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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารปฏิบติัการเป็นฐาน วชิาเคมี เร่ือง กรด-เบส ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวดัทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน แผนการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินการปฏิบติัการทดลอง บนัทึกหลงัการ
สอน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค านวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนน
สอบโดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั และศึกษาพฒันาการทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานจากค่าคะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบติัการทดลองของนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
นกัเรียนมีพฒันาการดา้นการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรมากท่ีสุดในกลุ่ม  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop integrated science process skills of grade 11 students in 
chemistry on acid-base by laboratory base learning. The research was designed as the action research. The 
instruments of the research were integrated science process skills test using as pre-test and post-test, teaching plans, 
laboratory report evaluation form and teacher note. All collected data were analyzed by statistical method including 
mean, standard deviation and percentage. The difference between pre-test and post-test were test by t-test dependent 
samples. The result showed that after laboratory-based learning was applied, the students were able to do post-test 
better than pre-test on integrated science process skills with significant difference at .01 and the developing of 
defining operation skill were found at good level. 
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บทน า 
 การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไม่ไดมุ่้งเฉพาะ
เน้ือหาความรู้จากการคน้ควา้และเรียบเรียงไวอ้ย่างมี
ระเบียบเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัเน้นทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน  (Sund and Trowbridge, 
1973: 2-3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสต ร์ 
หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดจากการคิด 
เป็นทักษะทางสติปัญญาท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถ
แสดงออกได้จากการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ในชั้ นเรียน (ชนินันท์, 
2557: 353) นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ของสมาคม
อเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The 
American Association for The Advancement of 
Science; AAAS) ได้ก าหนดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นทักษะขั้นผสมผสานไว ้5 ทักษะ 
ได้แก่ การตั้งสมมุติฐาน การก าหนดและควบคุมตัว
แปร การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตวัแปร การ
ทดลอง และการแปลความหมายข้อมูลและการลง
ขอ้สรุป (พิมพนัธ์ และ พเยาว,์ 2548: 9)  
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่ง
หน่ึงในจังหวดัปทุมธานี เม่ือพิจารณาหลกัฐานหรือ
ร่องรอยการเรียนรู้ เร่ือง กรด-เบส พบว่า นักเรียนมี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานไม่
สมบูรณ์ นักเรียนส่วนใหญ่วางแผนการปฏิบติังานไม่
เหมาะสม และท างานชา้กวา่ท่ีก าหนดในบทปฏิบติัการ 
ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดการพฒันาทักษะการทดลอง 
นอกจากน้ี ปัญหาดา้นการนิยามเชิงปฏิบติัการของตวั
แปร และการแปลความหมายและลงขอ้สรุปของขอ้มูล 
มีส่วนส าคญัท่ีท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือน (เยาวเรศ, 2550: 11-22) 
ถึงแม้การออกแบบและพัฒนาส่ือการสอน อาทิ 
ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ ท่ีเน้นให้นักเรียนได้พฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง (สิวาพร, 2552: 51-52) แต่ส่ิง

ส าคญัท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานดียิ่งข้ึน คือ การออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นกัเรียนลงมือท าดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง เรียกวา่ การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ
เป็นฐาน (ชยัวฒัน์, 2552: 348-349) ดงันั้น เป็นหน้าท่ี
ของค รูในการพัฒนาแผนการจัดการเรียน รู้ให้
เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และแนวทางการ
พฒันาการสอนของครูท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากคือ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ (รุ่งนภา, 2555: 29) 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนในรายวชิา
เคมี ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จึงต้องการพัฒนา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบัติการเป็นฐาน เร่ือง กรด-
เบส และโดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ผลการวิจัยน้ีจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและการพฒันาวชิาชีพครูต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
ผสมผสานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เม่ือเรียน
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการเป็นฐาน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิารเป็นฐาน  

