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บทคัดย่อ         
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียน เรื่อง บรรยากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ Dependent
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน มีค่าเท่ากับ 86.00/84.30 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 80/80 คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยใช้ชุด
การเรียนอยู่ในระดับมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 3.91±0.16 โดยนักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน มีความพึงพอใจสูงที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01±0.67 รองลงมา คือ การใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีเฉลี่ยเท่ากับ 3.96±0.62 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ชุดการเรียน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / วิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT          
 The research aimed to (1) development of the atmosphere learning activity set according to 
the standard of 80/80 (2) study student’s learning achievement in science by using the atmosphere 
learning activity before and after studying (3) student’s satisfaction of the learning activity set. The 
samples consisted of 30 students of 7th grade students studying during the first semester in the 
academic semester 2 year 2018 of Srinagarindra the Princess Mother School, Kamphaengphet. 
Mueang District, Kamphaengphet province. The instruments used to collect data were 1) The 
atmosphere learning activity for 7th grade Students 2) the science achievement test 3) The student’s 
satisfaction of the learning activity set. The data were analyzed by the statistical percentage, means, 
standard deviation, t-test dependent.  
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The research results appear as following (1) Efficiency of the atmosphere learning activity set 
indicated of 86.00 / 84.30 which is higher than the standard of 80/80. The achievement of the student 
after studying by using the atmosphere learning activity set show higher than before studying at 
significant level of 0.05. The student’s satisfactory with the atmosphere learning activity set in a high 
level (3 . 9 1±0 . 1 6 )  which students having fun learning present high level (4.01±0.67) follow by use 
language that easy to understand (3.96±0.62), respectively 

Keywords : Learning activity set / Learning achievement / Science 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      
 ปัจจุบันน้ีเป็นที่ยอมรับกันว่าเรื่องส าคัญที่สุดในแวดวงการศึกษาไทยก็คือ การปฏิรูปการศึกษา เพราะในอดีต
ที่ผ่านมาการเรียนการสอนของไทยมีอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ มีผู้สอนท าหน้าที่พูด ผู้เรียน มีหน้าที่ฟัง และท่อง
หนังสือหรือยึดต าราเป็นหลัก ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชา ในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็น
จริงต่างกัน ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ (อนันต์  รัตนภานุศร, 2546:44-45) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่ก าหนดว่า 
การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มธรรมชาตินอกจากน้ันในมาตรา 
24 ยังได้ก าหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) การที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าให้จ า  ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อ
น าไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (กรมวิชาการ, 2544: 3)    
 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนก็พบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ท าให้การเรียนการสอนยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแนวนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คื อสอนแบบ
บรรยายอธิบายความรู้ ขาดสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่
ยั่งยืน  รู้แล้วลืม  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ในการท าความเข้าใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวไว้ (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2544: 34)   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีก าหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ             
ในทุกช่วงชั้น วิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ ตอบสนองต่อหลักสูตรใหม่             
เพราะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชี วิต เพราะโลกปัจจุบันเป็น
โลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้องเก่ียวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึง อีกทั้งยังส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังน้ันพลเมืองของประเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กรมวิชาการ, 2542:1) 
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ชุดฝึกกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนกัน
นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองการร่วมกิจกรรมกลุ่มการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆการเรียนการสอนวิธีน้ีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 107) ในส่วนของชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์
คือ การประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น  
เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบส่งผล
ให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น 
(ธานินทร์ปัญญาวัฒนากุล, 2546) และจากงานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนมีผล
การเรียนรู้สูงขึ้นกว่าการสอนตามคู่มือครูเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน (กรรณิการ์ไผทฉันท์, 2541: บทคัดย่อ;  เน้ือทองนายี่. 2544: บทคัดย่อ)  
 การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
มีเจตคติต่อการเรียนรู้สูงขึ้น (พูลทรัพย์โพธ์ิสุ. 2546:บทคัดย่อ; อภิญญาเคนบุปผา. 2546: บทคัดย่อ) เพราะชุดฝึก
กิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตาม
ความต้องการของตนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบท าให้มีความกระตือรือร้นที่จะ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ในทางที่ดีขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
 การที่ผู้เรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความสนใจและความถนัดท าให้ผู้เรียนมีวิธีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนขาดความสนใจ
ใฝ่รู้ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยจึงสร้างชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์น้ีขึ้นซ่ึง
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ทั้งน้ีเพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั          
 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80       
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศก่อนเรียนและหลังเรียน       
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน 
เรื่อง บรรยากาศ 
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สมมตฐิานการวจิยั         
 1. การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80      
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่องบรรยากาศ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05     
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ 
อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการด าเนินการศึกษามีดังต่อไปน้ี      

