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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) พัฒ นาชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต สาหรับ ผูเ้ รี ยน
การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจากชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่ อง สารเพื่อชีวิต และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ ผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบที่ ศึกษาในระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2557 ของศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอาเภอธัญบุ รี จังหวัด
ปทุมธานี จานวน 31 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
สารเพื่ อชี วิต ส าหรั บ ผูเ้ รี ยนการศึ ก ษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนต้น (2) แบบทดสอบก่ อนเรี ย นและ
แบบทดสอบหลังเรี ย น และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิตที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 80/80 คือ 80.77/81.29 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 และ (3) ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบ ระดับมัธยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ มีต่ อชุ ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 4.64 ซึ่ งมีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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Abstract
The purposes of this study were (1) to develop a science activities package in the topic of Substances
for Life for Nonformal Lower Secondary Education Learners to meet the efficiency criterion of 80/80; (2) to
study the student’s learning achievements before and after using the science activities package; and (3) to study
the students’satisfaction with the science activities package in the topic of Substances for Life for Nonformal
Lower Secondary Education Learners.
The sample of this research consisted of 31 Nonformal Lower Secondary Education Learners in
Pathumthani Province during the first of 2014 academic year, obtained by stratified random sampling and cluster
random sampling. The employed research instruments were (1) the science activities package in the topic
Substances for Life for Nonformal Lower Secondary Education Learners; (2) a science achievement test; and
(3) a questionnaire on student’s satisfaction with the science activities package. Statistics used for data analysis
were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were that (1) the science activities package in the topic of Substances for Life for
Nonformal Lower Secondary Education Learners was efficient at 80.77/81.29 ; (2) the students’ post-learning
achievement on the topic of Optical and Properties of Light was statistically higher than their pre-learning
achievement at the .05 level of significance; and (3) the students’ rating mean for satisfaction with the science
activities package as a whole was 4.64 which meant that their satisfaction was at the highest level.
Keywords: Science Activity Package, Nonformal Education Lower Secondary Education

