รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ผู้วิจัย พลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซกา
The Development of Learning Achievement in Science By Using The Atmosphere Learning
Activity For 7th Grade Students: Seka School
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น นี้ เป็ น ที่ ย อมรั บ กัน ว่าเรื่อ งสำคั ญ ที่ สุ ดในแวดวงการศึ กษาไทยก็ คือ การปฏิ รูป การศึก ษา
เพราะในอดีตที่ ผ่ านมาการเรีย นการสอนของไทยมีอยู่เฉพาะในห้ องสี่เหลี่ ยมแคบๆ มีผู้ ส อนทำหน้าที่พู ด
ผู้เรียน มีหน้าที่ฟัง และท่องหนังสือหรือยึดตำราเป็นหลัก ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชา
ในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริงต่างกัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ
(อนันต์ รัตนภานุศร, 2546:44-45) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่กำหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน สามารถ
พั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ม ธรรมชาติ น อกจากนั้ น ในมาตรา 24 ยั งได้ กำหนดรายละเอี ยดของการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ ว่าให้ส ถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนั ดของผู้ เรียน ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (สำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) การที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้เรียน
และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำให้จำ ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลื อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
เพื่อนำไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (กรมวิชาการ, 2544: 3)
อย่ างไรก็ตามในการจั ด การเรีย นการสอนก็พบปั ญ หาและอุปสรรคบางประการที่ ทำให้ การเรียน
การสอนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแนวนามธรรมมากกว่า
รูปธรรม คือสอนแบบบรรยายอธิบายความรู้ ขาดสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ยั่งยืน รู้แล้วลืม ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ใน
การทำความเข้าใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวไว้ (สำนั กงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ , 2544:
34)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกำหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ในทุกช่วงชั้น วิทยาศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อหลักสูตรใหม่
เพราะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อโลกและการดำเนินชีวิต เพราะโลก

ปัจจุบันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้อ งเกี่ยวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อีก
ทั้งยังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นพลเมืองของประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กรมวิชาการ
, 2542:1)
ชุดฝึกกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืน
กัน นั บ ตั้งแต่การเรีย นรู้ ด้วยตนเองการร่วมกิจกรรมกลุ่ มการใช้สื่ อในรูป แบบต่างๆการเรียนการสอนวิธีนี้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนสำคัญที่สุด (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 107) ในส่วนของ
ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์คือ การประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจะทำให้ ผู้เรียน
เรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์
และสามารถพั ฒ นาทักษะปฏิบั ติท างวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (ธานิน ทร์ปั ญ ญาวัฒ นากุล , 2546) และจาก
งานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าการสอนตามคู่มือ
ครู เพี ย งอย่ า งเดี ย วขณะเดี ย วกั น ก็ มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั งเรีย นสู งขึ้ น กว่ าก่ อ นเรีย น
(กรรณิการ์ไผทฉันท์, 2541: บทคัดย่อ; เนื้อทองนายี่. 2544: บทคัดย่อ)
การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่ งขึ้นส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และมีเจตคติต่อการเรียนรู้สูงขึ้น (พูลทรัพย์โพธิ์สุ. 2546:บทคัดย่อ; อภิญญาเคนบุปผา. 2546:
บทคัดย่อ) เพราะชุดฝึกกิจกรรมจะช่วยทำให้ ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้ว ยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความต้องการของตนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบทำให้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางที่ดีขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้
การที่ ผู้เรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความรู้ความสนใจและความถนัดทำให้ผู้เรียนมี
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียนขาดความสนใจใฝ่รู้ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยจึงสร้างชุด
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ
ทั้งนี้เพื่อนำผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และนำไปปรับปรุง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

2. เพื่อศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อการจัด การเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ
สมมติฐานการวิจัย
1. การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย น เรื่ อ ง บรรยากาศ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่องบรรยากาศ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียน
เรื่อง บรรยากาศ อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการดำเนินการศึกษามีดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 89 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหา เรื่อง บรรยากาศสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
1. ชั้นบรรยากาศ
2. องค์ประกอบของ ลม ฟ้า อากาศ
เครื่องมือในการทำวิจัย
1. ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
2. ด้านตัวแปร

