
การศึกษาอิสระ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการ
เกิดภาพและความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ 

A STUDY OF MATTAYOM 3 STUDENTS' SCIENCE ACHIEVEMENT ON LIGHT 
AND THE OCCURRENCE OF IMAGES AND CRITICAL THINGING ABILITY  

BY USING SCIENCE ACTIVITY SETS AND TRADITIONAL STYLE. 

 
นางสาวรุ่งนภา น่วมน้อย 

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หัวหมาก รุ่นที่ 1 



บทน า 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าและ
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างาน วิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ.2560) 

การศึกษาอิสระ      นางสาวรุ่งนภา น่วมน้อย 
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 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ.2540:63) เนื่องจากกระบวนการคิดแบบนี้จะเป็นทักษะ
พื้นฐานส าคัญที่สามารถน าไปใช้กับกระบวนการอื่นๆได้  เช่น 
กระบวนการการคิดแก้ปัญหา กระบวนการคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ 
กระบวนการวิจัย และในสถานการณ์ต่างๆช่วยให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม เผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  
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 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิด
อย่างเต็มที่ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
จะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลงในการเสนอข้อมูลต่างๆช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระสามารถ
ประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมากกว่าที่ให้ครูบอกหรือก าหนดให้ โดยครู
เป็นผู้สร้างโอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมให้นักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะด าเนินการจากค าแนะน าที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ไปตามล าดับขั้นด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่อยากรู้อยากเห็น อยากคิดค้นในสิ่งต่างๆ  
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 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ได้คิด ได้ทดลอง ไปที
ละขั้นตอนและทราบผลการกระท าของตนเองตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนของบลูม (Bloom.1976:72-74) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ ย่อมกระท ากิจกรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้น ท าให้
เกิดความมั่นใจ เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและประสบความส าเร็จสูง ท าให้เกิดความพึง
พอใจในตนเองได้ ในที่สุด สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2535:86)  ซึ่ ง ได้
ท าการศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพระดับ
มัธยมศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และเจตคติสูงกว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
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จะเห็นได้ว่า การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้น จะท าให้นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ และหาค าตอบของปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ 
พิจารณาหาเหตุผลและแสวงหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่แนวทางที่จะ
แก้ปัญหา ซึ่ งจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะและเสริมสร้างการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 ดังนั้น การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถค้นคว้าหาความรู้ และหาค าตอบของปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องแสง
และการเกิดภาพ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

1 

2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการ
สอนแบบปกติ 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

3 
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80  

1 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3 

สมมติฐานการวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากร 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แขวงบางบอน 
เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียน 2 ปี
การศึกษา 2562 มีทั้งหมด 8 ห้องเรียน 
จ านวน 300 คน  

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากซึ่งได้ชั้นเรียน
จ านวน 2 ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/8 และ 3/10 รวม 96 คน 

1. กลุ่มการทดลอง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/10 จ านวน 48 คน ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพ 
2. กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
จ านวน 48 คน ได้รับการสอนแบบปกติ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการเกิดภาพ
และวิธีการสอนแบบปกติ 

3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาแสงและเสียง เรื่อง แสงและการ
เกิดภาพและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

4.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่องแสงและการเกิดภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
มีทั้งหมด  3  เรื่อง คือ  1) การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา  
2) แสงและการหักเห 3) เลนส์และการเกิดภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551  

5.  ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง  ทั้งนี้ได้รวม
เวลาทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  

กระบวนการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องแสงและการเกิดภาพ วิชาแสงและเสียง ประกอบด้วยกระบวนการเรียน 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบก่อนเรียน ขั้นที่ 2 น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ประกอบไปด้วย 3 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คือ 

การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา 

แสงและการหักเห 

เลนส์และการเกิดภาพ  

1 

2 

3 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
สะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา แสงและการหักเห เลนส์และการเกิดภาพ  

80  ตัวแรก  

80  ตัวหลัง  

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  ขึ้นไป 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  ขึ้นไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

4. การสอนแบบปกติ  

วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการสอนตามแนวทางของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีเป็นการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. ประกอบด้วย คู่มือครู จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เวลาที่ใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ใบงาน กิจกรรมการทดลอง แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม แบบทดสอบ
หลังเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมหลังการจัดการเรียนรู ้
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

5. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อที่ใช้วัดความรู้  ความสามารถของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ก่อนและหลังเรียน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ 

6. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เก่ียวกับข้อมูลท่ีเป็นปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์โดยหาหลกัฐานท่ีมีเหตุผล 
โดยพิจารณามาจากแบบวัดของวัตสันและ
เกลเซอร์ จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