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ กษานับว่าเป็ นเครื่ องมื อและเป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ยิ่งต่ อการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อการ
สร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งการให้การศึกษา
สาหรับเยาวชนและกลุ่มผูเ้ รี ยนต่างๆ เช่น กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา กลุ่มผูพ้ ิการ และกลุ่มผูท้ ี่มีความสามารถ
พิ เศษ ตลอดช่ วงชี วิต อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านสติ ปัญ ญา ร่ างกาย และจิ ต ใจ จะเป็ นพื้ น ฐานในการสร้ างพลัง
ครอบครัวให้สามารถดารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุ ข รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี จึ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาการศึ กษา (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2545, น. 1-2) และ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้
และถื อว่าผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ความสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23 เน้นการจัดการศึ กษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้
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ความสาคัญของการบูรณาการความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา การที่
จะพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสาเร็ จและเจริ ญก้าวหน้าตามที่พึงประสงค์ได้ จาเป็ นต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ให้มีคุณภาพ มีความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันของมนุษย์ในรู ปแบบต่างๆ มนุษย์จะ
นาเอาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวิตให้อยูด่ ีกินดีและมีความสุ ขสบายขึ้น
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชี วิตประจาวันและการงานอาชี พต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้
เพื่ออานวยความสะดวกในชี วิตและการทางาน อันเป็ นผลของความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับศาสตร์ อื่นๆ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะ
สาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ จึงเป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ ง
ความรู ้ (Knowledge based society) ดัง นั้น ทุ ก คนจึ งจาเป็ นต้อ งได้รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามรู ้ ด ้านวิ ท ยาศาสตร์
(Scientific literacy for all) เพื่อที่ จะมีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้างขึ้ น สามารถนา
ความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและค่านิ ยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ น
สากล (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552, น. 1)
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กาหนดไว้ในมาตรา 14
ให้มีสานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขึ้นในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เรี ยกโดยย่อว่า “สานักงาน กศน.” (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551, น. 22) สานักงาน กศน. มีหน้าที่ ดูแ ลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ดอ้ ยโอกาสหรื อ
ขาดโอกาสทางการศึ กษาในระบบโรงเรี ยนได้มีโอกาสศึ กษาหาความรู ้ ฝึ กทักษะ ปลูกฝั งเจตคติ ที่จาเป็ นในการ
ดารงชี วิต และการประกอบสัมมาชี พ อี กทั้งสามารถปรั บตัวให้ทนั กับความเปลี่ ยนแปลงของวิทยาการต่ างๆ ที่
เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วได้อย่างมีความสุ ขตามควรแก่อตั ภาพ โดยมีสาระการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 สาระ
ได้แก่สาระทักษะการเรี ยนรู ้ สาระความรู ้พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชี พ สาระทักษะการดาเนิ นชี วิต และสาระ
การพัฒนาสังคม
ผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ด้านการศึ กษานอกโรงเรี ยน (N-NET) ประจาปี การศึ กษา 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยทัว่ ประเทศต่ากว่าร้อยละ 40 ทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาสาระความรู ้พ้ืนฐาน ซึ่ ง
ประกอบด้วยภาษาและการสื่ อสาร คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีค ะแนนเฉลี่ยทัว่ ประเทศคือ 36.38
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ, 2556, น. 42) สาเหตุที่ทาให้ผลคะแนนต่ า โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์
ขึ้นอยู่กบั ผูเ้ รี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบจะต้องเรี ยนด้วยตนเอง ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้องควบคุมตัวเองให้ได้
และต้องจัด เวลาเรี ยน รวมถึ งร่ วมท ากิ จกรรมให้เหมาะกับ ความต้องการของตนเอง ผูเ้ รี ยนแต่ ละคนจะมี ความ
แตกต่ างกันทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสติ ปั ญ ญา ขณะที่ กระบวนการเรี ย นการสอนของครู ก็ต้องมี การ
ปรับปรุ ง ต้องมีการทบทวนสื่ อการสอนให้ตรงตามประเด็น เลือกเนื้ อหาสาระที่มีระดับความยากง่ายตามระดับการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ งคือ การขาดสื่ อการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้ครู ไม่สามารถจัดกิจกรรม
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การเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ตามความมุ่งหมายของหลักสู ตรได้ จึงทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในวิชา
วิทยาศาสตร์ต่า
แนวทางหนึ่ งในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ต่า คือ การพัฒนาวิธีการสอน โดย
ปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัยของผูเ้ รี ยน เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เสริ มสร้ างบรรยากาศที่ ดี ในการเรี ยน การกระทาดังกล่ าวย่อมทาให้นักเรี ยนเกิ ด ความสนใจ เกิ ด การเรี ยนรู ้ มี
ความรู ้สึกที่ ดี ไม่เบื่ อหน่ ายกับการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ผูส้ อนจึ งควรจัดการเรี ยนรู ้ ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
พยายามให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสรับรู ้ ทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง เพื่ อจะได้เป็ นกิ จกรรมช่ วยกระตุน้ สมอง สร้าง
จินตนาการ มีเหตุผล และทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบด้วย
ชุ ด กิ จกรรมเป็ นนวัต กรรมทางการศึ ก ษารู ป แบบหนึ่ ง ที่ น าสื่ อ การสอนซึ่ งมี ล ัก ษณะสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ และเนื้อหามาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยในแต่ละชุดกิจกรรมจะประกอบด้วยคู่มือการใช้
ชุ ด กิ จกรรมส าหรั บ ครู คู่มือการใช้ชุ ดกิ จกรรมส าหรั บ ผูเ้ รี ยน แผนการสอน สื่ อการเรี ยน ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นสื่ อ
ประสม กิจกรรมการเรี ยนการสอน และแบบวัดและประมินผล ชุดกิจกรรมจึงนับว่าเป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่มีการนา
สื่ อประสมมาใช้ ทาให้เป็ นสื่ อที่มีคุณค่าในการจัดการเรี ยนการสอน อันจะเป็ นเครื่ องมือช่วยครู ให้ดาเนิ นการสอน
ได้อย่างเป็ นลาดับ และขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ในบางโอกาส ช่วยถ่ายทอดเนื้อหา
หรื อประสบการณ์ ที่ซับซ้อน และที่ สาคัญคื อช่ วยให้การเรี ยนการสอนมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ผูเ้ รี ยนจะมี โอกาส
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ได้เรี ยนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่ เอื้ออานวย และชุ ดกิ จกรรมยังเป็ นสื่ อประสมที่
พร้อมสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมยังช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
แต่ ละคนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรด้วย (วาสนา ทวีกุลทรัพย์, 2554 หน้า 5 ) ดังนั้นการใช้ชุดกิ จกรรมจึ ง
น่ า จะเป็ นอี กวิ ธีการหนึ่ งที่ เหมาะสมในการสอนวิช าวิ ทยาศาสตร์ เพื่ อจะช่ วยให้นักเรี ยนบรรลุ ผ ลส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดการเรี ยนรู ้ตามความสามารถของตน
ผลการใช้ชุดกิจกรรมในการสอนวิทยาศาสตร์น้ นั มีงานวิจยั ของประภาพร สุ รินทร์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง
ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จังหวัดราชบุรี
ซึ่ งผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สู งกว่า ก่อนเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ด
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รี ยนได้จริ ง
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั สนใจนารู ปแบบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยเลือกเนื้อหาเรื่ อง สารเพื่อชีวิต สาหรับผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พัฒ นาชุ ด กิ จกรรมวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่ อ ชี วิต ส าหรั บ ผูเ้ รี ย นการศึ กษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู ้เรี ย นระหว่ า งก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ย นจากชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต สาหรับผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี
ที่ มีต่ อการเรี ยนโดยใช้ชุ ด กิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่ อชี วิต ส าหรั บผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี

สมมุติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นในจังหวัดปทุมธานี ที่ เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร คือ ผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ของสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปทุมธานี จานวน 156 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา
2557 ของศู นย์การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย อาเภอธัญ บุ รี จังหวัดปทุ มธานี จานวน 31 คน
ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.1 ชุ ด กิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ เรื่ อ ง สารเพื่ อชี วิต ผูเ้ รี ย นการศึ กษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึ กษา
ตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยเนื้อหา 5 เรื่ อง ได้แก่ สารอาหาร สารปรุ งแต่งอาหาร สารปนเปื้ อน สารที่
ใช้ทาความสะอาด และสารพิษ โดยขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.1.1. กาหนดจุดประสงค์ของการสร้างและพัฒนาชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่ อชี วิต
โดยศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้างชุ ดกิ จกรรม โดยศึ กษารายละเอียด ส่ วนประกอบของชุ ด
กิจกรรม วิธีสร้างชุดกิจกรรม
3.1.2. ศึกษาหลักสู ตรการศึกานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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3.1.3. ดาเนิ นการสร้ างและพัฒ นาชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ และนาชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ นมาเสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน เพื่ อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา ได้ค่า IOC = 1.00 แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ
3.1.4. น าชุ ด กิ จ กรรมที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดย
1) การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบเดี่ ย ว โดยผูว้ ิ จยั นาชุ ด กิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ไ ปทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพกับผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจานวน 3 คน มีค่าประสิ ทธิ ภาพ 60.67/62.22
2) การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบกลุ่ ม โดยผูว้ ิ จยั น าชุ ดกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ ไ ปทดสอบ
ประสิ ทธิ ภ าพกับ ผูเ้ รี ย นการศึ กษานอกระบบ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ของศู น ย์การศึ กษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลาลูกกา จานวน 10 คน มีค่าประสิ ทธิ ภาพ 78.67/78.33
3) การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพภาคสนาม โดยผูว้ ิจยั นาชุ ด กิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ไปทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพกับ ผูเ้ รี ย นการศึ ก ษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น ของศู น ย์การศึ กษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอธัญบุรี จานวน 31 คน
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรี ยน และทดสอบ
หลังเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
3.2.1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากเอกสารต่างๆ
3.2.2) สร้างเป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3.2.3) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาของแบบทดสอบ ได้ค่ า IOC = 1.00 และปรั บ ปรุ งแก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ งตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2.4) น าแบบทดสอบที่ แ ก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ กับ ผู ้เ รี ยนการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3.2.5) นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก ของแบบทดสอบเป็ น
รายข้อ
3.2.6) คัดเลือกข้อสอบที่มี ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25-0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่
0.25-1.00 ได้ขอ้ สอบจานวน 30 ข้อ
3.2.7) นาแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ ไปทดสอบหาความเที่ ยงกับผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเที่ยง 0.77
3.2.8) จัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นฉบับจริ ง จานวน 30 ข้อ เพื่ อนาไปใช้
จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3 แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
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3.3.1) ศึ กษารู ป แบบการสร้ างแบบสอบถามความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นจากเอกสารตารา และ
งานวิจยั ต่างๆ
3.3.2) สร้างแบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า มีระดับการประเมิน 5 ระดับ คื อ พึงพอใจมากที่ สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด จานวน 16 ข้อ
3.3.3) นาแบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบตรงเชิ ง
เนื้อหาได้ค่า IOD = 1.00 และได้แก้ไขข้อบกพร่ องตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3.4) นาแบบวัดความพึงพอใจไปหาคุณภาพ โดยนาไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ในจังหวัดปทุ มธานี ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วน าผลไปปรั บปรุ งก่ อน
นาไปใช้จริ ง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการดังนี้ 1. ให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน 2. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต จนครบทั้ง 5 เรื่ อง 3. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และ 4. ให้
นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง สารเพื่ อ ชี วิ ต ที่ ผู ้วิจัย สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
80.77/81.29 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 ค่าประสิ ทธิ ภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่ อง สารเพื่อชีวิตในการทดลองแบบภาคสนาม (n = 31)
คะแนนแบบทดสอบย่อยระหว่างเรี ยน
คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน
(E1)
(E2)
E1/ E2
(50 คะแนน)
(30 คะแนน)
80.77
81.29
80.77/81.29
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบ ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้นที่ เรี ยนด้วยชุ ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต พบว่าหลังเรี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในจังหวัดปทุมธานี ที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต (n =31)
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
X
ก่อนเรี ยน
31
30
16.74
2.98
30 25.89*
หลังเรี ยน
31
30
24.39
3.59
*p < .05
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต พบว่าในภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.64) และในรายละเอียด
พบว่ารายการที่ผเู ้ รี ยนพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ การจัดลาดับเนื้ อหามีความต่อเนื่อง และชุดกิจกรรมช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยน ( X =4.81) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต
รายการความพึงพอใจ
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. การจัดลาดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง

4.81

0.40

มากที่สุด

2. การนาเสนอเนื้ อหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสม

4.45

0.62

มาก

3. ถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม

4.68

0.54

มากที่สุด
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ)
รายการความพึงพอใจ

X

S.D. ระดับความพึงพอใจ

4. เวลาที่ใช้ในการเรี ยนเหมาะสม

4.45

0.62

มาก

5. คาชี้แจงมีความชัดเจน เข้าใจง่าย

4.68

0.48

มากที่สุด

6. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

4.77

0.50

มากที่สุด

7. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน

4.68

0.65

มากที่สุด

8. ภาพประกอบสามารถสื่ อความหมาย และมีความสัมพันธ์
กับเนื้ อหา
9. ชุดกิจกรรมช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน

4.45

0.72

มาก

4.81

0.40

มากที่สุด

10. ชุดกิจกรรมสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

4.52

0.63

มากที่สุด

11. ชุดกิจกรรมเหมาะสมกับวัย และระดับความยากง่ายของ
เนื้อหา
12. ชุดกิจกรรมมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชา

4.58

0.67

มากที่สุด

4.74

0.51

มากที่สุด

13. ชุดกิจกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ง่ายและ
สามารถจดจาได้นาน
14. ชุดกิจกรรมเร้าความสนใจให้เกิดการใฝ่ รู ้ในเรื่ องราวที่
ต้องศึกษา
15. ชุดกิจกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ขอ้ สรุ ปที่ถกู ต้อง

