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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
THE DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGES SCIENCE STUDENT OF
PRATHOMSUKSA 6
จุรีพร หรรษาวงค์ 1, ดร.วิชาญ เลิศลพ 2
1
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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อาจารย์ประจํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัว อย่างเป็ นนัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 6 โรงเรี ยนวัดเกาะสุ ว รรณาราม สํานัก งานเขตสายไหม
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ภาคการเรี ยนที 2 ประจําปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครื องมื อ ที ใช้ได้แ ก่ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ วิช าวิท ยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การหาค่าประสิ ทธิภาพชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ (E1/E2 ) ค่าเฉลีย ร้อยละ
และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏว่า ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 มีประสิทธิภาพ 83.67/81.78 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด และ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.23
คําสําคัญ: ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ / ความพึงพอใจ
Abstract
The purpose of this research were to develop a series of learning package science, criterion set
effective 80/80 and to study students’ satisfaction of learning package science. The sample were 30 of
students at Prathomsuksa 6 Watkohsuwannaram School, Office Area Bangkok Metropolis The second
semester of academic year 2015. It was derived from Purposive selection. The instruments include of
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learning package science. And satisfaction of students to use learning package science. The statistics used
for data analysis were analyzed to find the efficiency of learning model using (E1/E2), mean, percentage
and standard deviation. The results showed that learning package science, met the efficient standard
criterion of 83.67/81.78, it also was higher than selected efficient standard criterion, and the satisfaction
that was learning package science that have overall there was the most levels have satisfaction with
mean 4.53
Keywords: Learning package / Satisfaction
บทนํา
จากพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนทุกคน มีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
จากการศึกษาสภาพปัญหาและปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และจากการประเมิน
คุณภาพผูเ้ รี ยนระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ผลสัมฤทธิทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลียโดยรวมตังแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบนั อยูใ่ นระดับพอใช้ และยังมีแนวโน้มลดตําลง แสดง
ให้เห็นว่า การเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จ มีปัญหาด้านครู ผสู้ อนซซึงพบว่า ครู ขาดเทคนิ ค
การสอนและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรี ยนการสอน ขาดการพัฒนาสือการเรี ยนการสอนทีสนองต่อ
ความสนใจของเด็ก (สายชล รื นรวย, 2556 หน้า 144) การ จัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ต้องมีกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นให้ผเู้ รี ยนได้คิดค้นความรู้ และลง
มือปฏิบตั ิหรื อ กระทําจริ งทุกขันตอน จนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และเป็ นการสอนทีให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
วิธีการแสวงหา ความรู้ จึงต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้และวิธีการสอน ทีหลากหลาย
การเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิ จกรรม เป็ นวิธีการสอนอย่างนึ ง ที จะช่ว ยให้ผเู้ รี ยนได้เกิ ดทักษะ
กระบวนการเรี ยนรู้ ชุดกิจกรรมเป็ นนวัตกรรมทีประมวลเนือหา ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการ กิจกรรม
