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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี เร่ือง กรด-เบสของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับเทคนิคแบบร่วมมือ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี เร่ือง 

กรด-เบส โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
71 คน ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ
สอนแบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบส ารวจเจตคติต่อการเรียน
วิชาเคมี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค้่าเฉล่ีย และร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ ก่อนการจดัการเรียนรู้ นักเรียน
ส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในระดบัปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียรวมได ้3.79 จากคะแนนเตม็ 5.00 หลงัการ
จดัการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีท่ีดีข้ึน โดยนักเรียนท่ีเลือกคะแนน 5 คะแนนจะมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11.35 และจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ นักเรียนห้องเก่งมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 
13.54 รองลงมาคือห้องอ่อนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสูงถึง 13.04 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัห้องเก่ง แสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้
แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือมีความเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีค่อนขา้งจะมีความสามารถไปทางดา้นอ่อน และ
สามารถเพ่ิมเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

ABSTRACT 
 This research aimed to study science learning result and attitudes toward chemistry learning on Acid-Base for 71 
matthayomsuksa 5 students in a school of Pathumthani province by discovery method along with cooperative techniques. 
The instruments were discovery method along with cooperative techniques lesson plans, achievement test and attitude 
questionnaires. The results were analyzed by average and percentages. Before using this method, the results showed that 
almost all students had attitudes in the medium level toward chemistry learning. The average overall score was 3.79 out of 
5.00. The results after using this method showed that the students had better attitudes toward chemistry learning. From the 
learning results, the average score of low level classroom was 13.04 that closes to high level classroom that had 13.54 
average score. It means that this method could be improved attitudes toward chemistry learning and it was appropriated to 
the under average students. 

ค าส าคัญ: เจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ กรด-เบส  
Keywords: Attitudes toward Chemistry Learning, Discovery Method along with Cooperative Techniques, Acid -Base 
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บทน า 
 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัในสังคมโลกปัจจุบนั เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวติของมนุษยทุ์กๆ คนทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและในการท ากิจกรรมต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ลว้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจาก
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ (สมปรารถนา, 2554) ซ่ึงวิชาเคมีก็เป็นสาขาวิชาหน่ึง
ของวทิยาศาสตร์ จากปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตกต ่าในหวัขอ้เร่ือง กรด-เบส ท่ีมีสาเหตุมาจากความซบัซอ้นของ
เน้ือหาโดยมีการผสมผสานระหว่างเน้ือหาของวิชาเคมีและสูตรการค านวณท่ีค่อนขา้งซับซ้อน เขา้ใจไดย้าก จึงเป็น
สาเหตุท่ีท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตกต ่า  
 การจดักิจกรรมร่วมกบัการเรียนการสอนเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจต่อการเรียน

และสามารถเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมท่ีย ัว่ยุให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะตอบ

ค าถาม ยิง่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความตั้งใจและสนใจในเน้ือหาท่ีเรียนอยูเ่พ่ิมมากข้ึน เป็นการช่วยท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ

ท่ีดีมากยิ่งข้ึน และสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน โดยวิธีการเรียนรู้ท่ีกล่าวถึงนั่นก็คือ การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 

(Discovery Method) ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบหรือความรู้ดว้ยตนเอง แต่ในการวจิยัคร้ังน้ี

จะน าเทคนิคแบบร่วมมือ (Cooperative Techniques) เขา้มาร่วมดว้ย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างสถานการณ์ในลกัษณะท่ี

ผูเ้รียนจะเผชิญกบัปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผูเ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ซ่ึง

ในการแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนจะตอ้งน าขอ้มูลท่ีพบมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพ่ือให้ไดข้อ้คน้พบใหม่หรือ

เกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้น (สุวิทย ์และอรทยั, 2553) จากผลการวิจยัเร่ือง ผลการสอนแบบคน้พบร่วมกบัเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือ จ านวนร้อยละ 86.66 ของนกัเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีดีข้ึน โดยผ่านเกณฑร้์อยละ 70 

