
การพฒันามโนมติ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนคูเมืองวทิยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวดัชัยภูม ิโดยใช้ชุดทดลอง 

 
         รัตนาภรณ์ กลุดว้ง* 
 
บทคัดย่อ 
  การวจิยัน้ีเป็นวจิยัก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคคื์อ (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง 
เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80   (2) เพื่อเปรียบเทียบมโนมติเร่ืองไฟฟ้าเคมี ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง (3) เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการทดลอง  (4)  เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ในการ
เรียนวชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมี โดยใชแ้บบแผนการวจิยัเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(One Group Pretest-Posttest Design) มีประชากรคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนคูเมืองวทิยา 
อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ จ  านวน 26 คน 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการทดลอง มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากบั 81.85 และ
ประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) 81.72 สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพชุดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีไดก้  าหนดไว ้
 2. มโนมติเร่ืองไฟฟ้าเคมี หลงัการเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่ม
ประชากรหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ทกัษะการทดลองอยูใ่นระดบัดี 
 4. จิตวทิยาศาสตร์ในการเรียนวชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมี อยูใ่นระดบัดี  
 
ค าส าคญั :  ชุดทดลอง,    ทกัษะการทดลอง,   จิตวทิยาศาสตร์ 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกัในการ
พฒันาก าลงัคนใหมี้คุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขในกระแสการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทส าคญัในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขนัและยนืหยดัในเวทีโลกภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีเป็นพลวตัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงใหค้วามส าคญัและทุ่มเทกบัการพฒันาการศึกษา 
 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
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 (กระทรวงศึกษาธิการ .2560 หนา้ 1) ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 22 กล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั
ทุกคนทั้งในชีวติประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิต
ต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวติและการท างาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 หนา้ 30) 
การสอนวทิยาศาสตร์จึงตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้และทกัษะต่างๆ สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
ต่างๆเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้
 การจดัการเรียนการสอนวชิาเคมี มกัประสบปัญหาหลายดา้น เช่น ส่ือการเรียนการสอนไม่
เพียงพอท่ีใชใ้นการเรียน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอนไม่เพียงพอกบัเน้ือหาท่ีก าหนดใหเ้รียน โดยเฉพาะ
การท าการทดลองและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองไม่เพียงพอ (อรรถนิรุตต์ิ ปกป้อง , 2549) ครูขาดเทคนิค
และวธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   ดงัท่ีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 กล่าววา่คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า คนไทย
ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยัแรงงานเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่เม่ือพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบวา่ มี
ค่าเฉล่ียต ่าในทุกกลุ่มสาระ สอดคลอ้งกบัผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน     
(O-NET) ของโรงเรียนคูเมืองวทิยา ในวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมีคะแนนต ่าลงในทุกปีการศึกษาและต ่ากวา่
ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศ  
 จากศึกษาปัญหาการจดัการเรียนการสอนวชิาเคมี โรงเรียนคูเมืองวทิยา อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ 
พบวา่ นกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในการเรียนและมีความคงทนของความรู้ต ่าเน่ืองจากเรียนโดยการ
บรรยายเน้ือหาและการท าแบบฝึกหดั ครูผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนจากการ
บรรยาย เนน้การท่องจ าเพื่อสอบใหเ้ป็นการสอนท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะ
ส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแกปั้ญหาท่ี
หลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่ง
หลากหลาย เม่ือศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาพบวา่ซ่ึงมีผูว้ิจยัหลายท่านไดน้ าชุดทดลองมาใชใ้นการสอน
พบวา่สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ผูว้จิยัจึงไดส้นใจ
การน าชุดทดลองมาใชใ้นการเรียนการสอน 
วชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบมโนมติเร่ืองไฟฟ้าเคมี ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง 
 3. เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการทดลอง 
 4. เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ในการเรียนวชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมี 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ชุดทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นกัเรียนมีมโนมติ เร่ืองไฟฟ้าเคมี หลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี สูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. นกัเรียนมีทกัษะการทดลองในระดบัดี 
 4. นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ในการเรียนวชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมีในระดบัดี 
 
ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนคูเมืองวทิยาอ าเภอหนองบวัแดง 
จงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 26 คน 
 ขอบเขตตัวแปร 
 ตวัแปรอิสระ คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  1. ประสิทธิภาพของชุดทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี  
  2. มโนมติหลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี 
  3. ระดบัทกัษะการทดลอง 
  3. ระดบัจิตวทิยาศาสตร์ 
 ขอบเขตเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองเป็นเน้ือหาวชิาเคมี 4 เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบไปดว้ยชุดทดลอง 7 ชุดดงัน้ี  
 การทดลองท่ี 1 ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 การทดลองท่ี 2 ความสามารถในการเป็นตวัรีดิวซ์และตวัออกซิไดซ์ 
 การทดลองท่ี 3 เซลลก์ลัวานิก 
 การทดลองท่ี 4 แบตเตอร่ีจากผลไมใ้กลต้วั 
 การทดลองท่ี 5 การแยกสารดว้ยไฟฟ้า 
 การทดลองท่ี 6  การชุบโลหะ 
 การทดลองท่ี 7  การป้องกนัการผกุร่อน 
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  ขอบเขตระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ใชเ้วลาจ านวน 10 คาบ
สัปดาห์ละ 3 คาบ เป็นเวลา 4 สัปดาห์  
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ชุดทดลอง หมายถึง ชุดทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี ท่ีสร้างข้ึนเพื่อพฒันามโนมติเร่ืองไฟฟ้าฟ้าเคมี
ประกอบดว้ยชุดการทดลอง 7 ชุด ซ่ึงเป็นอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลองต่างๆใชจ้ดัการเรียนการสอน
ในวชิา เคมี 4 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 2. มโนมติ  เร่ืองไฟฟ้าเคมี  หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาเคมี 4 เร่ือง ไฟฟ้าเคมี โดย
สามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัมโนมติ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 3. กลุ่มประชากร หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนคูเมือง
วทิยา อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 
 4. ประสิทธิภาพของชุดทดลอง หมายถึง คุณภาพของชุดทดลอง วดัจากค่าเฉล่ียของคะแนนท่ี
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2  ทั้งหมดจากบนัทึกผลการทดลอง ใบกิจกรรม  
และแบบทดสอบวดัมโนมติ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
             5. ทกัษะการทดลอง หมายถึง ความช านาญในการจดักระบวนการปฏิบติัการกบัตวัแปรต่างๆเพื่อ
หาค าตอบหรือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
      5.1 การออกแบบการทดลอง     