หมายถึง การจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็นรายบุคคล โดยมีใบค าสั่งขั้นตอน
การปฏิบติักิจกรรมเป็นคู่มือให้นักเรียนไดป้ฏิบติัตาม 
นกัเรียนจะตอ้งตอบค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรม 
เพื่อสรุปความรู้และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีค้นพบด้วย
ตนเอง ส่ือ ท่ีใช้ในการจัดการเรียน รู้  คือ เอกสาร
ประกอบการเรียนและบทปฏิบติัการ  
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
ผสมผสาน  

หมายถึง ความช านาญและความสามารถใน
การใชก้ารคิดเพ่ือคน้หาความรู้รวมทั้งการแกปั้ญหาขั้น
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สูง ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ คือ การก าหนดและควบคุม
ตัวแปร การตั้ งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปร การทดลอง และการแปล
ความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป ตามล าดับ โดย
สามารถวดัไดจ้ากแบบประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานท่ีผูว้ิจยัพฒันาจากงานวิจยั
ของ จรินทร (2556: 83-116) 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 รูปแบบการวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนกัเรียน คือ 1) การ
ก าห น ด แ ล ะ ค ว บ คุ ม ตั ว แ ป ร  (Identifying and 
Controlling Variables) 2) ก า ร ตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น 
(Formulating and Testing Hypothesis) 3) การก าหนด
นิ ย าม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ตั ว แ ป ร  (Defining 
Operationally) 4) การทดลอง (Experimenting) และ 5) 
การแปลความหมายและลงข้อส รุปของข้อมู ล 
(Interpreting Data) โ ด ย ใช้ รู ป แ บ บ ก าร วิ จั ย เชิ ง
ป ฏิบั ติการ  ขั้ นตอนของการวิจัย เชิ งป ฏิบั ติการ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน 
(Plan) ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกต 
(Observe) และขั้ น ท่ี  4 ขั้ นการสะท้อนการปฏิบั ติ 
(Reflect) (Kemmis and Mc Taggaet, 1992: 22-25)  

กลุ่มทีศึ่กษา 
กลุ่มท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
แห่งหน่ึงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ป ทุมธานี -สระบุ รี  จ านวน  1 
ห้องเรียน เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีมีนกัเรียน
ทั้งหมด 25 คน ชาย 10 คน หญิง 15 คน ซ่ึงได้มาจาก
การสุ่มโดยการจบัฉลากจากห้องเรียนท่ีผูว้จิยัท าหนา้ท่ี
สอนจ านวน 3 หอ้งเรียน 

ขอบเขตของการวจิยั 
ง า น วิ จั ย น้ี ศึ ก ษ าก า ร พั ฒ น าทั ก ษ ะ

กระบ วนการท างวิท ย าศ าสต ร์ขั้ น ผสมผส าน 

ประกอบด้วย 1) การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
(Identifying and Controlling Variables) 2) ก า ร
ตั้ งสมมติฐาน (Formulating and Testing Hypothesis) 
3) การก าหนดนิ ยาม เชิงป ฏิบั ติการของตัวแปร 
(Defining Operationally) 4) ก า ร ท ด ล อ ง 
(Experimenting) และ 5) การแปลความหมายและลง
ขอ้สรุปของขอ้มูล (Interpreting Data) ตามล าดับ โดย
การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
ดว้ยแบบวดัทกัษะทั้งปรนยัและอตันยั การประเมินการ
ปฏิบติัการทดลองจากการสังเกตในระหวา่งท่ีนกัเรียน
ก าลังลงมือปฏิบัติ และการประเมินการสรุปผลการ
ทดลองใน รูปแบบของรายงาน  ซ่ึ งมีทั้ งหมด  7 
ปฏิบัติการทดลอง ไดแ้ก่ 1) สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเลก็โทรไลต์ 2) การแตกตวัเป็นไอออนของ
น ้ า 3) ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 4) การหาจุดยุติของการ
ไทเทรตระหวา่งกรดแก่กบัเบสแก่ 5) การหาจุดสมมูล
ของการไทเทรตระหวา่งกรดแก่กบัเบสแก่ 6) การเลือก
อิน ดิ เค เตอ ร์ ใน การไท เท รต กรด -เบ ส  และ  7) 
สารละลายบัฟ เฟอร์  การทดลองทั้ งหมดน้ีอยู่ใน
เน้ือหาวิชาเคมี เร่ือง กรด-เบส ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ผู ้วิจัยท า
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน 12 คาบ รวมใช้
ระยะเวลาทั้งส้ิน 7 สปัดาห์ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1) แบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ น
ผสมผสานท่ีพฒันามาจากงานวิจยัของ จรินทร (2556: 
83-116) 2) แบบประเมินการปฏิบติัการทดลอง และ 3) 
บนัทึกหลงัสอนของผูว้จิยั 

แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นผสมผสานท่ีเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 
4 ตั ว เลื อก  ทั กษ ะห น่ึ งด้ าน จะ ใช้ค  าถ าม  4 ข้อ 
แบบทดสอบมีค าถามรวมทั้ งหมด จ านวน 20 ขอ้ ให้
เวลาท าแบบทดสอบ 1 ชัว่โมง ส่วนแบบทดสอบอตันยั
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HMP11-5 

เป็นค าถามปลายเปิด ค าถาม 1 ขอ้ต่อทักษะหน่ึงด้าน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ไดต้รวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา และมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู ้เช่ี ยวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษา 
แลว้จึงน าไปใช้จริงกับกลุ่มท่ีศึกษา ตามล าดับ แบบ
ประเมินการปฏิบติัการทดลองท่ีใชใ้นงานวิจยัใชม้าตร
วัดของลิเคิ ร์ท (Likert Scale) ท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู ้วิจัย เร่ิม เก็บข้อ มูลในภาค เรียน ท่ี  1 ปี
การศึกษา 2558 ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน
กันยายน พุทธศักราช 2558 รวมระยะเวลาทั้ งส้ิน 7 
สัปดาห์  โดยเร่ิมจากการให้นักเรียนทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานก่อนเรียน 
หลงัจากนั้นจึงประเมินผลการปฏิบติัการทดลองตั้งแต่

การทดลองท่ี 1 ถึง 7 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองท่ี 7 ผูว้จิยั
จึงท าการทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นผสมผสานหลงัเรียน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการเป็น
ฐานระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ดว้ยการค านวณหา
ค่าทีของ 2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั (T-Test 
Dependent Samples) (บุญชม และคณะ, 2551: 85-87) 
และ 2) ศึกษาพฒันาการทกัษะของนกัเรียน โดยการหา
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีประเมินจากการปฏิบติัการ
ทดลอง (บุญชม, 2546: 163) 
 
ผลวจิยัและการวจิารณ์ 
 ผลการประเมินการปฏิบัติการทดลองของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารปฏิบติัการเป็นฐาน วิชาเคมี 
เร่ือง กรด-เบส เป็นดงัแสดงในตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1 คะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบติัการทดลองของนกัเรียน 

ทกัษะ 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบติัการทดลองท่ี 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบระหวา่งการ
ทดลองท่ี 1 กบั 7 1 2 3 4 5 6 7 

การก าหนดและควบคุมตวัแปร 2.4  2.8 4.0 3.8 4.2 4.5 4.7 2.3 
การตั้งสมมติฐาน 3.0  3.2 4.2 4.8 4.6 5.0 4.8 2.0 
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 1.3 2.7 3.4 3.1 4.6 4.4 4.4  3.1 
การทดลอง 3.3  3.8 4.4 4.5 4.6 5.0 5.0  1.7  
การแปลความหมายและลงขอ้สรุป 2.5 2.8 4.3 4.1 4.4 3.8 4.5 2.5 
 
จ ากต าร าง ท่ี  1 นั ก เรี ยน เกิ ด ก ารพัฒ น าทั กษ ะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมผสานในทุกดา้น 
เน่ืองจากผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้นักเรียนไดฝึ้กคิดและลง
มือท าดว้ยตนเองมากท่ีสุด โดยทกัษะดา้นการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรคือทักษะท่ีไดรั้บการ
พฒันามากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 3.1 คะแนน 
รองลงมาคือ ทกัษะการแปลความหมายและลงขอ้สรุป  

