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คำนำ 

 รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชึวิต 
ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ   มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนโดยใช้  ชุดกิจกรรม  เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  วิชาวิทยา
ศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะนําไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธและครูวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีทุกทานที่ให

คําแนะนํานํา ปรึกษาเพ่ือจัดทำรายงานวิจัยฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอขอบคุณนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปตยกรรม  ชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ทุกคนที่ได้ให้ความ

รว่มมือในการทดลองใช้ เอกสาร ประกอบการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มา  ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

นางโยทะกา  พลรัตน์ 
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ชื่อผู้วิจัย  นางโยทะกา   พลรัตน์ 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชึวิตด้วยชุดกิจกรรม 
            เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีความมุง่หมายเพ่ือ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้าง

อะตอมและตารางธาตุ วิชาวทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ก่อนและหลังการใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จำนวน 

25 คน ได้มาโดยวิธีในการเลือก แบบเจาะจง(Purposive Sampling)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่า t 
(Dependent Samples t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มี
ประสิทธิภาพ 86.37 / 87.20 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทที ่ 1  
บทนำ 

  
ความสำคัญและที่มำของปัญหาที่ทำวิจัย  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง กับทุก
คนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ ผลผลิตต่างๆที่
มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ ความรู้วิทยาศาสตร์ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ซึ่งสถานศึกษาควรดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้   ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจด้วย
ตนเอง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็น สำคัญการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ในระดับชั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ซึ่งเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยนี้มี 
เนื้อหาค่อนข้างยากต่อการเข้าใจ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยนี้ค่อนข้างต่ำ  
จากทุกปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากนักเรียนขาดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ผู้วิจัย จัดทานวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ธาตุและตารางธาตุ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน การเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่พฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที่ 1  
แผนกวชิาสถาปัตยกรรม ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ 



 
 
 

 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 แผนกวชิา
สถาปัตยกรรม ต่อการใชชุ้ด กจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 

สมมติฐานการวิจยั 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ  ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1  แผนกวชิาสถาปัตยกรรม หลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีน 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
 เน้ือหาในการวิจยั 
 เนื้อหาในการวจิยัในครัง้นี้ คอื หน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ จาก
หนงัสอืสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์วชิาวทิยาศาสตรเ์พื่อพฒันาทกัษะชวีติ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1  ทีล่งทะเบยีนเรยีน
รายวชิาวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติ   วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ีปีการศกึษา 2563 
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี ปี
การศกึษา 2563  แผนกวชิาสถาปัตยกรรม  จ านวน  25 คนโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 ตวัแปรท่ีใช้ศึกษ า 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
 2. นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี
 3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ท าการวจิยัในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563  
            กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์หมายถงึ สือ่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ประกอบการจกักจิกรรมการ 
เรยีนรู ้เรื่อง ธาตุและตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์นกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถงึ แผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 
 3. ประสิทธิภาพ หมายถงึ คุณภาพของชุดกจิกรรมที่มปีระสทิธภิาพ ซึง่ผูว้จิยัก าหนดค่า 
ประสทิธภิาพ 80 / 80 ตามแนวทาง E1/E2 ดงันี้ 
 80 ตวัแรก หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน ทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมหรอื
แบบฝึกหดั  และแบบทดสอบหลงัเรยีนของชุดกจิกรรม ไดค้ะแนนเฉลีย่ไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 80 
80 ตวัหลงั หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน ทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ คะแนนทีน่กัเรยีนไดจ้ากการทาแบบทดสอบวดัผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนเกีย่วกบัเรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
 5. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ แบบทดสอบทีว่ดัความสามารถ 
เกีย่วกบั โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพือ่วดัความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนทีใ่ชชุ้ด
กจิกรรมการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ 
 6. ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึชอบหรอืความพอใจของนกัเรยีน นกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทีม่ตี่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุโดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
 7. นักเรียน หมายถงึ นกัเรยีนวทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี แผนกวชิาสถาปัตยกรรม 
ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 25 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บทท่ี 2 
 ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยั เรื่องการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ผูว้จิยัได้

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

 1. ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
  1.1 ความหมายของชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
  1.2 ประเภทของชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
  1.3 องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่ี 
  1.4 คุณค่าและประโยชน์ของชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 2. แผนการจดัการเรยีนรู้ 
  2.1 ความหมายของแผนจดัการเรยีนรู้ 
  2.2 ความส าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู้ 
  2.3 ลกัษณะแผนจดัการเรยีนรูท้ีด่ ี

 3. ความพงึพอใจ 
  3.1 ความหมายเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
  3.2 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
  3.3 เครื่องมอืในการวดัความพงึพอใจ 
  3.4 การสรา้งเครื่องมอืวดัความพงึพอใจ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นวตักรรมทีค่รผููส้อนสรา้งขึน้ในลกัษณะของสือ่ผสม เพือ่ใช้ 
ประกอบการจดัการเรยีนรู ้ท าใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ ซึง่นกัวชิาการหลายท่านได้ 
ใหค้วามหมายไวด้งันี้ดงันี้ 
 บุญชม ศรสีะอาด (2549:50) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมหรอืชุดการสอน เป็นสือ่ประสมทีใ่ห้ 
นกัเรยีนศกึษาและปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองตามความสามารถ ในชุดกจิกรรมอาจประกอบดว้ย บตัร 
เนื้อหา บตัรกจิกรรม แบบฝึก ฯลฯ เพือ่ใหน้กัเรยีนใชป้ระกอบการเรยีนในเรื่องนัน้
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2551: 14-15) กล่าวว่าชุดกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืชุดการ 
สอน ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Instructional Package เป็นสือ่ประสมประเภทหนึ่งซึ่งมจุีดมุ่งหมาย 
เฉพาะเรื่องทีส่อน แมชุ้ดการเรยีนการสอนจะเป็นเรื่องทีค่่อนขา้งใหม่ส าหรบับางคนแมน้กัการศกึษา 



 
 
 

