
หัวข้องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ช่ือผู้เขียน  นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง 

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ปีการศึกษา  2563 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาชุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2) พัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 3) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เรื ่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม  1 ห้องเรียน จำนวน 46 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมที่นำมาใช้ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   4) แบบ
ประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง มนุษย์กับ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ได้แก่    1) ค่าร้อยละ 2) 
ค่าเฉล่ีย 3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 4) Paired Sample t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื ่อง 
มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6   มี
ประสิทธิภาพ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 
5 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  3) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง 
มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 



80 จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 84.78 4) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยบูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.01, S.D.= 0.30)  
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This research aim to 1 )  To study the need for measuring and evaluating activities to 
develop innovations used to develop learning kits that promote innovation skills in the topic 
of Human and Sustainability of Natural Resources and the Environment of Mathayomsuksa 6 
students. 2) Develop a set of learning activities by integrating engineering design to develop 
innovation skills on human and sustainability of natural resources and the environment of 
Mathayomsuksa 6 students. 3) To study the learning achievements of additional biology 
courses 5 of Mathayom Suksa 6 students who were organized with a learning activity set by 
integrating engineering design to develop innovation skills on human beings and the 
sustainability of natural resources and environment. 4) Developing innovation skills on the 
subject of human beings and the sustainability of natural resources and the environment. 5) 
The satisfaction of learning was studied using a series of learning activities by integrating 
engineering design to develop creative and innovative skills on human beings and the 
sustainability of natural resources and the environment of Mathayomsuksa 6 students. The 
sample consisted of 46 students studying biology in the second semester of Academic Year 
2020 at Muang Phon Phitthayakom School 1 classroom, by Purposive Sampling. Research tools 
are: 1) A questionnaire on the needs of assessment activities to develop innovations that can 
be used to promote the development of analytical thinking abilities. 2) Learning activity set 
by integrating engineering design to develop innovation skills on human beings and the 
sustainability of natural resources and environment of Mathayomsuksa 6 students. 3) A test 
to measure learning achievement in biology, 5 subjects: Humans and the sustainability of 
natural resources and the environment. 4) Creativity and Innovation Skills Assessment. 5) 
Learning satisfaction questionnaire using a learning activity set by integrating engineering design 
to develop innovation skills on human and sustainability of natural resources and the 
environment. Data were analyzed using 1) Percentage, 2) Mean, 3) Standard Deviation (S.D.), 



and 4) Paired Sample t-test. The results of the research as follows: 1) A learning activity set by 
integrating engineering design to develop innovative skills on the subject of human and 
sustainability of natural resources and environment of Mathayomsuksa 6 students with 
efficiency having a consistency index between 0.6-1.00. 2) The learning achievement of Biology 
5 subject, Human and Sustainability of Natural Resources and Environment of Mathayomsuksa 
6 students after school was significantly higher than before at the .05 level. 3) Innovation skills 
on human beings and the sustainability of natural resources and the environment of 39 
individual students representing at least 80% scores, representing 84.78%. 4) The results of 
the study on the level of satisfaction with learning by using a learning activity set by integrating 
engineering design to develop creative and innovation skills as a whole were at a high level 
(Mean = 4.01, S.D. = 0.30). 
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