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การพฒันาชุดกจิกรรมการทดลอง เร่ือง สมบัติของสารและการจ าแนกสาร 
ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 

 

 ทิพรัตน์ ขมุทอง* 

 
บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติั 
ของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 2)ศึกษามโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร 3)ศึกษาทกัษะการทดลองของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลองเร่ือง สมบติัของ
สารและการจ าแนกสาร 4)ศึกษาเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล ปี
การศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ด
กิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 2) แบบ
วดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร 3) แบบประเมินทกัษะการทดลอง 
เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร 4) แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์  
 ผลการวจิยัพบวา่  1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพท่ีเกณฑ ์80/80    2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร   มีมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสารมีทกัษะการทดลองอยู่
ในระดบัดี    4) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและ
การจ าแนกสารมีเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
 
ค าส าคัญ 
 ชุดกิจกรรมการทดลอง มโนมติทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการทดลอง เจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
 
 

 

*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  



2 
 

บทน า 
 จากการศึกษาปัญหาการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครพนมเขต 22 ในปีการศึกษา 2560 พบวา่ นกัเรียนในระดบั ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสาร
และการจ าแนกสาร ไม่ถึงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง สมบติัของสาร
และการจ าแนกสาร มีคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50  จึงวเิคราะห์หาสาเหตุพบวา่ส่วนหน่ึงมาจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูไม่หลากหลายและส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไม่เพียงพอ นกัเรียนไม่ค่อยไดล้ง
มือปฏิบติัการทดลองมากนกั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีจาก
ผลการวจิยัของกตญัญุตา(2554) พบวา่มโนมติทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนดี    

จากหลกัการและเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการทดลอง เพื่อมา
ประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง จะท าใหผู้เ้รียนมีมโนมติทางวทิยาศาสตร์ท่ี
ถูกตอ้ง ในเร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร เกิดทกัษะการทดลอง และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิา
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถคิดเป็นแกปั้ญหาเป็น อยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข น าไปสู่การพฒันาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ศึกษามโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองสมบติัของสารและการจ าแนกสาร ของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร 

3. ศึกษาทกัษะการทดลองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิา 
วทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลองเร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร 

4. ศึกษาเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
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 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) ท่ีมีแบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน(One-Group Pretest-Posttest Design) (Cambell and 
Stanley,1969)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

          เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการปฏิบัติการสอน 

             1) แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ

จ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนก

สาร โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 หวัขอ้ยอ่ย ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน ใชเ้วลา 10 ชัว่โมง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินผล  

 1) แบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ

แบบปรนยัและอตันยั 2 ล าดบัขั้น จ  านวน 20 ขอ้ 

 2) แบบประเมินทกัษะการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร เกณฑใ์นการให้

คะแนนการประเมินเป็นแบบ Rubric Score  4 ระดบั จ านวน 6 รายการประเมิน 

 3) แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบดว้ยแบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร กบั

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ  1 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นการท าแบบทดสอบก่อน

เรียน (Pretest) 

1. ด าเนินการสอน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

ประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนก จ านวน 5 แผน 10 ชัว่โมง 

2. ผูว้จิยัประเมินทกัษะการทดลองของนกัเรียน 

ในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 5 กิจกรรมการทดลอง 

3. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ในเร่ือง ความ 

หลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง 5 แผนแลว้ ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) โดยใชแ้บบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร จ านวน 20 ขอ้ 

เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

4. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ท า 
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แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ 

6. น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะห์มโนมติทางวทิยาศาสตร์ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท าไดโ้ดยผูว้จิยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 

สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1มาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าคะแนนท่ี

ไดม้าหาค่าเฉล่ีย(mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)แลว้ท าการเปรียบเทียบมโนมติทางวทิยาศาสตร์

ก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงใชเ้ทคนิค Dependent sample t-test 

 การวเิคราะห์ทกัษะการทดลองและเจตคติ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท าไดโ้ดยผูว้จิยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินทกัษะการทดลองและการท า

แบบสอบถามวดัเจตคติ มาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย(mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.)แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑ ์

 

ผลการวจัิย 

 1.    ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (E1/E2) ของชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง 
สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเป็น 86.67 / 87.5   
  2. ศึกษามโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร  พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั SU (กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์แบบ
สมบูรณ์) มีจ านวน 0 คนคิดเป็นร้อยละ 0.00 มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั PU (กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์) มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 มโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั PU&SM  
(กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์บางส่วนและความเขา้ใจคลาดเคล่ือน) มีจ านวน 6 คน         คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 มโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั SM (กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน) มีจ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.67 มโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั NU (กลุ่มท่ีไม่เขา้ใจ) มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.33  
 ส่วนผลการวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร หลงัเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติทางวทิยาศาสตร์
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ระดบั SU (กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์แบบสมบูรณ์) มีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 26.67 มโนมติ
ทางวทิยาศาสตร์ระดบั PU (กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์) มีจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 มโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั PU&SM(กลุ่มท่ีมีความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์บางส่วนและ
ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน) มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั SM (กลุ่มท่ีมี
ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน) มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 มโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบั NU(กลุ่มท่ีไม่
เขา้ใจ) มีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