ไทยไดม้แีนวคดิการท าชุดการเรยีนการสอนมาเป็นเวลานาน แมจ้ะยงัไม่มคี าว่า “ชุดการเรยีนการ 
สอน” ขึน้มากต็าม ชุดการเรยีนการสอนเป็นสือ่ประสมทีไ่ดจ้ดัระบบการผลติและการนาสือ่การสอนที่ 
สอดคลอ้งกบัวชิา หน่วย หวัเรื่อง และวตัถุประสงคเ์พือ่ช่วยใหก้ารเปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีนมี 
ประสทิธภิาพ 
 วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551:269) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้หรอื ชุดการสอน หมายถงึ 
ระบบการผลติและนาสือ่ประสมทีส่อดคลอ้งมาใชก้บัวชิาหรอืหน่วยหรอืหวัเรื่องเพือ่ช่วยใหก้าร 
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูคา (2551:14-15) กล่าวว่า ชุดกจิกรรม หมายถงึ สือ่การสอน 
ชนิดหนึ่งทีเ่ป็นลกัษณะของสือ่ประสม (Multi - Media) เป็นการใชส้ือ่ตัง้แต่สองชนิดขึน้ไปร่วมกนั 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูท้ีต่อ้งการ โดยอาจจดัท าขึน้ส าหรบัหน่วยการเรยีนรูต้ามหวัขอ้เนื้อหาและ 
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้อาจจดัไวเ้ป็นชุดๆ บรรจุในกล่องหรอืซอง 
กระเป๋า ชุดการสอนแต่ละชุดอาจประกอบดว้ยเนื้อหาสาระ บตัรค าสัง่และใบงานในการท ากจิกรรม 
วสัดุอุปกรณ์ เอกสาร/ใบความรู ้เครื่องมอืหรอืสือ่จ าเป็นส าหรบักจิกรรมต่างๆรวมทัง้แบบวดัประเมนิผล
การเรยีนรู ้
 สรุปไดว้่า จากความหมายของชุดกจิกรรมจากนกัวชิาการ หมายถงึ สือ่ทีใ่ชจ้ดักจิกรรมการ 
เรยีนการสอน โดยมกีระบวนการใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองมขีัน้ตอนทีจ่ดัไวเ้ป็นระบบและใช้ 
สือ่หลายชนิดมาใชใ้นการจดักจิกรรมครัง้หนึ่ง มเีนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะ โดยมเีนื้อหาวชิาทีส่ามารถ 
น ามาใชใ้นการเรยีนการสอน นกัเรยีนสามารถเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ประเภทของชุดกิจกรรมก ารเรียนรู้ 
 ประเภทของชุดกจิกรรมมหีลายประเภท ขึน้อยู่กบัการเลอืกประเภทของชุดกจิกรรมมาใชใ้ห้ 
เหมาะสม มนีกัวชิาการหลายท่านไดจ้ าแนกประเภทของชุดกจิกรรมไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 สุวทิย ์มลูคา และอรทยั มลูคา (2551 : 52-53) ไดแ้บ่งประเภทชุดการสอนไว ้3 ประเภท 
 1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยายของคร ูเป็นการสอนสาหรบัผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่หรอืเป็นการสอน 
ทีมุ่่งเน้นการปพูืน้ฐานใหทุ้กคนรบัรูแ้ละเขา้ใจในเวลาเดยีวกนั มุ่งในการขยายเนื้อหาสาระใหช้ดัเจน 
ยิง่ขึน้ ชุดการสอนแบบนี้ลดเวลาในการอธบิายของผูส้อนใหพ้ดูน้อยลงเพิม่เวลาใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัมิาก 
ขึน้ โดยใชส้ือ่ทีม่อียู่พรอ้มในชุดการสอน ในการนาเสนอเนื้อหาต่างๆสิง่สาคญัคอืสือ่ทีน่ามาใชจ้ะตอ้ง 
ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ชดัเจนทุกคนและมโีอกาสไดใ้ชทุ้กคนหรอืทุกกลุ่ม 
 2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม หรอืชุดการสอนส าหรบัการเรยีนเป็นกลุ่มย่อยเป็นชุดการสอน 
ส าหรบัใหผู้เ้รยีนร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ 4-8 คนโดยใชส้ือ่การสอนต่างๆทีบ่รรจุไวใ้น 
ชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งทีจ่ะฝึกทกัษะในเนื้อหาวชิาทีเ่รยีนโดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสท างานร่วมกนั  ชุดการ
สอนชนิดนี้มกัใชก้ารสอนแบบกจิกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศูนยก์ารเรยีนรู ้การสอนแบบ 
กลุ่มสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
 3.ชุดการสอนรายบุคคลหรอืชุดการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชุดการสอนส าหรบัเรยีนดว้ยตนเอง 
เป็นรายบุคคล คอืผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษาหาความรูต้ามสามารถและความถนดัของตนเองอาจจะเรยีนที่ 



 
 
 