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      
 ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 89 คน 
 กลุม่ตัวอย่าง              
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง           
 เนื้อหา          
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหา เรื่อง บรรยากาศสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีหัวข้อย่อยดังน้ี
 1. ชั้นบรรยากาศ          
 2. องค์ประกอบของ ลม ฟ้า อากาศ      
 เครือ่งมือในการท าวิจยั        
 1. ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ       
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ชุด          
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการ
เรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด    
 ดา้นตวัแปร          
 ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน      
 ตัวแปรตาม  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน
      2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน  
 ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจยั        
 ใช้เวลาทั้งหมดจ านวน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

วิธดี าเนนิการวจิยั         
 การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง        
 1. ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 89 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง              
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คนโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง           
 แบบแผนการวิจยั         
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One Group Pretest -Posttest 
Design) (พวงรัตน์ทวีรัตน์. 2538: 60 - 61) ดังน้ี 

กลุม่ตัวอย่าง สอบกอ่น ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

 E แทน กลุ่มทดลอง 

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

 X แทน การจัดกระท าหรือการให้ตัวแปรทดลองโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม 

  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 

การสร้างและหาประสิทธภิาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั     
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย      
 1. ชุดการเรียน         
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์     
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ       
 ขั้นตอนการสรา้งชดุการเรยีนวทิยาศาสตร ์      
 ในการสร้างชุดการเรียนผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี    
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้หลักสูตรคู่มือครูและหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1          
    1.1 สร้างชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ      
 2. คู่มือการใช้ชุดการเรียนมีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี     
    2.1 ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสร้างคู่มือครูประกอบการสอนชุดการเรียน    
    2.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละชุดการเรียน     
    2.3 จัดท าคู่มือครูประกอบการสอนชุดการเรียนโดยแต่ละหน่วยของชุดการเรียนประกอบด้วยรายละเอียด
ดังน้ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าชี้แจง กิจกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม ค าชี้แจงของกิจกรรม เวลาที่ใช้ สื่อการเรียนการ
สอน วิธีท ากิจกรรม แบบบันทึกผลกิจกรรม แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม แบบทดสอบก่อน – หลังหน่วยการเรียนรู้ และ
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังหน่วยการเรียนรู้       
 3. น าคู่มือการใช้ชุดการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้ว
น ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ        
 4. หาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยใช้สูตร E1/E2 เทียบตามเกณฑ์ 80/80    
 80 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบค าถามระหว่างเรียนในชุดการเรียน เรื่อง 
บรรยากาศ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80%        
 80 ตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง 
บรรยากาศ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80%         
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ขั้นตอนการสรา้งและหาประสทิธภิาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ 
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 2. วิเคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุดการเรียน มาสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน          
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ     
 ขั้นตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ      
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเก่ียวกับความคิดความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์หลังจาก
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังน้ี     
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ         
 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ
ของลิเคิร์ทข้อค าถามจ านวน 10ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังน้ี 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย    
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง   
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก    
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยได้ จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังน้ี 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย   
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง   
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก   
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมแล้วน ามา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนการวิจัย  ดังน้ี     
 1. จัดท าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนแบบสอบถามความพึงใจ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ก่อน-หลังเรียน เรื่อง บรรยากาศ        
 2. น าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยผู้ วิจัย
น ามาใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซ่ึงต้องท าการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน        
 3. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบผู้เรียน หลังจากใช้ชุดการเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน พร้อมกับให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้น           
 4. น าผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และคะแนน จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีด าเนินการศึกษา         
 ผูวิ้จัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี       
 1.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนน ถ้าท าถูกให้คะแนน 1 
คะแนน ถ้าท าผิดให้คะแนน 0 คะแนน        

