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การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้  โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เป็นส่ือ  
รายวชิาฟิสิกส์ 4  เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตัวต้านทาน 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนไทรโยคมณกีาญจน์วทิยา 
 

 อาทิตย ์ หม่ืนคิด* 
___________________________________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ    
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วชิาฟิสิกส์ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (2) เพื่อพฒันา
มโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน ดว้ยชุด
กิจกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน (3) เพื่อพฒันาทกัษะการทดลองของนกัเรียน (4) เพื่อวดัจิต
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้     
  ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนไทร
โยคมณีกาญจน์วทิยา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 256 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช ้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มแบบยกชั้น โดยสุ่มเลือกมา 1 กลุ่มเรียน เพื่อเป็นกลุ่มทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน จ านวน 36 คน  ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test 
dependent)  

ผลการวจิยัพบวา่    1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Google Classroom เป็นส่ือ 
รายวชิาฟิสิกส์ 4 เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพตาม เกณฑ ์80/80   2) ผลการพฒันามโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน 
ของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อน เรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05   3) ผลการพฒันาทกัษะการทดลองของ
นกัเรียน อยูใ่นระดบัดี     และ 4) ผลการวดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์หลงั
การใชชุ้ดกิจกรรมการ เรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคญั :   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน,   ผลการพฒันามโนมติ,  

     ทกัษะการทดลอง,    ผลการวดัจิตวทิยาศาสตร์  
 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้          
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บทน า 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดวา่การจดัการศึกษามุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น ประมุข ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3)  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จึงมุ่งหวงัใหผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้กบั
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีทกัษะในการสืบคน้และคน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์ คือการสืบเสาะหาความรู้ และการแกไ้ขปัญหาจากประสบการณ์ รวมถึงผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกล าดบัขั้นตอน ลงมือปฏิบติัท ากิจกรรมจริง อยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบั
พฒันาการของแต่ละบุคคล เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้และ พฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพและ
ความตอ้งการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 92)   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์ใหบ้รรลุผล นกัเรียนตอ้งมีทกัษะทางวทิยาศาสตร์ รู้จกัสังเกต และสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีคงทน ส่ิงจ าเป็นประการหน่ึงท่ีครูจะสร้างให้นกัเรียนมีความรู้ขา้งตน้ 
คือตอ้งมีคู่มือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงครูตอ้งใชก้ระดาษท าคู่มือเอกสารใหน้กัเรียน
มากมาย ท าใหส้ิ้นเปลืองทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง จากปัญหาท่ีพบส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ไดเ้ร่งเห็นความส าคญัโดยมีนโยบายใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีลดการใชก้ระดาษจากการท าเอกสารและคู่มือการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ใชร้ะบบ my 
Office ในดา้นการรับส่งเอกสารทาง ราชการแทนการใชก้ระดาษ และเนน้ใหค้รูลดการใชก้ระดาษจาก
เอกสารการสอนโดยใหป้รับเปล่ียนใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอนแทน (แผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ, 2561 : 2)   จากท่ีกล่าวมา ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ผูว้ิจยัจึง
ไดส้ร้างชุด กิจกรรมการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนข้ึน โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
โปรแกรม Google Classroom เพื่อลดการใชเ้อกสารในการสอน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน น้ี
เป็นส่ือการเรียนหลากหลาย จดัหมวดหมู่ไวเ้ป็นชุด (Packages) เรียกวา่ ส่ือประสม (Multi Media) 
มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง (บุญชม ศรี
สะอาด, 2551: 51) ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เร็วข้ึน เกิดการถ่ายทอดความคิดระหวา่งการเรียน ตอบ 
สนองความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนในดา้นความสามารถในการเรียน ความสนใจและความถนดัทาง 
การเรียนท่ีไม่เท่ากนัอีกทั้งเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนส่ือการสอนและอุปกรณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยลดภาระของผูส้อน โดยการสร้างชุดกิจกรรมจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการสอนอยา่งเช่ือถือได ้และจะเป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน รวมทั้งพฒันา
การศึกษาไดอี้กทางหน่ึงดว้ย โดยผสมผสานน าโปรแกรม Google Classroom ซ่ึงเป็นหน่ึงใน Google 
Apps ท่ีรวบรวมบริการท่ีส าคญัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และถูกออกแบบมาเพื่อช่วยใหค้รู สร้างและลด
กระดาษในการจดัเก็บ รวมทั้งคุณสมบติัท่ีช่วยประหยดัเวลา เช่น ความสามารถในการ ส าเนาเอกสาร 
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ใหก้บันกัเรียนแต่ละคน นอกจากน้ียงัสร้างโฟลเดอร์ส าหรับแต่ละบุคคลท่ีไดรั้บ มอบหมาย นกัเรียน
สามารถติดตามงาน ท่ีไดจ้ากการก าหนดบนหนา้และเร่ิมตน้การท างาน ครู สามารถติดตามการท างาน
วา่ใครยงัไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยงัสามารถแสดงความคิดเห็นแบบ เรียลไทม ์และแสดงผลการเรียน
ได ้(http://tonmayteacher.blogspot.com : สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561)    การสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ผ่านโปรแกรม Google Classroom   ใช้ในการจดัการเรียนการสอน จึงเป็นการน าเอา
เทคโนโลยผีสมผสานเขา้กบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งลงตวั โดยไดส้ร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในวชิาฟิสิกส์ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทานของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพฒันา
มโนมติ ทกัษะการทดลอง และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน สามารถท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวั
ตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
  2. เพื่อพฒันามโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน    
  3. เพื่อพฒันาทกัษะการทดลองของนกัเรียน     
  4. เพื่อวดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการ 
เรียนรู้   
 
สมุติฐานการวจัิย    
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน มีประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ ์80/80    
  2. นกัเรียนมีมโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ด 
กิจกรรมการเรียนรู้   3. นกัเรียนมีทกัษะการทดลองอยูใ่นระดบัดี    
  4. นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก  
  
ขอบเขตการวจัิย    
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี    

1. ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
ไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ในภาคเรียนท่ี 1 ปี 
การศึกษา 2561 จ  านวน 256 คน    
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  2. กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งเพื่อวดัมโนมติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
8 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 36 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มแบบยกชั้น โดยสุ่มเลือกมา 1 กลุ่มเรียน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง    
  3. ระยะเวลาในการวจิยั ระยะเวลาท่ีใชแ้ละด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 ระหวา่งวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 – 20 กนัยายน 2561 จ  า10 ชัว่โมง  
    4. ตวัแปรท่ีจะศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่    
   1. ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่  การเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้      
   2. ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ มโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวั 
ตา้นทาน, ทกัษะการทดลองของนกัเรียน, จิตวทิยาศาสตร์  
  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ท่ีมีประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ ์80/80    

2. นกัเรียนมีมโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน เพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้    
  3. นกัเรียนมีทกัษะการทดลอง   
  4. นกัเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน มีจิต 
วทิยาศาสตร์   
  5. ทราบวา่ผลของการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบไหนสูง 
กวา่กนั    
  6. มีแนวทางในการพฒันานวตักรรมการสอนเพิ่มมากข้ึน  
  