ของคะแนนเต็ม (สมพร และนวลศรี, 2558) และจากงานวิจยัเร่ือง ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือท่ีมี

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการท างานกลุ่ม การเห็นคุณค่าในตนเอง และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีเจตคติต่อการเรียนท่ีสูง

ข้ึนอยูใ่นระดบัดีมาก (สุขสนัต,์ 2550) 

 นอกจากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยยงัตอ้งการศึกษาถึงเจตคติของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาเคมี เน่ืองจาก ผูว้จิยัพบวา่ยงัคงมีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่สนใจต่อการเรียน ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาเหล่าน้ี โดยวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ

คน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือท่ีไดก้ล่าวไปก่อนหน้าน้ี โดยผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนของนกัเรียน และตอ้งการทราบอีกดว้ยวา่หลงัจากใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนแบบน้ีแลว้ ผูเ้รียนจะมีเจตคติต่อ

การเรียนวชิาเคมีท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 1. ศึกษาผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง กรด-เบส โดยการเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียระหวา่งหอ้งเก่ง หอ้งปานกลาง และหอ้งอ่อน  
 2. เพ่ิมเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนหลงัการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบ
ร่วมมือ 
วธีิการวจิยั 
 รูปแบบการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ตามขั้นตอนแนวคิดของ Kemmis and 
Mc Taggart (1988 ถูกอา้งถึงใน Kemmis, Mc Taggart, 2000) ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัน้ี ขั้นวางแผน (Planning) 
ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสงัเกต (Observing) และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting)  

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ท่ีเรียนในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 6 หอ้ง จ านวน 142 คน 
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธานี ท่ีเรียนในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 หอ้ง รวม 71 คน โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive-sampling) 
ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง กรด-เบส 2. เจต

คติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กรด -เบส แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ขอ้ 

- แบบส ารวจเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี 
- แบบสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบบนัทึกภาคสนาม 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง กรด-เบส โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 แผน รวมทั้งหมด 27 ชัว่โมง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการศึกษาเจตคติของนกัเรียนโดยการใชแ้บบส ารวจเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีก่อนด าเนินการจดัการ

เรียนรู้ จากนั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ จากแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นวางแผน (Planning) 
ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสงัเกต (Observing) และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน รวมถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ข้ึนมา 

2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน
ไดมี้ผูช่้วยผูว้จิยัช่วยสงัเกตพฤติกรรมการสอนของผูว้จิยั และพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เพ่ือน ามาสะทอ้นผล 

3. น าผลท่ีไดจ้ากการบนัทึกและสังเกตการสอนของผูว้จิยั มาสะทอ้นผล จากนั้นแกไ้ขปัญหาและขอ้บกพร่อง
ท่ีเกิดข้ึน ก่อนน าไปปรับใชใ้นแผนการจดัการเรียนรู้เดิมท่ีจะน ามาด าเนินการสอนในคร้ังถดัไป 

4. น าแผนการจดัการเรียนรู้เดิมไปใช้จดัการเรียนการสอนกบันกัเรียนจนครบทั้ง 3 ห้อง ไดแ้ก่ ห้องเก่ง ห้อง
ปานกลาง และหอ้งอ่อน และด าเนินการดงัขา้งตน้กบัแผนการจดัการเรียนรู้ถดัไปจนครบทั้ง 6 แผน 

หลงัจดัการเรียนรู้เสร็จส้ินทุกแผนแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความรู้ของนกัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง กรด-เบส และวดัเจตคติของนักเรียนหลงัเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบส ารวจเจตคติต่อการ
เรียนวชิาเคมี 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลในสองส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนของเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวิชาเคมีทั้ งก่อนเรียนและหลงั
เรียน วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย และร้อยละ แลว้น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ส าหรับส่วนท่ีสอง คือ คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กรด-เบส โดยใชค้่าเฉล่ีย และร้อยละ
ในการค านวณทางสถิติแลว้น าขอ้มูลท่ีได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันของคะแนนของนักเรียนทั้ ง 3 ห้อง ท่ีมี
ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามล าดบั 
 สถานทีแ่ละระยะเวลาในการท าการทดลอง 
    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนสิงหาคม-
กนัยายน 2559 
ผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ือง กรด-เบส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ งหมด 3 