 2.  รวมคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย (      X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
ค่าร้อยละ และค่า t - test          
 3.  รวมคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการ
เรียน เรื่อง บรรยากาศ แล้วน ามาค านวณหาข้อมูลในภาพรวม และจ าแนกรายข้อมูล แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
 จากน้ันน าค่า E1 / E2ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยทั่วไปแล้วนิยมตั้งไว้ที่ 80/80 ถ้าต่ ากว่าก็ต้องท า
การปรับปรุงชุดการเรียน ถ้าสูงกว่าก็ถือว่าใช้ได้       
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปได้ ดังน้ี        
 1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00 และผลคะแนนหลังเรียน (E2) 
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.30 แสดงว่า การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.00/84.30 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ 

อยู่ในระดับมาก มีค่า  เท่ากับ 3.91 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.16 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้ชุดการ

เรียน เรื่อง บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หัวขอ้ประเมิน   

S.D. แปลผล 

ตวัอักษรและเสยีงบรรยาย 
1.  การใช้ภาษาเข้าใจง่าย 

3.96 0.62 

 

มาก 

2.  ตัวหนังสือมีคุณภาพง่ายต่อการอ่าน 3.83 0.69 มาก 

การน าเสนอ 
3.  ภาพเคลื่อนไหวช่วยสื่อความหมายบทเรียนดีขึ้น 

3.75 0.67 

 

มาก 

4.  นักเรียนพอใจกับการแสดงความก้าวหน้าของการเรียน 3.93 0.69 มาก 

การสอน 
5.  มีอิสระในขณะเรียน 3.93 0.66 

มาก 

6.  ต้องการเรียนด้วยบทเรียนในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ 3.93 0.69 มาก 

7.  นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน 4.01 0.67 มาก 

8.  นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจในการท าแบบฝึกหัด 3.90 0.68 มาก 