และสือต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกัน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงทําการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 เป็ นสื อในการเรี ยนการสอน เพือให้เกิดการ
เรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ ทีได้เรี ยนรู้เกิดการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ และสร้างความพึงพอใจทีดีต่อการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒ นาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจ ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รับการเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนือหา
เนือหาทีใช้ในการทดลองครังนี คือ สาระการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื องสารในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาทํา
เป็ นชุดกิจกรรม จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที 1 สารรอบตัวเรา,ชุดที 2 การเปลียนแปลงของสาร ,ชุด
ที 3 การจําแนกประเภทของสาร
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร เป็ นนั ก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 6 โรงเรี ยนวัด เกาะสุ ว รรณาราม สั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร สํานักงานเขตสายไหม ปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 ห้อง นักเรี ยน 147 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที ใช้ในการทดลองครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปื ที 6 โรงเรี ยน วัดเกาะ
สุ ว รรณาราม กรุ งเทพมหานคร ปี การศึก ษา 2558 จํานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ตัว แปรตาม คื อ ประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ วิ ชาวิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย น
ประถมศึกษาปี ที 6 และความพึงพอใจของนักเรี ยนทีใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง ผูศ้ ึกษาได้ใช้เวลาในการทดลองใน ปี การศึกษา 2558 จํานวน 9
ชัวโมง
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ทบทวนวรรณกรรม
1. เอกสารเกียวกับชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ความหมายของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
บุญเกือ ควรหาเวช (2542, หน้า 91) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรื อชุดกิจกรรม ว่าเป็ น
สือการสอนชนิดหนึงของสือประสม (Multi-media) ทีจัดขึนสําหรับหน่วยการเรี ยน ตามหัวข้อ เนื อหา และ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยทีต้องการให้ผเู้ รี ยนได้รับ โดยจัดเอาไว้ เป็ นชุดๆ แล้วแต่ผสู้ ร้างจะทําขึน ช่วย
ให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระพินทร์ โพธิศรี (2547, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า ชุดกิจกรรม คือ สือการ
สอนทีประกอบไปด้วยจุด ประสงค์การเรี ยนรู้ทีสะท้อนถึง ปั ญหาและความต้องการในการเรี ยนรู้ เนื อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และกิจกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ทีนํามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ สามารถ
นํามาใช้ในการจัดการเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของชุ ดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบทีต่างกันตามทีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ดงั นี
ทิศนา แขมมณี (2534, หน้า10-12) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี
1. ชือกิจกรรม ประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรม ชือของกิจกรรมและเนือหา
2. คําชีแจง เป็ นส่วนทีอธิบายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของการจัดกิจกรรม
เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
3. จุดมุ่งหมาย เป็ นส่ ว นทีระบุจุ ดมุ่งหมายทีสําคัญของกิจกรรมนัน แนวคิด เป็ นส่ วนทีระบุ
เนือหา หรื อมโนทัศน์ของกิจกรรมนัน ส่วนนีควรได้รับการยําและเน้นเป็ นพิเศษ
4. สื อ เป็ นส่ วนทีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป้ นในการดําเนิ นกิจกรรม เพือช่ วยให้ครู ทราบว่า
