ า 
 4.  ตัวแปรในการวิจัย 

   ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก ่
      4.1 ตัวแปรต้น 
         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                     
ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School   
  4.2 ตัวแปรตาม 
       4.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       4.2.2  เจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์ตรต์่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 
    
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  3  ชนิด  คือ 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School 
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 6 ชุด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการ 
คิดตามแนว Thinking School เรือ่ง โลกและ
การเปลีย่นแปลง  

 •  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 •  เจตคติต่อการเรียนโดยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
วิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิด 
ตามแนวThinking School 
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง  
 

 



 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษา              
ปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 3.  แบบสอบถามเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เนน้
กระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 20 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  ผู้รายงานด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดับ  ดังนี้ 
   1.  น าเสนอชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนวคิด  Thinking 
School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขออนุมัติใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนวคดิ  
Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา          ปีท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  2561 
   2.  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนวคิด  Thinking 
School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561  จ านวน 12 ช่ัวโมง ระหว่างวันท่ี 14 
มกราคม 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 
   3.  ก่อนจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียน                  
จ านวน 30 ข้อ  เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนจดักจิกรรมการเรียนรู ้
   4.  จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิด
ตามแนวคิด  Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามแผน 
การจัดการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้น  
   5.  หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการคดิตามแนวคิด Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรยีนจ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกับก่อนการเรียน 
       6.  สอบถามเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์
ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวคิด Thinking School เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ส าหรับนักเรยีนโดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติที่ดี ท่ีผู้รายงานได้สร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
   1.  หาคณุภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว
Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
และจากผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ท่ีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 
   2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โดยใช้  t-test แบบ  Dependent   
   3.  วิเคราะห์ระดับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรบันักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)    
 
ผลการวิจัย 
 1  ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking 
School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรา้งชุดกิจกรรม  
การเรยีนรู้จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย  
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การก าเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก 

X



 

    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ดิน 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 หิน 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 แร ่
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 น้ า 
   1.1 ผลการหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้
   1.1.1 การหาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ( ) 
  ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ( ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์
ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม 6 ชุด 
คะแนนเตม็ชุดละ 10 คะแนน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ดังตารางที ่1. 
ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้                    
               วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่นน้กระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง     
   ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

คะแนน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย ( ) 
คะแนนท่ีได ้

เฉลี่ยร้อยละ 
(  %) 

    

30 60 1451 241.83 80.61 80.61 
 จากตารางที ่1.  พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เนน้กระบวนการคดิตามแนว Thinking 
School  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  เมื่อน ามาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสทิธิภาพด้าน
กระบวนการเท่ากับ 85.0  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ 
   1.1.2 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( ) 
  ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นคะแนนเฉลี่ย 
จากการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ทั้ง 6 ชุด กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ดังตารางที ่2. 
ตารางที่ 2.  แสดงการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                                    
               ปีท่ี 2   

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

คะแนน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย ( ) 
คะแนนท่ีได ้

เฉลี่ยร้อยละ 
(  %) 

    

30 30 777 25.90 86.33 86.33 
 จากตาราง 2.  พบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เนน้กระบวนการคดิตามแนว Thinking 
School  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  น ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ  86.33  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ 
   1.2.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่ตัวอย่าง 
       การหาประสิทธิภาพและค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์
ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว คิด Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2  จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุม่ใหญ่ จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผล ปรากฏผลดังตารางที่ 3. 
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ตารางที่ 3.  แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิด      
               ตามแนวThinking School  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง       
               ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

 คะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
รวมชุด 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

ค่าดัชนีประสิทธิผล       
( ) 

คะแนนรวม ( ) 533 1378.00 777.00  
0.66 คะแนนเฉลีย่ ( ) 17.77 229.67 128.67 

คิดเป็นร้อยละ (%) 29.61 85.06 86.33 
* ข้อมูลจากตาราง 1 และ 2 

 จากตาราง 4.3  ผลจากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว 
Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ไปใช้กับกลุม่ใหญ่ สรุปการค านวณประสิทธิภาพ ( )  
และค่าดัชนีประสิทธิผล ( )  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ พบว่าชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.06/86.33  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 ดังนั้น ถือได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ  
 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                          
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แสดงดังตารางที ่5. 
ตารางที่ 5. เปรียบเทียบ คา่เฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
              ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
คะแนนผลการเรียน n  SD t 
ก่อนเรียน (30 คะแนน) 41 8.71 1.08 

40.78** 

หลังเรียน (30 คะแนน) 41 24.02 0.96 
**  มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01   ( t.01 df41 = 2.4033)         
 จากตาราง 5. แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมผีลการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง หลังเรียนโดยใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 
 