ความสามารถในการอ้างอิง  

การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น  

การนิรนัย  

การตีความ  

การประเมินข้อโต้แย้ง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ได้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องแสงและการเกิดภาพ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  1. เป็นแนวทางของครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และบูรณาการกับวิชาอื่นๆต่อไป โดยใช้ชุด
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีต่อไป 

ส าหรับนักเรียน 

ส าหรับครู 



การศึกษาอิสระ       นางสาวรุ่งนภา น่วมน้อย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 ชุดกิจกรรม  
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง
และการเกิดภาพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 4 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง 
แสงและการเกิดภาพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 4 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง 
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

แบบทดสอบวิชาแสงและเสยีง เรื่อง
แสงและการเกิดภาพ 

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 60 ข้อ 

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)  

Try-out กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 จ านวน 48 คน 

เลือกแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ านวน 30 ข้อ หาค่า KR-20 =0.72 
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 20 ข้อ 

วิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
หัวข้อต่างๆ มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ทุกด้าน 

แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการเกิดภาพ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของชุกิจกรรมวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ที่ 4.96 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค าชี้แจง ด้านคู่มือ
นักเรียน และด้านการวัดและประเมินผล มีระดับความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกด้านและด้านคู่มือครูอยู่ที่ 
4.83 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร ์

ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ โดย
ผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน  
แผนที่ 1 (x = 4.99, SD= 0.00) ระดับมาก  
แผนที่ 2 (x = 4.98, SD= 0.04) ระดับมาก  
แผนที่ 3 (x = 4.97, SD= 0.55) ระดับมาก  
แผนที่ 1 (x = 4.98, SD= 0.04) ระดับมาก  
เฉล่ียรวมแล้วความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบ
ปกต ิ

ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ โดย
ผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน  
แผนที่ 1 (x = 4.87, SD= 0.02) ระดับมาก  
แผนที่ 2 (x = 4.88, SD= 0.19) ระดับมาก  
แผนที่ 3 (x = 4.87, SD= 0.22) ระดับมาก  
แผนที่ 1 (x = 4.86, SD= 0.24) ระดับมาก  
เฉล่ียรวมแล้วความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  

นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ 

ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการ
เกิดภาพ 

นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนจ านวน  30 ข้อ 

หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของ
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล แบบวดัความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยทดลองใช้กับกลุ่มทดลองแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง จ านวน 3 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ78.33/78.89 ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย 
จ านวน   9 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/80.74 และทดลองใช้กับกลุ่มภาคสนาม 
จ านวน 48 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.67/81.94 ซึ่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง 
แสงและการเกิดภาพ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.67/81.94 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มี (x= 14.08 , SD = 1.541) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนมี (x= 20.90 , SD = 1.614) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีค่า  t-test  เท่ากับ  -51.60 ค่า  sig  เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่องแสงและการเกิดภาพ วิชาแสงและเสียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ผลการวิจัย 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการการสอนแบบปกติ  ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มี (x= 12.54 , SD = 1.368) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนมี (x= 16.46 , SD = 1.271) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีค่า  t-test  เท่ากับ  -28.40 ค่า  sig  เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ได้รับการการสอนแบบปกติ เรื่องแสงและการเกิดภาพ วิชาแสงและเสียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลการวิจัย 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังเรียนพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลอง มี (x= 20.90, SD = 2.004) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มควบคุม มี 
(x= 16.46 , SD = 1.557) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมหลังเรียนมีค่า  t-test  เท่ากับ  3.754 ค่า  sig  เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องแสงและการเกิดภาพ วิชาแสงและเสียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลการวิจัย 
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ของกลุ่มทดลอง 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง
และการเกิดภาพ ของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน มี (x= 11.54 , SD = 1.368) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนมี (x= 17.69 , SD = 0.99) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.67/81.94 เป็นไปตามเกณฑ์  80/80  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงพิศ ศิริพรหม (2551) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดย
วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผัง
มโนมติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
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อภิปรายผล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอน
แบบปกติมี ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.90/16.46 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา โยธายุทธ (2555) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ระหว่างการสอน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือกับการสอน
ตามคู่มือครขูองสสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนแบบศูนย์การเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนจากการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผล 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องแสงและ
การเกิดภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศารทูล อารีวรวิทยก์ุล (2554) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1 

2 

3 

  ควรมีการน ารูปแบบสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่น ๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

  ควรมีการศึกษาโดยใช้รูปแบบการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับ
ตัวแปร อ่ืน ๆ เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด
สังเคราะห์ เป็นต้น  

  การเรียนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติตามคู่มือครู ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จึงควรเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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