ต้องเตรี ยมอะไรบ้าง
5. เวลาทีใช้ เป็ นการระบุเวลาโดยประมาณว่ากิจกรรมนันควรใช้เวลาเท่าใด
6. ขันตอนในการดําเนิ นกิจกรรม เป็ นส่ วนทีระบุวิธีการดําเนิ นกิจกรรม เป็ นขันตอนเพือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้
7. ภาคผนวก ในส่ ว นนี คือ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดกิจกรรม และข้อมูลอืนๆ ที
จําเป็ นสําหรับครู รวมทังเฉลยแบบทดสอบ
นงลักษณ์ เสมบุตร์ (2554, หน้า 44) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ดงั นี
1. คู่มือครู หรื อคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม สําหรับผูท้ ีจะนําชุดการสอนไปใช้ ซึงประกอบด้วย คํา
ชีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบบทบาทครู บทบาทผูเ้ รี ยน ขันตอนการใช้ชุดการสอน และสิ งทีครู
เตรี ยมก่อนสอน
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2. แผนการสอน ประกอบด้วย หัวข้อเรื องทีจะสอน เวลาทีใช้สอน สาระสําคัญ จุดประสงค์
การเรี ยนรุ ้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนนการสอน การวัดผลประเมินผลเพือใช้เป็ นแนวการ
สอนของครู ให้สอนไปตามลําดับขันตอนทีเตรี ยมไว้
3. สื อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยสื อการสอนหลายๆ อย่างในลักษณะสื อประสม เช่ น
รู ปภาพ แผนภูมิ สไลด์ เอกสารประกอบการเรี ยน บัตรงาน บัตรคําสัง เป็ นต้น
4. แบบทดสอบหรื อแบบประเมินผลการเรี ยนทังก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ขันตอนการสร้ างชุ ดกิจกรรม
ฉลองชัย สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) ได้เสนอขันตอนในการสร้างชุดกิจกรรมหรื อสื อ
การสอนประกอบด้วยขันตอนสําคัญ 3 ขันตอนดังนี
1. ขันการวางแผนดําเนินการ โดยศึกษาสาระของวิชาว่าต้องการหลักการเรี ยนรู้อะไรจะทําชุด
แบบใด โดยคํานึ งถึงผูเ้ รี ยนเพือกําหนดหน่ ว ยการเรี ยน มโมมติ จุด ประสงค์ จัด ลําดับ กิจกรรมการเรี ยน
จัดทําสือการสอน ประเมินผลและทดลองสือการสอน
2. ขันตอนการผลิตโดยผลิตตามขันตอนที 1 โดยผูผ้ ลิตควรตรวจสอบความ สอดคล้องของทุก
ขันตอนกําหนดเป้ าหมายเพือแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบตั ิหรื อเห็นการกระทําได้
3. ขันทดสอบประเมินผล หรื อพัฒนาเมือทําการผลิตชุดกิจกรรมแล้ว โดยนําไปหาประสิทธิภาพ
เมือเป็ นหลักประกันว่าชุดการสอนนันมีคุณค่าทีจะนําไปสอน
ลาวัลย์ พลเกล้า (2533, หน้า 95) ได้เสนอขันตอนการสร้างชุดกิจกรรม ไว้ดงั นี
ขันที 1 วิเคราะห์เนือหา ได้แก่ การกําหนดหน่วย หัวเรื อง มโนคติ
ขันที 2 การวางแผน วางแผนไว้ล่วงหน้า กําหนดรายละเอียด
ขันที 3 การผลิตสือการเรี ยน เป็ นการผลิตสือประเภทต่างๆ ทีกําหนดไว้ ในแผน
ขันที 4 หาประสิทธิภาพ เป็ นการประเมินคุณภาพของชุดการเรี ยนการ สอนโดยนําไปทดลองใช้
ปรับปรุ งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที กําหนดไว้
2. เอกสารเกียวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2552 : 455) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พอใจ หมายถึง สมใจ
ชอบใจ เหมาะ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
จิราวรรณ กันติศาฤทธิ (2554, หน้า 71) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบ พอใจ
หรื อความโน้มเอียงทีบุคคลมีต่องานทีตนปฏิบตั ิอยู่ มีต่อวัตถุ แนวความคิดหรื อประสบการณ์ หรื อกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึงอันนําไปสู่ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิภารกิจนันๆ ให้บรรลุตามเป้ าหมาย ซึงความพอใจ อาจ
ใช้เวลานานๆ หรื อเป็ นเพียงความรู้สึกชัวครู่ ก็ได้
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นงค์ลกั ษณ์ เสมบุตร์ (2554,หน้า 76) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทีดีของบุคคล
ทีมีสภาพทีเป็ นอยูใ่ นขณะทีมีปฏิสมั พันธ์ต่อสิ งนันๆ ทําให้เกิดความรุ ้สึกทีดี มีความสุข มีความชืนชอบ ซึง
ความรู้สึกเช่นนีจะทําให้เกิดแรงจูงใจ ตังใจในการทํางาน หรื อเรี ยน สามรถปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทิภาพ
องค์ประกอบทีมีผลต่อความพึงพอใจ
การเกิดความพึงพอใจจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน ดังแนวคิดของ
เชิดศักดิ โฆวาสินธ์ (2525 : 136) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ.