 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง    
  ความหมายของมโนมติ   ความรู้ความเขา้ใจของแต่ละบุคคล เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่   
  ความหมายของทกัษะการทดลอง   ทกัษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบติัการเพื่อหาค าตอบหรือ ทดสอบ สมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นการด าเนินการทดลอง ผูท้ดลองจะตอ้ง
น าเอากระบวนการขั้นอ่ืน ๆ มาใชป้ระกอบกนั ความส าเร็จของการทดลองจึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
หลายประการดว้ยกนั ในการทดลองประกอบดว้ย กิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ    1) การออกแบบการ
ทดลอง เป็นการวางแผนการปฏิบติังานก่อนลงมือทดลอง การ ออกแบบการทดลอง จะตอ้งสัมพนัธ์
กบัสมมติฐานท่ีจะตรวจสอบ    2) ปฏิบติัการทดลองจริงตามท่ีก าหนดไวใ้นวธีิการทดลอง    3) บนัทึก
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ผลการทดลองตามแบบบนัทึกผลการทดลองท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ การออกแบบ การทดลองให้
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และปัญหา การเลือกวสัดุอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม  
  ความหมายของจิตวทิยาศาสตร์  พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสนามชีวติ ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงจิตวทิยา หรือการเปล่ียนแปลงทางทศันคติ การรับรู้คุณค่าของ
กิจกรรมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สนามชีวติ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี  1. มีการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างการรับรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ เช่น สภาพของส่ิงแวดลอ้มทางจิตวทิยา 
(Psychological environment) การส านึกในความส าคญัของ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Foreign hull 
environment)  2. มีการเรียนรู้เก่ียวกบัความชอบหรือความชงัในส่วนประกอบต่าง ๆ ของสนามชีวติ 
ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย  3. มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นการรวมกลุ่มการ
เขา้หมู่เขา้พวก และการเปล่ียนแปลงทางดา้น ความเช่ือถือในส่ิงต่าง ๆ จะท าใหบุ้คคลเกิดทกัษะใน
การพิจารณาตนเอง บุคคลอ่ืน และสภาพแวดลอ้มในสังคม  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง     
  อรพรรณ จิตก าเนิด (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกวชิา
วทิยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวติประจ าวนั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) 
คู่มือครู 2) แผนการจดกัารเรียนรู้ 3) ส่ือส าหรับชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย ใบความรู้ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหดั 4) แบบทดสอบ ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชผ้งักราฟิกวิชา 
วทิยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวติประจ าวนั มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ 
81.67/81.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวติ 
ประจ าวนั หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชผ้งักราฟิก เร่ืองสารในชีวติประจ าวนั ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการประเมินความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชผ้งักราฟิก เร่ืองสารในชีวิตประจ าวนั ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก    
  เกษม ทิพยธ์าราจนนัทร์ และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง การพฒันาแนวทางการใช ้Google Apps 
for Education กบัการเรียนการสอนในรายวชิา ผลจากงานวจิยัท าใหไ้ดแ้นวทางปฏิบติัส าหรับ อาจารย์
ผูส้อนในการใชง้าน Google Apps for Education ในดา้นต่าง ๆ เช่น การใชง้าน Google Apps Mail, 
Google + Community, Google Site เป็นช่องในการติดต่อส่ือสารขอ้มูลกบันกัศึกษา, การใช ้Google 
Calendar เพื่อสร้าง Event ก าหนดการต่าง ๆ หรือนดัหมายการท ากิจกรรมของชั้น เรียน การใช ้
Google Drive ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน โดยสามารถควบคุมสิทธ์ิการเขา้ถึง
ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้การใช ้Google Apps Form และ Google Spreadsheet ในการส ารวจ ขอ้มูลหรือการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเหล่าน้ี ท าให ้สามารถบริหาร
เวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ผลจากการวจิยัยงัพร้อมท่ีจะเผยแพร่ใหค้ณาจารยท์ั้งในสถาบนั และสถาบนัการศึกษาอ่ืนไดน้ าไป
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พฒันาต่อยอดในรูปแบบของการจดัการความรู้ (Knowledge Management) หรือจะเป็นการท า  Kaizen 
ท่ีมีการปรับเปล่ียนการใชง้านใหเ้หมาะสมในแต่ละสภาวะการณ์อยา่งต่อเน่ืองต่อไป  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย     
  1. ท าการทดสอบก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบมโนมติ เร่ือง กฎของ