ตัวแปรต้น
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ใช้เวลาทั้งหมดจำนวน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565
วิธีดำเนินการวิจัย
1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 89 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ างในการวิจั ย คื อ นั ก เรียนชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี ก ารศึ กษา 2565
โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 30 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งทดลองโดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม เดี ย ว (One Group Pretest Posttest Design) (พวงรัตน์ทวีรัตน์. 2538: 60 - 61) ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน กลุ่มทดลอง
T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน
X
แทน การจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลองโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม
T2
แทน การทดสอบหลังเรียน
3. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ชุดการเรียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ในการสร้างชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คู่ มื อ การใช้ ห ลั ก สู ต รคู่ มื อ ครู แ ละหนั ง สื อ แบบเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
1.1 สร้างชุดการเรียนเรื่องบรรยากาศ
2. คู่มือการใช้ชุดการเรียนมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสร้างคู่มือครูประกอบการสอนชุดการเรียน
2.2 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละชุดการเรียน
2.3 จัดทำคู่มือครูประกอบการสอนชุด การเรียนโดยแต่ละหน่วยของชุดการเรียนประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คำชี้แจง กิจกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม คำชี้แจงของกิจกรรม เวลาที่
ใช้ สื่อการเรียนการสอน วิธีทำกิจกรรม แบบบันทึกผลกิจกรรม แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม แบบทดสอบก่อน –
หลังหน่วยการเรียนรู้ และเฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังหน่วยการเรียนรู้
3. นำคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
แล้วนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4. หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน โดยใช้สูตร E1/E2เทียบตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคำถามระหว่างเรียนในชุด การเรียน
เรื่อง บรรยากาศ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
80 ตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทำแบบทดสอบท้ายชุด กิจกรรมการเรียน
เรื่อง บรรยากาศ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ เนื้ อ หาและผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั งของชุ ด การเรี ย น มาสร้ างแบบทดสอบวั ด ผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ
4. นำแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจำนวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์
หลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. ศึกษาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุด การเรียนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับของลิเคิร์ทข้อคำถามจำนวน 10ข้อ โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย
ดังนี้
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
สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ค้นคว้าได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยได้
จากแนวคิดของเบสท์(Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้
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. นำแบบสอบถามความพึ งพอใจให้ ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่ านตรวจสอบความถูกต้ องและเหมาะสม
แล้วนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามแผนการวิจัย ดังนี้
1. จัดทำเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนแบบสอบถามความพึงใจ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรียน เรื่องบรรยากาศ
2. นำเอกสารแผนการจั ด การเรี ย นรู้ และชุ ด การเรีย น เรื่ อ ง บรรยากาศ ที่ ส ร้า งและพั ฒ นาขึ้ น
โดยผู้ วิจั ย นำมาใช้จั ดการเรี ย นรู้ ในชั้น เรี ย นกับ นัก เรียนกลุ่ มตัว อย่างซึ่ งต้องทำการทดสอบความรู้พื้ นฐาน
ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบผู้เรียน หลังจากใช้ชุดการเรียน
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พร้อมกับให้ผู้เรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น

4. นำผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลั งเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ และคะแนน
จากแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ห าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในตารางเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดำเนินการศึกษา
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนน ถ้าทำถูกให้คะแนน
1 คะแนน ถ้าทำผิดให้คะแนน 0 คะแนน
2. รวมคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดแล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่าร้อยละ และค่า t - test
3. รวมคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนรู้โดยใช้
ชุด การเรี ย น เรื่ อง บรรยากาศ แล้ ว นำมาคำนวณหาข้อมู ล ในภาพรวม และจำแนกรายข้อมู ล แล้ ว นำมา
คำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้นนำค่า E1 / E2ทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยทั่วไปแล้วนิยมตั้งไว้ที่ 80/80 ถ้าต่ำกว่าก็
ต้องทำการปรับปรุงชุดการเรียน ถ้าสูงกว่าก็ถือว่าใช้ได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นวิ ช าวิท ยาศาสตร์โดยใช้ชุ ด การเรียนเรื่อ ง บรรยากาศ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรีย น เรื่ อ ง บรรยากาศ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00 และ
ผลคะแนนหลังเรียน (E2) มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.30 แสดงว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิ ทธิภ าพ เท่ากับ 86.00/84.30 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80
2. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้โดยใช้ ชุ ด การเรี ยน เรื่อ ง บรรยากาศ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด การเรี ย น
เรื่อง บรรยากาศ อยู่ในระดับมาก มีค่า  เท่ากับ 3.91 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.16
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้
ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวข้อประเมิน
ตัวอักษรและเสียงบรรยาย
1. การใช้ภาษาเข้าใจง่าย
2. ตัวหนังสือมีคุณภาพง่ายต่อการอ่าน
การนำเสนอ
3. ภาพเคลื่อนไหวช่วยสื่อความหมายบทเรียนดีขึ้น
4. นักเรียนพอใจกับการแสดงความก้าวหน้าของการเรียน
การสอน
5. มีอิสระในขณะเรียน
6. ต้องการเรียนด้วยบทเรียนในลักษณะนี้กับบทเรียนอื่นๆ
7. นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน
8. นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจในการทำแบบฝึกหัด
เนื้อหา
9. ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
10.ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา
รวม