1.องค์ประกอบทางความรู้หรื อความเข้าใจ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจกับสิ งใดสิ งหนึ ง ซึงเป็น
องค์ป ระกอบที มนุ ษ ย์ใช้ในการคิ ด ตอบสนอง รั บรู้ และวินิ จ ฉัย ข้อมูลต่ า งๆ ที ได้รั บ ซึ งมีข อบเขต
ครอบคลุมไปถึงความคิดเห็น ความเชือมันทีมีต่อสิ งแวดล้อมปรื อปรากฏการณ์ต่างๆ
2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก เป็ นลักษณะทางอารมณ์ทีคล้อยตามความคิด ถ้าบุคคลมี
ความคิ ด ที ดี ต่ อ สิ งใดก็ จ ะมีค วามรู้ สึ ก ที ดี ต่ อ สิ งนัน จะแสดงออกมาในรู ป ของความรั ก ความโกรธ
ความชอบ ความไม่ชอบ ความเกลียดและความชิงชังต่อสิ งต่างๆ
3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม คือ ความพร้อมทีจะกระทําอันเป็ นผลเนืองมาจากความคิด
ความรู้สึก ซึงออกมาในรู ปของการยอมรับหรื อปฏิเสธ เป็ นการแสดงออกในทางปฏิบตั ิ ในทางพฤติกรรม
ทีแสดงออกนันสามารถทีจะสังเกตได้
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
สมจิ ต ร จอดนอก (2552) ได้ศึก ษาการพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมวิทยาศาสตร์ และพลังงานหน่ ว ย
พลังงานไฟฟ้ าทีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนผสมของนั
ั
กเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยน
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า1) ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระพลังงาน
หน่วยพลังงานไฟฟ้ า มีประสิทธิภาพ 83.80/79.07 เป็ นไปตามเกณฑ์80/80 ±2.5 2) ทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนผสมของนั
ั
กเรี ยนหลังการชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระพลังงานหน่ วย พลงังานไฟฟ้ ามี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนผสมสู
ั
งขึน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .05
จิราวรรณ กันติศาฤทธิ (2554) ได้พฒั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เรื องสารในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนเชิงชุมราษฎร์
นุกลู สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิภาพ
85.35/86.63 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด 80/80 และระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับมากทีสุด
เครื อวัลย์ แสงโสดา (2556) ได้พฒั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื องความหลากหลายทางชีวภาพ
ในอ่างเก็บนําคลองลํากง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรี ยนบ้านยางลวด สังกัดสํานักงานเขตการศึกษา
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ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผลวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื องความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ประสิ ทธิภาพ 85.33/85.17 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด 80/80 และผลการเปรี ยบเทียบเจตคติข องนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 ทีเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.1
สถาพร พลราชม (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ น ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงผลวิจยั พบว่าชุด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ น มีประสิทธิภาพ 83.13/84.38 และ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดําเนินการวิจยั ในภาคเรี ยนที
2 ปี การศึกษา 2558 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 9 ชัวโมง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ในครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนวัดเกาะสุวรรณา
ราม สํานักงานเขตสายไหม สังกัดกรุ งเทพมหานคร ภาคการเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 ห้อง
นักเรี ยน 147 คน
กลุ่มตัว อย่างทีใช้ในการวิจยั ในครั งนี เป็ นนั ก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 6 โรงเรี ยนวัด เกาะ
สุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สังกัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั มี 2 ชนิด คือ
1) ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เรื องสารในชี วิต ประจําวัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 3 ชุด โดยชุด กิจกรรมประกอบด้ว ย คู่มือครู ครู มือนักเรี ยน ใบความรู้ ใบ
กิจกรรม และแบบทดสอบ ซึงชุดกิจกรรมผ่านการตรวจพิจารณาจากผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 คน วิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC
2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื องสารใน-ชีวิตประจําวัน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) มีจาํ นวนทังหมด 15 ข้อ ผ่านการตรวจพิจารณาจากผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 คน
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) บันทึกผลการทดลอง เก็บรวบรวมผลการทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบหลังเรี ยนทัง 4 ชุด
เพือนําผลมาหาค่าเฉลียร้อยละเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด (80/80) ของทัง 3 ชุดกิจกรรม
2) นําคะแนนเฉลียจากการทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน ของนักเรี ยนทุกคน รวมทัง 4 ชุดกิจกรรม
