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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์สำ�หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาหลวง
Development Instruction Package and Application Using Inquiry Process
to Enhance Science Process Skills on the Topic “The Balance of Life”
of Matthayomsuksa 5 Students at Naluang School.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชัน โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์ (2) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
โรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร สำ�นักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 42 คน เครื่องมือ
คำ�สำ�คัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้; ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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วิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละและการทดสอบค่าที (t test)
ผลการวิจัย พบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีคุณภาพด้าน
การออกแบบสื่อในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และมีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ
81.18/83.41 (2) ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
(3) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ (4) ความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.28 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .54 สามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ได้
Abstract
This research has objectives as following; (1) to development the instruction package
and application using inquiry process to enhance the skills in scientific process entitled
“The Balance of Human body”, (2) to study science process skills of students using the
instruction package, (3) to study learning outcome of students who using the instruction
package, and (4) to study the satisfaction of students using the instruction package. The
sample group was M.5 students of Naluang School, Bangkok Metropolitan Administration.
They were 42 persons in total. Research tools were Instruction package, Science process
skills evaluation form, Learning outcome evaluation form, and Satisfaction evaluation form.
Data were analyzed by using mean, percentage, and t test. The study result
indicated that (1) Instruction package and application using inquiry process to enhance
science process skills on the topic of “The balance of life” of M.5 The average scores of
the quality of content and media design were at the highest level ( X = 4.84 and X = 4.88)
respectively. Also, the average scores of media instruction package for the student was
at 81.18/83.41 respectively, (2) Students who use the instruction package and application
using inquiry process have science process skills at good level, (3) Students who use
the instruction package have higher learning outcome significantly in statistic .05, and
(4) students’ satisfactions for the instruction package are at highest level ( X = 4.28, S.D. = .54) It can
be employed to enhance the skills in scientific process entitled “The Balance of Human body”.
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บทนำ�

ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสำ�คัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในภาคธุรกิจ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดนโยบายโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงกับกระบวนการ มีทักษะสำ�คัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรูแ้ ละการแก้ปญ
ั หาทีห่ ลากหลาย ซึง่ ความสำ�คัญในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติจะช่วยพัฒนาวิธีการคิด ทั้งความคิดด้าน
เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ ซึง่ ทักษะทีส่ �ำ คัญในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสมและดำ�เนินชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) ทั้งนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำ�หนดให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้คน้ พบความรูด้ ว้ ยตนเองมากทีส่ ดุ เพือ่ นำ�ผลทีไ่ ด้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561, หน้า 14) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เน้นให้การจัดการศึกษามุง่ ให้ผเู้ รียนเป็นคนสมบูรณ์ทงั้ ด้านวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนทักษะกระบวนการ
ต่าง ๆ และความสามารถในการเชื่อมโยง เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันและ การประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561, หน้า 1)
จากคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (Ordinary National Education Test
หรือ O–NET) ในปีการศึกษา 2559–2561 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหลวง กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดำ�รงชีวติ พบว่าได้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.85 25.24 และ 28.48 ตามลำ�ดับ ซึ่งตํ่ากว่าคะเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 3 ปี โดย
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.75 29.11 และ 33.67 ตามลำ�ดับ
(โรงเรียนนาหลวง, 2561, หน้า 82) จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนือ้ หาและจัดการประชุมปรึกษาหารือคณะครู
ภายในสายชัน้ พบว่า เนือ้ หาเรือ่ ง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ในมาตรฐาน ว 1.2 ตัวชีว้ ดั ม. 4-6/2-7
จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง การสังเกต การจำ�แนก และ
การลงความเห็น อีกทั้งจำ�เป็นที่จะต้องใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ เพื่อทำ�ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คนมีการพัฒนาวิธคี ดิ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการนำ�มาซึ่งความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และควรจัด
ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรูต้ ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากทีส่ ดุ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552, หน้า 2) รวมทัง้ การจัดการเรียนการการสอนโดยทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญมีหลายรูปแบบ การใช้กจิ กรรม
การเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองโดยใช้วธิ ี
การและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครือ่ งมือในการค้นหาความรูท้ ผี่ เู้ รียนยังไม่เคยมีความรูน้ นั้ มาก่อน
จนสามารถออกแบบทดลองและทดสอบสมมติฐานได้ (สุวัฒน์ นิยมค้า, 2531, หน้า 11) โดยใช้ชุดกิจกรรม
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึง่ ทีจ่ ดั ขึน้ สำ�หรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ เนือ้ หาทีต่ อ้ งการจะให้ผเู้ รียน
ได้เรียน ซึ่งทั้งหมดทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542, หน้า 91-93)
และพบว่า แนวทางดังกล่าวสามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรูร้ ว่ มกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการเรียนแบบสืบเสาะ
หาความรูเ้ ป็นนวัตกรรมหนึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้ เนือ่ งจากชุดกิจกรรมมีจดุ เด่นในด้านการพัฒนาการ
เรียนรูท้ มี่ สี อื่ หลากหลาย ให้ผเู้ รียนเป็นผูป้ ฏิบตั สิ ร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองมีการฝึกการใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนได้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถส่งผลให้เกิดการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ปิยะวรรณ ช่างทอง (2559, หน้า 158-159) และเยาวมาลย์ อรัญ (2560, หน้า 87) ที่ได้การศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพบว่ากระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ดขี นึ้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชัชพิชณา วรวงศ์ (2557, หน้า 112-113) ณัฐสิตา สมสมัย (2556, หน้า 89) วีระพร ลาทอง
(2555, หน้า 136) และอรพิน ควรสุวรรณ (2555, หน้า 99) ที่ได้ทำ�การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันดี
สิงห์แฮด (2556, หน้า 117) และปิยะวรรณ ช่างทอง (2559, หน้า 158-159) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ในด้านความพึงพอใจของผูเ้ รียนพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันดี สิงห์แฮด (2556, หน้า 117)
ปิยะวรรณ ช่างทอง (2559, หน้า 158-159) และเยาวมาลย์ อรัญ (2560, หน้า 87) จากการศึกษางานวิจัย
ทั้งหมดที่กล่าวถึง พบว่า การจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถส่งผลให้เกิดการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นได้
จากปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
สื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ เพื่อนำ�ไปสู่
การคิดเป็นทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งยังเป็น
แนวทางให้ครูและผูส้ นใจทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะสำ�คัญในการเรียน
ที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับสือ่ แอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้ พือ่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อ
แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับสือ่ แอปพลิเคชันทีส่ ร้างขึน้
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ที่สามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ ความสนใจผ่านเนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งมีการกำ�หนดเป้าหมายเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างชัดเจน สามารถทำ�กิจกรรมแบบรายบุคคลหรือทำ�กิจกรรมแบบกลุม่ โดยครูเป็นผูค้ อยแนะนำ�ช่วยเหลือ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการเลือกและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการหาคำ�ตอบ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือค้นคว้าในสิ่งที่ยังไม่รู้หรือใช้ในการแก้ปัญหา