ห้อง จ านวน 71 คน หลงัการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กรด-เบส แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียน 
 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียน 

หอ้งเก่ง หอ้งปานกลาง หอ้งอ่อน 

Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน 

13.54 2.57 11.96 3.07 13.04 3.59 

 จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนทั้ง 3 ห้องมีค่าเฉล่ียท่ีค่อนขา้ง
ใกลเ้คียงกนั โดยนกัเรียนห้องเก่งมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงมากท่ีสุดท่ี 13.54 ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองปกติ แต่ท่ีน่าแปลกใจคือ
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นกัเรียนหอ้งอ่อนมีค่าเฉล่ียท่ีสูงจนเกือบเท่าค่าเฉล่ียของหอ้งเก่งอยูท่ี่  13.04 หลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ
ร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ และหอ้งปานกลางมีค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าท่ีสุด 
 นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัได้ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ งหมด 3 ห้อง 
จ านวน 71 คน ก่อนและหลงัการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ โดยใชแ้บบส ารวจเจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 13 ขอ้ แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นเน้ือหาวชิาเคมี 2. ดา้นนกัเรียน และ 3. ดา้นครูผูส้อน ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
 โดยความหมายของคะแนนในแต่ละช่อง มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
   1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
   3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 
   4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
   5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ตารางที่ 2 ร้อยละของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของห้องท่ีมีผลการเรียนในระดบัเก่ง 

จ านวน 24 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

ดา้นเน้ือหาวชิาเคมี  

1. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีทา้ทาย 16.67/45.83 70.83/37.50 12.50/8.33 0.00/8.33 0.00/0.00 

2. เน้ื อ ห าใน วิ ช า เค มี ส าม ารถ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

25.00/33.33 62.50/62.50 12.50/0.00 0.00/4.17 0.00/0.00 

3. วชิาเคมีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของ
วชิาอ่ืน 

12.50/29.17 58.33/54.17 29.17/12.50 0.00/4.17 0.00/0.00 

4. วิช าเค มี เป็ น วิช าท่ี น่ าศึ กษ า
คน้ควา้ 

25.00/37.50 54.17/45.83 20.83/16.67 0.00/0.00 0.00/0.00 

ดา้นนกัเรียน  

5. ความชอบ /ความสนใจในการ
เรียนวชิาเคมี 

25.00/33.33 58.33/45.83 16.67/20.83 0.00/0.00 0.00/0.00 

6. ความส าคัญของวิชาเคมีต่อตัว
นกัเรียน 

29.17/33.33 54.17/50.00 16.67/16.67 0.00/0.00 0.00/0.00 
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ตารางที่ 2 ร้อยละของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของห้องท่ีมีผลการเรียนในระดบัเก่ง 
จ านวน 24 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ (ต่อ) 

 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

7. นกัเรียนมีความชอบ/ความสนใจ
ในการท าการทดลองในวชิาเคมี 

33.33/25.00 41.67/45.83 25.00/25.00 0.00/4.17 0.00/0.00 

8. นกัเรียนมีความชอบ/ความสนใจ
ใน ก าร ดู ส่ื อ ห รื อ ส ารค ดี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมี 

16.67/20.83 50.00/41.67 33.33/33.33 0.00/4.17 0.00/0.00 

9. นกัเรียนชอบตอบค าถามหรือแก้
โจทยปั์ญหาในวชิาเคมี 

29.17/29.17 29.17/37.50 29.17/29.17 12.50/4.17 0.00/0.00 

ดา้นครูผูส้อน  

10. ครูผู ้สอนในวิชาเคมีเป็นผู ้ท่ี มี
ความช านาญในเน้ือหาวชิาเคมี 

16.67/8.33 54.17/58.33 29.17/29.17 0.00/0.00 0.00/4.17 

11. ครูผู ้สอนในวิชาเคมีเป็นผู ้ท่ี มี
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ 

