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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิด์ า้ นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่ง
เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาครูชนั้ ปีที่ 4 สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. หมูเ่ รียน 581410601 จ�ำนวน 14 คน ซึง่ ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 2) แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ เพือ่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มคี า่ ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 77.92/73.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 10.23
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were to 1) develop and determine the efficiency of the
activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park, and
2) study learning achievements of science process skills of preservice teachers in the Department
of General Science before and after using the activities package integrated with local historical
learning resource, Muang Sing Historical Park. The research sample consisted of 14 fourth-year
preservice teachers in the Department of General Science, section 581410601, Faculty of Education,
A Rajabhat University, selected by a purposive sampling method. The Data were collected in the
first semester of the 2018 academic year. The research instruments were 1) the activities package
integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical Park, to promote science
process skills; and 2) the science process skills achievement test. The research findings revealed
that 1) the activities package integrated with local historical learning resource, Muang Sing Historical
Park, to promote science process skills had efficiency value of 77.92/73.03 correspond with criterion
75/75; and 2) preservice teachers, who learned with the activities package integrated with local
historical learning resource, Muang Sing Historical Park, had the post-learning achievements of
science process skills higher than pre-learning achievements and the percentage of progress was
10.23.
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545) ได้กำ� หนดแนวการจัดการศึกษาส�ำหรับครูวา่ ครูควรจัดการศึกษาโดยให้ความส�ำคัญในด้านความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ครูควรจัดท�ำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ (2555, น. 30-50)
ได้ท�ำวิจัยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในการน�ำมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 สาขาวิชามาใช้ ซึ่งได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ว่า
ครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนให้มีทักษะที่
ส�ำคัญ คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะได้ผลการปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ตามมาด้วย
รวมทั้งครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความรู้ในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการบูรณาการกับ
ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีสอนแบบต่างๆ
ในอนาคต (พ.ศ. 2560-2569) หลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ควรตั้งเป้าหมายการผลิตอย่าง
ชัดเจน ซึ่งบัณฑิตควรมีคุณลักษณะส�ำคัญ กล่าวคือ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ทันสมัยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ดี มีความสามารถ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ความเป็นครู รักในวิชาชีพครู มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร
ดังนั้นกระบวนการ (process) ในการผลิตครู ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครูได้เรียนนอกชั้นเรียนนอก
สถานที่มากขึ้น ทั้งการเรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม
ร่วมกันนอกสถานศึกษาในเวลาที่เหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ต้องลดบทบาทการ
สอน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกระบวนกร (facilitator) ลดการบรรยายในชัน้ เรียน และใช้กระบวนการกลุม่ (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 93; สุวิชา วันสุดล, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, วิลาวัลย์
ด่านสิริสุข, และวันเพ็ญ ประทุมทอง, 2560, น. 170-186)
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสามารถน�ำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นอกชัน้ เรียนให้กบั นักศึกษาครูได้ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรูแ้ หล่งหนึง่ ทีม่ อี ายุยาวนาน
การน�ำอุทยานประวัติศาสตร์มาเป็นแหล่งการเรียนรู้ส่งผลให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของไทยในอดีตที่ผ่านมาและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ ซึง่ เสือ่ มสลายจากผลกระทบการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
(เนาวนิตย์ สงคราม, 2557, น. 69) นอกจากนีก้ ารน�ำเอาประเด็นของท้องถิน่ นัน้ ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ท�ำให้นกั ศึกษาครูเกิดความภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมของตนเอง สามารถเชือ่ มโยงความรูท้ อ้ งถิน่ สู่
ความรู้สากล สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัวได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการสร้างสรรค์อย่างสมดุลและ
เหมาะสมให้กับสังคมได้ จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายที่นักศึกษาครูได้เชื่อมโยงสภาพชีวิตจริงกับสิ่งที่
ได้เรียนรู้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2546, น. 67; พยุง ใบแย้ม, 2558, น. 65)
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์จำ� เป็นต้องใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารค้นหา
ความรู้จากการส�ำรวจตรวจสอบ หรือจากการทดลอง (สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556, น. 4) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ผลลัพธ์ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ครูวิทยาศาสตร์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพได้ แต่อย่างไร
ก็ตามครูจำ� นวนมากยังขาดทักษะการปรับเปลีย่ นดังกล่าว ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครู (Kruea-in & Buaraphan, 2014, p. 52) นอกจากนี้
ส�ำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ยังพบว่า ในขณะทีน่ กั ศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์จดั ประสบการณ์วชิ าชีพครูใน
ชัน้ ปีที่ 5 นักศึกษาครูทำ� การสอนโดยไม่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชาตรี ฝ่ายค�ำตา, 2553,
น. 3) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Jirana & Damayanti (2016, pp. 454-457) ทีพ่ บว่า นักศึกษาครูสามารถ
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จดจ�ำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่การบ่งชีน้ ไี้ ม่ได้แสดงถึงความเข้าใจในกระบวนการท�ำงาน
(working process) จึงสะท้อนได้ว่า ครูวิทยาศาสตร์และนักศึกษาครูไม่สามารถน�ำทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษางานวิจัยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจากใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (นฤมล วัฒนวิกกิจ และนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2559, น. 1559; ประภาพร
สุรินทร์, 2553, น. 22; ประภาพันธ์ บุญยัง, สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, และสมสิริ สิงห์ลพ, 2559, น.