 
มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 2.5 คะแนน ทกัษะการก าหนด
และควบคุมตวัแปร มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 2.3 คะแนน 
ทักษะการตั้ งสมมติฐาน มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน  2.0 
คะแนน และทกัษะการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
1.7 ค ะแนน  ต ามล าดับ  โด ยก ารพัฒ น าทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานผูว้ิจัยมี
แนวทางดงัน้ี 
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HMP11-6 

 การพัฒนาทักษะการก าหนดและควบคุม 
ตวัแปร 
 ผูว้ิจัยอธิบายความหมายของตวัแปรตน้ ตวั
แปรตาม และตวัแปรควบคุม ก่อนปฏิบัติการทดลอง 
จากนั้ นให้นักเรียนศึกษาบทปฏิบัติการและลงมือท า
การทดลอง รวมทั้งตอบค าถามในบทปฏิบติัการวา่การ
ทดลองท่ีนักเรียนท าอยูน่ั้ น มีตวัแปรก่ีชนิด อะไรบา้ง 
ในการทดลองท่ี 1 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการ
ประเมินทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรเท่ากับ 
2.4 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับต ่า ผูว้ิจยัจึงปรับแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยให้เวลาในการช้ีน านักเรียนและให้
นักเรียนฝึกระบุและจัดการกับตัวแปรชนิดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการทดลองมากข้ึน ผลท่ีได้คือ นักเรียน
สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้ง และครบถว้น จึงท าให้คะแนนเฉล่ีย
จากการประเมินทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ยกเวน้ในการทดลองท่ี 3 เร่ือง 
การวดั  pH  ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัล
อินดิเคเตอร์ นักเรียนระบุตัวแปรแต่ละชนิดมาน้อย
เกินไปท าให้ มีคะแนนเฉล่ียจากการประเมินการ
ปฏิบติัการทดลองลดลง แต่หลงัจากนั้นคะแนนปรับตวั
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อาจเป็นเพราะผูว้จิยัแกปั้ญหาโดย
เพ่ิมการช้ีแจงเง่ือนไขการให้คะแนนการปฏิบัติการ
ทดลองก่อนใหน้กัเรียนท างานทุกคร้ัง 
 การพฒันาทกัษะการตั้งสมมตฐิาน 
 ผู ้วิจัยใช้การอธิบายและยกตัวอย่างการ
ตั้งสมมติฐานเพ่ิมเติม ก่อนท่ีจะให้นักเรียนปฏิบติัการ
ทดลอง พร้อมทั้ งให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เป็น
การบ้าน โดยให้นักเรียนตั้ งสมติฐานเก่ียวกับการ
ทดลองท่ีก าลังปฏิบัติอยู่ จากการซักถามนักเรียน
บางส่วน พบว่า นักเรียนสามารถตั้ งสมมติฐานได้
ค่อนขา้งดี อาจเน่ืองมาจากในช่วงท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ข้อมูล นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงานท่ีมีการสอน
เก่ียวกับการตั้ งสมมติฐานการวิจัยด้วย ดังนั้ น จาก
ตารางท่ี 1 ถึงแมว้า่คะแนนทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนจะไม่ใช่ค่าท่ี

