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บทคัดย่อ 
 เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้และทักษะแล้ว ยังมุ่งเน้น
การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แต่จากงานวิจัยทางเคมีพบว่านักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาเคมี และ
เนื่องจากวิชาเคมีมีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฏีและปฏิบัติการเคมี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการ
เรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน
ปฏิบัติการเคมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความส าคัญ ความยุ่งยาก ความ
น่าสนใจ และประโยชน์ของปฏิบัติการเคมี ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป ในการหาค่าทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
อิสระต่อกัน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีทั้งรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) เพศชายและเพศหญิงม ี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่แตกต่างกัน และ (3) เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่ มี
ความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของนักเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้เคมีควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใน
การท าปฏิบัติการเคมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อปฏิบัติการเคมีจะส่งผลต่อเจตคติต่อการ
เรียนเคมี 
ค าส าคัญ: เจตคติ, การเรียนปฏิบัติการเคมี, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
Abstract 
 The goals of learning science are not only promote science knowledge and skills, but 
also positive attitude toward science. However, the study about chemistry learning indicated 
that students have negative attitude toward chemistry. Since chemistry learning includes 
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lectures and laboratories. Thus, this inquiry aims to study students’ attitude towards 
chemistry laboratory learning. The participants were 11th-grade students (N=117) in the 
second semester of 2014 academic year. The research instrument was an attitude towards 
chemistry laboratory learning questionnaire (ACLLQ) that developed by researchers using a 
five-rating scale format. The questionnaire composed of four components, which are the 
importance, difficulty, interest, and usefulness of chemistry laboratory. The reliability of the 
ACLLQ was 0.92. Data were analyzed by the use of means, standard deviation, t-test for 
independence sample, and correlation using SPSS. The results indicated that (1) students’ 
attitude toward chemistry laboratory learning were at high level, (2) there was no 
significantly different between female and male, (3) there was no correlation between GPA 
(grade point average) and attitude towards chemistry laboratory learning. It is suggested that 
the chemistry learning should promote students in engaging laboratory learning since the 
students have strongly positive attitude toward chemistry laboratory, which will enhance to 
promote positive attitude towards chemistry. 
Keywords: attitude, chemistry laboratory learning, high school students 
 

บทน า 
 ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกจากความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่เรียน
แล้ว การพัฒนาปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ส าคัญที่ผู้สอนต้องท า
การจัดการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น เนื่องจากเจตคติมี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติยังเป็นตัวบ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Cheung 2009: 76; Freedman 1997: 343) ดังนั้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2549: 2; 
Cheung 2009: 75) 
 ค าว่า “เจตคติ” มีความหมายที่หลากหลาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้ให้
ความหมายของค าว่า "เจตคติ” หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Allport (2008: 21) 
กล่าวว่า เจตคติคือสภาวะความพร้อมทางจิตใจและทางประสาทในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มาเกี่ยวข้อง ส่วน 
Oskakmp (1977: 19) นิยามเจตคติว่าคือความพร้อมที่จะตอบสนองโดยการกระท าในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ต่อสิ่งเร้า ซึ่งคล้ายคลึงกับ Cheung (2009: 76) ที่กล่าวว่าเจตคติคือความโน้มเอียงในการตอบสนองในทางที่
ชอบหรือไม่ชอบต่อเจตคติที่ต้องการจะวัด (attitude object) โดยเจตคติที่ต้องการจะวัดอาจเป็นอะไรก็ได้ 
เช่น วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี การเรียนปฏิบัติการ เป็นต้น เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อาจหมายถึงการตอบสนองใน
ทางบวก หรือ ทางลบ ชอบหรือไม่ชอบ ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (Bennett 2003: 179; Germann 1988: 694; 
Osborne; Simon and Collins.  2003: 1053).  