 3.  เจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร ์ที่เน้นกระบวนการคดิ
ตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แสดงดังตารางที ่6. 
ตาราง 6.  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติเชิงวิทยาศาสตร ์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้
             วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง     
             ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ข้อ รายการ  SD ระดับเจตคติที่ดี 
1 เนื้อหาในบทเรียนน่าสนใจ 4.06 0.73 มาก 
2 เนื้อหาไมย่าก 4.69 0.62 มากที่สุด 
3 เป็นวิชาที่น่าเรียนรู ้ 4.41 0.67 มาก 
4 เรียนด้วยความสนุกสนาน 4.65 0.59 มากที่สุด 
5 เปิดโอกาสให้เรยีนรูไ้ด้อย่างกว้างขวาง 4.61 0.72 มากที่สุด 
6 มีค่าควรแก่การศึกษา 4.65 0.59 มากที่สุด 
7 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 4.39 0.67 มาก 
8 สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.71 0.50 มากที่สุด 
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ตาราง 6. (ต่อ)  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้
             วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง     
             ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ข้อ รายการ  SD ระดับเจตคติที่ดี 
9 ช่วยในการพัฒนาสมอง 4.76 0.55 มากที่สุด 
10 ทันสมัย  ก้าวหน้า ทันต่อเหตุการณ ์ 4.55 0.61 มากที่สุด 
11 เรียนแล้วมีความรู้สึกภาคภมูิใจ 4.67 0.62 มากที่สุด 
12 เนื้อหาท้าทายความคดิ 4.41 0.73 มาก 
13 ใครๆก็เรียนวิชานี้ได ้ 4.67 0.55 มากที่สุด 
14 เป็นวิชาที่ข้าพเจ้าชอบ 4.65 0.52 มากที่สุด 
15 ท าให้เกิดความกระตือรือร้น 4.57 0.61 มากที่สุด 
16 มีประโยชน์ต่อการศึกษา 4.49 0.70 มาก 
17 เรียนด้วยความสบายใจ 4.65 0.48 มากที่สุด 
18 รู้สึกเสียใจถ้าไม่ได้เรียนวิชานี ้ 4.69 0.55 มากที่สุด 
19 การเรยีนไมยุ่่งยากซับซ้อน 4.53 0.67 มากที่สุด 
20 ท าให้เข้าใจอิทธิพลของการพัฒนาการ 

ทางวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึ้น 
4.69 0.58 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.63 มากที่สุด 
 จากตาราง 4. พบว่า นักเรียนมีเจคติที่ดีเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรยีน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนวคิด Thinking School เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.57)  โดยรายการที่นักเรียนมเีจตคติที่ดีมากท่ีสดุ
คือ ช่วยในการพัฒนาสมอง ( = 4.76)  รองลงมา คือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( = 4.71)  
และเรียนด้วยความสนุกสนาน ( = 4.65)  ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิ                    
ตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ไดชุ้ดกิจกรรม 
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคดิตามแนวThinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง                  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การก าเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก 
ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ชุดที่ 3 ดิน ชุดที่ 4 หิน  ชุดที่ 5 แร่ ชุดที่ 6 น้ า 
   1.1 ผลการหาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ( ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้           
  พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพดา้นกระบวนการเท่ากับ  85.06  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะชุดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เกินร้อยละ 80   
    1.2 ผลการหาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( )  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้     
             พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ  86.33  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ            
เมื่อพิจารณาคะแนนร้อยละเป็นรายบุคคล พบว่าคะแนนการทดสอบเกินกว่าร้อยละ 80   
        1.3  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้                                           
 ผลจากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ไปใช้กับกลุ่มใหญ่ สรปุการค านวณประสิทธิภาพ ( ) และค่าดัชนีประสิทธิผล 
( ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้มีประสทิธิภาพเท่ากับ 85.06/86.33  ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ  0.66  ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
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 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง   
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. นักเรียนมีเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการคดิตามแนวคิด Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.57)   
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการสร้างและหาคณุภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว 
Thinking School เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking Schoolเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ ( ) และค่าดัชนีประสิทธิผล ( ) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.61/86.33 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 ดังนั้น แสดงว่ามปีระสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเนียง  พุทธา (2550, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา           
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่องสารเคมี ที่เป็นพิษในอาหารมปีระสิทธิภาพ
คือ 80.71/80.11 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดให้ 80/80   
สอดคล้องกับ จิรภัทร  หะทะยัง (2551, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอน
แบบโครงงาน  เรื่อง ดิน หิน แร่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2   
ผลการวิจับพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยวิธีสอบแบบโครงงาน เรื่อง ดิน  หิน  แร่ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนพบว่ามีประสิทธิภาพ 83.70/84.07  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับ วีณารตัน์  ราศิร ิ(2552, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบ 5E  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการแก้ปญัหาโจทย์คณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรยีน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E โดยภาพรวม 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.30/87.10  และสอดคล้องกับ  จิราพร  ไชยสุข (2553, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง                  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าคลองหินปูน  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
คลองหินปูนท่ีพัฒนาขึ้น มีคุณภาพในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 83.96/82.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
 จึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคดิตามแนว Thinking School 
สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
และชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดเ้กือบทุกวิชาและทุกระดับชั้น นับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีสมควรน ามาเป็นสือ่ เพื่อประกอบการเรียนการสอนของครู 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคดิตามแนวคิด Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท้ังนี้เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เนน้กระบวนการ 
คิดตามแนว Thinking School โดยมีการบูรณาการการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด Thinking School โดยใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการฝึกอย่างเป็น
ขั้นตอน เรียงล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก มีการทดลอง และมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด ท าให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้  และเข้าใจเกี่ยวกบัเรื่องดังกล่าวมากขึ้น ตลอดจนมกีารวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านกระบวนการหาคณุภาพและมีความเช่ือมัน่ท้ังฉบับผ่านเกณฑม์าตรฐาน ส่งผลให้นักเรียน 
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มีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย  ต้นทัพไทย 
(2548) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    และค่านยิมในการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์มผีลการเรียนวิทยาศาสตร์และค่านิยมการบริโภคอาหารหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ ธัญกาญจน์  ภาสตโรจน ์ (2552) 
ท าการศึกษาเปรยีบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ระบบตา่งๆ ในร่างกายของเรา  ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ ชลดา แตงชัยภมูิ (2555)  
ท าการศึกษาเปรยีบเทียบผลการเรียนสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตรก์่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรยีนรู้
หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต และชีวิตพืช มีผลการเรยีนก่อน
เรียนสูงกว่าหลังเรยีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. นักเรียนมีเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์
ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 อยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.57) ทั้งนี้เนื่องจากการวัดเจตคติเป็นการวัดภายหลังได้เสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School  เรื่อง โลก 
และการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  แล้วท าให้นักเรียนมเีจตคติที่ดีในทางบวกต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรม์ากขึ้น  เพราะได้ผ่านกระบวนการฝึกการคดิอย่างมีขั้นตอนและหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน 
มีเจตคติที่ดีของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศ์วริศ  ทวีพงศธร 
(2548) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนใจในการเรยีนวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ด้านตัวนักเรียน ดา้นการเรียนการสอน ด้านโรงเรียน 
และ ด้านสังคม เศรษฐกิจและครอบครัวมีอิทธิพลต่อความสนใจในการเรยีนอยู่ในระดับ ปานกลาง และนักเรียน        
ที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมเพื่อสร้างความสนใจทางวิทยาศาสตร์ มคีวามสนใจในวิทยาศาสตรม์ากขึ้นกว่าก่อนเรียน
สอดคล้องกับ  นารีนารถ  นาคหลวง (2549 :15)  ท่ีกล่าวว่า เจตคตคิือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรอืกลุ่มต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่ได้รับ มคีวามรูส้ึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ว่าชอบหรือไม่ชอบ  เจตคติ 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ติดตวัมาแต่ก าเนดิ สอดคล้องกับ นพคุณ  แดงบุญ (2552 : 61 ) ท าการศึกษา 
ผลการเรยีนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรยีนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า เจตคตติ่อวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกับ ชลดา แตงชัยภูมิ (2555) ท าการศึกษาเจตคติ ทางวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรูห้น่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าเจคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 

 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย 
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School 
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่บูรณาการการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รว่มกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ตามแนวคิด Thinking School โดยใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการฝึกอย่างเป็นข้ันตอน เรยีงล าดบัขั้นตอนจากง่าย
ไปยาก มีการทดลอง และมีการฝกึทักษะกระบวนการคดิ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวมากขึ้น ตลอดจนมีการวัดและประเมินผล ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นกระบวนการ 
หาคุณภาพและมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลใหน้ักเรียนมผีลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และนักเรียนมเีจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนวคิด Thinking School  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
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ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.57)  สอดคล้องกับการประเมิน PISA  
ที่เน้นประเมินความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยเฉพาะด้านความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ในโลกธรรมชาติที่เรียกว่าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และด้านเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ ความสนใจในวิทยาศาสตรก์ารสนับสนุนส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังสัมพันธก์ับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
ปี 2012 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยผลการประเมินของนักเรียนไทยมคีะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน  
ดังแผนภูมริูปภาพท่ี 1 
  
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ก่อนที่จะน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking 
School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอน 
การจัดการเรยีนรู้ให้ดี  เพื่อให้สามารถแนะน าวิธีการใช้และฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิดอันจะท าให้การเรยีน 
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ควรส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ใช้กระบวนการคิดโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking 
School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ให้มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ครอบคลมุประเด็นการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ทั้ง 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ
เชิงวิทยาศาสตร์  
 2.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นกระบวนการคิดในบทเรียนเรื่องอื่นๆ 
ของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
   3.  ควรมีการน าแนวทางการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์
ที่เน้นกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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