โรงเรยีนหรอืทีบ่า้นกไ็ด ้จุดประสงคห์ลกั คอืมุ่งใหท้าความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาเพิม่เตมิ ผูเ้รยีนสามารถ 
ประเมนิการเรยีนดว้ยตนเองได ้ชุดการสอนนี้สว่นใหญ่จดัในลกัษณะของหน่วยการสอนย่อยหรอืโมดลู 
ตวัอย่างเช่น ชุดวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 สุคนธ ์สนิธพานนท ์(2553: 16-17) กล่าวว่า ชุดการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัครผููส้อนในการจดั 
การศกึษาในระบบนัน้ สามารถจดัได ้4 รูปแบบ คอื 
 1.ชุดการเรยีนส าหรบัครผููส้อน เป็นชุดการเรยีนทีค่รใูชป้ระกอบการสอนประกอบดว้ย คู่มอื สือ่ 
การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย มกีารจดักจิกรรมและสื่อการสอนประกอบการบรรยายของครผููส้อนชุด
การเรยีนนี้มเีนื้อหาสาระวชิาเพยีงหน่วยเดยีว และใชก้บัผูเ้รยีนทัง้ชัน้ แบ่งเป็นหวัขอ้ทีจ่ะบรรยาย 
มกีารก าหนดกจิกรรมตามลาดบัขัน้ 
 2.ชุดการเรยีนสาหรบักจิกรรมกลุ่ม เป็นชุดการเรยีนทีใ่หผู้เ้รยีนศกึษาร่วมกนัโดยปฏบิตัติาม 
ขัน้ตอนต่างๆทีก่ าหนดไวใ้นชุดการเรยีน หรอือาจจะเรยีนรูชุ้ดการเรยีนในศูนยก์ารเรยีน กล่าวคอืในแต่
ละศูนยก์ารเรยีนรูจ้ะมชีุดการเรยีนในแต่ละหวัขอ้ย่อยของหน่วยการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนศกึษา 
ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มจะหมุนเวยีน ศกึษาความรู ้และทากจิกรรมของชุดการเรยีนจนครบทุกศูนยก์ารเรยีน 
 3.ชุดการเรยีนรายบุคคล เป็นชุดการเรยีนทีใ่หผู้เ้รยีนศกึษาความรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนจะตอ้ง 
เรยีนรูต้ามขัน้ตอนทีก่าหนดไวใ้นชุดการเรยีน ซึง่สามารถศกึษาไดท้ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
และเมื่อศกึษาจนครบตามขัน้ตอนแลว้ ผูเ้รยีนสามารถประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองไดด้ว้ยตนเอง 
4.ชุดการเรยีนแบบผสม เป็นชุดการเรยีนทีม่กีารจดักจิกรรมหลากหลาย บางขัน้ตอนผูส้อนอาจใช้ 
วธิกีารบรรยายประกอบการใชส้ือ่ บางขัน้ตอนผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนศกึษาความรูจ้ากชุดการเรยีนโดยใช้ 
กจิกรรมกลุ่ม เป็นตน้ 
 จากทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ประเภทของชุดกจิกรรมไดม้ผีูแ้บ่งประเภทไวห้ลายประเภทดว้ยกนั 
แต่ละประเภทมคีวามเหมาะสมต่างกนั นกัเรยีนสามารถรูแ้ละพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้กดิ 
การเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
 องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมแต่ละประเภท มอีงคป์ระกอบของชุดกจิกรรมคลา้ยคลงึกนั มี
นกัการศกึษาหลายท่านกล่าวถงึองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมไวด้งันี้ 
 ประภาพรรณ เสง็วงศ ์(2551:20-21) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมไว ้5 สว่น คอื 
 1. กล่องหรอืกระป๋องส าหรบับรรจุชุดการสอน 
 2. คู่มอืครปูระกอบดว้ยคาชี้แจงการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีน สิง่ต่างๆ ทีค่รตูอ้งเตรยีม แผนผงั 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องแต่ละศูนย ์สือ่ รปูแบบวธิกีาร ประเมนิผล แบบทดสอบก่อนเรยีน และ 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 
 3. ซองกจิกรรมการเรยีนรูข้องแต่ละศูนย ์ประกอบดว้ย บตัรคาสัง่ต่างๆ เพือ่ใหน้กัเรยีนปฏบิตั ิ
กจิกรรม เนื้อหาหรอืประสบการณ์ซึง่จดัไวใ้นรปูแบบต่างๆ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละ 
ศูนย ์อาจประเมนิเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มกไ็ด ้และเฉลยแบบฝึกหดัหรอืแบบทดสอบของแต่ละศูนย์ 
 



 
 
 

 4. แบบทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีนตามระบุในคู่มอืครู 
 5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551:275) กล่าวถงึ องคป์ระกอบสาคญัของชุดการสอนหรอืชุดกจิกรรม 
ดงันี้ 
 1.มรีายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนในการใชชุ้ดการสอนสิง่ทีต่อ้งเตรยีมตลอดจนกระบวนการ 
ของการเรยีนการสอน 
 2. คู่มอืการเรยีนสาหรบันกัเรยีน ประกอบดว้ย ค าแนะนาในการเรยีน ค าสัง่กจิกรรมทีผู่เ้รยีน 
ตอ้งปฏบิตั ิตลอดจนการเรยีนการสอน 
 3.เนื้อหาและสือ่การสอนแบบประสมกจิกรรมการเรยีนการสอนวตัถุประสงคท์ัว่ไปและ 
วตัถุประสงคข์องเนื้อหาในแต่ละตอน 
 4.นกัเรยีนเป็นผูก้ระท ากจิกรรมดว้ยตนเองและเรยีนไดต้ามความสามารถความสนใจหรอื 
ความตอ้งการของตนเอง 
 5.ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครแูละคุณภาพการเรยีนรูไ้ด้ 
 6.ใหค้วามสะดวกแก่ครผููส้อน และช่วยใหค้รูมคีวามมัน่ใจในการสอนของตนเอง 
 จากทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ชุดกจิกรรมมอีงคป์ระกอบหลายรปูแบบ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
 ประเสรฐิ ส าเภารอด (2552: 16) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชุดกจิกรรมสรุปไดว้่า 
ชุดกจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนช่วยเรา้ความสนใจใหน้กัเรยีน ทาใหไ้ดรู้จ้กัการแสวงหาความรู้ 
ความรูด้ว้ยตนเอง ช่วยแกปั้ญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดกจิกรรมสามารถช่วยให้ 
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ สรา้งความพรอ้ม และความมัน่ใจใหแ้ก่ 
ครผููส้อนท าใหค้รสูอนไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 
 สุวทิย ์มลูคา และอรทยั มลูคา (2551:57-58) ไดก้ล่าวถงึขอ้ดขีองการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ด 
การสอน ดงันี้ 
 1. สง่เสรมิการเรยีนเป็นรายบุคคล โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามความสามารถ ความสนใจ 
ตามเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสมของแต่ละบุคคล 
 2. แกปั้ญหาการขาดแคลนครผููส้อน เพราะชุดการสอนช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนไดด้้วยตนเอง 
และตอ้งการความช่วยเหลอืของครผููส้อนไม่มากนกั 
 3. สง่เสรมิการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนและการจดัการศกึษาตลอดชวีติ เพราะผูเ้รยีนสามารถ 
นาชุดการสอนไปเรยีนรูไ้ดใ้นทุกสถานทีแ่ละทุกเวลาไม่จากดัชัน้เรยีน 
 4. สรา้งความมัน่ใจและช่วยลดภาระของครผููส้อน เพราะการผลติชุดการสอนเตรยีมไวค้รบ 
จ านวนหน่วยการเรยีนรู ้และจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ทาใหผู้เ้รยีนสามารถน าไปใชไ้ดท้นัท ี
 5. นกัเรยีนสามรถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มโีอกาสฝึกการตดัสนิใจและการท างานร่วมกบั 
กลุ่ม 
 6. ช่วยใหผู้เ้รยีนจ านวนมากไดร้บัความรูแ้นวเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 



 
 
 