โดยการสืบเสาะค้นหา ผ่านการสังเกต ทดลองสร้างแบบจำ�ลอง และวิธีการอื่น ๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ความหมายของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (Learning Cycle) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแ้ บบหนึง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์การศึกษาได้คดิ ค้นขึน้ มา เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถใช้วธิ กี ารสืบเสาะ
หาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ทีต่ อ้ งอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบ
ความรูห้ รือประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายด้วยตนเอง ซึง่ ไม่เน้นการสอนแบบบรรยายหรือบอกเล่า
หรือให้ผเู้ รียนเป็นผูร้ บั เนือ้ หาวิชาต่าง ๆ จากครู หากแต่ครูจะต้องกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
ความหมายของแอปพลิเคชัน
โปรแกรมทีอ่ ยูใ่ นระบบปฏิบตั กิ ารหรือเป็นกลุม่ ของโปรแกรมทีผ่ ใู้ ช้งานได้ท�ำ การติดตัง้ ไว้ โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้โดยตรง ซึง่ การทำ�งานของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตามทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโปรแกรม
ได้ออกแบบ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
นาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร สำ�นักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 4 ห้องเรียนที่จัดกลุ่ม
เข้าห้องเรียนแบบคละความสามารถและสติปัญญาจำ�นวนผู้เรียน 174 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
นาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร สำ�นักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 42 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
3. เนือ้ หาในการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้น�ำ มาจากหลักสูตรกลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาหลวง โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดำ�รงชีวติ มาตรฐาน
ว 1.2 ม. 4-6/2-7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ จำ�นวน 4 เรื่องดังนี้
การรักษาดุลยภาพของน้ำ�และสารในร่างกาย การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด การรักษาดุลยภาพ
ของอุณหภูมิภายในร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกัน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จำ�นวน 4 ชุด พร้อมคู่มือการใช้งานสำ�หรับครูจำ�นวน 4 เล่ม
ขั้ น ตอนการสร้ า ง (1) ศึ ก ษาและสร้ า งตารางการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและการออกแบบมาสร้ า ง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการและทฤษฎี (2) ดำ�เนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือครู (3) นำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบด้วยตนเองก่อน
แล้วนำ�เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสม
ก่อนนำ�เสนอผู้เชี่ยวชาญ และ (4) ปรับปรุง แก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและจัดทำ�ฉบับทดลอง
เพื่อนำ�ไปใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบสื่อของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือครู โดยใช้แบบประเมิน พบว่า มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.84 และมีคุณภาพด้านการออกแบบสื่อในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88
การหาประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองกับกลุม่ ใกล้เคียงเพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ โดยการหาประสิทธิภาพมีการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ (1) ทดลองครั้งที่ 1 กลุ่มเล็ก ทำ�การทดลองกับ
ผู้เรียนจำ�นวน 4 คน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 67.03/68.89 (2) ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่ม
กลาง ทำ�การทดลองกับผู้เรียนจำ�นวน 9 คน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 70.05/71.67
และ (3) ทดลองครั้งที่ 3 กลุ่มใหญ่ ทำ�การทดลองกับผู้เรียนจำ�นวน 30 คน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เท่ากับ 81.18/83.41
2. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นมาตราส่วน มี 3 ระดับ
		 ขั้นตอนการสร้าง (1) ศึกษาและสร้างตารางวิเคราะห์สำ�หรับการวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ละหัวข้อเรื่องที่กำ�หนด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน (2) สร้างตาราง
การออกแบบการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3) สร้างเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณา
ภาพรวม (holistic rubric scoring) ในการปฏิบตั งิ าน กำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนแยกตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินทักษะของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, หน้า 1) (4) เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไข และ (5) นำ�แบบประเมินไปใช้
การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ (1) ประเมินดัชนี IOC เพือ่ หาความสอดคล้องของจุดประสงค์กบั เกณฑ์
การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่าทุกข้อค่าดัชนีสอดคล้องมากกว่า 0.60 ตามเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ และ (2) หาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (reliability) โดยการประเมินลงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมิน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงความเห็นสอดคล้องทุกข้อ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
		 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ ใช้ส�ำ หรับวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ โดยเป็นข้อสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนจำ�นวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