     5.2 การปฏิบติัการทดลอง       
      5.3 การบนัทึกผลการทดลอง  
 6. จิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  จิตวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ความสนใจใฝ่รู้  ความ
มุ่งมัน่อดทน  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตย ์ ความประหยดั  ความใจกวา้ง ความมี
เหตุผล  ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ความหมายของมโนมติ 
 ค าวา่ มโนมติ มาจากค าศพัทภ์าษาองักฤษ Concept  ซ่ึงมีค าอ่ืนซ่ึงใหค้วามหมายเช่นเดียวกนัอีก 
เช่น ความคิดรวบยอด มโนทศัน์ สังกปั มโนภาพ มีผูใ้หค้วามหมายของมโนมติไวด้งัน้ี 
 สุวมิล เข้ียวแกว้ (2540: 53) ใหค้วามหมายมโนมติวา่หมายถึง การสังเคราะห์หรือบอก
ความสัมพนัธ์ในเชิงตรรกศาสตร์จากขอ้มูล เป็นผลจากจินตนาการและการตดัสินอยา่งเป็นเหตุผล  
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 ภพ เลาหไพบูลย ์(2542:3) ใหค้วามหมายของมโนมติวา่คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆของแต่ละบุคคล โดยน าประสบการณ์มาสัมพนัธ์กบัการรับรู้ 
 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546: 2) ไดใ้หค้วามหมายของมโนมติวา่ มโนมติ หมายถึงภาพใน
ความคิดท่ีเปรียบเสมือนภาพตวัแทนหมวดหมู่ของวตัถุ ส่ิงของ แนวคิดหรือปรากฏการณ์ซ่ึงมีลกัษณะ  
ทัว่ ๆ ไปคลา้ยกนั 
 รูปแบบของชุดทดลอง 
 การท าปฏิบติัการสืบเสาะในรายวชิาเคมี ท าข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการ
เรียนรู้ ฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพิ่มทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และท่ีส าคญัคือ ผูเ้รียนจะ
ไดส้ัมผสักบัวทิยาศาสตร์ท่ีแทจ้ริง (Black , 1996 อา้งถึงในศกัด์ิศรี สุภาษรและคณะ. 2558 หนา้ 10)  การ
ทดลองแบบน้ี ผูส้อนและคู่มือการท าลองจะไม่ใช่หลกัในการสร้างความรู้เป็นเพียงส่ิงแนะน าหรือ
แรงผลกัดนัท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์  
 ทกัษะการทดลอง 
 ทกัษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบติัการโดยใชท้กัษะต่างๆ เช่น การสังเกต การวดั 
การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน ฯลฯ มาใชร่้วมกนัเพื่อหาคาตอบ หรือทดลองสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน  การออกแบบการทดลอง  การปฏิบติัการทดลอง และการบนัทึกผล
การทดลอง (สุวทิย ์มูลค าและอรทยั มูลค า, 2547, หนา้ 38-41) 
 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
 กรมวชิาการ (2545 : 143) จิตวทิยาศาสตร์เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีเกิดจากการศึกษาหาความรู้ 
โดยใชท้กัษะการะบวนการทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ 
ความซ่ือสัตย ์การมีใจกวา้ง มีความคิดสร้างสรรค ์  
 ส านกังานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2555: 146) จิตวทิยาศาสตร์หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนลกัษณะนิสัยของบุคคลทางวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นผลมา
จากอารมณ์ความรู้สึก พฒันาข้ึนจากประสบการณ์ 
 วิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 เรวดี มานุย้ (2556)  ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การพฒันาชุดทดลองกลศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนพทัลุง พบวา่ 1) ชุดทดลองกลศาสตร์พร้อมคู่มือการใชมี้คุณภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก 2) ชุดทดลองกลศาสตร์มีประสิทธิภาพทางการศึกษา 80.33/81.11 และ 3) นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการสร้างเคร่ืองมือต่างๆ พร้อมใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้าน 
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 2. ผูว้จิยัด าเนินการสอบวดัมโนมติ เร่ืองไฟฟ้าเคมีก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัมโนมติ เร่ือง
ไฟฟ้าเคมี จ  านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนคูเมืองวทิยา อ าเภอ
หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร 
 3. ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึนจ านวน 7 แผนเป็นระยะเวลา 10 ชัว่โมง ไดท้  าการทดลองจดัการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 ท าการบนัทึกคะแนนแบบฝึกหดัของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งบนัทึกระดบั
ทกัษะการทดลองและจิตวทิยาศาสตร์จากแบบวดัท่ีไดส้ร้างข้ึน 
 4. ผูว้จิยัด าเนินการสอบวดัมโนมติ เร่ืองไฟฟ้าเคมีหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัวดัมโนมติ เร่ือง
ไฟฟ้าเคมี จ  านวน 30 ขอ้ 
 5. น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี มาหาประสิทธิภาพของ
ชุดทดลอง และเปรียบเทียบมโนมติ เร่ือง ไฟฟ้าเคมีก่อนและและหลงัเรียนดว้ยชุดทดลอง 
 
ผลการวเิคราะห์ 

1. ประสิทธิภาพของชุดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  พบวา่ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) มีค่า 
เท่ากบั  81.85  และประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) มีค่าเท่ากบั  81.72  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80  

2. การเปรียบเทียบมโนมติทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิาเคมี 4  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ของ 
กลุ่มประชาการโดยใชชุ้ดทดลองพบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มประชากรท่ีสอนดว้ยชุดทดลองเร่ือง
ไฟฟ้าเคมี หลงัเรียน  สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.  ผลการวเิคราะห์ระดบัทกัษะการทดลองของประชากร  พบวา่ระดบัทกัษะการทดลอง มี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37 เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้อยูใ่นระดบั
ดี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้    