S.D.

แปลผล

3.96
3.83

0.62
0.69

มาก
มาก

3.75
3.93

0.67
0.69

มาก
มาก
มาก

3.93
3.93
4.01
3.90

0.66
0.69
0.67
0.68

3.90
3.95
3.91

0.68
0.69
0.16

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง บรรยากาศ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การหาประสิ ท ธิภ าพ ของชุ ด การเรีย นที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่อ ง บรรยากาศวิ ช า
วิท ยาศาสตร์ พบว่าชุด กิจ กรรมมีป ระสิ ท ธิภ าพสู งกว่าเกณฑ์ ที่ก ำหนดไว้ 80/80 เนื่อ งจากเป็ น นวัต กรรม
ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาและวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรีย นรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้ นักเรียนทำคะแนนระหว่างเรียนและหลั งเรียนได้ดี เมื่อนำไป
หาประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 จึ ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งกว่ า เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ดั งที่ นั น ทิ พิ ท ย์ รองเดช (2549: 26)
ได้กล่าวไว้ว่า ชุด การเรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของผู้สอนและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ การแสดงความ
คิดเห็ น การแสดงความสามารถอย่ างสร้างสรรค์ ทำให้ ผู้ เรีย นเกิด การพั ฒ นาศัก ยภาพของตนเอง และมี
ความสุขกับการเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุ ด การเรี ย น เรื่ อ ง บรรยากาศ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจั ดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนากระบวนการคิด เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ ลงมือ

