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การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง  การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลเิคช่ัน iTunes U 
 

ฐิติวรดา  ชนัขนุทด* 
__________________________________________________________________________________ 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80     
2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวธีิการเรียนดว้ย
บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U 3) เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดย 
การจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U 4) เพื่อพฒันาความมีจิตวทิยาศาสตร์ 
โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  โดยใชแ้บบแผนการวจิยัเป็นแบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 37 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t-test แบบ Paired Samples T-test ผลการวจิยัพบวา่ 

1. บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80.76/83.10   

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกก่อนเรียนและหลงัเรียน   โดยวธีิการ
เรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U พบวา่ คะแนนความรู้ทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3. ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์
ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน 

4. ผลการพฒันาความมีจิตวทิยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U  พบวา่ นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียนดว้ยโดยการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก   

 

ค าส าคัญ :     การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์      บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
                      iTunes U  
_________________________________________________________________________________ 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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บทน า  
 ปัจจุบนัส่ือและเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวติของมนุษย  ์ ท าใหม้นุษย ์ 
สามารถเรียนรู้จากหลายช่องทางและหลายรูปแบบ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองโดย
เรียนผา่นส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีมีการน าเสนอความรู้หลากหลาย  และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยครูผูส้อนมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย เลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มี ความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน ซ่ึงส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลย ีและ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียงเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 27)   

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้โดยร่วมกนั
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ 
ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใชใ้นการด ารงชีวติในสังคมแห่งความเปล่ียน 
แปลงในปัจจุบนั ครูยคุใหม่จึงจ าเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั   ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปเพื่อ
การใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความคงทนและสามารถน ามาปรับใชก้บับริบทต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(วจิารณ์ พานิช, 2555 :11)   

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์โดยมีความมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ
มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้และแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอนการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย  เพื่อใหไ้ดท้ั้งกระบวนการและความรู้จากวธีิการ
สังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง น าความรู้ความเขา้ใจในวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์สังคมและการด ารงชีวติ รวมทั้งการพฒันากระบวนการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ทกัษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจ  การเป็นผูท่ี้มีจิตวทิยาศาสตร์มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์(ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 2-3) 
 ในปัจจุบนัโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวทิยานุกูล” อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ไดจ้ดัการเรียนการสอน
ของครูใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดยการ
น าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนการสอน และมีการพฒันาครูโดยใชบ้ทเรียนออนไลน์
ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U มาใชก้บันกัเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในพฒันานกัเรียนในดา้น
ทกัษะการคิดวเิคราะห์คิดสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ และมีเทคนิค การสอนในรูปแบบต่าง ๆ ออก 
แบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหห้ลากหลาย เพื่อตอบสนอง    ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  กระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดกระบวนการคิด ทดลอง สืบคน้ ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัได ้ 



3 

 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงความสนใจท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์   เร่ือง การสืบพนัธ์ุ
ของพืช ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ท่ีมี
กระบวนการคิด การตั้งประเด็นค าถาม การตั้งสมมติฐาน การฝึกแสวงหาความรู้ ขอ้มูล และสารสนเทศ
จากแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย โดยมีการจดักิจกรรม    การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีส าคญั
ทั้งทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเองกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีการน าความรู้ท่ีไดม้า
น าเสนอและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดความเขา้ใจ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวธีิ        การเรียน
ดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U 

3. เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U 

4. เพื่อพฒันาความมีจิตวทิยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
iTunes U 

 

สมมติฐานของการวจัิย  
1. บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
2. ผูเ้รียนมีความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ iTunes U  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
3. ผูเ้รียนมีทกักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ iTunes U อยูใ่นระดบัดี 
4. ผูเ้รียนมีจิตวทิยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่     iTunes 

U อยูใ่นระดบัดี 
 

ขอบเขตของการวจัิย  

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเสาไห ้“วมิลวทิยานุกูล”  อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 4  จ  านวนนกัเรียน 37  คน เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1   
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ตัวแปรทีศึ่กษา  
1. ตวัแปรอิสระ คือ บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U   

2. ตวัแปรตาม คือ  ผลของความรู้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และจิตวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
iTunes U   

ขอบเขตของเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U เร่ือง  การสืบพนัธ์ุ

ของพืชดอก 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ และมีจิตวทิยาศาสตร์ 
2. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เม่ือไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ iTunes U 
3. ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี   มีการวางแผนในการท างานอยา่ง