เนื้อหา 
9.  ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 3.90 0.68 

มาก 

10.ระยะเวลาเหมาะสมกับเน้ือหา 3.95 0.69 มาก 

รวม 3.91 0.16 มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย         
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี       
 1. การหาประสิทธิภาพ ของชุดการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศวิชาวิทยาศาสตร์ 
พบว่าชุดการเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 เน่ืองจากเป็นนวัตกรรมประกอบการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาและวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  
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ส่งผลให้นักเรียนท าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ดี เม่ือน าไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังที่ นันทิพิทย์ รองเดช (2549: 26)  ได้กล่าวไว้ว่า ชุดการเรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สอนและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และมีความสุขกับการเรียน       
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
การเรียน เรื่อง บรรยากาศ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ
คิด เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ตามแผน รู้จัก
การค้นคว้าข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ มาวิเคราะห์อภิปราย และ
สรุปเป็นองค์ความรู้ของตน จัดท าชิ้นงาน เพื่อรายงานผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความ
สนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่เครียด มีอิสระในการเรียน และเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2545: 70) ที่เชื่อ
ว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่
ผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นเดียวกันกับ Dewey (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2546 
:18-19) ที่มีแนวคิดว่า การศึกษา คือ ชีวิต การจัดการเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีความสุขและ
เกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงภายในชุดฝึกกิจกรรมน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(สมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ, 2546: 7) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการหาความรู้ ขั้นตอนน้ี
เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ และสืบค้นความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าข้อมูลจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ได้แก่ การให้
ศึกษาจากข้อความเอกสาร ภาพจากแหล่งการเรียนรู้ การทดลอง การปฏิบัติจากการส ารวจตรวจสอบ เพื่อน าข้อมูลมา
จัดกระท าอย่างมีความหมายด้วยการสร้างความรู้ นักเรียนจะได้พัฒนาตนแบบองค์รวม น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
จากการสืบเสาะค้นหาความรู้มาจัดกระท าข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงและสรุปความรู้ให้เป็นระบบการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ี
นักเรียนมีการท างานร่วมกันร่วมวางแผนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตแนวทางวิธีการเรียนรู้ แนวทางการบันทึก และสรุปผลการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้และ
น าข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้จากการเรียนรู้ มาร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอดและสรุป
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของตนเองการซึมซับความรู้ ขั้นตอนน้ีนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันประเมิน
ปรับปรุงผลการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ตรวจสอบปรับปรุงผลงานอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการเผยแพร่ผลงานด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการพูด การเขียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเม่ือเรียนจบแล้ว ในแต่ละขั้นจะมี
แบบฝึกหัดให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องน้ันๆ ซ่ึงเม่ือพบว่า เรื่องใดที่ยังไม่เข้าใจหรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ 
สามารถกลับไปศึกษาใหม่ให้เข้าใจได้ ตามความต้องการของนักเรียนท าให้นักเรียนได้ตรวจสอบตัวเองในเรื่องต่างๆที่ได้ 
เรียนมาแล้วท าให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
 จากเหตุผลดังกล่าวมาน้ีจึงท าให้นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง  บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย ชมทิศา ขันภักดี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการน่าเสนอความรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัก
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนนอกจากน้ีนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิ ทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มี
ความสามารถในการน่าเสนอความรู้อยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ แดงบุญ  (2552 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
 3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.91 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ภาพรวมนักเรียนมีความชอบ ในการใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการสร้างชุดการเรียนได้ค านึงถึง 
ความสวยงาม สะอาดตา มีภาพการ์ตูนแทรกในเน้ือหา ใบกิจกรรมประกอบ เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจของนักเรียน ใน
ขณะเดียวกันในชุดการเรียน ได้อธิบายและบอกแนวทางการใช้ชุดการเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไว้
แล้ว ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ต่อเน่ืองพร้อมทั้งตรวจสอบค าตอบได้ทันทีจากชุดการเรียน โดยมีครูเป็น
ที่ปรึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุภาพร ข าตรี 
(2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและสมบัติของแสงส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
แสงและสมบัติของแสง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.76/80.11 และ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง แสงและสมบัติของแสง ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้คะแนน เฉลี่ย 4.56 ซ่ึงมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังน้ันครูผู้สอนควรน าเทคนิคการสร้างชุดการเรียนน้ีไปใช้กับเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยสาระที่เหมาะสมกับความสนใจและระดับชั้นเรียน เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน เสริมสร้างความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดผลดีในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ของนักเรียนต่อไป 

2. การสร้างชุดการเรียนควรค านึงถึงเวลา เน้ือหาไม่มากเกินไป เพราะถ้าเน้ือหามากเกินไปจะท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ และมีความสนใจน้อยลง                           
.               3. ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญมากต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดการเรียนครูผู้สอนควรเป็นผู้แนะน า 
เป็นผู้สร้างบรรยากาศ ให้ก าลังใจแก่นักเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และครูผู้สอนสร้างบรรยากาศการ
เป็นกันเองกับนักเรียนและชี้แนะแนวทางการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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4. ครูผู้สอนสามารถปรับเน้ือหาสาระและสื่อที่ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นอ่ืนๆ และหลักสูตร
สถานศึกษา แล้วจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน น าไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ทุกระดับชั้น                      
.                5. การวัดประเมินผล ครูผู้สอนควรใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย                                                  
.               ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป                           
.               1. ควรน าชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ไปท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกับสื่อการสอนประเภท
อ่ืน ๆ                                   
.               2. ควรน าชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการสอนแบบปกติ               
.             . 3. ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพของการสอนแบบน้ี                                        
.              4. ควรมีการบูรณาการ การเรียนการสอน โดยไปใช้ชุดการเรียนน้ี ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้ามีข้อมูลทางเลือกที่หลากหลาย 
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