223; ร�ำพึง โนพวน และวีระศักดิ์ ชมภูค�ำ, 2557, น. 143-144) แต่ในประเทศไทยมีงานวิจัยเกี่ยวกับชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่ มีงานวิจยั ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวทิ ยาศาสตร์และนักศึกษา
ครูจำ� นวนน้อยมาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจท�ำงานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาผลการใช้ชดุ กิจกรรมบูรณาการแหล่ง
เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูในรูปแบบ
ของการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประสาทเมืองสิงห์ ผ่านการท�ำกิจกรรมกลุ่มด้วยชุด
กิจกรรมที่ประกอบด้วยสื่อท้องถิ่นที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยน�ำสื่อท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมใน 2 ลักษณะ
คือ การน�ำนักศึกษาเข้าไปท�ำกิจกรรมยังแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์
และน�ำสื่อท้องถิ่นซึ่งหาได้จากแหล่งอื่นๆ และมีลักษณะเดียวกับที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
มาใช้ท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่างานวิจัยดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีแนวทางปรับประยุกต์เข้าหาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่า สร้างความรักและ
ความผูกพันให้กับคนในท้องถิ่นสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
2. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ด ้ า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

สมมติฐานของการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมบูรณาการการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิด์ า้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจากการใช้ชดุ กิจกรรมบูรณ
าการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ก. หมู่เรียน 581410601 จ�ำนวน 24 คน ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูชนั้ ปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ก. หมู่เรียน 581410601 จ�ำนวน 14 คน ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้
มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากความสมัครใจของนักศึกษาที่สามารถ
เข้าร่วมท�ำกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 กิจกรรม เป็นเวลา 9 ชั่วโมง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ชุ ด กิ จ กรรมบู ร ณาการแหล่ ง เรี ย นรู ้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ขัน้ ตอนการสร้างชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์
เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั เกีย่ วกับชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.2 ด�ำเนินการสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 ส่วน ดังนี้
1.2.1 ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ เพือ่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำ� หรับนักศึกษา เป็นชุดกิจกรรมทีใ่ ห้นกั ศึกษา
ใช้ศกึ ษาขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม และบันทึกผลการท�ำกิจกรรม ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เวลาท�ำกิจกรรม
9 ชัว่ โมง ดังนี้ 1) หินศิลาแลงและหินทราย 2) ลวดลายประติมากรรมของพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรและนาง
ปรัชญาปารมิตา 3) การเขียนแผนผังของโบราณสถานหมายเลข 1 และการสังเกตเงา 4) การหาความสูง
โคปุระ (ซุ้มประตู) ด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข 1 และ 5) ความหนาแน่นและแรงพยุง
ของก้อนหิน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยน�ำสื่อท้องถิ่นมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ การน�ำนักศึกษาเข้าไป
ท�ำกิจกรรมยังแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ซึ่งได้แก่กิจกรรมที่ 1-4
และน�ำสื่อท้องถิ่นที่สามารถหาได้ในแหล่งอื่นๆ และมีลักษณะเดียวกับที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เมือง
สิงห์มาใช้ท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งได้แก่กิจกรรมที่ 5
1.2.2 คูม่ อื ส�ำหรับผูส้ อนประกอบการใช้ชดุ กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยในคู่มือมี
แผนการจัดกิจกรรมจ�ำนวน 5 เรือ่ ง ทีใ่ ช้สง่ เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 13 ทักษะ
รายละเอียดดังตารางที่ 1

สุทธิปริทัศน์
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแผนการจัดกิจกรรมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทตี่ อ้ งการ
ส่งเสริมให้กับนักศึกษา
แผนการจัดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สถานที่จัด
ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม
ที่ส่งเสริมนักศึกษา
เรื่องที่ 1 หินศิลาแลงและ
• ทักษะการสังเกต เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
อุทยาน
หินทราย
สังเกตหินศิลาแลงและ
ประวัติศาสตร์
(เวลาท�ำกิจกรรม 60 นาที)
หินทรายได้อย่างถูกต้อง
เมืองสิงห์
กาญจนบุรี
เรื่องที่ 2 ลวดลาย
• ทักษะการสังเกต เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
อุทยาน
ประติมากรรมของ
• ทักษะการจ�ำแนก 1. สังเกตลวดลายทาง
ประวัติศาสตร์
พระโพธิสัตว์อวกิเตศวรและ