ปฏิ บั ติการเรี ย นรู้ ตามแผน รู้ จั กการค้น คว้าข้อมูล ในแหล่ งข้อมูล ที่ ห ลากหลาย สามารถนำข้อมูล ที่ได้จาก
การศึกษาเรียนรู้ มาวิเคราะห์อภิป ราย และสรุปเป็นองค์ความรู้ของตน จัดทำชิ้นงาน เพื่อรายงานผลการ
เรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึง
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่เครียด มีอิสระในการเรียน และเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทำให้นักเรียน
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 70) ที่เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้
ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการ
เรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่นเดียวกันกับ Dewey (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2546 :18-19) ที่มีแนวคิด
ว่า การศึกษา คือ ชีวิต การจัดการเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีความสุขและเกิดความ
รักในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งภายในชุดฝึกกิจกรรมนี้ ผู้ วิจัยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(สมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ, 2546: 7) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการหาความรู้
ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
ศึ ก ษาสั ง เกต สำรวจตรวจสอบ และสื บ ค้ น ความรู้ ด้ ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ค้ น คว้ าข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ การให้ศึกษาจากข้อความเอกสาร ภาพจากแหล่งการเรียนรู้ การทดลอง การ
ปฏิบัติจากการสำรวจตรวจสอบ เพื่อนำข้อมูลมาจัดกระทำอย่างมีความหมายด้วยการสร้างความรู้ นักเรียนจะ
ได้พัฒนาตนแบบองค์รวม นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสืบเสาะค้นหาความรู้มาจัดกระทำข้อมูล เพื่อ
เชื่อมโยงและสรุปความรู้ให้เป็นระบบการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้นักเรียนมีการทำงานร่วมกันร่วมวางแผนการเรียนรู้
เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยร่วมกันกำหนดขอบเขตแนวทางวิธีการเรียนรู้ แนว
ทางการบันทึก และสรุปผลการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้และนำข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้จากการ
เรียนรู้ มาร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอดและสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้
ของตนเองการซึมซับความรู้ ขั้นตอนนี้นั กเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการ
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ตรวจสอบปรับปรุงผลงานอย่างเป็ นระบบ
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการเผยแพร่ผลงานด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการพูด การเขียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเมื่อเรียนจบแล้ว ในแต่ละขั้น
จะมี แบบฝึ ก หั ดให้ นั ก เรี ย นตรวจสอบความเข้ าใจในเรื่องนั้ น ๆ ซึ่ งเมื่อ พบว่า เรื่องใดที่ ยังไม่ เข้ าใจหรือทำ
แบบฝึ ก หั ด ไม่ ได้ สามารถกลั บ ไปศึกษาใหม่ให้ เข้าใจได้ ตามความต้องการของนักเรียน ทำให้ นั กเรียนได้
ตรวจสอบตัวเองในเรื่องต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ทำให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วมานี้ จึ ง ทำให้ นั ก เรี ย นที่ เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด การเรี ย น เรื่ อ ง บรรยากาศ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นหลั งเรียนสู งกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย ชมทิศา ขันภักดี
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA ที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการน่าเสนอความรู้ด้วยหนัง สือการ์ตูนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนอกจากนี้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มีความสามารถในการน่าเสนอความรู้อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนพคุณ แดงบุญ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเจตคติต่อวิ ทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด การเรียนเรื่องบรรยากาศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.91 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมนักเรียนมีความชอบ ในการใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ทั้งนี้เนื่องจากในการสร้างชุด
การเรียนได้คำนึงถึง ความสวยงาม สะอาดตา มีภาพการ์ตูนแทรกในเนื้อหา ใบกิจกรรมประกอบ เพื่อกระตุ้น
ความน่าสนใจของนักเรียน ในขณะเดียวกันในชุดการเรียน ได้อธิบายและบอกแนวทางการใช้ชุดการเรียน ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไว้แล้ว ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ต่อเนื่องพร้อมทั้งตรวจสอบ
คำตอบได้ทันทีจากชุด การเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจั ย สุ ภ าพร ขำตรี (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล การใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและสมบัติของแสงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง แสงและสมบัติของแสง สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.76/80.11 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและสมบัติ
ของแสง ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้คะแนน เฉลี่ย 4.56 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้ รั บ การสอนโดยใช้ชุ ดการเรีย น เรื่อ ง บรรยากาศ ของนั กเรีย นสู งขึ้น และนั กเรีย นสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นครู ผู้สอนควรนำเทคนิคการสร้างชุดการเรียนนี้ไปใช้กับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยสาระที่เหมาะสมกับความสนใจและระดับชั้นเรียน เพื่อช่วย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน เสริมสร้างความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เพื่อให้เกิดผลดีในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนต่อไป
1.2 การสร้างชุด การเรียนควรคำนึงถึงเวลา เนื้อหาไม่มากเกินไป เพราะถ้าเนื้อหามากเกินไป
จะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ และมีความสนใจน้อยลง
1.3 ครูผู้ สอนมีบทบาทสำคัญ มากต่อการจัด กิจกรรมการสอนโดยใช้ ชุดการเรียนครูผู้ สอนควร
เป็นผู้แนะนำ เป็นผู้สร้างบรรยากาศ ให้กำลังใจแก่นักเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และครูผู้สอน

สร้างบรรยากาศการเป็ น กัน เองกั บ นั กเรี ย นและชี้แนะแนวทางการคิ ดแก้ปั ญ หาให้ นั กเรียนปฏิ บั ติได้ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
1.4 ครูผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาสาระและสื่อที่ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นอื่นๆ และหลักสูตร
สถานศึ ก ษา แล้ ว จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด การเรี ย น นำไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ทุกระดับชั้น
1.5 การวัดประเมินผล ครูผู้สอนควรใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ไปทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับสื่อการสอน
ประเภทอื่น ๆ
2.2 ควรนำชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการสอน
แบบปกติ
2.3 ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บความคงทนของนั กเรีย นที่ ได้ รับ การสอนโดยใช้ ชุ ด การเรีย นเรื่อ ง
บรรยากาศ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของการสอนแบบนี้
2.4 ควรมีการบูรณาการ การเรียนการสอน โดยไปใช้ชุด การเรียนนี้ ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอน
แบบอื่นๆ เพื่อให้การศึกษาค้นคว้ามีข้อมูลทางเลือกที่หลากหลาย