 จากประโยชน์ของชุดกจิกรรมดงักล่าว ผูว้จิยัสรุปประโยชน์ของชุดกจิกรรมสรุปไดด้งันี้ 
 1. ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรยีนรู้ 
 2. ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคดิในดา้นต่างๆ 
 3. ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กเวลาและสถานที่ 
 4. ย ้าใหเ้กดิความเขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนมากยิง่ขึน้ เมื่อผูเ้รยีนไม่เขา้ใจกส็ามารถน ามาศกึษา 
เรยีนรูไ้ดเ้สมอ แมว้่าอาจจะลมืเรื่องเดมิทีเ่คยเรยีนแลว้ 
 5. ลดบทบาทหน้าทีใ่นการสอนของครโูดยใหน้กัเรยีนมบีทบาทส าคญัในการเรยีนรูแ้ทน 
 6. เป็นการพฒันาสือ่การสอนของคร ูโดยจะตอ้งทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 7. ลดความกดดนัใหก้บัผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูช้า้ 
          8. ช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพเตม็ตามศกัยภาพ 
แผนการจดัการเรียนรู ้
 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นการวางแผนกจิกรรมการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่าง 
หลากหลายทีน่กัเรยีนปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและความพรอ้มของ 
นกัเรยีน มนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้ดงันี้ 
 ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2549:11) กล่าวว่า แผนการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ 
แผนหรอืแนวทางการจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของหน่วยการเรยีนรูเ้มื่อดาเนินการจดัการ 
เรยีนการสอนครบแผนของแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจะไดพ้ฒันาคุณภาพบรรลุตามผลการเรยีนรู้ 
ทีค่าดหวงัเป็นรายปี/รายภาค ทีก่ าหนดเป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ 
 สุวทิย ์มลูค า (2549:58) แผนการจดัการเรยีนรู ้คอื แผนการเตรยีมการสอนหรอืก าหนด 
กจิกรรมการเรยีนรูไ้วล้่วงหน้าอย่างเป็นระบบและจดัทาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมกีารรวบรวม 
ขอ้มลูต่าง ๆ มากาหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลุจุดมุ่งหมายทีก่าหนดไว้ 
อาภรณ์ ใจเทีย่งตรง (2550:205) กล่าวว่า แผนการสอน หรอืแผนการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ 
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ือ่การสอน การวดัผลประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบั 
เนื้อหา และจุดประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 
 จากความหมายขา้งต้นสรุปว่า แผนการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ แผนการจดัการเรยีนการสอน 
ทีผู่ส้อนจดัทาขึน้จากคู่มอืครทู าใหท้ราบว่าจะสอนเนื้อหาใด อย่างไร ใชส้ือ่การเรยีนอย่างไร 
มกีารประเมนิอย่างไร 

ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสาคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นเครื่องมอืในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน ครผููส้อนตอ้งเหน็ความสาคญัของแผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 
 สุวทิย ์ค ามลูและคณะ (2549:58) ไดก้ล่าวถงึแผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 
 1. ท าใหเ้กดิการวางแผนวธิกีารสอนทีด่ ีวธิเีรยีนทีด่ ีเกดิจากการผสมผสานความรูแ้ละ 



 
 
 

จติวทิยาการศกึษา 
 2. ช่วยใหค้รผููส้อนมคีู่มอืการจดัการเรยีนรูท้ีท่าไวล้่วงหน้าดว้ยตนเอง ทาใหค้รูมคีวามมัน่ใจ 
ในการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 3. ช่วยใหค้รผููส้อนทราบว่าการสอนของตนเองไดเ้ดนิทางไปทศิทางใด หรอืทราบว่า สอน 
อะไร ดว้ยวธิใีด สอนท าไม สอนอย่างไร จะใชส้ือ่และแหล่งเรยีนรูอ้ะไร และจะวดัผลประเมนิอย่างไร 
 4. สง่เสรมิใหค้รผููส้อนใฝ่ศกึษาหาความรู ้ทัง้เรื่องหลกัสตูร วธิกีารจดัการเรยีนรู ้จดัหาและใช้ 
สือ่แหล่งเรยีนรู ้ตลอดจนการวดัประเมนิผล 
 5. ใชเ้ป็นคู่มอืส าหรบัครทูีจ่ะมาสอน  
 6. แผนการจดัการเรยีนรูท้ีน่ามาใชแ้ละพฒันาแลว้จะเกดิประโยชน์ต่อวงการศกึษา 
 7. เป็นผลงานทางวชิาการทีแ่สดงถงึความช านาญและความเชีย่วชาญของครผููส้อนส าหรบั 
ประกอบการประเมนิเพือ่ขอเลื่อนต าแหน่ง และวทิยาฐานะครใูหส้งู 
 จากทีก่ล่าวสรุปไดว้่า ความส าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู ้คอื ช่วยใหค้รผููส้อนมคีู่มอืการ 
จดัการเรยีนรูท้ีท่ าไวล้่วงหน้าอย่างมขี ัน้ตอนและเป็นระบบ 

ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 
 ลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีเป็นการวางแผนการกจิกรรมการเรยีนรูล้่วงหน้าอย่าง 
ละเอยีด มจุีดประสงค ์ตวัชีว้ดั เนื้อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนรู ้การใชส้ือ่ อุปกรณ์ การวดัประเมนิผล 
ทีช่ดัเจนอย่างเป็นระบบ มนีักวชิาการไดก้ล่าวถงึแผนจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีดงันี้ 
 สุวทิย ์มลูค า และคณะ (2549:64) กล่าวว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีควรมลีกัษณะดงันี้ 
 1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน ว่าในการสอนเรื่องนัน้ๆตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิ
คุณสมบตัอิะไร ดา้นใด 
 2. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนไวช้ดัเจน ระบุบทบาทของครผููส้อนและผูเ้รยีนไวอ้ย่าง 
ชดัเจนว่าจะตอ้งทาอะไรจงึท าใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุผล 
 3. ก าหนดสือ่อุปกรณ์หรอืแหล่งเรยีนรูไ้วช้ดัเจน ว่าใช่สื่อ อุปกรณ์ หรอืแหล่งเรยีนรูอ้ะไรบา้ง 
และจะใชอ้ย่างไร 
 4. ก าหนดการวดัและประเมนิผลไวช้ดัเจน จะใชว้ธิกีารและเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผลใด 
เพือ่บรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูน้ัน้ 
 5. ยดืหยุ่นและปรบัเปลีย่นได ้ในกรณีทีม่ปัีญหา เมื่อมกีารน าไปใช ้สามารถปรบัเปลีย่นเป็น
อย่างอื่นได ้โดยไม่กระทบต่อการเรยีนการสอน และผลการเรยีนรู ้
 6. มคีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆและสอดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิที่ 
ผูเ้รยีนด าเนินชวีติอยู่ 
 7. แปลความหมายใหต้รงกนั แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ขยีนขึน้ตอ้งสือ่ความหมายไดต้รงกนัอ่าน 
เขา้ใจง่าย ผูน้าสามารถเขา้ใจและใชไ้ดต้รงจุดประสงคข์องผู้เขยีนแผนจดัการเรยีนรู้ 
 8. มกีารบูรณาการแบบองคร์วมของเนื้อหาสาระความรู ้และวธิกีารจดัการเรยีนรูเ้ขา้ดว้ยกนั 
 9. มกีารเชื่อมโยงความรูไ้ปใชอ้ย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้าความรูแ้ละประสบการณ์ 