ประเภท
สถาปัตยกรรมของพระโพธิ เมืองสิงห์
นางปรัชญาปารมิตา
สัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี กาญจนบุรี
(เวลาท�ำกิจกรรม 90 นาที)
2. จ�ำแนกประเภทลวดลาย
ประติมากรรมของพระโพธิ
สัตว์อวโลกิเตรศวร และ
นางปรัชญาปารมิตาโดยใช้
เกณฑ์ที่ผู้เรียนก�ำหนด
เรื่องที่ 3 การเขียนแผนผัง • ทักษะการหา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
อุทยาน
ของโบราณสถานหมายเลข 1 ความสัมพันธ์
1. เขียนแผนผังแสดงส่วน ประวัติศาสตร์
และการสังเกตเงา
ระหว่าง
ต่างๆ ของโบราณสถาน
เมืองสิงห์
(เวลาท�ำกิจกรรม 120 นาที)
สเปสกับสเปส
หมายเลข 1 พร้อมกับบอก กาญจนบุรี
และสเปสกับ
ทิศทางได้ถูกต้อง
เวลา
2. ท�ำการทดลองโดยใช้
นาฬิกาแดดอย่างง่ายหามุม
ที่เงาเคลื่อนที่เทียบกับเวลา
ได้ถูกต้อง
เรื่องที่ 4 การหาความสูง
• ทักษะการวัด
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
อุทยาน
โคปุระ (ซุ้มประตู) ด้านทิศ • ทักษะการค�ำนวณ 1. ใช้ไคลโนมิเตอร์วัดและ ประวัติศาสตร์
ตะวันตกของโบราณสถาน
• ทักษะการจัด
ค�ำนวณหาความสูงโคปุระ
เมืองสิงห์
หมายเลข 1
กระท�ำและสื่อ
(ซุ้มประตู) ด้านทิศตะวันตก กาญจนบุรี
(เวลาท�ำกิจกรรม 90 นาที)
ความหมายข้อมูล ขอโบราณสถานหมายเลข 1
• ทักษะ
ได้ถูกต้อง
การพยากรณ์
2. อธิบายวิธีการหาความสูง
• ทักษะการตี
โคปุระ (ซุ้มประตู) ด้านทิศ
ความหมาย
ตะวันตกของโบราณสถาน
ข้อมูลและลง
หมายเลข 1 โดยใช้
ข้อสรุป
ไคลโนมิเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแผนการจัดกิจกรรมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทตี่ อ้ งการ
ส่งเสริมให้กับนักศึกษา (ต่อ)
แผนการจัดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สถานที่จัด
ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม
ที่ส่งเสริมนักศึกษา
เรื่องที่ 5 ความหนาแน่น
• ทักษะการจัด
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
คณะ
และแรงพยุงของก้อนหิน
กระท�ำและสื่อ
1. ออกแบบการทดลองและ ครุศาสตร์
(เวลาท�ำกิจกรรม 180 นาที)
ความหมายข้อมูล ท�ำการทดลองเพื่อหาความ
• ทักษะการลง
หนาแน่นของหินศิลาแลง
ความคิดเห็นจาก และหินทราย
ข้อมูล
2. ออกแบบการทดลองและ
• ทักษะการตั้ง
ท�ำการทดลองเพื่อหาแรง
สมมติฐาน
พยุงของหินทรายเมื่ออยู่ใน
• ทักษะการ
ของเหลวต่างชนิดกัน
ก�ำหนดนิยามเชิง 3. ค�ำนวณเพื่อหาความหนา
ปฏิบัติการ
แน่นของวัตถุได้
• ทักษะการ
4. อธิบายความแตกต่าง
ก�ำหนดและ
ระหว่างความหนาแน่นของ
ควบคุมตัวแปร หินศิลาแลง และหินทราย
• ทักษะการทดลอง ได้ถูกต้อง
• ทักษะการตี
5. อธิบายความหมายของ
ความหมาย
ความหนาแน่นได้ถูกต้อง
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป
1.3 น�ำชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้กับนักศึกษา จากนั้นผู้วิจัยเลือกใช้ส่วนของกิจกรรม
ในชุดกิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50 – 1.00 ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้พบว่า กิจกรรม 5 กิจกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
1.4 น�ำชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 571410601 (ห้อง 1) และ 571410602 (ห้อง 2) จ�ำนวน
40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินตามขั้นตอนดังนี้
1.4.1 น�ำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 571410602 เป็น
รายบุคคล จ�ำนวน 6 คน ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั คัดเลือกจากนักศึกษา
ที่ยินดีเข้าร่วมท�ำกิจกรรมในวันเวลาที่กำ� หนด พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 66.67/66.67 จากนั้น
ผู้วิจัยน�ำชุดกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข
1.4.2 น�ำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 หมูเ่ รียน 571410602 เป็นกลุม่ เล็ก
จ�ำนวน 12 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ยินดี
เข้าร่วมท�ำกิจกรรมในวันเวลาที่ก�ำหนด พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเป็น 68.65/62.22 จากนั้นผู้วิจัย
น�ำชุดกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข
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1.4.3 ด�ำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพภาคสนาม โดยน�ำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 571410601 จ�ำนวน 22 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง
ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ยินดีเข้าร่วมท�ำกิจกรรมในวันเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการรับ
ประกันประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 77.92/73.03
1.5 น�ำชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เพื่อน�ำมาสร้างแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 60 ข้อ โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ซึ่งข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ได้ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
พัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากแนวคิดของ Devadasa (2007) และ SOLpass (2013)
2.3 น� ำ แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ท่ี ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจประเมินความถูกต้องของแบบวัด โดยพิจารณาจากดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค�ำถามกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัด ซึ่งพบว่า