4.  ผลการวเิคราะห์ระดบัทกัษะการทดลองของประชากร  พบวา่ กลุ่มประชากรมีค่าเฉล่ียระดบั 
จิตวทิยาศาสตร์ (x ̅ = 3.52) อยูใ่นระดบัดี  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้โดยเม่ือเทียบเป็นรายดา้นพบวา่ทุก
ดา้นมีระดบัจิตวทิยาศาสตร์ในระดบัดี หาเรียงตามด าดบัค่าเฉล่ียคือ ดา้นความประหยดั  ( �̅� = 3.66) ดา้น
ความสนใจใฝ่รู้  ( �̅� = 3.56) ดา้นความใจกวา้ง ( �̅� = 3.53) ดา้นความมุ่งมัน่อดทด ดา้นความรอบคอบ 
ดา้นความมีเหตุผลมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( �̅� = 3.52, 0.01 และ 0.02 ตามล าดบั)  ดา้นความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ( �̅� = 3.51)  และดา้นความรับผิดชอบและความซ่ือสัตยมี์ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
(�̅� = 2.44) 
 
ผลการวจัิย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ผล
ปรากฏวา่ ประสิทธิภาพของชุดการทดลอง มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากบั 81.85 และ
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ประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) 81.72 สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพชุดทดลอง เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีไดก้  าหนดไว ้
 2. เพื่อเปรียบเทียบมโนมติเร่ืองไฟฟ้าเคมี ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง ผลปรากฎวา่ 
คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มประชากรท่ีสอนดว้ยชุดทดลองเร่ืองไฟฟ้าเคมี หลงัเรียน  (�̅� = 24.04 ) สูง
กวา่ก่อนเรียน (�̅� = 11.35อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการทดลอง ผลปรากฏวา่ กลุ่มประชากรมีทกัษะการทดลองเฉล่ียเท่ากบั 
2.34 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้อยูใ่นระดบั ดี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้
 4. เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ในการเรียนวชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมี พบวา่ประชากรมีระดบั
จิตวทิยาศาสตร์เฉล่ียเท่ากบั 3.52 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.06 อยูใ่นระดบัดี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการทดลองเร่ือง ไฟฟ้าเคมี ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 81.87/80.13  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้80/80 ผลปรากฏเช่นน้ีเน่ืองจากชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนน้ี ไดรั้บการประเมินความเหมาะสมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดใ้หค้  าแนะน าเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  เรวดี มานุย้ (2557 หนา้ 
43) ไดท้  าการพฒันาชุดทดลองกลศาสตร์สาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนพทัลุง ผลการ 
วจิยัพบวา่ ชุดการทดลองกลศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.33/81.11 ซ่ึงชุดทดลองท่ีสร้าง
ข้ึนก็ไดรั้บการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ปรับปรุงแกไ้ข สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สมฤกษ ์บวัพนัธ์ 
และวษิณุ ธงไชย (2560 ) ท าการวจิยัการทดลองแบบยอ่ส่วน เร่ือง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดย
กระบวนเรียนรู้ แบบ 5 ขั้นตอน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ชุดการทดลองแบบยอ่ส่วน  
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.13/81.9 
 2. มโนมติทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีในนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ือง 
จากการเรียนโดยใชชุ้ดทดลองนั้น จะท าใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง เห็นผลดว้ยตนเอง ตามปรัชญากลุ่ม
ปฏิบติันิยมท่ียดึหลกัการเรียนรู้โดยใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) ของการเรียนการสอน  เป็นการ
ใหค้วามส าคญักบัตวัเด็กและเนน้ความส าคญัของกิจกรรมท่ีจดัใหก้บัเด็กมากกวา่การเรียนจากต ารา โดย
การบรรยายหรือการอ่านท่องจ า  (เมธี   ปิลนัธนานนท,์ 2523) ท าใหผู้เ้รียนสามารถจ าไดดี้และนานมาก