20.83/25.00 33.33/45.83 41.67/25.00 0.00/0.00 0.00/4.17 

12. ครูผู ้สอนในวิชาเคมีเป็นผู ้ท่ี มี
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

12.50/12.50 45.83/50.00 33.33/33.33 0.00/0.00 0.00/4.17 

13. ครูผู ้สอนในวิชาเคมีมีส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

16.67/37.50 70.83/41.67 12.50/16.67 0.00/0.00 0.00/4.17 

เฉล่ียรวม 21.47/28.53 52.56/47.44 24.04/20.51 1.92/2.24 0.00/1.28 

 
 
ห้องท่ีมีผลการเรียนในระดบัเก่งจะมีร้อยละของคะแนน 5 คะแนน ในระดบัท่ีสูงข้ึน จากร้อยละ 21.47 เป็น

ร้อยละ 28.53 คิดเป็นร้อยละ 7.06 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนหอ้งน้ีมีเจตคติท่ีสูงข้ึนจากเดิม   
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ตารางที ่3 ร้อยละของเจตคติตอ่การเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของหอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัปาน
กลาง จ านวน 24 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

ดา้นเน้ือหาวชิาเคมี  

1. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีทา้ทาย 12.50/58.33 54.17/29.17 29.17/12.50 4.17/0.00 0.00/0.00 

2. เน้ือหาในวิชาเคมีสามารถ
น า ไ ป ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

16.67/33.33 33.33/50.00 41.67/16.67 4.17/0.00 4.17/0.00 

3. วิชาเคมีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญั
ของวชิาอ่ืน 

12.50/33.33 41.67/50.00 33.33/16.67 4.17/0.00 8.33/0.00 

4. วิชาเคมีเป็นวิชาท่ีน่าศึกษา
คน้ควา้ 

25.00/37.50 12.50/41.67 54.17/20.83 8.33/0.00 0.00/0.00 

ดา้นนกัเรียน  

5. ความชอบ /ความสนใจใน
การเรียนวชิาเคมี 

12.50/45.83 16.67/33.33 62.50/16.67 8.33/4.17 0.00/0.00 

6. ความส าคัญของวิชาเคมีต่อ
ตวันกัเรียน 

29.17/50.00 33.33/25.00 25.00/25.00 8.33/0.00 4.17/0.00 

7. นักเรียนมีความชอบ /ความ
สนใจในการท าการทดลอง
ในวชิาเคมี 

29.17/50.00 25.00/33.33 37.50/16.67 8.33/0.00 0.00/0.00 

8. นักเรียนมีความชอบ /ความ
สนใจในการดูส่ือหรือสาร
คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมี 

33.33/41.67 37.50/41.67 20.83/8.33 8.33/8.33 0.00/0.00 

9. นักเรียนชอบตอบค าถาม
หรือแก้โจทย์ปัญหาในวิชา
เคมี 

12.50/29.17 8.33/41.67 58.33/25.00 20.83/0.00 0.00/4.17 
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ตารางที ่3 ร้อยละของเจตคติตอ่การเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของหอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัปาน
กลาง จ านวน 24 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ (ต่อ) 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

ดา้นครูผูส้อน  

10. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ความช านาญในเน้ือหาวิชา
เคมี 

16.67/29.17 50.00/58.33 29.17/12.50 4.17/0.00 0.00/0.00 

11. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ 

16.67/33.33 50.00/54.17 29.17/12.50 4.17/0.00 0.00/0.00 

12. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

12.50/29.17 50.00/54.17 33.33/16.67 4.17/0.00 0.00/0.00 

13. ครูผูส้อนในวิชาเคมีมีส่ือและ
อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

41.67/33.33 33.33/58.33 25.00/8.33 0.00/0.00 0.00/0.00 

เฉล่ียรวม 20.83/38.78 34.29/43.91 36.86/16.03 6.73/0.96 1.28/0.32 

 
หอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัปานกลางจะมีร้อยละของคะแนน 5 คะแนน ในระดบัท่ีสูงข้ึน จากร้อยละ 20.83 

เป็นร้อยละ 38.78 คิดเป็นร้อยละ 17.95 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนหอ้งน้ีมีเจตคติท่ีสูงข้ึนจากเดิม   
 