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00
2.4 น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.5 น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 หมูเ่ รียน
571410601 (ห้อง 1) และ 571410602 (ห้อง 2) จ�ำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อ
หาค่าคุณภาพของแบบทดสอบ โดยน�ำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) คัดเลือกข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความยากง่าย
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่งพบว่า แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ระหว่าง 0.20 – 0.70 และมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.25 – 0.80
2.6 น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทคี่ ดั เลือกไว้ 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 4 หมูเ่ รียน 571410601 (ห้อง 1) และ 571410602 (ห้อง 2) จ�ำนวน 40 คน เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ ของ
คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สูตร KR-20 (พิชิต ฤทธ์จรูญ, 2560, น. 157) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 0.74
2.7 น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขออนุมัติก�ำหนดการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาต่อคณบดีคณะครุศาสตร์
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เพื่อขอด�ำเนินกิจกรรม
3. เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเจาะจง โดยเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ หมู่เรียน 581410601 จ�ำนวน 14 คน ให้ท�ำกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 30 ข้อ เวลา 50 นาที
5. ผูว้ จิ ยั อบรมให้ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบั กลุม่ ตัวอย่าง เป็น
เวลา 2 ชัว่ โมง ตลอดจนชีแ้ จงการท�ำกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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6. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งท� ำ กิ จ กรรมประกอบการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษา ทั้งหมด 5 กิจกรรม เป็นเวลา 9 ชั่วโมง ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างท�ำกิจกรรมที่
1-4 ในระยะเวลา 1 วัน จ�ำนวน 6 ชั่วโมง ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ และกลุ่มตัวอย่างท�ำ
กิจกรรมที่ 5 อีกหนึ่งวัน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน โดยท�ำกิจกรรมที่คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ก่อนการท�ำกิจกรรมผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่ควรน�ำชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เพื่อให้ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
7. เมื่อสิ้นสุดการท�ำกิจกรรม จึงท�ำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบบวัดเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนจ�ำนวน 30 ข้อ
เวลา 50 นาที
8. น�ำคะแนนจากการตรวจแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์โดยวิธีทาง
สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเทียบกับเกณฑ์ 75/75
ปรากฏผลแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรม
E1
E2
E1/ E2
แปลผล
ชุดกิจกรรมบูรณาการการแหล่งเรียนรู้
77.92 73.03 77.92/73.03 มีประสิทธิภาพ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบูรณาการการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.92/73.03 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการฝึก
ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการฝึก
ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนความ
ร้อยละ
ก่อนเรียน
คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย ก้าวหน้าเฉลี่ย ของความ
(30 คะแนน)
ก่อนเรียน
(30 คะแนน)
หลังเรียน
ก้าวหน้า
20.79

69.30

23.86

79.53

3.07

10.23

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 20.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.30 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 23.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 79.53 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 10.23 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึก
ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ เพือ่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.92/73.03 เป็นไปตามเกณฑ์
75/75 แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปใช้ได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงษ์
(2556, น. 11) ที่ว่า ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ถ้ามีค่าต�่ำกว่าเกณฑ์ไม่เกิน
2.5% รวมทั้ง ค่า E1 หรือ E2 ที่ค�ำนวณได้จากการทดสอบประสิทธิภาพจะต้องใกล้เคียงกัน ห่างกัน
ไม่เกิน 5% นอกจากนี้ การที่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปใช้ได้ อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสร้างชุดกิจกรรมตามแนวทางการสร้างชุดการเรียนการสอนของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2561,