หลังเรียนจำ�นวน 30 ข้อ ทีเ่ ป็นข้อสอบคูข่ นานกัน ขัน้ ตอนการสร้าง (1) ศึกษาและสร้างตารางวิเคราะห์ส�ำ หรับ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละหัวข้อเรื่องที่กำ�หนด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ต่อผู้เรียน (2) สร้างตารางการออกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
(3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบและแก้ไข (4) หาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ คัดเลือกข้อที่เหมาะสม และ (5) นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้
การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การหาคุณภาพของเครื่องมือ (1) ประเมินดัชนี IOC เพื่อหาความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ปรากฏว่า ปรากฏว่าทุกข้อค่าดัชนีสอดคล้องมากกว่า 0.60
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ (2) หาค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ตั้งแต่
0.20 ขึ้นไป โดยมีข้อที่ผ่านเกณฑ์และเลือกมาใช้จริงจำ�นวน 30 ข้อ และ (3) นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปหาค่าความเชือ่ มัน่ (rtt) จากสูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.87 แล้วนำ�ไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างจริง
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นมาตาราส่วน มี 5 ระดับ
		 ขั้นตอนการสร้าง (1) ศึกษาและสร้างตารางวิเคราะห์สำ�หรับการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
หัวข้อเรื่องที่กำ�หนด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน (2) สร้างตารางการออกแบบการประเมิน
ความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ (3) สร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) นำ�แบบประเมินความพึงพอใจทีส่ ร้างขึน้
เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำ�แนะนำ�แก้ไขปรับปรุง และ (5) นำ�ไปแบบประเมินไปใช้
การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้องของ
แบบประเมินความพึงพอใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ (1) ประเมินค่า IOC หาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ ปรากฏว่า
ทุกข้อค่าดัชนีสอดคล้องมากกว่า 0.60 ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ และ (2) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (cronbach) ได้เท่ากับ 0.78
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูล และดำ�เนินใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนาหลวง สำ�นักงานเขตทุ่งครุ
จำ�นวน 42 คน ได้ดำ�เนินการตามลำ�ดับดังนี้
1. การเตรียมการ ผูว้ จิ ยั จัดเตรียมผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ขอ้ มูล
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อม
2. ทำ�การทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
จำ�นวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 50 นาที
3. ดำ�เนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จในแต่ละชุด ทำ�ทั้งหมด 4 ชุด
4. ทำ�การทดสอบหลังเรียน (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
จำ�นวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 50 นาที
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
6 นำ�ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างไปทำ�การตรวจวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุป
ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนำ�ผลการประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน 3 ทักษะได้แก่ ทักษะการสังเกต
ทักษะการจำ�แนกประเภท และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล อ้างอิงจากข้อมูลการประเมินแบบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อ้างอิงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยนำ�ผลการทำ�แบบทดสอบของผูเ้ รียนก่อนและหลังเรียนมา
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติ t test (dependent sample)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำ�ผลการทำ�แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือครู มีคุณภาพด้านเนื้อหาที่ประเมินจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า คุณภาพด้านเนือ้ หาอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.84 และคุณภาพด้านการออกแบบสือ่
พบว่า มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 มีประสิทธิภาพ 81.18/83.41 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำ�หนด ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง คำ�นำ� สารบัญ สารบัญภาพ
ผังมโนทัศน์ คำ�แนะนำ�ในการใช้ชดุ กิจกรรมสำ�หรับผูเ้ รียน เวลาทีใ่ ช้ มาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั จุดประสงค์
การเรียนรู้ สือ่ แอปพลิเคชัน ขัน้ ตอนการดำ�เนินกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้
ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังมีส่วนประกอบสำ�คัญคือ สื่อแอปพลิเคชัน
ในขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
ความสนใจ ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น รวมทั้ ง กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ทงั้ หมด 7 กิจกรรม ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุด เป็นส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และคู่มือครูประกอบด้วย คำ�นำ� สารบัญ คำ�อธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กำ�หนดการ
จัดการเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ คำ�แนะนำ�ในการใช้ชุดกิจกรรมสำ�หรับครู จุดประสงค์ประจำ�ชุดกิจกรรม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 สำ�รวจและค้นหา ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4
ขยายความรู้ ขั้นที่ 5 ประเมินผล เฉลยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ภาพ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือครู และสื่อแอปพลิเคชัน
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2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ มีผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
		 ผลพบว่าผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1-4 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) โดยรวม เท่ากับ 2.54 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ .47 ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
3. ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตาราง 1
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การทดสอบ