4.61

0.62

มากที่สุด

4.65

0.61

มากที่สุด

4.65

0.49

มากที่สุด

16. ชุดกิจกรรมทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง

4.71

0.59

มากที่สุด

4.64

0.29

มากที่สุด

รวม
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อภิปรายผล
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชีวิต สาหรับผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในจังหวัดปทุมธานี มีขอ้ สังเกตดังนี้
1. ผลการวิ จัย พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จกรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง สารเพื่ อ ชี วิต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
80.77/81.29 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างชุดกิจกรรมและหาประสิ ทธิ ภาพ
3 ครั้ง ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม แบบภาคสนาม ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบเดี่ ย วของชุ ด กิ จกรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง สารเพื่ อ ชี วิต ส าหรั บ ผูเ้ รี ย น
นอกระบบ ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น ในจังหวัด ปทุ มธานี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 60.67/62.22 แสดงว่าชุ ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ ยงั มี ประสิ ทธิ ภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จากการวิเคราะห์หาข้อบกพร่ องต่ างๆของชุ ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ ดว้ ยการสอบถามจากผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบ และการสังเกตพบว่า ชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ 1
เรื่ อง สารอาหาร ยังมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องของทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นภาษาที่ใช้อธิ บายเนื้ อหา
เป็ นเชิ งวิทยาศาสตร์ ทาให้เข้าใจยาก ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ 2 เรื่ อง สารปรุ งแต่ง กิ จกรรมมากเกินไปทาให้ไม่
ทันตามกาหนดเวลา ควรขยายเวลาให้มากกว่านี้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ 3 เรื่ อง สารที่ใช้ทาความสะอาด สานวน
ภาษาในการสื่ อความหมายทาให้เข้าใจยาก ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ 4 เรื่ อง สารปนเปื้ อน ความไม่เหมาะสมของ
เวลาที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ 5 สารพิษ แบบฝึ กหัดยากเกินไป สานวนภาษาในการ
สื่ อความหมายทาให้เข้าใจยาก ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทุกเรื่ อง โดยจัดการเรี ยน
การสอนวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และทักษะกรบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเบื้ องต้นก่อนการเรี ยนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ทราบวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ถกู ต้อง ปรับสานวน
ภาษาใน การอธิ บายเนื้ อหาให้ชดั เจนและง่ายต่อการทาความเข้าใจ ลดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลา และ
กาหนดเวลาในการศึกษาและทากิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น
ส่ วนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่ อง สารเพื่อชี วิต มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
78.67/78.33 ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งเพื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีกว่าก่อนนาไปใช้ครั้งต่อไป ซึ่ งมีขอ้ บกพร่ อง
เล็กน้อย เช่ นมี ความบกพร่ องในการใช้ภาษาและกิ จกรรมมากเกิ นไปไม่เหมาะสมกับเวลาที่ กาหนด ผูว้ ิจยั จึ งนา
ข้อบกพร่ องดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไขทุ กชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ กับผูเ้ รี ยนการศึ กษา
นอกระบบมากที่สุดในการนาไปใช้
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนามของชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่ อชี วิตกับผูเ้ รี ยน
การศึ กษานอกระบบ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ในจังหวัดปทุ มธานี จานวน 31 คน โดยเมื่ อเที ยบค่ ากับค่ า
ประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้พบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.77/81.29 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเล็กน้อย คือ 80/80 จึงถือ
ว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้สร้างชุดกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้
กระบวนการพัฒนาชุ ดกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบนับตั้งแต่การนาชุดกิจกรรมไปทดลองแบบเดี่ยว แบบ
กลุ่ม และแบบภาคสนาม โดยมีการปรับปรุ งแก้ไขจนชุดกิจกรรมมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนนอกระบบ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี ที่ เรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต มีความก้าวหน้า
ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาวดี ศรี อรพิมพ์ (2553) พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ด้วยชุ ดการสอน เรื่ อง อาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ เนื่ องจากการเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ทา
