บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาดังนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1.1 เพื่ อสร างและหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ดาราศาสตร เรื่ อง
ดาวฤกษ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษระหวางกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5
1.1.3 เพื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องดาวฤกษ ระหว างการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรกับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูดาราศาสตร เรื่อง ดาวฤกษ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ
80/80
1.2.2 ผูเรี ยนที่ ได รั บการจัดการเรียนรู โดยใช ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ดาราศาสตร มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
1.2.3 ผู เรี ยนที่ ได รั บการเรียนรู โดยใช ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูดาราศาสตรมี คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ
1.3 การดําเนินการวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 6 หอง 243 คน
2) กลุมตัวอยาง คื อ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หอง 62 คน ไดจากการสุม
แบบกลุม (cluster random sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุมและสุมกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 38 คน เปนกลุมทดลองโดยจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
ดาราศาสตร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 24 คน เปนกลุมควบคุมโดยจัดการเรียนการรู
แบบปกติ
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1.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
(1) แผนการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร เรื่องดาวฤกษ
จํานวน 6 แผน 14 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเทคนิคการสอนแบบการเรียนรู
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) มีขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป ขั้นที่ 4 ขยายความรู และขั้นที่ 5 ประเมิน
(2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติเรื่องดาวฤกษ จํานวน 6 แผน 14 ชั่วโมง
เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยใชแนวการสอนตามหนังสือเรียนของ สสวท. มีขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การ
สรางความสนใจ ขั้นที่ 2 การสํารวจและคนหา ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงขอสรุป ขั้นที่ 4 การขยายความรู
และขั้นที่ 5 การวัดผลและประเมินผล
(3) ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ จํานวน 4 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมาย องคประกอบและแหลงกําเนิดดาวฤกษ
ชุดที่ 2 การกําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ
ชุดที่ 3 สมบัติของดาวฤกษ
ชุดที่ 4 ระบบดาวฤกษและมวลของดาวฤกษ
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องดาวฤกษ ลักษณะเปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด
ของบลูมที่มีการปรับปรุงใหมในป 1990 โดยแอนเดอรสันและแครทโวหท จําแนกระดับพฤติกรรมการ
เรียนรูการวัดดานพุทธพิสัยเปน 5 ระดับ คือ 1. ความจํา 2. ความเขาใจ 3. การประยุกต 4. การวิเคราะห
และ 5. การประเมิน ซึ่งใชทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูชุดเดียวกัน
1.3.3 คุณภาพของเครื่องมือ
1) แผนการจัดการเรียนรู โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (ดังรายชื่อใน
ภาคผนวก) ตรวจสอบความสอดคลอง ความตรงของเนื้อหาและจุดประสงค ตลอดจนขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งมีการปรับปรุงตามคําแนะนํากอนนําไปใช
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดคาความสอดคลอง (IOC) ที่มีคา
ตั้งแต 0.67 มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.23 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 – 0.60 และ
คาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.867
1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.4.1 การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1.4.2 การทดลอง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมดาราศาสตรควบคูกับ
การใชชุดกิจกรรมกับกลุมทดลอง และใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับกลุมควบคุมใชเวลาสอน
14 ชั่วโมง
1.4.3 การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับการทดสอบกอนเรียนและใชทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม

39
1.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหตรวจสอบสมมติฐานที่กําหนดไว ดังนี้
1.5.1 หาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ดาราศาสตร เรื่องดาวฤกษ ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
1.5.2 เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวฤกษระหว างกอนและหลังการ
จั ดการเรี ยนรู โดยใช ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรูดาราศาสตร ของผู เรียนกลุมทดลอง โดยใชคาสถิติ t-test
ประเภทไมอิสระ (dependent sample t-test)
1.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดาวฤกษระหวางการจัดการเรียนรูโดย
ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร กับการจั ดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ ของผู เรียน โดยใช
คาสถิติ t-test ประเภทอิสระ (independent sample t-test)
1.6 การสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้
1.6.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ มีคาเทากับ
82.41/80.07
1.6.2 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องดาวฤกษของผูเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
1.6.3 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องดาวฤกษของผูเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรสูงกวาการจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. อภิปรายผล
ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสรุปผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลตามลําดับดังนี้
2.1 การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรเรื่องดาวฤกษ ทั้ง
4 ชุด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองมีคาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เนื่องจากกิจกรรมตางๆ
ในชุดกิจกรรม มีการเตรียมความพรอมดานเนื้อหา สื่อที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีการทดลอง มีปญหาหรือ
คําถามทาทายและกระตุนการเรียนรูของผูเรียน มีคําตอบใหผูเรียนตรวจสอบ ทําใหสามารถเรียนรูอยาง
ตอเนื่องดวยตนเองได และในการทํากิจกรรมก็มีกระบวนการทั้งการสืบคนคนควาขอมูล การนําเสนอ การ
ทําการทดลอง ทําใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่หลากหลาย ทําใหชุดกิจกรรมการ
เรียนรูดาราศาสตรนี้เปนการจัดการเรี ยนรูที่เนนการเรี ยนรูด วยตนเองและการมีสวนรวมตอการสราง
ความรูดวยตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ และวันวิสาข ศรีวิไล (2556) ที่ไดสรางชุดกิจกรรม เรื่องพืช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 82.06/84.11 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
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รวมทั้งในทุกขั้นตอนของการสรางชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดทําการศึกษาทุกขั้นตอนอยางระ
เอียดและมีการวางแผนการจัดทําชุดกิจกรรมอยางเปนระบบ มีหลักการสรางโดยการศึกษาหลักการจาก
นักวิชาการและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข องทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบและปรั บปรุง
ชุดกิจกรรมจากการเสนอความคิดและการแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
2.2 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูดาราศาสตร(กลุมทดลอง) หลังเรียนและกอนเรียนแตกตาง โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนเฉลี่ยของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนของผูเรียนที่จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร(กลุมทดลอง) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนที่จัดการเรียนรูดวยการสอนปกติ (กลุมควบคุม)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นั้นเปนเพราะวาการเรียนดวยชุดกิจกรรม
เปนการเรียนที่มีความแตกตางจากการเรียนดวยการสอนปกติ ทําใหผูเรียนมีความรูสึกแปลกใหม ใหความ
สนใจมากขึ้น และมีกิจกรรมการเรียนรูที่แนนการสืบเสาะ โดยผูเรียนตองมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน
ทําใหผูเรียนมีความอยากรู อยากหาคําตอบจึงพยายามสืบเสาะความรูทั้งในและนอกห องเรียน อีกทั้ ง
ผูวิ จั ยได ศึกษาเนื้ อหา ตั วชี้ วั ดและมาตรฐานของหลักสูตรอยางละเอียดและรอบคอบ กิจกรรมที่มีใน
ชุดกิจกรรมก็ยังเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนมีบทบาทแคคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําเทานั้น จึงได
ความรูและการรวมมือของผูเรียน เกิดการเรียนรูแบบกลุมที่มีการพัฒนาทั้งดานปญญาและอารมณ ในการ
อยูรวมกันในสังคม เพราะเกิดภาวะผูนํา ผูตาม การรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น การเคารพมติ
ของกลุม ฝกความเสียสละ มีการชวยเหลือกันจนเกิดความสามัคคีในกลุม
นอกจากนี้ในชุดกิจกรรมยังออกแบบมาโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน จึงมีรูปแบบ
กิจกรรมที่ หลากหลาย ส งผลใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและเกิดองคความรูที่ศึกษามาดวยตนเอง
สอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ (2523) ที่กลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมที่วา ชวยใหการเรียนเปน
อิสระจากผูสอนสามารถเรียนไดตลอดเวลาและฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูไดดวยตนเอง

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
3.1.1 ในการนําชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรไปใช ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหา ทํา
การทดลองกอน เพื่อหาขอบกพรองและการแกไขปรับปรุงกอนนําไปใชการจัดการเรียนรูจริง รวมทั้งควร
เตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อการการเรียนรู ใหพรอมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3.1.2 กอนการจัดกิจกรรมครู ผูสอนควรอธิบาย วิธี การใช การทํ ากิ จกรรม และการ
ประเมินในการใชชุดกิจกรรม เพื่อผูเรียนจะไดทราบและมีความเขาใจกอนใชชุดกิจกรรม
3.1.3 ครูผูสอนมีบทบาทคอยดูแล ชี้แนะ ติ ดตามการทํากิจกรรมของผู เรียน เพื่อให
คําแนะนําชวยเหลือเมื่อประสบปญหาจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม
3.1.4 ครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู โดยการกระชับเวลาในการจัด
เรียนรู แตเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจในการเรียนรู
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3.1.5 ครูผูสอนควรเนนย้ําใหผูเรียนทําชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ ซื่อสัตย
และเต็มความสามารถ
3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรศึกษาตัวแปรตามเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการการคิดวิเคราะห เพื่อเปนการพัฒนาตอวารูปแบบการจัดการเรียนรู
เชนนี้สามารถพัฒนาและปลูกฝงกระบวนการคิดได
3.2.2 ควรศึกษาโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมนี้ในวิชาวิทยาศาสตรกับ
แขนงรายวิชาเคมี ชีววิทยา รวมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมสําหรับการจัดการเรียนรูใหสอดคลองเนื้อหาที่
หลากหลายออกไป เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3.2.3 ควรศึกษาขยายผล วิธีการจัดการเรียนการสอนเชนนี้ไปปรับใชกับบริบทของกลุม
ผูเรียนระดับชั้นตางๆ โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมผูเรียนที่แตกตางออกไป เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตรอีกดวย

