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การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of the Science Teaching Activity Package Item 3 :
Substance and Properties of Substance by Using Inquiry Process and
Concept Map for Mathayom Suksa 1 Students.
สุวพร พาวินิจ 1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนดวยการใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กอนและหลังเรียนดวยการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
และ4) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 41 คน โรงเรียน
เทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาโดยการการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design
สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และทดสอบคาที t – test
ผลการวิจัย พบวา
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 สูงกวาเกณฑ์ 75/75 ที่ตงั้ ไว
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติของสารโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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3. นัก เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ หลั งเรี ยนดว ยชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสารโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อยูในระดับมาก
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร, การบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู และแผนผังมโนทัศน์

Abstract

86

The purposes of this study were 1.) to develop of the science teaching activity package item
3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom
Suksa 1 students with efficiency criterion of 75/75 2.) to compare learning achievement before and
after learning with using inquiry process and Concept map 3.) to compare the science process skills of
Mathayom Suksa 1 students before and after learning with using inquiry process and concept map
and 4.) to study the science psychology of Mathayom Suksa 1 students that learning by used of
inquiry process and concept map. The study sample consisted of 41 students in Mathayom Suksa 1
students at Thetsaban 2 School “Choeng Chum Anuchon Witthaya” in semester 2 of academic year
2011 collected by cluster random sampling. One group pretest – posttest design type was used in
this study. The data was analyzed by mean, percentage, and t – test.
The result of the study found as follows:
1. The science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance
by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students developed by the
researcher had efficiency criterion of 81.60/79.81, higher than of set criterion of 75/75.
2. The learning achievement of students who learned with the science teaching activity
package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map
for Mathayom Suksa 1 students had the learning achievement after learning higher than before
learning with the statistically significant at level .01
3. Students had the science process skills after learning with the science teaching activity
package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map
for Mathayom Suksa 1 students had the learning achievement after learning higher than before
learning with the statistically significant at level .01.
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4. The of students who learned with the science teaching activity package item 3
Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom
Suksa 1 students had the statistically significant at the high level.
Keywords : The science teaching activity package, Item 3 substance and properties of substance,
Inquiry process and Concept map

บทนา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
วิทยาศาสตร์ไววา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวของกับทุกคนทัง้ ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชแ ละ
ผลผลิตตางๆ ที่มนุษย์ไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดเนนกระบวนการ
ที่นักเรียนเป็นผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมที่ หลากหลาย ทั้งการทํากิจกรรม
ภาคสนาม การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมูล การเรียนรู
ของนักเรียนจะเกิดขึน้ ระหวางที่นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู และมีความสามารถในการ
สืบเสาะหาความรูความสามารถในการแกปัญหาดวยวิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ สอดคลองกับความคิดเห็น
ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2542 : 159) ที่กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเปิดโอกาส
ให นั ก เรี ย นได ทํ า การทดลองจริ ง มี ก ารใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส นุ ก สนาน น า สนใจ ทํ า ให
วิ ทยาศาสตร์ เป็ น เรื่ อ งง า ยต อ ความเข า ใจ ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้น พร อ มทั้ ง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดานตางๆ
จากการศึ ก ษาแบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” (แบบ
รายงานผลสัมฤทธิ์. 2553) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 60.25, 59.45, 57.65 และ 58.21 ตามลําดับโดยเมื่อพิจารณาเป็นสาระ พบวา สาระที่ 3:สาร
และสมบั ติของสาร มีนั กเรี ยนผานเกณฑ์ เพี ยงร อยละ 45 ซึ่ งอยูในระดั บที่ไม น าพอใจ และจากการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ในภาพรวม พบวา ผลการวัดและประเมินผล
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์อยูในเกณฑ์ที่ตองพัฒนาใหผานเกณฑ์เปูาหมายที่กําหนดไวคือ รอยละ
65 นอกจากนี้ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เชน การตัง้ คําถาม การตั้งสมมติฐาน
การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผล อภิปรายผล และสรุปผล การรายงานผลการทดลองยังทําไดไม
ถูก ตอ ง จากการสอบถามนั กเรีย น พบวา ในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนกลุม สาระการเรีย นรู
วิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระที่ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารเป็นเนื้อหาที่สลับซับซอน เขาใจยาก นักเรียน
สวนใหญไมคอยเขาใจ
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แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถทําไดโดยการสรางนวัตกรรมการสอน ในรูป
ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดเป็นนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถ
ถายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่สลับซับซอนใหเห็นไดชัดเจน เราความสนใจของผูเรียน เปิดโอกาสให
ผูเรียนไดมสี วนรวมในการเรียน แสวงหาความรูดว ยตนเอง(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2523 : 120 อางถึงใน กนก
วลี แสงวิจิตรประชา. 2550 : 3) สอดคลองกับคํากลาวของภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 227) ไดกลาวถึง
เรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไววา ในการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนเป็นผูทําหนาที่
รับผิดชอบการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความมุง หมายของหลักสูตร ครูเป็น
ผูสง สารเป็นผูใหความรู โดยอาศัยแนวทางหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งเรียกวา สื่อการสอน เป็นตัวนําความรู
ไปสูผูเรียน
ผูวิจัยมีความสนใจสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและ
สมบั ติข องสารโดยใชก ระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสราง
องค์ค วามรู ให ผูเรีย นมีส วนรว มในการเรีย นรู ทุก ขั้น ตอน มีก ารทํ ากิ จกรรมและลงมือปฏิบัติจ ริง อยา ง
หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดานความรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสงเสริมใหเกิดจิตวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารโดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทัศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
และแผนผังมโนทัศน์ สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กอน
และหลังเรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร
4. เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร

สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไวดังนี้
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
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2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครัง้ นี้ ผูวจิ ยั ไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดเทศบาล
เมืองสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 หองเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในปีการศึกษา 2554
จํานวน 153 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดเทศบาลเมือง
สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองเรียน
จํานวน 41 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) โดยเปนการสุ มตัวอยาง จาก
ประชากร ภายในหองเรียนเดียวกันประกอบดวยนักเรียนที่คละเพศ และความสามารถทางการเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่
3 สารและสมบัตขิ องสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
2.2.2 ทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด วยชุ ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผัง
มโนทัศน์
2.2.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัตขิ องสารโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองสอน
เป็นเนื้อหาวิชาวิ ทยาศาสตร์ ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสูต รสถานศึกษาโรงเรีย น
เทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” พุทธศักราช 2552 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและ
สมบัตขิ องสาร เวลา 21 ชั่วโมง ประกอบดวย 5 เรื่อง ไดแก 1) สมบัติของสารและสถานะของสาร เวลา 4

Volume 5 No. 10 : July – December 2013

89

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal; 5(10) : July - December 2013

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชั่วโมง 2) การจําแนกสาร เวลา 6 ชั่วโมง 3) การเปลี่ยนแปลงของสาร เวลา 4 ชั่วโมง 4) สมบัติของสารละลาย
กรด-เบส เวลา 4 ชั่วโมง และ 5) สารที่ใชในบาน เวลา 3 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ผูวิจัยจะทําการทดลองสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใชเวลาในการสอน
จํานวน 7 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 21 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยตามขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
90

เครื่องมือการวิจัย
1. ชุ ดกิจ กรรมวิ ทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ ของสาร โดยใชก ระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 5 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.20 ขึน้ ไป และคาความเชื่อมั่น 0.82
3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยากงายมีคาอยูระหวาง 0.25–0.63 คาอํานาจจําแนกมีคา
อยูระหวาง 0.25–0.75 คาความเชื่อมั่น 0.921
4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็น 5
ระดับ ไดแก 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ตามลําดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 3 ดาน ไดแก มีความ
สนใจใฝุรู ความรับผิดชอบ การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ืน จํานวน 30
ขอ คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของ Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อมั่น กําหนดไว 0.80
ขึน้ ไป ไดคา เทากับ 0.885
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผัง
มโนทัศน์ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล
2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ที่เป็นกลุมตัวอยางตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอมูลจากสํานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา”
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ใหนักเรียนทราบพรอมทั้งขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
3. ทดสอบกอนเรียน(Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13 ทักษะ จํานวน 40 ขอ
4. ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ จํานวน 5 ชุด ใชเวลา 21 ชั่วโมง
5. ทดสอบหลังเรียน(Post-test) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 40 ขอ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
กอนเรียน ใชเวลาทดสอบฉบับละ 1 ชั่วโมง
6. นักเรียนตอบแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จํานวน 30 ขอ
7. ตรวจใหคะแนนและนําผลการการทดสอบมาวิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพ
ิ ื้นฐาน
1.1 คารอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
1.3 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องมือ
2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.2 หาคาความยากงายและอํานาจจําแนก
2.3 คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
3. สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบคาที t-test ชนิด Dependent Samples
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ชุ ดกิจ กรรมวิท ยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบั ติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/79.81 สูงกวาเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัตขิ องสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

N
41

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนเต็ม

E1
x
5 ชุดกิจกรม
50
8.16 81.60

ประสิทธิผลของผลลัพธ์
คะแนนเต็ม


x

E2

40

31.92

79.81

E1/E2
81.60/79.81

92

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน

N

คะแนนเต็ม

X

D

41
40
16.29
641
41
40
31.92
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t40 = 2.423)

D2

(D)2

10,987

410,881

t
20.38**

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติ ของสาร โดยใชก ระบวนการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู และแผนผัง มโนทั ศน์ สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอนและหลังเรียน โดยใชกระบวนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุมตัวอยาง
กอนเรียน
หลังเรียน

N

คะแนนเต็ม
X

D

41
40
11.54
834
41
40
31.88
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t40 = 2.423)

D2

(D)2

t

17,814

695,556

28.27**

4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนดวยชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใช ก ระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยูในระดับมาก

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
มีประสิ ทธิ ภ าพเท า กั บ 81.60/79.81 ผ า นเกณฑ์ ที่ตั้ ง ไว 75/75เพราะได ดํ า เนิ น การสร า งชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์อยางมีระบบ วิเคราะห์เนื้อหาของกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหามีความ
ตอเนื่องจากงายไปหายากและถูกตอง จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรูดว ยตนเอง ในการคนหาคําตอบหรือแกปัญหา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดเป็น แผนผังมโน
ทั ศ น์ ที่ ใ ห ผู เ รี ย นได ใ ช ก ระบวนการคิ ด สร า งความรู ก ารสรุ ป และนํ า เสนอแนวคิ ด หลั ก ด ว ยตนเอง
มีกระบวนการกลุมในการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนแสดงออกอยางอิสระ เรียนรูดวยการปฏิบัติ โดยแตละ
กิจกรรมเปิดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ฝึกใหนักเรียนสังเกต คิดวิเคราะห์และ
แก ปัญ หาร ว มกั น และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ชใ นสถานการณ์ ต า งๆ ที่ ใกล เคี ยงกั นได สอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550:บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูวิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน เรื่อง หนวยของชีวิตและชีวติ พืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และงานวิจัยของวันทนีย์ ดุลชาติ (2550) ที่ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมแกปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ที่มีตอความสามารถในการคิ ดขั้ น สู งและผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั กเรี ยน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและ
สมบัติของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพราะการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ มีกิจกรรมที่สรางความสนใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทําใหผูเรียน
อยากศึกษาคนควา แสวงหาความรู ลงมือปฏิบัติ คนพบคําตอบดวยตนเองที่ละขั้นตอน และมีการไดรวม
การทํ า งานเป็ น กลุ ม เชน การร ว มมื อ ในการออกแบบการทดลอง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารใชส่ื อ การเรี ย นรู ที่
หลากหลาย เชนอุปการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งชวยใหนักเรียนมีความตื่นเตน เกิดความอยากรู
อยากเห็น กระตือรือรนในการหาคําตอบและแกปัญหาที่เกิดขึ้นได โดยมีแผนผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือชวย
ในการเรียนรู ทําความเขาใจสิ่งที่เรียนอยางมีระบบ สอดคลองกับผลการวิจัยของสายพิณ มาวรรณ (2550
: 69) ไดศึกษาผลการใชแผนผังมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และงานวิจัยของกันยา กันต์สุข (2551 : 58) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช
แผนผังมโนทัศน์ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระ
ที่ 3 สารและสมบัติ ของสาร โดยใชกระบวนการสอนสื บเสาะหาความรูแ ละแผนผัง มโนทัศ น์ สํา หรั บ
นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เพราะในการเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ เนนเทคนิคการใชคําถามที่ชวยกระตุนใหนักเรียนไดฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูหรือหาคําตอบของปัญหา จึงสงผลใหนักเรียน
มีพัฒนาการดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ เชน การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหา
ความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การคํานวณ การจัดทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนด
และควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป สอดคลองกับผลงานวิจัยของปิยวดี
ประเสริฐสังข์ (2552) ไดศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการวิจัย
ของนลินี อินดีคํา (2551) ไดศึกษาเรื่องชุดกิ จกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
รอบตัว สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใช ก ระบวนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู แ ละแผนผั ง มโนทั ศ น์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยูในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพราะนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรมรวมกันเป็นกลุม ซึ่งแตละกลุมจะมีการแขงขันกันในเรื่องของการทําใบกิจกรรม ในกลุมที่
ทํางานทันเวลาที่กําหนดจะทําใหนักเรียนเกิดความภูมใิ จในตัวของตัวเองและเพื่อนรวมกลุม อีกทั้งนักเรียน
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มีความเพลิดเพลินในการเขียนแผนผังมโนทัศน์และตกแตงแผนผังมโนทัศน์ใหสวยงาม และนักเรียนมีความ
สนใจในการทํากิจกรรมการทดลองโดยจะตื่นเตนเมื่อทําการทดลองและสรุปผลการทดลองไดคอนขาง
ถูกตอง สอดคลองกับผลการศึกษาของอภิญญา เคนบุปผา (2546) ไดศกึ ษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสอดคลอง
กับแอนดรู (Andrews. 1995) การศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรูเรื่อง กลศาสตร์และเจตคติตอวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรักติ วิซึมกับการสอนตามปกติ ซึ่งเป็นการศึกษารายกรณี
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห์ขอ มูล ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพไดมาจากการสัมภาษณ์
การสังเกต การใชวีดทิ ัศน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครู ผู สอนต อ งมี การปฐมนิ เทศนั กเรี ยนให มี ความรู ค วามเข าใจเกี่ ยวกั บการใช ชุ ด กิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ เพื่อใหสามารถปฏิบัตไิ ดอยางถูกตอง
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมาก ครูผูสอนจึงควร
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและสามารถยืดหยุนได
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและ
แผนผังมโนทัศน์ ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และระดับชัน้ อื่นๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติ
ของสาร โดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและแผนผังมโนทัศน์กับกลุมตัวอยางในโรงเรียนอื่นๆ
เพิม่ ขึน้ เพื่อใหทราบผลการใชในระดับที่กวางขึน้
3. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ ในคุณลักษณะอื่นๆ นอกจากความสนใจใฝุรู ความ
รับผิดชอบ และการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อจะไดครอบคลุมและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ตอไป
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