 
 
 

เดมิมาเชื่อมกบัความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ และนาไปใชใ้นชวีติจรงิกบัการเรยีนในเรื่องต่อไป 
 วมิลรตัน์ สุนทรโรจน์ (2550:126) กล่าวว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีจะช่วยใหก้ารจดัการ
เรยีนรูป้ระสบผลส าเรจ็ไดด้ ีดงันัน้ผูจ้ดัการเรยีนรูจ้งึควรทราบลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีซึง่มี 
ดงันี้ 
 1.สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร และแนวทางการจดัการเรยีนรูข้องสานกัวชิาการและมาตรฐาน 
การศกึษา 
 2. น าไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิและมปีระสทิธภิาพ 
 3. เขยีนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเหมาะสมกบัผูเ้รยีนและเวลาทีก่าหนด 
 4. มคีวามกระจ่างชดัเจน ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจตรงกนั 
 5. มรีายละเอยีดมากพอทีจ่ะท าใหผู้อ้่านเขา้ใจสามารถนาไปใชจ้ดัการเรยีนรูไ้ด้ 
 จากทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ลกัษณะแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีเป็นการวางแผนการจดั 
กจิกรรมการเรยีนรูไ้วล้่วงหน้าอย่างละเอยีด มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดย 
ครผููส้อนคอยชีแ้นะและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนคน้พบคาตอบดว้ยตนเอง ทัง้ยงัน าความรูไ้ปใช ้
ประโยชน์ 
ความพึงพอใจ 
 ความหมายเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคตทิีเ่ป็นนามธรรมไม่สามารถมองเหน็เป็นรูปร่างได้ 
การทีเ่ราจะทราบว่าบุคคลมคีวามพงึพอใจหรอืไม่สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกทีค่่อนขา้ง 
สลบัซบัซอ้น จงึเป็นการยากทีจ่ะวดัความพงึพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัโดยทางออ้มจากการคดิเหน็ 
ของบุคคลเหล่านัน้ และการแสดงความคดิเหน็นัน้จะตอ้งตรงกบัความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิจงึจะสามารถวดั 
ความพงึพอใจนัน้ได ้และไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวห้ลายคน ดงันี้ 
 กาญจนา อรุญสุขรุจ ี(2546 :5) กล่าวว่า ความพงึพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง 
พฤตกิรรมทีเ่ป็นนามธรรม การทีเ่ราจะทราบว่าบุคคลมคีวามพงึพอใจหรอืไม่สามารถสงัเกตโดยการ 
แสดงออกทีค่่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมสีิง่เรา้ทีต่รงต่อความตอ้งการของบุคคล จงึจะท าใหบุ้คคล 
เกดิความพงึพอใจ ดงันัน้การสรา้งสิง่เรา้จงึเป็นแรงจงูใจของบุคคลใหเ้กดิความพงึพอใจในงานนัน้ 
 ฟ้ามุ่ย สุกณัศลี (2548:25) กล่าวว่า ความรูส้กึทีด่ ีหรอืทศันคตทิีด่ขีองบุคคลซึง่มกัจะ 
เกดิจากการไดร้บัการตอบสนองตามทีต่นตอ้งการ กจ็ะเกดิความรูส้กึทีด่ตี่อสิง่นัน้ตรงกนัขา้มหาก 
ความตอ้งการของตนไม่ไดร้บัการตอบสนอง ความพงึพอใจกจ็ะไม่เกดิขึน้ 
 สรุปไดว้่า ความพงึพอใจจะท าใหบุ้คคลเกดิความสบายใจ หรอืสนองความตอ้งการ ท าให ้
เกดิความสุข เป็นผลดตี่อการปฏบิตังิานและการเรยีนการสอน ดงันัน้ถ้านกัเรยีนเกดิความพงึพอใจ ทา 
ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการเรยีนการสอน 
ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 อาร ีพนัธม์ณี (2546 : 86 – 87) ไดก้ล่าวไวว้่า ทฤษฎสี าหรบัการสรา้งความพงึพอใจม ี
หลายทฤษฎ ีแต่ทีย่อมรบัและมชีื่อเสยีงทีผู่ว้จิยัน าเสนอ คอื ทฤษฎคีวามตอ้งการตามล าดบัขัน้ของ 



 
 
 

มาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Need) ทีก่ล่าว่า มนุษยท์ุกคนมคีวามตอ้งการเหมอืนกนัแต่ 
ความตอ้งการนัน้เป็นล าดบัขัน้ เขาไดต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้ดงันี้ 
 1. มนุษยม์คีวามต้องการอยู่เสมอและไม่มทีีส่ ิน้สุด ขณะทีค่วามตอ้งการสิง่ใดไดร้บัการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอย่างอื่นกจ็ะเกดิขึน้อกีไม่มวีนัจบสิน้ 
 2. ความตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิง่จูงใจสาหรบัพฤตกิรรมอื่นต่อไป ความ 
ตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองเท่านัน้ทีเ่ป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรม 
 3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรยีงเป็นล าดบัขัน้ตามลาดบัความสาคญั กล่าวคอื เมื่อ 
ความตอ้งการในระดบัต ่าไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสงูกจ็ะเรยีกรอ้งใหม้กีาร 
ตอบสนอง ซึง่ลาดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยม์ ี5 ขัน้ตอนตามลาดบัจากขัน้ต่าไปขัน้สงูดงันี้ 
  3.1 ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบือ้งตน้ 
เพือ่ความอยู่รอดของชวีติ เช่น ความตอ้งการในเรื่องของอาหาร น ้า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค 
ทีอ่ยู่อาศยั และความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการดา้นร่างกายจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคนก็ 
ต่อเมื่อความตอ้งการทัง้หมดของคนยงัไม่ไดร้บัการตอบสนอง 
  3.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัหรอืความมัน่คง (Security of Safety Needs) ถา้ 
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดร้บัการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยจ์ะตอ้งการในขัน้สงูต่อไป 
คอื เป็นความรูส้กึปลอดภยั หรอืความมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคต รวมถงึความกา้วหน้าและอบอุ่นใจ 
  3.3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or Belonging Needs) หลงัจากทีม่นุษยไ์ดร้บั
การตอบสนองในสองขัน้ดงักล่าวแลว้จะมคีวามตอ้งการสงูขึน้อกี คอื ความตอ้งการทางดา้นสงัคมเป็น 
ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ร่วมและไดร้บัการยอมรบัในสงัคม ความเป็นมติรและความรกัจากเพือ่น 
  3.4 ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการให้
คนอื่นยกย่อง ใหเ้กยีรตแิละเหน็ความส าคญัของตนเอง อยากเด่นในสงัคม รวมถงึความส าเรจ็ ความรู ้
ความสามารถ ความเป็นอสิระ และเสรภีาพ 
  3.5 ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ (Self Actualization) เป็นความตอ้งการระดบั
สงูสุดของมนุษย ์สว่นมากจะเป็นการอยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคดิของตน หรอืตอ้งการจะเป็น
มากกว่าทีต่วัเองเป็นอยู่ในขณะนัน้ 
 จากทฤษฎคีวามตอ้งการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว ์สรุปไดว้่า ความตอ้งการทัง้ 5 ขัน้ของ 
มนุษยม์คีวามส าคญัไม่เท่ากนั การจงูใจตามทฤษฎนีี้จะต้องพยายามตอบสนองความตอ้งการของ 
มนุษยซ์งึมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไป และความตอ้งการในแต่ละขัน้จะมคีวามส าคญัแก่บุคคลมาก 
น้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัขัน้นัน้ๆ 
เครื่องมือในการวดัความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจเกดิขึน้หรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบักระบวนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบกบัระดบั 
ความรูส้กึของนกัเรยีนเพราะความพงึพอใจเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นการตอบสนองต่อ 
สิง่เรา้ภายนอก การวดัจงึวดัจากบุคลกิภาพ แรงจงูใจ การรบัรู ้แต่มขีอ้แตกต่างทีก่ารตคีวามและ 
วธิกีาร เพราะบุคคลย่อมมคีวามแตกต่างกนัไปในเรื่องประสบการณ์และปัจจยัอื่นๆ ซึง่มนีกัวชิาการได้ 



 
 
 

เสนอวธิกีารวดัไวใ้กลเ้คยีงกนั ดงันี้ 
 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536:3-4) ไดเ้สนอวธิกีารวดัความพงึพอใจไว ้ดงันี้ 
 1. การสงัเกต (Observation) เป็นการวดัโดยคอยสงัเกตพฤตกิรรมทีบุ่คคลแสดงออก 
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งแลว้นาขอ้มูลไปอนุมานว่าบุคคลมเีจตคตติ่อสิง่นัน้ๆ อย่างไร 
 2. การรายงานตนเอง (Self – Report) เป็นการวดัโดยการใหบุ้คคลเล่าความรูส้กึทีม่ ี
ต่อสิง่นัน้ออกมา จากการเล่าน้ีสามารถทีจ่ะกาหนดค่าของคะแนนความพงึพอใจ 
 3. วธิกีารสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการซกัถามกลุ่มบุคลทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างในการศกึษาแต่
บางครัง้อาจไม่ไดค้วามจรงิตามทีค่าดหวงัไว ้เพราะบุคคลทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างอาจไม่ยอมเปิดเผย 
ความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ 
 4. เทคนิคจนิตนาการ (Projective techniques) วธินีี้อาศยัสถานการณ์หลายอย่างไป 
ผูส้อบ เมื่อผูส้อบเหน็ภาพแปลกๆ กจ็ะเกดิจนิตนาการออกมาแลว้นามาตคีวามหมาย จากการตอบ 
นัน้ๆ กพ็อจะวดัเจตคตไิดว้่าพอใจหรอืไม่ 
 5. วธิกีารวดัทางสรรีะ คอื ใชเ้ครื่องมอื เพือ่สงัเกตการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย 
การวดัทางสรรีะนี้สามารถกระทาไดโ้ดย การวดัการตา้นกระแสไฟฟ้าของผวิหนงั การขยาย 
ของลูกนยัน์ตา การวดัฮอรโ์มนบางชนิด 
 6. การใชแ้บบสอบถาม ซึง่เป็นวธิทีีแ่พร่หลายอกีวธิหีนึ่งจากการศกึษาเอกสารขา้งตน้ 
 สรุปไดว้่า การวดัความพงึพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวธิ ีเช่น การสงัเกต การรายงานตน 
การสมัภาษณ์ เทคนิคจนิตนาการ การวดัทางสรรีะ และแบบสอบถาม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความสะดวก 
ความเหมาะสม ตลอดจนความมุ่งหมายของการวดัจงึจะสง่ผลใหก้ารวดัมปีระสทิธภิาพน่าเชื่อถอืสาหรบั
 การศกึษาในครัง้นี้ผูว้จิยัไดว้ดัความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง โครงสรา้งอะตอม
และตารางธาตุโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่าตามแบบลเิคอรท์ (Likert Scale) 
โดยแบ่งระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 ในการด าเนินการวจิยั เรื่องการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ผูว้จิยัได้
ด าเนินการซึง่มขี ัน้ตอนในการดาเนินการวจิยั ดงันี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 5.  สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 วทิยาลยั 
เทคนิคชลบุร ี  ปีการศกึษา 2563   
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี
แผนกวชิาสถาปัตยกรรม  ปีการศกึษา 2563  จ านวนนักเรยีน 25 คน  โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์รื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
 2. แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติเรื่อง 
โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แบบปรนยัชนิด 
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจ านวน 20  คะแนน 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
จ านวน 15 ขอ้เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 :102-103) 
  คะแนน 5 ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
  คะแนน 4 ความพงึพอใจมาก 
  คะแนน 3 ความพงึพอใจปานกลาง 
  คะแนน 2 ความพงึพอใจน้อย 
  คะแนน 1 ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 



 
 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นวจิยัเชงิทดลอง One Group Pre – test Post - test Design (ประสทิธิ ์
สุวรรณรกัษ์. 2542: 174) แสดงในตารางดงันี้ 
 