จำ�นวนผู้เรียน
(n)

ก่อนเรียน
หลังเรียน

42
42

คะแนน
คะแนน
เต็ม
30
30

X

SD

11.98
25.02

2.41
3.12

∑D

∑D2

t

548

7624

22.03*

* ค่า t มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .05 df 42 = 1.6820)
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ ผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( X ) โดยรวม
เท่ากับ 4.28 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .54
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และคุณภาพด้านการออกแบบสื่อ พบว่า
คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 มีประสิทธิภาพ 81.18/83.41
2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ มีผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

79

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 4 No. 2 July - December 2020
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

3. ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.28 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่าง
เรียนโดยเฉลีย่ ร้อยละ 81.18 และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนเฉลีย่ ร้อยละ 83.41 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์
80/80 ทีก่ �ำ หนดไว้ ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากเหตุผลดังต่อไปนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้ผา่ นการตรวจ
โดยผู้เชี่ยวชาญในความถูกต้องของด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบสื่อ แล้วจึงนำ�ไปหาประสิทธิภาพ โดย
ทำ�การทดลองแบบ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ โดยจัดกลุ่มผู้เรียนเข้าเป็นกลุ่มย่อย ตามเกณฑ์การ
จัดกลุม่ การเรียนแบบร่วมมือแบบคละกัน จึงเชือ่ ถือได้วา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ โดยในส่วนของเนือ้ หาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การสร้างตารางวิเคราะห์เนือ้ หา
และการออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับหลักการ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม เครื่องมือ สื่อ วิธีการวัดผล
และการประเมินผล เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบการสร้างชุดกิจกรรม การเรียนรู้และเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมทั้งการออกแบบชุดกิจกรรมให้น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาและส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะบทเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเนื้อหา
เข้าใจยากทำ�ให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีสื่อ
แอปพลิเคชันมาช่วยในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพร
ลาทอง (2555, หน้า 136) ในด้านการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม การวัดและประเมินผล
2. ผลการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
สำ�หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการจำ�แนกประเภท และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ในแต่ละชุดจะมีการวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) โดยรวม เท่ากับ 2.54 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
0.47 ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 กิจกรรม
ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบตามหลักการ จุดประสงค์การเรียนรู้ ความเหมาะของกิจกรรม และผ่านการ
ลงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 กิจกรรม
ในแต่ ล ะชุ ด กิ จ กรรมเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561, หน้า 14) และ
80

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 4 No. 2 July - December 2020
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

งานวิจยั ของ เยาวมาลย์ อรัญ (2560, หน้า 87) ซึง่ สอดคล้องในเรือ่ งของการกำ�หนดเกณฑ์ การจำ�แนกเกณฑ์
ที่เหมาะสม ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
สื่อแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีการสร้างอย่างเป็นระบบ
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ และปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบสื่อแนะนำ�
ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ
ประเมินหาค่าความสอดคล้องของข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์ ทำ�ให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาและมีการจัดลำ�ดับเนือ้ หาจากง่ายไปสูเ่ นือ้ หาทีย่ าก จึงทำ�ให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ ช่างทอง (2559, หน้า 158-159)
และงานวิจยั ของ วีระพร ลาทอง (2555, หน้า 136) ซึง่ สอดคล้องในส่วนของวัตถุประสงค์ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การศึกษาและมีการจัดลำ�ดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแอปพลิเคชันโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์ สำ�หรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้สอนได้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดเตรียมสื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล มีการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในกลุม่ ของตัวเอง ช่วยเหลือกัน ผูเ้ รียนได้รบั ความสนุกสนานในการเรียนรูม้ ากกว่าการเรียน
ตามลำ�พัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวมาลย์ อรัญ (2560, หน้า 87) มีการออกแบบเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ซึ่งมนุษย์มีความต้องการจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 การนำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ควรจัดเวลาในการจัดการเรียนรู้ ให้มีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความแตกต่างในด้านความรู้ความสามารถระหว่างบุคคลเป็นสำ�คัญ เพื่อประโยชน์
ในการทำ�ความเข้าใจของผู้เรียนได้มากขึ้น
1.2 ก่อนใช้วิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูต้องเข้าใจในวิธีการอย่างถ่องแท้ และเตรียม
การให้เป็นระบบตามขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ควรจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนตระหนักถึงความสำ�คัญของการให้ความร่วมมือ
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แก่กลุ่ม และขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ อีกทั้ง ต้องตรวจสอบและเตรียมชุดกิจกรรม การเรียนรู้ให้พร้อม
ที่สำ�คัญต้องให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของตน
		 1.3 ครูควรจัดบรรยากาศในการเรียนให้เป็นไปในเชิงบวกและสร้างสรรค์ได้แก่ สร้างบรรยากาศ
ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ การยอมรับ ครูคอยดูแลให้คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ ช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขเมื่อ
ผู้เรียนมีปัญหา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาผลของวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และผลการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้อื่น ๆ ในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เพือ่ ศึกษาความสอดคล้องของผลการศึกษาวิจยั อันเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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