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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purposes of this research were (1) to create an astronomy learning
activity package based on the efficiency criterion of 80/80; (2) to compare learning
achievements of students before and after learning with the use of the astronomy
learning activity package; and (3) to compare learning achievement of the students who
learned with the use of the astronomy learning activity package with that of the students
who learned from conventional teaching method.
The research sample consisted of 62 Mathayom Suksa V students in two
intact classrooms of Benjamarachutit School in Nakhon Si Thammarat province during
the second semester of the 2016 academic year, obtained by multi-stage sampling.
Then, students in one classroom, i.e. Mathayom Suksa 5/2 numbering 38 students, was
randomly assigned as the experimental group to learn with the use of the developed
astronomy learning activity package; while students in the other classroom, i.e.
Mathayom Suksa 5/1 numbering 24 students, the control group to learn from
conventional teaching method. The employed research instruments comprised (1) a
treatment instrument which was an astronomy learning activity packages, and (2) a data
collecting instrument which was a learning achievement test. Statistics employed for
data analysis were the E 1 /E 2 efficiency index, mean, standard deviation and t-test.
Research results could be concluded as follows: (1) the developed
astronomy learning activity package was efficient at 82.41/80.07; (2) the postexperiment physics learning achievement mean score of the students who learned with
the use of the astronomy learning activity package was significantly higher than their
pre-experiment counterpart mean score at the .05 level; and (3) the post-experiment
physics learning achievement mean score of the students who learned with the use of
the astronomy learning activity package was significantly higher than the postexperiment counterpart mean score of the students who learned from conventional
teaching method at the .05 level.
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