ตารางที ่4 ร้อยละของเจตคติตอ่การเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของหอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัอ่อน 
จ านวน 23 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

ดา้นเน้ือหาวชิาเคมี  

1. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีทา้ทาย 21.74/47.83 56.52/30.43 21.74/21.74 0.00/0.00 0.00/0.00 

2. เน้ื อห าใน วิช าเค มีส ามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

17.39/34.78 69.57/43.48 13.04/21.74 0.00/0.00 0.00/0.00 
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ตารางที ่4 ร้อยละของเจตคติตอ่การเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของหอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัอ่อน 
จ านวน 23 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ (ต่อ) 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

3. วิชาเคมีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญั
ของวชิาอ่ืน 

17.39/17.39 56.52/52.17 26.09/30.43 0.00/0.00 0.00/0.00 

4. วิชาเคมีเป็นวิชาท่ีน่าศึกษา
คน้ควา้ 

21.74/30.43 43.48/34.78 34.78/30.43 0.00/4.35 0.00/0.00 

ดา้นนกัเรียน      

5. ความชอบ /ความสนใจใน
การเรียนวชิาเคมี 

26.09/26.09 21.74/39.13 39.13/21.74 8.70/13.04 4.35/0.00 

6. ความส าคัญของวิชาเคมีต่อ
ตวันกัเรียน 

26.09/34.78 56.52/47.83 17.39/17.39 0.00/0.00 0.00/0.00 

7. นักเรียนมีความชอบ /ความ
สนใจในการท าการทดลอง
ในวชิาเคมี 

34.78/34.78 30.43/34.78 34.78/26.09 0.00/4.35 0.00/0.00 

8. นักเรียนมีความชอบ /ความ
สนใจในการดูส่ือหรือสาร
คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมี 

34.78/30.43 34.78/34.78 26.09/30.43 4.35/4.35 0.00/0.00 

9. นักเรียนชอบตอบค าถาม
หรือแก้โจทย์ปัญหาในวิชา
เคมี 

26.09/13.04 26.09/43.48 39.13/30.43 4.35/8.70 4.35/4.35 

ดา้นครูผูส้อน      

10. ครูผูส้อนในวชิาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ความช านาญในเน้ือหาวิชา
เคมี 

34.78/34.78 43.48/52.17 21.74/13.04 0.00/0.00 0.00/0.00 

11. ครูผูส้อนในวชิาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ถ่ายทอดความรู้ 

8.70/34.78 78.26/52.17 13.04/13.04 0.00/0.00 0.00/0.00 

12. ครูผูส้อนในวชิาเคมีเป็นผูท่ี้มี
เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ท่ี
หลากหลาย 

13.04/34.78 65.22/47.83 21.74/17.39 0.00/0.00 0.00/0.00 
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ตารางที ่4 ร้อยละของเจตคติตอ่การเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของหอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัอ่อน 
จ านวน 23 คน ก่อนและหลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ (ต่อ) 

หวัขอ้ 
คะแนน ก่อนเรียน/หลงัเรียน (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

1. ครูผู ้สอนในวิชาเค มีมี ส่ือ
และอุป กรณ์ ท่ี ใช้ใน การ
จัด ก าร เรี ยน ก ารส อน ท่ี
เหมาะสม 

13.04/39.13 73.91/47.83 13.04/13.04 0.00/0.00 0.00/0.00 

เฉล่ียรวม 22.74/31.77 50.50/43.14 24.75/22.07 1.34/2.68 0.67/0.33 

 
หอ้งท่ีมีผลการเรียนในระดบัอ่อนจะมีร้อยละของคะแนน 5 คะแนน ในระดบัท่ีสูงข้ึน จากร้อยละ 22.74 เป็น

ร้อยละ 31.77 คิดเป็นร้อยละ 9.03 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนหอ้งน้ีมีเจตคติท่ีสูงข้ึนจากเดิม  
จากผลการวิจยัขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้ง 3 ห้อง ไดแ้ก่ นักเรียนห้องเก่ง ห้องปานกลาง และห้อง

