
1 

 

บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 ในปัจจุบนัวทิยาศาสตร์มบีทบาทมากกวา่ในอดีต กลา่วคือ ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเราก  าลัง เปล่ียนแปลง
ไป  ซ่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขในระดบัประเทศ  เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องร่วมมือกนั  
ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน  จึงเห็นสมควรท่ีจะตอ้งปลูกฝังจิตส านึกให้แกน่ักเ รียน ตระหนักถึงความส าคัญของ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยผา่นกระบวนการเ รียนการสอนวิทยาศาสตร์  
แตก่ารเรียนการสอนเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีไมบ่รรลุจุดมุง่หมายของการศึกษา  เ น่ืองจากนักเ รียนยังไม ่
เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตตา่ง ๆ ท่ีอาศัยอยู ่
รว่มกนัในส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงส่ิงตา่ง ๆ เหลา่น้ีไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้ วิธีการสอนให้บรรลุจุดมุง่หมายมี
หลากหลายวธีิการเพื่อให้ผูเ้รียนเกดิความสนใจและความตระหนักตอ่ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงครูผู ้สอนจะต้องไม ่
สอนแบบวธีิการเดิมคือการบรรยายและให้นักเรียนนึกมโนภาพหรือจินตนาการภาพข้ึนเอง  ผู ้สอนจะต้องมี
วธีิการสอนหรือส่ือการสอนท่ีเร้าความสนใจของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติตอ่การเ รียนให้ดีข้ึน  จึงจะ
สง่ผลให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงตา่ง ๆ รอบตวั 
 ปัญหาตา่ง ๆ เหลา่น้ี จึง เ ป็นปัญหาท่ีครูวิทยาศาสตร์ต้องรีบเร่งแกไ้ข  เพื่อให้นักเ รียนเข้าใ จ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  เห็นความส าคญัระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมชีีวติ  ความสัมพันธ์ระหวา่ง ส่ิงมีชีวิตตา่ง 
ๆ ในระบบนิเวศ  ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สามารถส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ได ้  ซ่ึงคนเป็นครูวทิยาศาสตร์จะต้องไมห่ยุดน่ิง  ต้องค้นควา้
หาความรู้อยูเ่สมอ  และหาวธีิการให้ผูเ้ รียนได้มาซ่ึงความรู้   ผู ้วิจัยมีความเห็นวา่ บทเ รียนส าเ ร็จรูป  เ ป็น
นวตักรรมการศึกษาท่ีนา่สนใจประเภทหน่ึงท่ีน าเอาความรู้และรูปภาพมาผนึกเข้าด้วยกนั  และเป็นบทเรียน
ท่ีสร้างข้ึนโดยการก  าหนดเน้ือหา  วตัถุประสงค์วธีิการ  ตลอดจนอุปกรณ์การสอนไวล้ว่งหน้า  ท าให้ผู ้เ รียน
สามารถคน้ควา้  และประเมนิผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   และมกีารเสริมแรงเป็นระยะ ๆ ท าให้ผู ้เ รียนสามารถ
รับรู้และเรียนตามความสามารถของแตล่ะบุคคล  ดงัท่ี  พ ัชรา  ไชยพันธ์  (2550 : 2 )  ได้กลา่ววา่ การเ รียน
การสอนปัจจุบนัเน้นความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียนและบทบาทผูเ้รียนเป็นส าคัญส่ือการเ รียนการสอนจึงมีบทบาท
เป็นส่ือกลางท่ีให้ผูเ้รียนไดม้กีจิกรรมอนัเป็นผลให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ไดดี้  และ สอดคล้องกบัแนวความคิด
ของกดิานันท์  มลิทอง  (2543 : 20)  ท่ีกลา่ววา่  ส่ือนับวา่เ ป็นส่ิง ท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการเ รียนการสอน 
เน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีชว่ยให้การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ   ท าให้
ผูเ้รียนมคีวามเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนไดต้รงกบัท่ีผู ้สอนต้องการ  แตก่ารใชส่ื้อการสอนนั้นผูส้อนจ าเป็นต้อง 
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ศึกษาลกัษณะเฉพาะ  และคณุสมบติัของส่ือแตล่ะชนิด  เพื่อเลือกส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของการสอน  
และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  กระบวนการเ รียนการสอนจึงด าเ นินไปได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และกระตุน้ให้เกดิการพฒันาศกัยภาพ    

 ผูว้จิยัไดท้ดลองการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปกบันักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ในปีการศึกษา  2551 ท่ี
ผา่นมาในเร่ืองของพลงังาน  ซ่ึงปรากฏวา่นักเรียนให้ความสนใจตอ่นวตักรรมน้ีมาก  แตผู่ ้วิจัยไมไ่ด้ท าใน
รูปแบบของการวจิยัเพียงแตใ่ชเ้ป็นส่ือเพื่อให้ผูเ้รียนเกดิความสนใจในบทเรียนมากย่ิง ข้ึน   จากการสังเกต
การใชน้วตักรรมดงักลา่ว พบวา่  นักเรียนท่ีเรียนออ่นสามารถเรียนไดท้นักบัเพื่อน ๆ เพราะ เป็นการเ รียนด้วย
ตนเองอีกทั้งบทเรียนจะมกีารเสริมแรงเป็นระยะ  ๆ นักเรียนจะค้นพบค าตอบด้วยตนเองจากการศึกษาเป็น
ขั้นตอน  ท าให้นักเรียนเกดิความพึงพอใจและเห็นวา่วชิาวทิยาศาสตร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดเ้ทา่เทียมกนั  