เป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนมีจิตวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  มีความรับผดิชอบ มีเหตุผล ยอมรับฟัง            ความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น และสามารถน าความไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
5. บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U สามารถเป็นแนวทางในการพฒันา        การ

เรียนการสอนใหแ้ก่ครูผูเ้สนอต่อไป 
  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง  การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U 
 ความหมายของบทเรียนออนไลน์  ศรัญญา ยีซ่า้ย (2556 : 22) ไดใ้หค้วามหมายของบทเรียน
ออนไลน์ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัคุณสมบติัและ
ทรัพยากรของเวลิด ์ไวด ์เวบ็ มาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน     การเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยอาจจดัเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการ นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนและผูท่ี้ตอ้งการเรียนเขา้มาท าการศึกษาเน้ือหาของบทเรียนท่ีได้
มีการออกแบบไว ้โดยภายในบทเรียนมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีช่วยเหลือใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาใหเ้ขา้ใจ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้งตามเน้ือหาแต่ละวชิา 
  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พิมพพ์ิษา  วบุิลศิลป์ (2559 : 32) ไดใ้หค้วามหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียน เพื่อตอ้งการทราบวา่เม่ือผูเ้รียนได้
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เรียนแลว้นั้นผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง เช่น ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ       การน าไปใช ้การวเิคราะห์ 
การสังเคราะห์ และประเมินค่า โดยใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลท่ีน่าเช่ือถือได ้
 ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ธนภรณ์ กอ้งเสียง (2558) ไดใ้หค้วามหมายของ ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการเลือกใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ต่าง ๆ 
ไดแ้ก่  ทกัษะการสังเกต ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล ทกัษะการตั้งสมมติฐาน       การควบคุมตวั
แปร ทกัษะการทดลอง ทกัษะลงขอ้สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า  เพื่อแสวงหาความรู้และแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 จิตวิทยาศาสตร์ รวสิรา นิลสุ (2559 : 34) ใหค้วามหมายของจิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง ผูท่ี้มีเจต
คติทางวทิยาศาสตร์ควรมีลกัษณะ ไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความ
ซ่ือสัตย ์ความมีระเบียบและรอบคอบ และความใจกวา้ง 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
นพรัตน์ ธิสานนท ์(2559) ไดศึ้กษาผลการใชบ้ทเรียนออนไลน์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือโดย

ใชก้ารเรียนรู้แบบโครงงานผา่นการเล่าเร่ืองดว้ยส่ือดิจิทลั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือโดยใชก้ารเรียนรู้แบบ
โครงงานผา่นการเล่าเร่ืองดว้ยส่ือดิจิทลั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองจากบทเรียนออนไลน์
ประกอบไปดว้ยขอ้ความ เสียง วดิีทศัน์ ภาพกราฟฟิก และภาพเคล่ือนไหวซ่ึงเป็นการสนบัสนุนท่ีท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

อภิญญา  ศรีจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาผลการใชบ้ทเรียนออนไลน์ การสร้างภาพเคล่ือนไหว 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนออนไลน์ การสร้างภาพเคล่ือนไหวท่ี
พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพท่ี 84.66/85.50 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และผลการเรียนเร่ือง การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์สูงกวา่นกัท่ีเรียนรูปแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล การวจิยัครัง้นี้มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
1. ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มทดลองจ านวน 5 แผน แผน

ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง             
2. หลงัจากด าเนินการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน นกัเรียนกลุ่มทดลองท า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก แบ่งออกเป็น 5 
เร่ืองยอ่ย แบบทดสอบจ านวน 6 ขอ้ต่อแผนการจดัการเรียนรู้ ตรวจเก็บคะแนน น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ 
หาค่า E1 
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3. ผูว้จิยัประเมินกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก ทุกแผน การ

จดัการเรียนรู้ตรวจและเก็บคะแนนเพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. นกัเรียนท าแบบประเมินจิตทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก หลงัเรียนการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ตรวจและเก็บคะแนนเพื่อน าไปวเิคราะห์
ขอ้มูล 

5. หลงัจากด าเนินการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผน นกัเรียนกลุ่มทดลอง
ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก จ านวน  30 
ขอ้ ตรวจเก็บคะแนน น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่า E2 

6. น าผลมาวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวจิยั  
 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าผลการด าเนินการมาวเิคราะห์ผล โดยการน าผลจากแบบประเมินกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ แบบประเมินจิตทางวทิยาศาสตร์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก โดยการทางสถิติโดยใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ใช ้T-test แบบ Paired Samples T-test   
 

ผลการวเิคราะห์ 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U   พบวา่ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากบั 80.76  และประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) มีค่าเท่ากบั  83.10  ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80  