และคะแนนเ ฉลียจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ของนักเรี ยนทุกคน รวมทัง 3 ชุดกิจกรรม มาหาค่าเฉลีย
ร้อยละเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนด (80/80)
3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรี ยนทีมีต่อชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูร้ ายงานได้วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี
1) วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สําหรั บนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 เรื องสารในชีวิตประจําวัน โดยใช้สูตร E1/E2 และค่าสถิติพืนฐาน
2) วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 เรื องสารในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
1. ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
พบว่า ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 มีค่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67/81.78 ซึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลการศึก ษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่ อชุ ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 มีค่าเฉลียโดยรวมเท่ากับ 4.23 ซึงอยูใ่ นระดับมากทีสุด
อภิปรายผล
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 6 ที สร้ า งขึ นมี
ประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.67/81.78 เมือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 มีค่าสูงกว่า เนื องมาจาก ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน มีขนตอนการสร้
ั
าง
และพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เมือสร้างเสร็ จมีการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ และมีการปรั บปรุ งแก้ไขจาก
ผูเ้ ชียวชาญ ในด้านเนือหา ด้านการใช้ภาษา และด้านกิจกรรม ผ่านการทดลองใช้กบั นักเรี ยน เพือนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขหลายครัง ประกอบกับการมีการกําหนดขันตอนการใช้ชุดกิจกรรมไว้ชดั เจน จึงส่งผลให้ชุด
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กิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ดังที ระพินทร์ โพธิศรี (2547, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม คือ สื อการสอนทีประกอบไปด้วย
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ทีสะท้อนถึงปั ญหาและความต้องการในการเรี ยนรู้ เนื อหา กิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ทีนํามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ สามารถนํามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราวรรณ กันติศาฤทธิ (2554) ได้ทาํ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ผลวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากับ85.35/86.63 ตรี ยาภรณ์ อินลี
ได้พฒั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื องสารรอบตัว ชันประถมศึกษาปี ที 3 ผลวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเท่ากับ 84.65/82.19
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 สร้างความพึงพอใจให้นกั เรี ยน มีค่าเฉลียโดยรวมเท่ากับ 4.23 ซึงหมายถึงมีความ
พึง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด ดัง ที เชิ ด ศัก ดิ โฆวาสิ น ธ์ (2525 : 136) กล่ า วว่ า ความพึง พอใจมี
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) องค์ประกอบทางความรู้หรื อความเข้าใจ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจกับสิ งใด
สิ งหนึ ง ซึงเป็ นองค์ประกอบทีมนุ ษย์ใช้ในการคิด ตอบสนอง 2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก เป็ น
ลักษณะทางอารมณ์ทีคล้อยตามความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดทีดีต่อสิ งใดก็จะมีความรู้สึกทีดีต่อสิ งนัน 3)
องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม คือ ความพร้อมทีจะกระทําอันเป็ นผลเนืองมาจากความคิด ความรู้สึก ซึง
ออกมาในรู ปของการยอมรับหรื อปฏิเสธ เป็ นการแสดงออกในทางปฏิบตั ิ การทีนักเรี ยนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทีสุด เนืองมาจาก ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 6 ที
ผูว้ ิจยั สร้างขึน ได้จดั โครงสร้างของชุดกิจกรรมทีชัดเจน มีสือ มีวสั ดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรมทีจัด
ไว้อย่างเป็ นระบบ และมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ทําให้ชุดกิจกรรมน่ าสนใจ นักเรี ยนชืนชอบ กระตือรื อร้น
ในการเรี ยน นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สถาพร พลราชม (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ น ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 ซึงผลวิจยั พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชันอืนๆ และควรมีการ
พัฒนาชุดกิจกรรมสําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืนๆ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในการวิจยั รู ปแบบอืนๆ เช่น พัฒนาชุดกิจกรรม
ทีส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาชุดกิจกรรมทีส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
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