3 

 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้ระบุว่าเจตคติของนักเรียนไทยต่อสาขาวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับต่ า (Pruekpramool and Others 2011: 289) และรายงานการวิจัยพบว่า
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เมื่อนักเรียนอยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้น (George 2000: abstract; 
Barmby, Kind and Jones 2008: 1075) นอกจากนี้ การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผล
ต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Gabel 1994: 217; Osborne, Simon and Collins. 2003: 1062-1071; 
Papanastasiou and Papanastasiou 2004: 241) เช่น เพศ ระดับชั้น เพ่ือน ผู้ปกครอง ครู หลักสูตร การ
สอน วัฒนธรรม เป็นต้น 
 เจตคติมีลักษณะที่มีเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม กล่าวคือ เป็นความรู้สึกหรือความเชื่อของบุคคล
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่สามารถวัดเจตคติได้โดยตรง แต่วัดได้จากแนวโน้มของบุคคลที่แสดงออกทาง
ภาษาและวัดในรูปของการแสดงความคิดเห็น หรืออาจสังเกตจากการกระท า ค าพูด การแสดงทางสีหน้า ท่า
ท่าง การสัมภาษณ์ ความรู้สึกนึกคิด แต่แบบวัดที่นิยมใช้กันจะอยู่ในรูปของแบบสอบถามหรือแบบส ารวจที่
เรียกว่า “แบบวัดเจตคติ” Oskakmp (1977: 10) กล่าวว่าเจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านความรู้ (cognitive component) คือ การรับรู้ ความรู้ ความเชื่อ และความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีต่อเจตคติที่ตอ้งการจะวัด (attitude object) ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้ว  
2) องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (affective component) คือ ภาวะความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือ
ท่าทีที่ดีหรือไม่ดีที่สนองตอบต่อเจตคติที่ต้องการจะวัด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากองค์ประกอบด้านความรู้ และ  
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็นแนวโน้มในการกระท าที่จะตอบสนองต่อสิ่ง
นั้น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง เช่น สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือท าลาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวัดเจตคติ
ของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเลือกวัดองค์ประกอบทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสามด้านพร้อมกัน
ก็ได้ และในการสร้างเครื่องมือวัดเจตคตินั้นจะต้องมีความชัดเจนหรือระบุว่าเป็นเจตคติต่อสิ่งใดให้ชัดเจนก่อน 
ค่อยก าหนดโครงสร้างของพฤติกรรมด้านเจตคติ 
 การเรียนปฏิบัติการ (laboratory learning) หรือการท าการทดลองเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เคมี
และวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ มาเป็นเวลานาน (Nakhleh, Polles and Malina 2003: 69) นักวิทยาศาสตร์
ศึกษาหลายท่านยอมรับว่าการเรียนปฏิบัติการท าให้ผู้เรียนได้ทั้งพุทธิพิสัย (cognitive domain) ทักษะพิสัย 
(psychomotor domain) และจิตพิสัย (affective domain) (Hofstein and Lunetta 2004: 28) 
ตัวอย่างเช่น Freedman (1997: 343) ศึกษาการใช้โปรแกรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติการทดลอง (hands-on 
laboratory program) ผลการใช้พบว่าคะแนนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน
ปฏิบัติการทดลองสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีปฏิบัติการทดลอง และนักเรียนกลุ่มนี้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ในขณะปฏิบัติการทดลองนักเรียนยังไดม้ีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
 ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย มีงานวิจัยที่
ส ารวจเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลายงาน ยกตัวอย่างเช่น Pruekpramool and Others (2011: 289) 
ศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ พัชรี ร่มพยอม 
(2554) ศึกษาเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่ อเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่
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สอดแทรกกลวิธีการดึงความรู้เรื่องพันธะเคมี พัชรี ศรีพล และคณะ (2556: 71) ศึกษาเจตคติต่อวิชาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในต่างประเทศมีหลายงานวิจัยที่ท าการศึกษา
เกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี เช่น  Okebukola (1986) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติ
ต่อปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (11th grade) Cheung (2009: 79) ท าการศึกษา 
เจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศฮ่องกงโดยให้การเรียนปฏิบัติการเคมี เป็นด้านหนึ่ง
ในการศึกษาเจตคติของวิชาต่อเคมี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ในประเทศไทยยังไม่ค่อยพบการศึกษาส ารวจเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาเคมี 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนปฏิบัติการเคมีและการเรียนวิชาเคมีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ย (GPA) และเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต จ านวน 3 ห้องเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 117 คน แบ่งเป็นเพศชาย 38 คนและเพศหญิง 79 คน โดย
นักเรยีนเหล่านี้ได้เรียนปฏิบัติการเคมีประมาณ 5 ปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) เห็นด้วย (4) ไม่
แน่ใจ (3) ไม่เห็นด้วย (2) และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) โดยในการศึกษานี้ได้ก าหนดนิยาม “เจตคติต่อการเรียน
ปฏิบัติการเคมี” หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี ซึ่งส่งผลต่อ
ความเชื่อและพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านความส าคัญต่อการเรียนวิชาเคมี ความยุ่งยาก ความน่าสนใจและ
ความมีประโยชน์ และ “การเรียนปฏิบัติการเคมี” หมายถึง การเรียนรู้เคมีผ่านการท ากิจกรรมการทดลอง 
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยรายการค าถาม 4 ด้าน ได้แก่ ความส าคัญของปฏิบัติการเคมีต่อการเรียนวิชาเคมี 
ความยุ่งยากของปฏิบัติการเคมี ความน่าสนใจของปฏิบัติการเคมี และความมีประโยชน์ของปฏิบัติการเคมี 
(ปรับมาจาก Salta and Tzougraki 2004: 538) แต่ละด้านมีรายการค าถาม 7-10 รายการ รวมทั้งสิ้น 34 
รายการ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นทางบวกและทางลบคละกัน บางรายการค าถามผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นและบาง
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รายการปรับมาจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาเคมี ได้แก่ พัชรี ร่มพยอม (2553: 283-286) Salta 
and Tzougraki (2004: 545-546) และ Cheung (2009: 79) รายการค าถามในแบบสอบถามเจตคตินี้
ครอบคลุมองค์ประกอบของเจตคติ 2 ด้านคือ 1) องค์ประกอบด้านความรู้ และ 2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก
และอารมณ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน น าแบบสอบถามไปทดลองใช้
น าร่องกับนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ภาษา และเวลาที่ใช้ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3 ห้อง 110 คน แล้ววิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม สุดท้ายมีรายการค าถามทั้งสิ้น 30 รายการ และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach’s alpha coefficient; ) เท่ากับ 0.92  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 ห้อง รวมทั้งสิ้น 117 คน ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ด้วยแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 
นักเรียนใช้เวลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเคมีเป็นผู้ดูแลการ
ท าแบบสอบถามของนักเรียน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการแปลความหมายของเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
  ระดับดีมาก  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51-5.00  
  ระดับดี   มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.51-4.50  
  ระดับปานกลาง  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51-3.50  
  ระดับน้อย  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.51-2.50  
  ระดับน้อยมาก  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00-1.50 
 และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ
ดังนี้  
 1) วิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวม
และรายด้าน ด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้วยสถิติ
พ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรายด้าน และสถิติพารามิเตอร์ การทดสอบค่า
ทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test independent) เมื่อการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบปกติ 
 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยและเจตคติต่อการ เรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment 
correlation coefficient) 
 

ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าทางสถิติ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
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 1. เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีเจตคติต่อ
การเรียนปฏิบัติการเคมีในรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ความน่าสนใจ ความส าคัญ ประโยชน์ และ
ความยุ่งยาก โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก และโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนปฏิบัติการเคมี  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีรายด้านและโดยรวม 
 

เจตคติต่อการปฏิบัติการเคมีในด้าน N  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความส าคัญ 117 4.08 0.44 มาก 
2. ความยุ่งยาก 117 3.55 0.41 มาก 
3. ความน่าสนใจ 117 4.19 0.46 มาก 
4. ประโยชน์ 117 4.11 0.43 มาก 

โดยรวม 117 3.96 0.35 มาก 
 
 2. เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
 การทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent sample) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ค่า p > .05 แสดงว่าเพศ
ชายและเพศหญิงมีระดับของเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าเพศชายมีเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยในทุกด้าน ดัง
แสดงในตารางที่ 3 และเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ทั้งโดยรวมและ
รายด้านอยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน แสดงว่าเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของเพศหญิงและเพศชายไม่
แตกต่างกัน หรือ อาจจะกล่าวว่า เพศไม่มีผลต่อเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 
 
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
 

 ชาย หญิง t p 
N  S.D. N  S.D. 

เจตคติต่อการเรียน
ปฏิบัติการเคมี 

38 4.02 0.34 79 3.93 0.35 1.340 .183 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีรายด้านและโดยรวม จ าแนก
ตามเพศ 
 

เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการ
เคมีในด้าน 

ชาย หญิง 
N  S.D. N  S.D. 

1. ความส าคัญ 38 4.19 0.46 79 4.02 0.42 
2. ความยุ่งยาก 38 3.60 0.41 79 3.53 0.41 
3. ความน่าสนใจ 38 4.24 0.44 79 4.16 0.46 
4. ประโยชน์ 38 4.15 0.43 79 4.08 0.44 

 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ย (GPA) และเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยและเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า p > .05 แสดงว่า เกรดเฉลี่ยและเจตคติต่อ
การเรียนปฏิบัติการเคมีไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นเจตคติต่อการเรียน
ปฏิบัติการเคมีไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับ 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา ในตารางที่ 5 เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีจ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า 
มีค่าแตกต่างกันไม่มากและอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยนักเรียนที่มเีกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 มีค่าเฉลี่ย 
เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ เกรดเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 เกรด
เฉลี่ย 3.01-3.50 และเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 น้อยที่สุดตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีและเกรดเฉลี่ย 
 

 เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 
r p 

เกรดเฉลี่ย .039 .697 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

เกรดเฉลี่ย N  S.D. 
3.51 ขึ้นไป 28 4.11 0.33 
3.01-3.50 37 3.87 0.32 
2.51-3.00 25 3.90 0.34 
2.00-2.50 8 3.85 0.39 
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ต่ ากว่า 2.00 4 4.30 0.25 
ไม่มีข้อมูล 15 3.94 0.40 
โดยรวม 115 3.96 0.35 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความส าคัญต่อการเรียนเคมี ด้าน
ความยุ่งยาก ด้านความน่าสนใจ และด้านความมปีระโยชน์ของปฏิบัติการเคมี อยู่ในระดับมาก ซึ่งแตกต่างจาก
ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาเคมีของงานวิจัยโดยส่วนใหญ่พบว่า เจตคติต่อวิชาเคมีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(พัชรี ร่มพยอม 2554; เทพพร โลมารักษ์ 2555) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติการทดลองเป็นแค่เพียงส่วน
หนึ่งของการเรียนเคมเีท่านั้น เมื่อเลือกศึกษาเฉพาะในส่วนของปฏิบัติการเคมี ข้อค้นพบนี้แสดงให้ว่า ความจริง
แล้วนักเรียนชอบท าการทดลอง ขณะที่ท าการทดลองท าให้เขามีความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น (Seetee 2012: 
29) จึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีในระดับมาก และเนื่องจากการสอนเคมี
โดยทั่วไปนักเรียนไม่ค่อยได้ท าการทดลอง มีการทดลองเพียงแค่ 2-3 การทดลองเท่านั้นที่นักเรียนได้ท าในการ
เรียนวิชาเคมี (Seetee 2012: 29) ผลคือนักเรียนมีเจตคติต่อวิชาเคมีในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเกิดจากครู
ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท าการทดลอง ดังนั้นการสอนเคมีควรจะเน้นให้เด็กได้ท าการทดลองมากขึ้น 
เนื่องจากเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีมีอิทธิพลโดยตรงกับเจตคติต่อวิชาเคมีเป็นอย่างมาก (Okebukola 
1986) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการเคมีมากขึ้นกว่าปกติ อาจจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อเคมีในภาพรวม  
 2. เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระหว่างเพศชายและเพศหญิง ถึงแม้ว่าเจตคติต่อการ
เรียนปฏิบัติการเคมีของเพศหญิงจะน้อยกว่าเพศชายเล็กน้อยในทุกด้านและโดยรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติพบว่าเพศหญิงและเพศชายมีเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jenkins (2006: online) และ Mohammad and Others (2012: 
129) ศึกษาเก่ียวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า เพศหญงิมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเพศชาย แต่ความ
แตกต่างนั้นไม่มาก นอกจากนี้ยังคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ Salta and Tzougraki (2004) ที่ท าการ
ส ารวจเจตคติต่อการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความยาก ความ
น่าสนใจ ประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคต และความส าคัญต่อชีวิต ซึ่งเขาพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีเจตคติไม่
แตกต่างกันใน 3 ด้าน ได้แก่ ความน่าสนใจ ประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคต และความส าคัญต่อชีวิต 
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยและเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี ที่พบว่า เกรด
เฉลี่ยและเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน แสดงว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนปฏิบัติการเคมีในระดับสูง อาจไม่ใช่คนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง ในทางกลับกันนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง อาจจะ
ไม่ใช่คนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบและความชอบใน
การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับ Salta and Tzougraki (2004) ศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อเคมีและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเคมีและพบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลางถึงต่ า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อเคมีจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเคมีสูงตามไปด้วย และเนื่องจากเกรดเฉลี่ย
เป็นภาพรวมของการเรียนในหลายๆ สาขาวิชา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงอาจจะไม่ชอบเรียนเคมีแต่ชอบเรียน
วิชาอ่ืนมากกว่า ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เกรดเฉลี่ยเป็นตัวท านายเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     1) ส าหรับผู้บริหาร เนื่องจากเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว
และยังส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรควบคุม ก ากับ ดูแล การจัด
หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนรู้เคมีของครูผู้สอนโดยเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนวิชาเคมีด้วย เช่น การจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์และ
สารเคมี การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการลงมือปฏิบัติการทดลอง เป็นต้น 
     2) ส าหรับครูผู้สอน เนื่องจากเพศต่างกันมีระดับเจตคติที่ไม่แตกต่างกัน เกรดเฉลี่ยไม่สัมพันธ์กับ
เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี และควรรักษาระดับเจตคตทิี่ดตี่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียน ดังนั้น 
ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เคมีที่เน้นการลงมือปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1) ควรศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือหาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี 
     2) ควรศึกษาวิจัยหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมเจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมี
หรือเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี 
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