2.  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1    ก่อน 
เรียนและหลงัเรียนโดยการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  เร่ือง  การสืบพนัธ์ุของพืช
ดอก  พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มประชากรท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
iTunes U  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกหลงัเรียน  สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

3. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  พบวา่ ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชบ้ทเรียน
ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่  iTunes U  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
    4. แสดงผลการศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โดยการใช้
บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U   เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  พบวา่ แสดงผลการศึกษา
จิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โดยการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
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iTunes U   เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกมีค่าเฉล่ียระดบัจิตวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.47 , 
S.D. = 0.44) เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
 

ผลการวจัิย  
ผลการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  การสืบพนัธ์ุ

ของพืชดอก  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  
สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1. บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80.76/83.10   

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกก่อนเรียนและหลงัเรียน   โดยวธีิการ
เรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U พบวา่ คะแนนความรู้ทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

3. ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์
ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน  

4. ผลการพฒันาความมีจิตวทิยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U  พบวา่ นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียนดว้ยโดยการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U  เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก           
 
อภิปรายผลการวจัิย  

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองจาก
การจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ผูว้จิยัมี   การวางแผน
ด าเนินการจดัการเรียนการสอน เช่น วิเคราะห์หลกัสูตร การออกแบบกิจกรรม  การเรียนรู้โดยรูปแบบ
กระบวนการสืบเสาะ 5E  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U เนน้ใชเ้ป็นส่ือ   การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิด การแกปั้ญหา และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลไดง่้าย  
ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถติดต่อส่ือสารกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนแบบตวัต่อตวั หรือเป็นกลุ่ม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ภทัรสุดา   ภาสศกัด์ิชยั (2558) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมี   ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ 84.67/86.33 

2. การเปรียบเทียบความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวธีิการเรียนดว้ย
บทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U พบวา่ คะแนนความรู้ทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
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เรียน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เน่ืองจากการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U  มีการออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบกระบวนการ
สืบเสาะ 5E ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนมีการตั้งค  าถาม การวางแผนในออกแบบการน าเสนอขอ้มูลตามความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียนเอง และมีการจดักิจกรรมการทดลองท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และบทเรียน
ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  ใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้ในสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลาก 
หลาย  เช่น ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ วดีิโอ รูปภาพ และเวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีผูส้อนไดแ้นบไว ้ และใน
การพฒันาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U มีการปรับปรุงแกไ้ขและ
พฒันาบทเรียนทุกบทเรียน โดยจะเห็นไดว้า่คะแนนระหวา่งเรียนของแต่ละบทเรียนนั้นมีคะแนนความรู้
ทางวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึนทุกบทเรียนตามล าดบั ดงันั้นบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U จึงท า
ใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

3. การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่น
แอพพลิเคชัน่ iTunes U  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U ไดมี้การจดักิจกรรมการ
ทดลองใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในแต่ละขั้น มีแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีสูงข้ึน 
และภายในบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U นั้นมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้
รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ผูเ้รียนมีความอิสระในการออกแบบการน าเสนอช้ินงาน  และมีความคิด
สร้างสรรค ์

4. การพฒันาความมีจิตวทิยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
iTunes U  พบวา่ ผูเ้รียนมีจิตวทิยาศาสตร์ทุกดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥 ̅= 4.47 , S.D. = 0.19)  
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  มีการทดลองท่ี
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนคิด
อยา่งเป็นระบบ มีการวางแผนในการท างาน กลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน เพราะในการจดักิจกรรมจะ
เป็นการท างานแบบกลุ่มท าใหผู้เ้รียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
นอกจากน้ียงัมีการใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนไดเ้ลือกใชต้ามความถนดัของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียน
ไดใ้ชค้วามคิด ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ  และสร้างสรรคช้ิ์นงานตามความถนดัและความสนใจของ
ตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การใชบ้ทเรียนออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ iTunes U  ควรมีความรู้ในการใชแ้อพพลิเคชัน่น้ี 
และควรเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ IOS และมีความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสะดวกในการจดัการเรียนรู้ 
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2. ควรสร้างบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ มีส่ือท่ีหลากหลาย  และมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งหลากหลายรูปแบบ  ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ สามารถแกปั้ญหาตาม
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

3. ควรมีการพฒันาความมีจิตวิทยาศาสตร์อยูเ่สมอ เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
4. ควรค านวณเวลาในการใชส่ื้อหรือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาในแผนการ

จดัการเรียนรู้ 
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