 ตาราง 3.1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre – test Post - test Design 
 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
กลุ่มทดลอง T1 X T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 T1 หมายถงึ การทดสอบก่อนทดลอง (Pre – test) 
 X หมายถงึ การทดลองโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและ
ตารางธาตุ 
 T2 หมายถงึ การทดสอบหลงัทดลอง (Post - test) 
วิธีการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี ปีการศกึษา 2564  จ านวนนักเรยีน 25 คนผูว้จิยั
ไดด้าเนินการวจิยั  โดยด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 1. เกบ็ขอ้มลูนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1  แผนกวชิาสถาปัตยกรรม 
วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี จ านวน  25  คน 
 2. ด าเนินการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรต์ามแผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง โครงสรา้งงอะตอม
และตารางธาตุใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564 
วทิยาลยัเทคนิคชลบุร ี จ านวนนกัเรยีน 25 ดงันี้ 
 2.1 ท าการทดสอบก่อนการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์(Pre – test) ดว้ยแบบทดสอบวดั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกทีส่รา้งขึน้จ านวน 10 ขอ้ 
 2.2 ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและ
ตารางธาตุ  ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้  
 2.3 ท าการทดสอบหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์(Post - test) ดว้ยแบบทดสอบวดั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกทีส่รา้งขึน้จ านวน 10 ขอ้ 
 2.4 สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง 
โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ นักเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 โดยใชแ้บบสอบถาม 
ความพงึพอใจ ซึง่มรีายละเอยีดตามตารางที ่ดงันี้ 
 ในการด าเนินการทดลองผูว้จิยัไดก้ าหนดวนั เวลาในการทดลองดงัตาราง 
 



 
 
 

ตาราง 3.2 โครงสรา้งการจดัการเรยีนรู้ 
วนั เดือน ปี กิจกรรม เวลาท่ีใช้กบัชุดกิจกรรม 

(ชัว่โมง) 
12 มกราคม 2564 
12 มกราคม 2564 
 
 
19 มกราคม 2564 

ทดสอบก่อนเรยีน 
ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้ 
และชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้ 
และชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 

1 
2 
 
 
2 
 

19 มกราคม 2564 ทดสอบหลงัเรยีนและวดัความพงึพอใจ 1 
 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
จากคอมพวิเตอร ์โดยดาเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. หาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด  80/80 
 2. หาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัการใช้ 
ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยทดสอบค่า t (Dependent Samples t-test) ก าหนดค่าทีน่ยัส าคญัทาง 
สถติทิี ่.05 
 3. หาค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อการใช้ 
ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
สถิติท่ีใช้ในก ารวิเคราะหข์้อมูล 
1.สถิติพื้นฐาน 
1.1 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน ใชส้ตูรดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด.2545:98) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2. สถิติท่ีใช้ในก ารทดสอบห าสมมติฐ าน 
การทดสอบความมนีัยสาคญัทางสถติขิองคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชส้ตูรค่า Ttest 
แบบ Dependent Samples ใชส้ตูรดงันี้ (ประสทิธิ ์สุวรรณรกัษ์.2542: 235-326) 
 

 

 

 

 

 

 

 2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบหาสมมติฐาน 
การทดสอบความมนีัยสาคญัทางสถติขิองคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชส้ตูรค่า Ttest 
แบบ Dependent Samples ใชส้ตูรดงันี้ (ประสทิธิ ์สุวรรณรกัษ์.2542: 235-326)  

  

 

 

 



 
 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

  
 ในการศกึษาพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
ปีที ่1 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี้ 
 1.สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในก ารวิเคราะหข์้อมูล 
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจการแปลความหมายขอ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และความหมายทีใ่ชใ้นการ 
น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไวด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูตามล าดบั ดงันี้ 
ตอนที ่1 วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและ 
ตารางธาตุ ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 
ตอนที ่2 วเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัร
วชิาชพีปีที ่1 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รื่อง โครงสรา้งอะตอมและตาราง
ธาตุ โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 
ตอนที ่3 วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1  ต่อการใชชุ้ด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและ 
ตารางธาตุ 



 
 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมวิทยาศาสตร ์เร่ือง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ  ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ประก าศนียบตัรวิช าชีพปีท่ี 1 
ตาราง 4.1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ (E1) ของนักเรยีนทีไ่ดจ้าก 
การปฏบิตักิจิกรรมระหว่างเรยีนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอม 
และตารางธาตุ 
ผลการ
ประเมิน 

N คะแนน
เตม็ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

�̅� S.D. ร้อย
ละ 

กจิกรรมที ่1  25 20 313 17.39 1.29 86.94 
กจิกรรมที ่2  25 20 300 16.67 1.81 83.33 
กจิกรรมที ่3  25 20 320 17.78 1.44 88.89 

รวม 60 933 51.84 4.54 86.33 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.37 

 
 จากตาราง 4.1 พบว่า นกัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ในระหว่างการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการ 
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอม และตารางธาตุ เท่ากบั 51.84 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
เมื่อพจิารณาเป็นกจิกรรม กจิกรรมที ่1 มคี่าเฉลีย่  �̅� เท่ากบั 17.39 คดิเป็นรอ้ยละ 86.94 
กจิกรรมที ่2 มคี่าเฉลีย่ ( �̅� ) เท่ากบั 16.67 คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 กจิกรรมที ่3 มคี่าเฉลีย่ ( �̅� ) 
เท่ากบั 17.78 คดิเป็นรอ้ยละ 86.33 ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์งึมปีระสทิธภิาพของ 
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 86.37 
 
ตาราง 4.2 ค่าเฉลีย่ และรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ (E2) ของนกัเรยีนจากการท าแบบทดสอบหลงัการ 
เรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
นักเรียนคนท่ี คะแนนหลงัเรียน 

 (20  คะแนน) 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

16 
15 
18 
19 
17 
16 
16 
19 
17 

      19 
18 
17 
18 
16 
17 
19 
18 
16 
19 

      18 
18 
17 
16 
19 

       18 

80 
75 
90 
95 
85 
80 
80 
95 
85 
95 
90 

      85 
90 
80 
85 
95 
90 
80 
95 
90 
90 

      85 
80 
95 

             90 
รวม 336            2,180 

รวมเฉลีย่รอ้ยละ 87.20 
  
 
 



 
 
 

 
 
จากตาราง 4.2 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดย 
ใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ เท่ากบั 7.44 จากคะแนน
เตม็ 10 
คะแนน ดงันัน้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ จงึมปีระสทิธภิาพผลลพัธ ์
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 87.20 
ตาราง 4.3 ประสทิธภิาพกจิกรรมระหว่างเรยีนกบัการวดัผลหลงัเรยีนจากการใชชุ้ดกจิกรรมการ 
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 

ผลการประเมนิ N คะแน
นเตม็ 

�̅� S.D. รอ้ย
ละ 

คะแนนการปฏบิตักิจิกรรม
ระหว่างเรยีน (E1) 
 

25 60 51.84 4.54 86.37 

คะแนนการท าแบบทดสอบ
หลงัเรยีน (E2) 