ดว้ยเหตุผลดงักลา่ว  ผูว้จิยัจึงมคีวามเห็นวา่บทเรียนส าเร็จรูปเป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีนักเ รียนให้ความ
สนใจ  จะสง่ผลให้การเรียนการเรียนสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน
วชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรียนจะดีข้ึน    และเป็นการสง่เสริมเจตคติท่ีดีของนักเ รียนท่ีมีตอ่วิชาวิทยาศาสตร์   
ดงัท่ี  นัยนา  ศรีทองเกตุ  (2544 : 70)  ไดก้ลา่ววา่  ครูท่ีดีต้องมีความเชื่อม ัน่ในตัวเองในการท าส่ิงตา่ง ๆ ท่ี
ตนเองเชื่อ  และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง  พร้อมทั้งแสวงหาการเปล่ียนแปลงอยา่งกระตือรือร้นบนพื้นฐาน
ความเชื่อตามปรัชญา  ครูมคีวามสามารถไตรต่รองในส่ิงท่ีตนท า  และยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเ ป็นถ้า
เชื่อวา่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้รียน  ดงันั้นผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างบทเ รียนส าเ ร็จรูปเ ร่ือง
ส่ิงมชีีวติและส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเ รียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภ ัฏ
เชียงใหม ่  เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน  การพฒันากลุม่สาระวทิยาศาสตร์  และเป็นนวตักรรมท่ี
ใชใ้นการศึกษาตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.   เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป   เร่ือง   ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม ของนักเ รียน

ระดบัช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเ รียนจากบทเรียน
ส าเร็จรูป  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม   
 3.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเ รียนบทเรียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ือง   ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  ของ
นักเรียนระดบัช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
 1.   ความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.    ความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่ว่มกนัในส่ิงแวดล้อม 
 

 ขอบเขตด้านประชากร 
นักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่   ภาคเรียนท่ี 1  

 ปีการศึกษา 2552  จ านวน   72   คน 

 

 ขอบเขตพืน้ที ่
 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่
 

ขอบเขตเวลา 
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2552  (20  ตุลาคม  2552 – 30  มนีาคม  2553) 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
     2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  หลงัเรียน 
                   บทเรียนส าเร็จรูปสูงกวา่กอ่นเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บทเรียนส าเร็จรูป  หมายถึง  บทเรียนเร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  กลุม่สาระวทิยาศาสตร์ช ั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เป็นบทเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเองโดยอาศัยหลักการส่ิง
เร้า  และการตอบสนองดว้ยการเสนอเน้ือหาให้ผูเ้รียนเรียนทีละน้อยจากงา่ยไปหายาก  มคี าถามให้ผูเ้รียน
ตอบเป็นระยะพร้อมเฉลยให้ตรวจสอบค าถาม  มกีารเสริมแรง  และมแีบบฝึกให้ผูเ้รียนไดท้ดสอบตนเองใน
บทเรียนน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา 7 เร่ือง ดงัน้ี 

1  เร่ือง   การหมนุเวยีนสาร 
  2  เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหย่ือกบัผู้ลา่ 
  3  เร่ือง  ความสัมพนัธ์แบบปรสิต 
  4  เร่ือง  ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพากนั 

  5  เร่ือง  ความสัมพนัธ์แบบไดป้ระโยชน์รว่มกนั 
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    6  เร่ือง   ความสัมพนัธ์แบบอิงอาศัย 
   7  เร่ือง   ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
      ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป  หมายถึง  บทเรียนส าเร็จรูปท่ีมปีระสิทธิภาพท าให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 
  เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  หมายถึง  การประเมนิบทเรียนส าเร็จรูปโดยวธีิตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนดว้ยวธีิก  าหนดไวล้ว่งหน้า 
      80  ตวัแรก  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียร้อยละของนักเรียนจากการท าแบบฝึกหัดในบทเรียน
ส าเร็จรูปแตล่ะบท 

      80  ตวัหลงั หมายถึง  คะแนนเฉล่ียในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนทั้งหมดได้
ถูกตอ้งร้อยละ 80   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนท่ีนักเรียนท าไดจ้าการตอบขอ้ทดสอบกลุม่สาระ
วทิยาศาสตร์ เร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  ช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กอ่นเรียนและหลงัเรียน 

  ความพงึพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึก  และความนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอ่การเรียน
การสอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1.  ผูส้อนไดม้กีารพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2.  ไดบ้ทเรียนส าเร็จรูป กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มช ั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 ท่ีมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 

 
 

 

 

 

 

 