โอห์มและการต่อตวัตา้นทาน (Pretest) จ านวน 30 ขอ้กบันกัเรียนแลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการ
ทดสอบก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปวเิคราะห์ต่อไป     
  2. ผูว้จิยัด าเนินการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน สอน
นกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของ
โอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ทั้ง 3 แผนการจดัการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของ
โอห์มและการต่อตวัตา้นทาน โดยใชเ้วลา 10 ชัว่โมง     
  3. ด าเนินการวดัทกัษะการทดลอง เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียน 
เป็นกลุ่มตามกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนเพื่อน าไปวเิคราะห์ต่อไป     
  4. เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการใชชุ้ดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎ
ของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบมโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการ
ต่อตวัตา้นทาน จ านวน 30 ขอ้ ชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการ
ทดสอบก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน เพื่อน าไป
วเิคราะห์ต่อไป     
  5. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลอง ท าแบบวดัแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียน เก็บรวบรวม ผล
และน าไปวเิคราะห์ต่อไป  
  
การวเิคราะห์ข้อมูล     
  1. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวั 
ตา้นทาน ตามเกณฑ ์80/80 จากสูตร E1 /E2 โดย E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการจดักิจกรรม คิด
เป็นค่าร้อยละจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนเก็บของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ รวม
ทั้งหมด 3 แผนการจดัการเรียนรู้ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลรวม คิดจากร้อยละคะแนน แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน   
  2. วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) ค่าความยาก ง่าย
ของขอ้สอบ (p) ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (r) ค่าความช่ือมัน่ของขอ้สอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ 
คูเดอร์–ริชาร์ดสันและวเิคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนและ หลงัเรียน
ของนกัเรียน     
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  3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและ หลงั
เรียน ทดสอบค่าสถิติ t ( Dependent  Samples t-test ) โดยก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05     
  4. วเิคราะห์คะแนนทกัษะการการทดลอง เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน โดย ท า
การวเิคราะห์แบบกลุ่ม โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
  5. วเิคราะห์จิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง กฎของโอห์มและ การ
ต่อตวัตา้นทานโดยทา การวเิคราะห์แบบรายบุคคล ดว้ยค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  
สรุปผลการวจัิย   
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Google Classroom เป็นส่ือ รายวชิาฟิสิกส์ 4 เร่ือง 
กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ ์
80/80   
  2. ผลการพฒันามโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน เรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
  3. ผลการพฒันาทกัษะการทดลองของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดี     
  4. ผลการวดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  
อภิปรายผล   
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Google Classroom เป็น
ส่ือ รายวชิาฟิสิกส์ 4 เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
  1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Google Classroom เป็น
ส่ือ รายวชิาฟิสิกส์ 4 เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถพฒันาตามวตัถุประสงคในดา้นมโนมติ ดา้นทกัษะการทดลอง และดา้นจิตวิทยาศาสตร์ ท่ี ได้
ก าหนดไว ้โดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะเม่ือน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งแลว้นกัเรียน ผา่นตามเกณฑ์
ตามท่ีก าหนด โดยนกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในดา้นทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งดี 
สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองน าไปสู่ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองกฎของโอห์มและการ
ต่อตวัตา้นทาน น าไปแกไ้ขปัญหาจากสาถานการณ์ท่ีก าหนดได ้และผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นเน้ือหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
Tolman ท่ีเช่ือวา่จุดมุ่งหมายและความคาดหวงัมีผลต่อการเรียนรู้ โดยใหผู้เ้รียน เช่ือมโยงความ 