น. 29-31) ดังนี้ 1) เลือกหัวข้อ 2) ก�ำหนดเนื้อหาที่จะจัดท�ำชุดการเรียนการสอน 3) เขียนจุดประสงค์ใน
การจัดการเรียนการสอน 4) สร้างแบบทดสอบ 5) จัดท�ำชุดการเรียนการสอน 6) จัดท�ำแผนการเรียนรู้
ที่มีกิจกรรมหลากหลาย เน้นผู้เรียนมีบทบาทส�ำคัญ ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการคิด ตลอดจนให้ผู้เรียน
ท�ำงานร่วมกับคนอืน่ 7) รวบรวมและจัดท�ำสือ่ การเรียนการสอน และเมือ่ ด�ำเนินการสร้างชุดกิจกรรมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพก่อนน�ำไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุไรรัตน์ ยามาเร็ง (2554, น. 41-42) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่เรียนรายวิชาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะจง
ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มปี ระสิทธิภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์
คือ 83.57/84.07
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิด์ า้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการฝึกด้วยชุดกิจกรรมบูรณ
าการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 20.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.30 คะแนนเฉลีย่
หลังเรียน 23.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.53 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลีย่
เท่ากับ 3.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10.23 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก ชุดกิจกรรม
บูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีกจิ กรรม
หลากหลายให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ให้ผเู้ รียนท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ฝึกกระบวนการคิด
และมีการบูรณาการกับประวัติศาสตร์ ดังค�ำกล่าวของ ทัสริน โตนุช และ วรนุช แหยมแสง (2560, น.
21-22) ที่ว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นหนึ่งในรูปแบบของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะท�ำให้
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ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน โดย
การจัดการเรียนการสอนตามแบบบูรณาการนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของการเชื่อม
โยงในแต่ละวิชาที่มีต่อกัน และการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นเป็นแนวทางส�ำคัญของการปฏิรูปการ
จัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง สร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ หรือที่
เรียกว่า Learning by doing ซึง่ เป็นภารกิจทีผ่ สู้ อนในยุคการศึกษา 4.0 ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Almario (2015, p. 6-10) ทีศ่ กึ ษาผลการใช้วธิ กี ารสอนร่วมกับนวัตกรรมในการสอนวิชาชีววิทยา
ทัว่ ไปต่อผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีไ่ ม่ใช่สายวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ในสถาบันการเรียนรูก้ ารบริหารการเมืองการปกครอง (government-managed higher
learning institution) ในประเทศฟิลิปปินส์ ชุดการสอนของวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 3 ถูกน�ำมาใช้ร่วม
กับวิธีการสอนที่เป็นตัวแทนหลากหลายวิธี (multiple representation approach) และวิธีการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ (collaborative teaching and learning approach) โดยน�ำมาเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิม (traditional approach) ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากคะแนนของนักเรียนในการทดสอบความรู้เดิม
และใช้เกณฑ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้มาจากการวิเคราะห์การอภิปราย
กลุ่มย่อยของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสูงขึ้น
เมื่อเรียนด้วยชุดการสอนร่วมกับวิธีการสอนตัวแทนหลากหลายวิธีและวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผูส้ อนควรใช้เวลาในการศึกษาชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ 1-2 เดือน รวมทัง้ ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง เพือ่ สร้างความเข้าใจในกิจกรรม
ทั้งหมด
2. การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งอยู่ในคู่มือส�ำหรับผู้สอนประกอบการใช้ชุดกิจกรรม และเมื่อผู้สอนน�ำเกณฑ์การประเมินดัง
กล่าวไปใช้อาจไม่สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน ดังนั้นก่อนการใช้ชุดกิจกรรม ผู้สอนควร
ทดสอบพืน้ ฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนเพือ่ ให้ทราบถึงระดับความสามารถทีแ่ ท้จริง
ตลอดจนปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับผูเ้ รียน ให้สามารถวัดและประเมินผลกับผูเ้ รียนของตนเอง
ได้จริง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวิชาอื่นๆ หลากหลายสาขา
วิชา ตลอดจนมีการน�ำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของการเชิญวิทยากร
ในชุมชนมาให้ความรู้ หรือมีการน�ำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริงได้
2. ควรมีการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
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