อ่อนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีท่ีสูงข้ึน โดยนกัเรียนห้องปานกลางมีร้อยละของระดบัคะแนน 5 คะแนน มากท่ีสุดท่ี
ร้อยละ 38.78 และเป็นหอ้งท่ีมีร้อยละของระดบัคะแนน 5 คะแนน เพ่ิมสูงข้ึนจากเดิมมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 17.95 รองลงมา 
คือ หอ้งอ่อน และหอ้งเก่ง ตามล าดบั 

 
ตารางที่  5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลคะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้ น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ งหมด 3 ห้อง จ านวน 71 คน ก่อนการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับ
 เทคนิคแบบร่วมมือ ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 

 

หวัขอ้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของนกัเรียน 

หอ้งเก่ง หอ้งปานกลาง หอ้งอ่อน 

Xก่อนเรียน S.D.ก่อนเรียน Xก่อนเรียน S.D.ก่อนเรียน Xก่อนเรียน S.D.ก่อนเรียน 

ดา้นเน้ือหาวชิาเคมี  

1. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีทา้ทาย 4.04 28.39 3.75 20.94 3.83 23.17 

2. เ น้ื อ ห าใน วิ ช า เค มี ส าม าร ถ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

4.13 25.60 3.54 14.87 3.88 20.32 

3. วิชาเคมีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญของ
วชิาอ่ืน 

3.83 22.96 3.46 16.06 3.75 19.68 

4. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีน่าศึกษาคน้ควา้ 4.04 22.06 3.54 16.85 3.71 16.30 

ดา้นนกัเรียน       
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  HMP18-11 
 

 

 

  

ตารางที่  5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลคะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้ น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ งหมด 3 ห้อง จ านวน 71 คน ก่อนการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับ
 เทคนิคแบบร่วมมือ (ต่อ) 

 

หวัขอ้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของนกัเรียน 

หอ้งเก่ง หอ้งปานกลาง หอ้งอ่อน 

Xก่อนเรียน S.D.ก่อนเรียน Xก่อนเรียน S.D.ก่อนเรียน Xก่อนเรียน S.D.ก่อนเรียน 

        5.  ความชอบ /ความสนใจในการ
เรียนวชิาเคมี 

4.08 23.77 3.33 17.62 3.42 15.53 

6. ความส าคญัของวิชาเคมีต่อตวั
นกัเรียน 

4.13 22.98 3.75 15.57 3.92 21.72 

7. นัก เรียน มีความชอบ /ความ
สนใจในการท าการทดลองใน
วชิาเคมี 

4.08 20.02 3.75 15.22 3.83 17.81 

8. นัก เรียน มีความชอบ /ความ
สนใจในการดูส่ือหรือสารคดีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมี 

3.83 19.92 3.96 18.25 3.83 16.30 

9. นักเรียนชอบตอบค าถามหรือ
แกโ้จทยปั์ญหาในวชิาเคมี 

3.75 14.71 3.13 16.03 3.50 15.40 

ดา้นครูผูส้อน  

10. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ความช านาญในเน้ือหาวชิาเคมี 

3.88 21.30 3.79 19.32 3.96 23.31 

11. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 
ถ่ายทอดความรู้ 

3.71 15.56 3.79 19.32 3.79 23.31 

12. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

3.63 17.60 3.71 19.52 3.75 21.72 

13. ครูผูส้อนในวิชาเคมีมีส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

4.04 28.39 4.17 21.49 3.83 23.41 

เฉล่ียรวม 3.94 21.79 3.67 17.77 3.77 19.84 
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  HMP18-12 
 

 

 

  

การแปลความหมายของคะแนนมีการก าหนดเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉล่ียของค าตอบโดยแปลความหมายของ
คะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  4.51 – 5.00 หมายถึง        นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในระดบัสูงมาก 

  4.01 – 4.50 หมายถึง        นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในระดบัสูง 

  2.51 – 4.00 หมายถึง        นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในระดบัปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง        นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในระดบัต ่า 