3.  ผลการวเิคราะห์มโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร  พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสาร
และการจ าแนกสาร มีมโนมติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   

4.  ผลการศึกษาทกัษะการทดลองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิา
วทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง   นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
ทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร มีทกัษะการทดลองในทุกดา้น ในทุกแผนการจดัการเรียน
รู้อยูใ่นระดบัดี และในภาพรวมมีทกัษะการทดลองเฉล่ียเท่ากบั 20.03 อยูใ่นระดบัดี   

5. ศึกษาเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร  พบวา่  นกัเรียนมีเจต
คติทางวทิยาศาสตร์ในเชิงบวกเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัดี 

6. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ในเชิงลบเฉล่ียเท่ากบั 4.28 อยูใ่นระดบัดี   

 
อภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพท่ีเกณฑ ์80/80  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นผลมาจากผูว้จิยัไดพ้ฒันาชุด
กิจกรรมการทดลองและมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง แลว้น าไปทดลองรายบุคคล เพื่อ
ตรวจสอบกิจกรรม วสัดุอุปกรณ์ ภาษาท่ีใช ้แลว้ท าการปรับปรุง จากนั้นน าไปทดลองกบักลุ่มยอ่ย เพื่อหา
ขอ้บกพร่องของชุดกิจกรรมการทดลอง แลว้น าไปทดลองใชภ้าคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพ ซ่ึงชุด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองมาจากผลของการปรับปรุงชุดกิจกรรมการทดลอง
เป็นระยะ จนชุดกิจกรรมมีขั้นตอนการท ากิจกรรมท่ีมากเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีรูปภาพ มีวสัดุอุปกรณ์ให้
นกัเรียนไดใ้ชท้  าการศึกษาอยา่งเพียงพอ แต่ละกิจกรรมนกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่ง
เป็นขั้นตอน มีการสืบคน้ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ วเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลดว้ย
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ตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543,หนา้ 97 – 99) ท่ีกล่าววา่ ชุดกิจกรรมท่ีไดรั้บ
การปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้ สามารถน าไปสอนนกัเรียนได ้รวมถึงวชิยั วงษ์
ใหญ่ (2525,หนา้ 189 – 192) กล่าววา่ การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ และเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสม ควรน าไปทดลองกบักลุ่มยอ่ยดูก่อน เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและแกไ้ข
ปรับปรุงอยา่งเหมาะสม แลว้จึงน าไปทดลองใชก้บัเด็กทั้งชั้น  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าใหชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนก
สาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพท่ีเกณฑ ์80/80   
 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร มีมโนมติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน จ านวนนกัเรียนท่ีไม่มีมโนมติและมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง ส่วนนกัเรียนท่ีมี
มโนมติท่ีถูกตอ้งมีจ านวนเพิ่มข้ึน อาจเป็นผลมาจากชุดกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งในส่วนของเน้ือหา การใชภ้าษา และกิจกรรมการทดลอง ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึง
จดัไวใ้นชุดกิจกรรม มีการเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชก้ระบวนการคิด การสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง จนมีความรู้
ความสามารถ สามารถแกปั้ญหาคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง และส่งผลใหมี้มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวดี ศรีบวั (2558) ท่ีไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เร่ือง งานและ
พลงังาน และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนค าม่วง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ จ  านวนนกัเรียน 91 คน โดยวธีิการเลือก
ตวัอยา่งแบบกลุ่ม จ านวน 2 หอ้งเรียน จากนั้นสุ่มเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชว้ธีิจบัฉลากเป็น
กลุ่มหอ้ง โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ 
และกลุ่มควบคุมไดรั้บการเรียนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ แบบวดั
มโนมติ 2 ระดบัประกอบดว้ยแบบวดัปรนยัชนิด 4 ตวัเลือกและการเขียนแสดงเหตุผลประกอบค าตอบ และ
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบแบบกลุ่มศึกษาเป็นอิสระต่อกนัและไม่เป็นอิสระต่อกนั และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนหลายปัจจยัทางเดียว ผลการ ศึกษา พบวา่ 1) ดา้นมโนมติเร่ือง งานและพลงังาน 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียนเท่ากบั 9.24 คะแนน (ร้อยละ 30.80) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 20.90 คะแนน (ร้อยละ 
69.67) และนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบปกติมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 7.58 คะแนน (ร้อยละ 25.27) 
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 18.00 คะแนน (ร้อยละ 60.00) ซ่ึงนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน 2) ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 6.12 คะแนน (ร้อยละ 30.60) 
และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 15.05 คะแนน (ร้อยละ 75.25) ส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบปกติมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 5.78 คะแนน (ร้อยละ 28.90) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 12.50 
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คะแนน (ร้อยละ 62.50) ซ่ึงนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์มีมโนมติเร่ือง งานและพลงังาน 
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ รวมถึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  ภาณุวฒัน์ เปรมปรีด์ิ (2556) ท่ีไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง ระบบนิเวศน ้าจืด 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบ
วทิยาทาน จ านวน 44 คน   พบวา่ชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง ระบบนิเวศน ้าจืด มีประสิทธิภาพ
82.98/80.53 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงจากผลการวจิยัของกตญัญุตา (2554) พบวา่มโนมติทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งจะ
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีไปดว้ย    
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าใหน้กัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
ทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร มีมโนมติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร มีทกัษะการทดลองในทุกแผนการจดัการเรียนรู้และในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ไม่วา่จะเป็นใน
ดา้นการทดลองตามแผนท่ีก าหนด การใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือ การบนัทึกผลการทดลอง การจดักระท า
ขอ้มูล การน าเสนอ การสรุปผลการทดลองการดูแลและการเก็บอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน อาจเป็นผลมาจากการเนน้ใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะการท าการ
ทดลอง ซ่ึงนกัเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยฝึกฝนการใชก้ระบวนการ
คิดหาเหตุผล เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง มีโอกาสท างานร่วมกนั มีการฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึก
ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงในชุดกิจกรรมก าหนดการใชท้กัษะการทดลองในแต่ละขั้นไว้
อยา่งชดัเจน โดยนกัเรียนใชท้กัษะการทดลองในทุกแผนการเรียนรู้หลาย ๆ คร้ัง และต่อเน่ือง ท าให้
นกัเรียนมีโอกาสฝึกทกัษะการทดลองอยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิกา ถาวรยติุการต ์
(2548) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ
ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 35 คน ซ่ึงท าการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยในการจดัการเรียนรู้จะมีกิจกรรมการทดลองใหน้กัเรียนลงมือ
ปฏิบติัในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวจิยั
ของรีนา ภูมิระว ิ(2554:127-132) ไดท้  าการศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าใหน้กัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
ทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร มีทกัษะการทดลองในทุกดา้น ในทุกแผนการจดัการเรียนรู้
และในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
 4. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการ
จ าแนกสาร มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน นกัเรียนใหค้วามสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี อาจเป็นผลมาจากมีส่ือ วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเร้าความ
สนใจ ใชต้วันกัเรียนและบุคคลอ่ืนเป็นส่ือ กิจกรรมการทดลองเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีควรรู้ และสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท าใหน้กัเรียนอยากจะท าการทดลองตามกิจกรรมในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ นกัเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอยา่งดี และมีความรู้สึกท่ีดีต่อการ
เรียนวทิยาศาสตร์ ดงัค ากล่าวของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546: 149) ท่ีวา่
เจตคติต่อวทิยาศาสตร์เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดย
ผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ความรู้สึกดงักล่าว ไดแ้ก่ ความพอใจ ความศรัทธาและซาบซ้ึง เห็นคุณค่าและ
ประโยชน ์ตระหนกัในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ การเลือกใชว้ธีิ
ทางวทิยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั การใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งมีคุณภาพโดยใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย ส่งผลใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสกาว 
แสงอ่อน (2546: 74) ท่ีกล่าววา่ ชุดกิจกรรมจะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีอิสระเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมโดยใชค้วามสามารถตามความตอ้งการของตน ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผดิชอบท าใหมี้ความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกิดการเรียนรู้
และปฏิบติัจริง เกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ในทางท่ีดีข้ึน และสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดใ้นส่วนของการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองระบบร่างกายมนุษยน์ั้น 
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ตามเน้ือหาท่ีผูส้อนบอก อธิบายใหฟั้งหรือจากในหนงัสือเรียน ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม และไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขาดส่ือการเรียนการ
สอนท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เบ่ือและไม่ตั้งใจเรียน การพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและส่วนท่ีเป็นกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจะช่วยท าใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ความรู้พร้อมกบัการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย มีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ส่งผลใหมี้ผลการเรียนรู้
สูงข้ึนดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัวสิาข ์ศรีวไิล (2554, น.144-147) ท่ีไดศึ้กษาการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง พืช สาหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
การสอนแบบผสมผสานระหวา่งวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กบัการเรียนแบบร่วมมือดว้ย
เทคนิค STAD ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนแบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ ระดบัดี  ประภาพนัธ์ บุญยงั (2559) ท่ีไดท้  า
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การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศ สาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และนกัเรียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ในระดบัดี และงานวจิยัของจินตนา รุกขชาติ (2546: 72) ท่ี
ศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 33 
คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนอยูใ่นระดบัสูง  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าใหน้กัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
ทดลอง เร่ือง สมบติัของสารและการจ าแนกสาร มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง ท่ีส่งผลต่อมโนมติทาง 
วทิยาศาสตร์ ทกัษะการทดลองและเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์ในเน้ือหาเร่ืองอ่ืน ๆ 

2. ควรท าการศึกษาการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง ท่ีส่งผลต่อมโนมติทาง 
วทิยาศาสตร์ ทกัษะการทดลองและเจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์กบันกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน ๆต่อไป 

3. ควรท าการศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการทดลอง ท่ีส่งผลต่อตวัแปรอ่ืน ๆ  
เช่น คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นตน้ 
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