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การพฒันาชุดทดลองกจิกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏกิริิยาเคม ี
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

 

ธีระ  อินทร์สวา่ง* 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั คือ 1) ชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีจ  านวน 6 ชุด 2) แผนการจดัการเรียนรู้
ประกอบการใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 6 แผน 3) แบบวดัมโนมติ เร่ืองปฏิกิริยา
เคมี 4) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 5) แบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 6) แบบสอบถามความพึง
พอใจ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 42 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที (t-
test) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการหาประสิทธิภาพชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพ คือ 87.18/85.47   ซ่ึงสูงวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 2) ผลการเปรียบเทียบ
มโนมติของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ผลการศึกษาทกัษะกระบวน การทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัดีมาก เทียบกบัเกณฑ ์3.50  ไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) ผลการศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เทียบกบัเกณฑ ์4.50 แตกต่างอยา่งมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   5) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบแตกต่าง 
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   เทียบกบัเกณฑ ์4.50   
ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                                                 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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 ค าส าคัญ :   ชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์,    มโนมติ,    จิตวทิยาศาสตร์   
 
บทน า 
 วทิยาศาสตร์มีความส าคญัและมีบทบาทเป็นอยา่งมากในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวา่
วทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของมนุษย ์ทั้งในชีวติประจ าวนั อนัเน่ืองมาจากความกา้วหนา้
ทางดา้นเทคโนโลยไีดม้าเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของมนุษยม์ากยิง่ข้ึนจึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาดา้น
วทิยาศาสตร์ เพื่อใหทุ้กคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล และเน่ืองจากการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็นในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ มีการจดัหาส่ือการเรียนรู้และวสัดุ
อุปกรณ์การศึกษาอยา่งเพียงพอ เหมาะสมทนัสมยั รวมทั้งใหโ้อกาสผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงและเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามศกัยภาพและความสนใจ ความถนดั และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาวทิยาศาสตร์
ตอ้งมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การทดลองจึงเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง และกิจกรรมการแสดง
ทางวทิยาศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ได้
ดว้ยการสร้างสถานการณ์หรือปัญหา ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไดคิ้ด สังเกต และลงมือปฏิบติั เพื่อพิสูจน์ตลอดจน
หาค าตอบในส่ิงท่ีตนเองสงสัย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์กณัหสุวรรณ (2548, น. 7-11) ไดก้ล่าวถึง ชุด
การแสดงทางวทิยาศาสตร์ เป็นการแสดงหรือการสาธิตปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ โดยผนวก
กบัการเล่นกลหรือมายากลเขา้กบัการเรียนรู้ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ โดยอาศยัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และหลกัการทางวทิยาศาสตร์เขา้มาร่วมดว้ย  
 กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ได ้ เน่ืองจากสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน และเสริมสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือ
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ มีลกัษณะเด่นท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
คิดหาวธีิแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ท าใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึน และสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ
สร้างความต่ืนเตน้ เร้าใจ กระตุน้ความสนใจท าใหผู้ช้มอยากรู้อยากเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 แต่ขอ้มูลในปัจจุบนัปรากฏวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6 อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ยงัไม่ประสบผลส าเร็จในดา้นการพฒันา
คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 จากสภาพปัญหาและแนวความคิดดงักล่าว ผูว้จิยัจึงเกิดความตระหนกัถึงการพฒันาคุณภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองปฏิกิริยาเคมี เพื่อใหผู้เ้รียนได้
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เรียนรู้อยา่งมีความสุข รู้สึกสนุก และไม่เครียด ไดเ้รียนไปพร้อม ๆ กบัความรู้ท่ีน่าสนใจ เกิดความอยากรู้
อยากคน้หาค าตอบกบักิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดสาธิตกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เพื่อพฒันาคุณภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองปฏิกิริยา
เคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อพฒันามโนมติของนกัเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการ
แสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เพื่อศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการ
แสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 4. เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 2 
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรม
การแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. มโนมติของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยา
เคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัดี 
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 4. นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก 
 5. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบั
มาก 
 
ขอบเขตการวจัิย  
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  
  1.1 ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6จงัหวดั
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 121 คน  
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 42 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง  
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี  
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
        2.2.1 ประสิทธิภาพของชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์        
      2.2.2 มโนมติของนกัเรียน 
       2.2.3 ระดบัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน  
 3. ดา้นเน้ือหา 
     เน้ือหาการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบติัของ
สาร รายวชิาวทิยาศาสตร์ ว22101 เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  
 4. ดา้นระยะเวลา 
     ระยะเวลาในการท าวจิยัคร้ังน้ี คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัมโนมติก่อนเรียน (Pretest) โดยผูว้จิยัไดท้ดสอบกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบวดัมโนมติ จ านวน 30 ขอ้ บนัทึกคะแนนก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง 



5 

 

วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ใชร้ะยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 9 ชัว่โมง ซ่ึงผูว้จิยัเป็น
ผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 3. ในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผูว้จิยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียน ในเร่ือง
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยบนัทึกขอ้มูลลงในแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
และมีผูร่้วมสังเกตพฤติกรรมและรวบรวมขอ้มูลจ านวน 2 ท่าน คือ นางวนัดี วรกรรณ์ และนายตรีมงคล 
จนัทร์เสวก  
 4. ท าการทดสอบวดัมโนมติหลงัเรียน (Posttest) หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ครบทั้ง 6 ชุดแลว้ ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท า
แบบทดสอบวดัมโนมติ จ านวน 30 ขอ้ บนัทึกคะแนนหลงัเรียน 
 5. ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการ
แสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตอบแบบสอบถามวดัจิตวทิยาศาสตร์ และตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
บนัทึกคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการวจัิย 
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6 ปีการศึกษา 2561  พบวา่ชุดทดลองกิจกรรม
การแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพ คือ 87.18/85.47   
 2. ผลการเปรียบเทียบมโนมติของนกัเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง
กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี  

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนมโนมติของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี  พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ผลการวิเคราะห์คะแนนมโนมติแยกเป็นรายชุดทดลองของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลอง
กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  พบวา่ชุดการทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 
ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 6 ชุด มีคะแนนมโนมติ
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
              5. ผลการวิเคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์รายทกัษะของนกัเรียนท่ีจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง  ปฏิกิริยาเคมี พบวา่ไม่แตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



6 

 

 4. ผลการศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2   พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดว้ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีจิตวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์4.50 พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลอง
กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี  พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการ
แสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์4.50 
พบวา่ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง การพฒันาชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีดว้ย  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลการวจิยั ได้
ดงัน้ี 
 1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง
ปฏิกิริยาเคมี  มีประสิทธิเท่ากบั 87.18/85.47 ซ่ึงสูงวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์  เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ดว้ยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและไดท้  าการทดลอง
ท่ีหลากหลายจนก่อใหเ้กิดทกัษะการทดลอง ยงัเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจแก่นกัเรียน และช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดเพื่อท าการเช่ือมโยงเน้ือหาของบทเรียนเขา้ดว้ยกนั และสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจท่ีไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
 2. ผลมโนมติของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมี มีมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีกิจกรรมการทดลองท่ีใหน้กัเรียนไดล้ง
มือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เรียนรู้จากของจริงและประสบการณ์  และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ท าใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และมีความตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรม สนุกกบัการเรียนรู้และการคน้พบขอ้เท็จจริง  
 3. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลอง
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี
มาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์3.50 พบวา่ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มุ่งเนน้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาตามประสบการณ์ของนกัเรียน การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยผา่นกระบวน 
การคิดและการคน้หาความรู้และขอ้เทจ็จริง ตามวธีิการและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะใน
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ขั้นตอนของการส ารวจและคน้หาท่ีนกัเรียนจะไดท้  าการทดลองดว้ยกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
โดยนกัเรียนจะตอ้งใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง ผา่นกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
จะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การฝึกฝนและการปฏิบติั จนเกิดเป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  
 4. จิตวทิยาศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีจิตวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์4.50 พบวา่แตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้การน ากิจกรรมการ
แสดงทางวทิยาศาสตร์ เขา้มาร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนท่ีเป็นนามธรรมจนเกิดเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจนข้ึน ส่งผลใหน้กัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์  โดยเฉพาะชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เป็นชุดการทดลองท่ีท าให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง จนท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจและสนใจในเน้ือหามากข้ึน  
 5. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดง
ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์4.50 พบวา่ไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ด
ทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เป็นกิจกรรมท่ีฝึกใหน้กัเรียนทุกคนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงและไดท้  าการทดลองครบทุกขั้นตอน จึงเป็นผลใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้โดย
ใชชุ้ดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี โดยเฉพาะเม่ือนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
และคน้พบขอ้ความรู้ดว้ยตนเองก็ยิง่มีผลท าใหน้กัเรียนมีความประทบัใจ สนใจ พึงพอใจ และเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อมโนมติในการเรียนท่ีสูงข้ึน  
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