  1.00 – 1.50  หมายถึง        นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในระดบัต ่ามาก 

 จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้ง 3 ห้อง ไดแ้ก่ นักเรียนห้องเก่ง ห้องปานกลาง และห้องอ่อนมี
ค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีก่อนเรียนตั้งแต่ 3.67-3.94 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง โดยห้องเก่งมีค่าเฉล่ีย
ของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีก่อนเรียนสูงท่ีสุดท่ี 3.94 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัเกณฑใ์นระดบัสูง เน่ืองจาก นกัเรียนส่วนใหญ่
ในหอ้งน้ีเป็นนกัเรียนท่ีเก่งจึงมีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีท่ีค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ 
ตารางที่  6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลคะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้ น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ งหมด 3 ห้อง จ านวน 71 คน หลังการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับ
 เทคนิคแบบร่วมมือ ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 

 

หวัขอ้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของนกัเรียน 

หอ้งเก่ง หอ้งปานกลาง หอ้งอ่อน 

Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน 

ดา้นเน้ือหาวชิาเคมี  

1. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีทา้ทาย 4.21 24.15 4.46 29.48 4.08 21.73 

2. เ น้ื อ ห าใน วิ ช า เค มี ส าม าร ถ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวติประจ าวนัได ้

4.25 27.94 4.17 22.63 3.96 26.98 

3. วิชาเคมีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญของ
วชิาอ่ืน 

4.08 22.88 4.17 22.63 3.71 21.30 

4. วชิาเคมีเป็นวชิาท่ีน่าศึกษาคน้ควา้ 4.21 22.72 4.17 21.51 3.75 17.22 

ดา้นนกัเรียน  

5. ความชอบ /ความสนใจในการ
เรียนวชิาเคมี 

4.13 21.22 4.21 23.22 3.63 12.70 

6. ความส าคัญของวิชาเคมีต่อตัว
นกัเรียน 

4.17 22.63 4.25 24.59 4.00 22.52 

7. นักเรียนมีความชอบ/ความสนใจ
ในการท าการทดลองในวิชา
เคมี 

3.92 18.69 4.33 25.52 3.83 17.61 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลคะแนนเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้น     
                มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้งหมด 3 หอ้ง จ านวน 71 คน หลงัการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบั   
                เทคนิคแบบร่วมมือ (ต่อ) 

 

หวัขอ้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของนกัเรียน 

หอ้งเก่ง หอ้งปานกลาง หอ้งอ่อน 

Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน Xหลงัเรียน S.D.หลงัเรียน 

8. นักเรียนมีความชอบ/ความสนใจ
ใน ก าร ดู ส่ื อห รือส ารค ดี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมี 

3.79 16.95 4.17 23.19 3.75 17.81 

9. นักเรียนชอบตอบค าถามหรือแก้
โจทยปั์ญหาในวชิาเคมี 

3.92 17.31 3.92 18.59 3.38 13.65 

ดา้นครูผูส้อน       

10. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ความช านาญในเน้ือหาวชิาเคมี 

3.67 23.07 4.17 24.71 4.04 20.32 

11. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ 

3.88 18.92 4.21 24.21 4.04 30.71 

12. ครูผูส้อนในวิชาเคมีเป็นผูท่ี้
มี เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ท่ี
หลากหลาย 

3.67 19.73 4.13 22.98 4.00 24.77 

13. ครูผู ้สอนในวิชาเคมีมี ส่ือ
และอุปกรณ์ ท่ี ใช้ในการ
จัด ก าร เรี ยน ก ารส อน ท่ี
เหมาะสม 

4.08 21.50 4.25 25.94 4.08 28.73 

เฉล่ียรวม 4.00 21.36 4.20 23.78 3.87 21.23 

 
            จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนทั้ง 3 หอ้ง มีค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีหลงัเรียนเพ่ิมสูงข้ึน
จากเดิม โดยนกัเรียนหอ้งเก่งมีค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีหลงัเรียนเพ่ิมข้ึนจาก 3.94 เป็น 4.00 หอ้งปานกลาง
เพ่ิมข้ึนจาก 3.67 เป็น 4.20 และห้องอ่อนเพ่ิมข้ึนจาก 3.77 เป็น 3.87 จะเห็นไดว้า่ห้องปานกลางมีค่าเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนมาก
ท่ีสุดท่ี 4.20 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนพบวา่ นกัเรียนหอ้งเก่งมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 13.54 รองลงมา
คือห้องอ่อนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสูงถึง 13.04 ใกลเ้คียงกับห้องเก่ง จะเห็นได้ว่าหลงัใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบคน้พบ