ให้ผูเ้ รี ย นมี การเรี ย นรู ้ เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน โดยปฏิ บ ัติ ต ามค าแนะนาที่ กาหนดไว้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาค้น หาค าตอบด้ว ยตนเอง มี การจัด สภาพแวดล้อ มและบรรยากาศการเรี ย นที่ มุ่ งส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นการศึ กษาค้นคว้า และลงมื อปฏิ บตั ิ เพื่ อเป็ นการสร้ างแรงกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ คว้า ทดลองให้เห็ น
สภาพจริ งด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ การ
คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้กิจกรรมปฏิ บตั ิ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งจะมี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามเข้า ใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ส่ งเสริ ม สติ ปั ญ ญาของผูเ้ รี ย นให้ สู งขึ้ น รวมถึ ง
กระบวนการกลุ่มที่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ช่วยเสริ มให้ผเู ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบเกิดปฏิ สัมพันธ์ระหว่างขณะที่เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ในลักษณะช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน จากการ
สังเกตผูเ้ รี ยนมีความกระตื อรื นร้ น ที่ จะเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ และตั้งใจปฏิ บตั ิ ตามคาสั่ง มี ผลทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่กาลังศึกษาได้อย่างชัดเจน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผเู ้ รี ยนการศึกษานอกระบบที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่ อง
สารเพื่อชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นนอกระบบต่ อ ชุ ด กิ จกรรมวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่ อชี วิต พบว่า ผูเ้ รี ย น
การศึ กษานอกระบบมีความพึงพอใจต่อชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารเพื่อชี วิต สาหรับผูเ้ รี ยนการศึกษานอก
ระบบ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึ งพอใจมากที่ สุ ด ( X = 4.64) โดยพบว่า ข้อที่
ผูเ้ รี ยนการนอกศึ กษามีความพึ งพอใจสู งสุ ด คื อการจัดลาดับเนื้ อหามี ความต่อเนื่ องและภาษาที่ ใช้มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ รายา วงศ์กาแหง (2553) ที่ พฒั นาชุ ดการสอน เรื่ อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการศึ กษาพบว่า ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อชุ ดการสอน เรื่ อง
มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 อยู่ในระดับมากที่ สุด ในด้านการจัดลาดับเนื้ อหามี
ความต่อเนื่องและภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
การเป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากการพัฒนาชุ ดกิจกรรมดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้มีการหาประสิ ทธิ ภาพถึง 3 ครั้ง และได้มี
การปรับปรุ งมาอย่างต่อเนื่ อง ตามเกณฑ์ของการสร้างชุดกิจกรรมที่ ดี จึงส่ งผลให้ชุดกิ จกรรมดังกล่าวมีการจัดทา
ลาดับเนื้ อหาที่ต่อเนื่องและภาษาที่ใช้กช็ ดั เจน และเข้าใจง่าย จึงทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อได้ศึกษา
ชุดกิจกรรมดังกล่าว
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1. ด้านผูส้ อน การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผูส้ อนควรศึ กษาและเตรี ยมการสอน
ล่วงหน้า ทั้งวิธีการถ่ายทอดความรู ้และการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน จะทาให้การเรี ยนน่าสนใจ
ไม่น่าเบื่อ ส่ งผลให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพการแบ่งกลุ่มของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรคละกลุ่มตามระดับผลการ
เรี ยนจะช่ วยส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตื อรื นร้น มีความตั้งใจในการเรี ยน มีการช่ วยเหลือกันในกลุ่ม และมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างเห็นได้ชดั ทาให้เป็ นการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้จริ ง
1.2. ด้านภาษา การเรี ยนรู ้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในบางเรื่ องอาจจะยากต่อการทาความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ดังนั้น
ผูส้ อนจะต้องศึกษาให้เข้าใจและใช้ภาษาในการถ่ายทอดที่ชดั เจน ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้ดี
ยิ่งขึ้น
1.3. ด้านสื่ อและกิ จกรรม พบว่าการสอนวิทยาศาสตร์ มีความจาเป็ นที่ จะต้องให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กปฏิ บตั ิ
จริ ง หรื อทดลองจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเสริ มแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ รวมทั้งเกิดความสนุกสนานในการเรี ยน
1.4. ด้านระยะเวลาการสอน พบว่า ระยะเวลาที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าว
ผูเ้ รี ยนการศึ กษานอกระบบสามารถศึ กษาได้แต่เพียงเนื้ อหาอย่างเดี ยว ไม่สามารถปฏิ บตั ิ การทดลองได้
ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั พบว่าเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาต่อ 1 เรื่ อง คือ 3 ชัว่ โมง ดังนั้นในกรณี ที่ผสู ้ อนจะต้องเพิ่มเวลาในการสอน
จาก 2 ชัว่ โมง เป็ น 3 ชัว่ โมง
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ กบั การเรี ยนการสอน
แบบอื่น
2. ควรมี การนาความรู ้ เรื่ องการสร้ างชุ ด กิ จกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาสาระอื่น
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