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สัมพนัธ์ระหวา่งเป้าหมายเขา้ดว้ยกนั โดยผูเ้รียนเป็นผูล้งมือกระท าเองให ้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Bruner ท่ีกล่าววา่ การสร้างเสริมประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ของผูเ้รียน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน สามารถรวม
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัและมองเห็นวธีิการแกปั้ญหาเรียงล าดบั จากง่ายไปหายาก จากซบัซอ้น
นอ้ยไปสู่ซบัซอ้นมาก จากส่ิงท่ีไม่มีความหมายใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนไปสู่ส่ิงท่ีมีความหมาย ท าใหผู้เ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได ้และสอดคลอ้งกบัวจิยัของ สุวธิดา  ลา้นสา การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด เน่ืองจากไดมี้การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้อยา่ง ครอบคลุม ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 3-5) ท่ีก าหนดไวว้า่ ในการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ผูเ้รียนควรไดรั้บ
การส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์เป็นทั้งความรู้ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บการกระตุน้ และส่งเสริมใหส้นใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนวิทยาศาสตร์ 
ความมุ่งมัน่และความสุขท่ีจะศึกษาคน้ควา้ สืบเสาะหาความรู้ เพื่อรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ผลน าไปสู่
ค าตอบของค าถาม สามารถตดัสินใจดว้ยการใชข้อ้มูลอยา่ง มีเหตุผล สามารถส่ือสารค าถาม ค าตอบ
ของขอ้มูลและส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้และเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด
อยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้ทาง วทิยาศาสตร์ จิตนาการและศาสตร์อ่ืน ๆ ร่วม
ดว้ย สามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลสามารถน าความรู้ ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติได ้
(สุวธิดา  ลา้นสา 2558, 152)  2. การพฒันามโนมติ เร่ือง กฎของโอห์มและการต่อตวัตา้นทาน ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎของ
โอห์ม และการต่อตวัตา้นทานไดต้อบโจทยก์ารพฒันาผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัท่ีน าเอาเทคโนโลย ีGoogle 
Classroom เขา้มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
มากข้ึน ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ในการเรียนรู้ พฒันาความคิดใน เร่ืองกฎของโอห์มและการ
ต่อตวัตา้นทาน ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการ ประเมิน
ค่า แสวงหาซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง เกิดกระบวนการคิดแลว้สามารถน ามาแกไ้ข ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดได ้รวมถึงแสวงหาค าตอบ หลกัการ ทฤษฎี ผา่นการลงมือท าดว้ย ตนเอง เม่ือน า
ผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมาวเิคราะห์ พบวา่คิดเป็นร้อยละ 65 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ จดักิจกรรมมี
ขอ้จ ากดัในดา้นของเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง ท าใหข้าดการเช่ืองโยง ประติดประต่อ
เน้ือหาของนกัเรียนเขา้ดว้ยกนั จึงส่งผลใหค้ะแนนเฉล่ียท่ีไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของกรวรรณ สืบสม และคณะ ท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นโดย น าเอาเทคโนโลย ี
Google Classroom เขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สามารถมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน เกิดทกัษะการคิด 
วเิคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
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ตอ้งการใหผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้น ชีวติประจ าวนัและ
การประกอบอาชีพต่อไป (กรวรรณ สืบสม และคณะ 2560, 125) สอดคลอ้งกบั งานวจิยั ของ ไพรัช
นพ วริิยวรกุล การพฒันาเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ ไม่วา่จะเป็นดา้นเครือข่าย และอุปกรณ์ 
แอปพิเคชัน่ เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นปัจจุบนั ผา่นการเขียน อ่าน ลงมือปฏิบติั
ผา่นเครือข่าย Google Classroom เป็นการพฒันาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อีกวธีิหน่ึงท่ีลด การใชก้ระดาษ 
มีเคร่ืองมือท่ีช่วยใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเขา้ถึงงาน เช่น การสร้าง แบบทดสอบ การ
มอบหมายงาน ซ่ึงนกัเรียนในชั้นเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและสะทอ้น ความคิด โตต้อบ
ระหวา่งกนัได ้ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพรัชนพ วิริยวรกุล 2557, 109-110) และ
สุมนา สุขพนัธ์ ท่ีศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการใชโ้ปรแกรม Google Classroom พบวา่ มีจุดเด่นดา้น
ความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเขา้ถึงและใชง้าน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึนสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี (สุมนา สุขพนัธ์ 2559, 13)  3. การพฒันาทกัษะ
การทดลองของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดีทั้ง 3 ชุดกิจกรรม ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 เร่ือง กฎของโอห์ม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 12.50 ชุดท่ี 2 การต่อตวัตา้นทาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.83 ชุดท่ี 3 STEM กบัการแกไ้ขปัญหา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.08 ทั้งน้ีไดแ้บ่งการใหค้ะแนนอยู ่3 ส่วนคือ การ ออกแบบการทดลอง การ
ปฏิบติัการทดลอง การบนัทึกและสรุปผลการทดลอง ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ ค่าเฉล่ียของนกัเรียนมีค่า
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากนกัเรียนมีทกัษะการทดลองท่ีดีข้ึน มีความช านาญต่อการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
การทดลอง ส่งผลใหก้ารปฏิบติัการทดลองในชุดท่ี 1 อาจจะติดขดับา้ง เพราะนกัเรีนไม่รู้จกัการใช้
เคร่ืองมือและไม่เคยไดใ้ชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดมาก่อน เช่น การใช ้แอมมิเตอร์ต่อในวงจรเพื่อวดัค่า
กระแสไฟฟ้า มองส่วนประกอบของอุปกรณ์ในภาพกบัอุปกรณ์จริง ไม่ได ้รวมถึงการอ่านค่าท่ีไดจ้าก
แอมมิเตอร์ยงัอ่านไม่ช านาญ ซ่ึงพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มองช่วงของสเกลไม่เป็น ตอ้งอาศยัการ
อธิบายเพิ่มเติม ช้ีแนะใหก้บันกัเรียนแต่คนฟังเป็นรายบุคคลอีกคร้ัง แต่ในการทดลองชุดท่ี 2 และ 3 
ราบร่ืนเป็นไปดว้ยดี เพราะนกัเรียนรู้จกัการใชเ้คร่ืองมือจากคร้ังท่ีผา่นมา รวมถึงทราบวิธีการอ่านค่าท่ี
ถูกตอ้ง การต่ออุปกรณ์แต่ละชนิดในวงจรเขา้ดว้ยกนั ท าใหมี้พฒันาการดา้นการทดลองช านาญมาก
ข้ึน เห็นถึงความร่วมมือช่วยเหลือกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม มีทกัษะการท างานท่ีดีภายในกลุ่ม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัดี จูเป่ียม ท่ีไดศึ้กษาผลของทกัษะ การทดลองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
พบวา่การฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอจะท าใหเ้กิดความคงทนของพฤติกรรมทางดา้นการคิด วเิคราะห์ 
เช่ือมโยง สามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถึงแมผู้เ้รียน นั้นจะไม่เคยมีทกัษะการทดลองในเร่ือง
นั้น ๆ มาก่อนก็ตาม สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเองซ่ึงช่วยใหก้ารแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบติัได ้รวมถึงยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนกบัการ
เปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ ได ้(วนัดี จูเป่ียม 2557, 3)   4. การวดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิา
วทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีในดา้นเป็นคนท่ีมี
ความอยากรู้อยากเห็นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ซ่ึงถือวา่มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ เพราะในการท า
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กิจกรรมนั้นนกัเรียนส่วนใหญ่อาศยั การท างานอยา่งการสืบเสาะหาเหตุผล ตามหลกัการท่ีใหใ้นแง่
ของการซกัถาม คน้หาความรู้โดย วธีิการต่าง ๆ  เพื่อน ามาซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจริง โยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งเหตุและผลเขา้ดว้ยกนั การ ท างานดว้ยความรอบครอบบนพื้นฐานของความจริง สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ปริชาติ เบ็ญจวรรณ  (2551)  ท่ีพบวา่ตวัแปรดา้นจิตวทิยาศาสตร์นั้น คือ มโนภาพแห่ง
ตนดา้นวทิยาศาสตร์ โดมีผลต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนวทิยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวทิยาศาสตร์ดว้ย โดยตวัแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางวทิยาศาสตร์จะส่งอิทธิพลทางออ้มผา่นทาง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น ครอบครัว คนรอบขา้ง มีอิทธิพล
ต่อในมโนภาพดา้น วทิยาศาสตร์ดว้ยเช่นกนั (ปริชาติ เบ็ญจวรรณ 2551, 80)  
 
ข้อเสนอแนะ    
  1. การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Google Classroom เป็นส่ือ นกัเรียน จะตอ้ง
มีโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมเพียงพอ   2. ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรม Google Classroom เป็นส่ือ ควรมีการอธิบายเคร่ืองมือ ขั้นตอนการใชง้านใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ก่อน   3. ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Google 
Classroom เป็นส่ือ ครูควรอยูดู่แลอยา่งใกลชิ้ด และคอยปรึกษาเม่ือนกัเรียนเกิดปัญหาระหวา่งท า
กิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี และท าใหก้ารจดักิจกรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
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