- 1659 -



 

  HMP18-14 
 

 

 

  

ร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ มีผลท าให้คะแนนของห้องอ่อนสูงเกือบเทียบเท่าคะแนนของห้องเก่งได ้ส าหรับห้องปาน
กลางมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 11.96 คะแนน แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือมีความ
เหมาะสมกบันักเรียนท่ีค่อนขา้งจะมีความสามารถไปทางดา้นอ่อน และสามารถเพ่ิมเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของ
นกัเรียนทั้ง 3 หอ้งใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

จากผลการวิจยัพบวา่ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีในระดบั
ปานกลาง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ห้องเก่ง คิดเป็น 3.94 ห้องปานกลาง คิดเป็น 3.67 และห้องอ่อน คิดเป็น 3.77 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 ซ่ึงหอ้งปานกลางและหอ้งอ่อนจะมีค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนหอ้งเก่ง
นั้นจะมีค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก ห้องน้ีเป็นห้องท่ีมีนักเรียนเก่งอยูม่ากท่ีสุด จึง
อาจจะมีความชอบหรือมุมมองต่อวชิาเคมีท่ีค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ ส าหรับในส่วนของร้อยละของเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี 
นกัเรียนส่วนใหญ่จะใหค้ะแนนอยูท่ี่ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.78 โดยเฉล่ียของนกัเรียนทั้ง 3 ห้อง แต่ห้องปานกลาง
จะให้คะแนนท่ีแตกต่างออกไป โดยให้คะแนน 3 และ 4 ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 36.86 และ 34.29 
ตามล าดบั 

ส าหรับผลการวจิยัหลงัการจดัการเรียนรู้พบวา่ ค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนหอ้งเก่งเพ่ิม
ข้ึนมาเลก็นอ้ย จาก 3.94 เป็น 4.00 หอ้งปานกลางเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน จาก 3.67 เป็น 4.20 และหอ้งอ่อนเพ่ิมข้ึนมา
เลก็นอ้ย จาก 3.77 เป็น 3.87 ซ่ึงคะแนนของทั้งสามห้องจะอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง สูง และปานกลาง ตามล าดบั ถา้
พิจารณาค่าเฉล่ียของแต่ละดา้น จะพบวา่หอ้งเก่งจะมีค่าเฉล่ียของเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีในดา้นเน้ือหาวชิาเคมี หวัขอ้
ท่ี 2. เน้ือหาในวิชาเคมีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้สูงท่ีสุดท่ี 4.25 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง ส าหรับ
ห้องปานกลางจะมีค่าเฉล่ียของเจตคติในดา้นเน้ือหาวชิาเคมี หัวขอ้ท่ี 1. วิชาเคมีเป็นวิชาท่ีทา้ทาย สูงท่ีสุดท่ี 4.46 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑร์ะดบัสูง และส าหรับห้องอ่อนจะมีค่าเฉล่ียของเจตคติในดา้นเน้ือหาวิชาเคมี หัวขอ้ท่ี 1. วิชาเคมีเป็นวิชาท่ีทา้
ทาย ท่ี 4.08 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัค่าเฉล่ียของเจตคติในดา้นครูผูส้อน หัวขอ้ท่ี 13. ครูผูส้อนใน
วิชาเคมีมีส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ท่ี 4.08 เช่นกนั ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง ในส่วน
ของร้อยละของเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี จะมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนไปในทางท่ีดีข้ึน โดยคะแนน 5 คะแนนจะ
มีจ านวนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11.35 โดยเฉล่ียของนกัเรียนทั้ง 3 หอ้ง 
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