ข้ึน  อีกทั้งการลงมือปฏิบติัท าใหผู้เ้รียนมีความตั้งใจในการเรียนมกัท่ีจะสอบถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีไม่เขา้ใจ ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนภายในห้องเรียน สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ศกัด์ิศรี สุภาษรและ  
วนิิช พรมอารักษ ์(2558 หนา้ 52) ไดท้  าการวจิยัการพฒันาชุดทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกบัภาพ 
เคล่ือนไหวระดบัโมเลกุลเพื่อสนบัสนุนความเขา้ใจมโนมติและการปรับแกม้โนมติระดบัโมเลกุลส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการพฒันาความ
เขา้ใจมโนมติของนกัเรียนให้สูงข้ึนได ้เพราะการด าเนินหารสอนดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีให้
นกัเรียนไดศึ้กษาความรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งกิจกรรมการทดลองและเน้ือหาไม่ยุง่ยากซบัซอ้นเหมาะดบั
นกัเรียน ท าให้เขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชเนษฎ ์วชิาศิลป์และคณะ (2560) ซ่ึงไดท้  าการ
วจิยัการพฒันาชุดการทดลองเร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 6 โดยไดท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแม่หอพระ
วทิยาคม จ.เชียงใหม่ จ  านวน 16 คน ผลการวจิยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงจากการวดัผลสัมฤทธ์ิแสดงใหเ้ห็นวา่ การใชว้ธีิสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5Es ร่วมกบัการใชชุ้ดการทดลองท่ีพฒันาข้ึนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 
 3. ระดบัทกัษะการทดลองของประชากรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.37 เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้อยูใ่นระดบัดี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้โดยเม่ือเทียบเป็นราย
ดา้น ดา้นการปฏิบติัการทดลองอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ ์(�̅�  = 2.41) ดา้นการบนัทึกผลการทดลอง อยูใ่น
ระดบัดี (�̅�  = 2.35) และดา้นการออกแบบการทดลองอยูใ่นระดบัดี  (�̅�  = 2.30) โดยเม่ือเทียบตาม
แผนการเรียนรู้แลว้จะพบวา่ค่าเฉล่ียมีค่าสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนคร้ังแรกนั้น
นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจวธีิการทดลองท่ีตอ้งออกแบบดว้ยตนเอง ครูยงัคงตอ้งคอยแนะน าวิธีการต่างๆและเม่ือ
เวลาผา่นไปนกัเรียนสามารถปฏิบติัการทดลองไดดี้ข้ึน 
 4. ระดบัจิตวทิยาศาสตร์ในการเรียนวชิาเคมี 4 เร่ืองไฟฟ้าเคมีของกลุ่มประชากร พบวา่มีระดบั
จิตวทิยาศาสตร์เฉล่ียเท่ากบั 3.51 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.04 อยูใ่นระดบัดี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้โดยเม่ือเทียบเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นความ
ประหยดั (�̅� = 3.66 , S.D. = 0.21) ดา้นต่อมาคือดา้นความสนใจใฝ่รู้  (�̅�  = 3.56) ดา้นความใจกวา้ง   
(�̅� = 3.53)  ดา้นความมุ่งมัน่อดทน  ดา้นความรอบคอบ และดา้นความมีเหตุผลมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  
(�̅� = 3.52)  ดา้นความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (�̅�  ̅ = 3.51)  และดา้นความรับผิดชอบและ
ความซ่ือสัตยมี์ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅�  = 2.44) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
      1.1 ในการน าชุดทดลองไปใชค้รูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาการใชง้านวสัดุ 
อุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ ตรวจสอบใหส้ามารถใชง้านไดเ้สมอ 
      1.2 ครูผูส้อนควรน าชุดทดลองไปใชใ้นการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีกระตุ้นความ
สนใจของนกัเรียน และไดล้งมือปฏิบติัท าใหจ้ดจ าไดดี้ข้ึน 
      1.3 ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหค้รูสร้างส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร์ 
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  2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการสร้างชุดทดลองในเน้ือหาอ่ืน หรือวชิาอ่ืน 
     2.2  ควรมีการเปรียบเทียบการเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกบัการสอนแบบวธีิอ่ืนๆ 
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