25 20 17.44 0.64 87.20 

ประสทิธภิาพชุดกจิกรรมการ
เรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์(E1/E2) 

                                       86.37/87.20 

 
 จากตาราง 4.3 พบว่า คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนจากการปฏบิตักิจิกรรมระหว่างเรยีนโดยใช้ 
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ เท่ากบั 51.84 จากคะแนน
เตม็ 60  คะแนน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.54 คะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 86.37 นัน่คอื E1 

เท่ากบั  86.37 และมคีะแนนเฉลีย่จากการทาแบบทดสอบหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรยีนรู ้ วทิยาศาสตร ์เท่ากบั 17.44 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.64 
คะแนน  เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 87.20 นัน่คอื E2 เท่ากบั 87.20 ดงันัน้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ี 
ประสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 86.37 / 87.20 
 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  ก่อนและหลงัก ารใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์เร่ือง โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ 
ตาราง 4.4 คะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที่ 
1 โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
จากตาราง 4.4 พบว่า นกัเรยีนจ านวน 25 คน มคีะแนนในการเรยีนรูชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
วทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ทีไ่ดผ้ลจากการทดสอบก่อนเรยีนมคี่าคะแนนเฉลีย่ 
9.68 และ หลงัเรยีนมคี่าคะแนนเฉลีย่ 17.08 
 
ตาราง 4.5 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและ
ตารางธาตุของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

การทดสอบ N �̅� S.D. t 
ก่อนเรยีน 25 9.68 1.35 9.90 
หลงัเรยีน 25 17,08 0.64 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
จากตาราง พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนมคี่าสงู 
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชัน้ประก าศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ต่อการใช้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์เร่ือง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
ตาราง 4.6 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตาราง
ธาตุ 
ข้อท่ี รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดบัความพึง

พอใจ 
 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 

ด้านเน้ือหา 
เนื้อหาทีเ่รยีนไปไม่ยากเกนิ 
ความรูท้ีไ่ดร้บัเป็นเรื่องทีน่าไปใชใ้นชวีติประจาวนั 
เนื้อหาทีเ่รยีนมคีวามสอดคลอ้งต่อเนื่อง 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
มคีวามสนุกสนานกบัการร่วมกจิกรรมในชัว่โมงทีเ่รยีน
ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างมคีวามสุข 
ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง 
มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น 
ด้านส่ือและอปุกรณ์ในการจดัการเรียนรู้ 
การเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ า
ใหเ้กดิความสนุกสนาน น่าสนใจ 
สาระการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
วทิยาศาสตร ์ท าใหห้าค าตอบได ้

 
4.61 
4.28 
4.44 
 
4.67 
 
4.33 
4.28 
 
4.72 
 
4.56 

 
0.78 
0.75 
0.62 
 
4.67 
 
4.33 
4.28 
 
0.46 
 
0.51 

 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
 
มากทีสุ่ด 
 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
 
มากทีสุ่ด 
 
มากทีสุ่ด 



 
 
 

ข้อท่ี รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดบัความพึง
พอใจ 

9 
 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
14 
15 

ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เขา้ใจง่ายสะดวก
ต่อการน าไปใช ้
ด้านการวดัผลและประเมินผล 
สาระการเรยีนรูท้ีป่ระกอบชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
วทิยาศาสตรท์ าใหค้น้ควา้หาค าตอบได ้
การเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ี
การประเมนิผลไปพรอ้มกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
นกัเรยีนมโีอกาสทราบผลคะแนนของใบกจิกรรมต่างๆ
ทนัท ี
ครมูวีธิทีดสอบทีน่่าสนใจ 
รูส้กึภูมใิจทีส่ามารถคน้ควา้หาคาตอบไดด้ว้ยตนเอง 
เมื่อมกีารทดสอบย่อยทา้ยบท รูส้กึพอใจมากทีค่รู
ชมเชย 

4.44 
 
 

4.39 
 

4.61 
 

4.33 
 

4.67 
4.44 
4.45 

0.59 
 
 

0.62 
 

0.70 
 

0.61 
 

0.77 
0.59 
0.70 

มากทีสุ่ด 
 
 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 

รวมเฉล่ีย 4.47 0.66 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 8 พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
วทิยาศาสตร ์มคี่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.47, S.D. = 0.66) เมื่อพจิารณาเป็นราย 
ขอ้ พบว่า ทุกขอ้ของนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นสือ่และอุปกรณ์ในการ 
จดัการเรยีนรู ้ขอ้ 7 การเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ าใหเ้กดิความสนุกสนาน 
น่าสนใจ มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( X = 4.72, S.D. = 0.46) สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต่าสุด ไดแ้ก่ ด้านเน้ือหา 
ขอ้ 2 ความรูท้ีไ่ดร้บัเป็นเรื่องทีน่ าไปใชใ้นชวีติประจาวนั ( X = 4.28, S.D. = 0.75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ของ
นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1  แผนกวชิาสถาปัตยกรรม  โดยใชก้ระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้สรุปผลการวจิยั ดงันี้ 
 1. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 86.37/87.20 ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1  สงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอม
และตารางธาตุ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด 
อภิปรายผล 
 1. การศกึษาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและ
ตารางธาตุของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.37/87.20 
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวน้ัน่คอื นกัเรยีนมผีลงานจากการท าชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ไดแ้ก่ ใบกจิกรรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดถู้กตอ้ง 
 2. การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ผลปรากฏว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตาราง 
ธาตุ ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 มผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 อาจเนื่องมาจาก นักเรยีนไดม้กีารฝึกทกัษะจากการท ากจิกรรมเลย
ท าใหม้ตีวามเขา้ใจมากขึน้ 
 3. การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง 
โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 โดยภาพรวมมี
ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 ทีเ่ป็นเช่นน้ีมาจาก ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้มกีระบวนการทีท่าใหน้กัเรยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจความสนุกสนานการ
ปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเอง 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
 จากการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ โดยใช ้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 มดีงันี้ 
 1.ในการจดัการเรยีนรูค้รผููส้อนตอ้งศกึษาคู่มอือย่างละเอยีด มคีวามพรอ้มในดา้นสือ่ อุปกรณ์ 
ตวัคร ูนกัเรยีน เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจและความพรอ้มในการจดัการเรยีนรู้ 
 2. ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็นการเรยีนรูท้ี่ 
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง แต่ถา้นกัเรยีนมปัีญหาหรอืขอ้สงสยันกัเรยีนสามารถสอบถามครไูด้ 
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