มากท่ี สุด  แต่คะแนนเฉ ล่ียจากการประเมินการ
ปฏิบติัการทดลองทั้งหมด อยูร่ะหวา่ง 4-5 คะแนน 
 การพัฒนาทักษะการก าหนดนิยาม เชิง
ปฏิบัตกิาร 
 จากคะแนน เฉ ล่ียจากการประ เมินการ
ปฏิบัติการทดลองท่ี 1 พบวา่ ทกัษะการก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบติัการเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนดอ้ยพฒันามากท่ีสุด 
ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยในการ
ทดลองท่ี 2 และ 3 ผูว้ิจัยจะท าหน้าท่ีช่วยคิดช่วยท า 
สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้ งอธิบายความหมาย 
ยกตัวอย่าง และให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม ผลท่ีได้คือ 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบติัการทดลองท่ี 2 
และ 3 เพ่ิมข้ึนจาก 1.3 คะแนน เป็น 3.4 คะแนน แต่ใน
การทดลองท่ี 4 ผู ้วิจัยลดบทบาทตนเองลงเพื่อให้
นกัเรียนไดป้ฏิบติัเองมากข้ึน พบวา่ นกัเรียนท าคะแนน
ได้ 3.1 คะแนน ถือว่าคะแนนลดลงเล็กน้อย ดังนั้ น 
ผูว้ิจยัจึงเพ่ิมเง่ือนไขวา่ “หากนกัเรียนก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตวัแปรผิด ครูจะไม่อนุญาตให้ท าการ
ทดลอง” หลงัจากใชว้ิธีการ นกัเรียนปฏิบติังานไดดี้ข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยคะแนนเฉล่ียจากการประเมินการ
ปฏิบติัการทดลองท่ี 7 เพ่ิมข้ึนเป็น 4.4 คะแนน  
 การพฒันาทกัษะการทดลอง 
 เน่ืองจากเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ดงันั้น นกัเรียนจะไดท้ าการทดลองมากกวา่ปกติ ท าให้
เกิดความคุน้เคยกบัการปฏิบัติงาน เม่ือผูว้ิจยัประเมิน
การปฏิบติังานพบวา่ เร่ิมตน้นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก
การประเมินการปฏิบติัการทดลองเท่ากบั 3.3 คะแนน 
อยู่ว่าเกินคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม การพฒันาทักษะ
ดา้นน้ีผูว้ิจยัให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม อธิบาย ยกตวัอยา่ง 
และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการทดลองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไทเทรตกรด – เบส ผูว้ิจยัใชว้ิธีจดัหา
ส่ือวีดิทศัน์และท าการสาธิตให้นักเรียนดูเป็นตวัอยา่ง 
เพราะการไทเทรตกรด – เบส เป็นส่วนหน่ึงของการ
สอบภาคปฏิบติั ดงันั้น นกัเรียนส่วนใหญ่จะใส่ใจมาก 
ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบติัการ
ทดลองอยูร่ะหวา่ง 4-5 คะแนน  
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 การพัฒนาทักษะการแปลความและลง
ข้อสรุป 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
จากการประเมินการปฏิบติัการทดลองดา้นทกัษะการ
แปลความและลงขอ้สรุปเร่ิมตน้ เท่ากับ 2.5 คะแนน
ผูว้จิยัใชว้ธีิการอธิบาย ยกตวัอยา่ง และพานกัเรียนสรุป
การทดลอง จนถึงปฏิบัติการทดลองท่ี 3 นักเรียนเกิด
การพฒันาไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงลดบทบาทมา
เป็นผู ้ดูแลและให้นักเรียนปฏิบัติ เอง ผลท่ีได้คือ 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบติัการทดลองท่ี 
4-7 นกัเรียนมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 4-4.5 คะแนน  
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัพบวา่ประเด็นส าคญัท่ีส่งผล
ต่อพฒันาการทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
ผสมผสานของนกัเรียนมีดงัน้ี 
 สถานการณ์จริงทีเ่กดิขึน้ในการสอน  
 ในระหวา่งการสอน ผูว้ิจยัพบวา่สถานการณ์
จริงกบัส่ิงท่ีผูว้จิยัคาดการณ์ไวแ้ตกต่างกนัมาก เช่น ใน
วงจรท่ี 1 พบปัญหาเร่ืองความไม่เขา้ใจบทบาทของ
ตนเอง หลงัจากครูแบ่งกลุ่มใหม่ให้มีการคละเพศและ
ความสามารถ นักเรียนบางคนมีปัญหาในการปรับตวั 
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทดลองน้อยเกินไป 
ผูว้ิจัยได้น าปัญหาท่ีพบมาปรึกษากับครูพ่ีเล้ียงและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน โดยเร่ิมจากครูช้ีแจงบทบาทของสมาชิกใน
กลุ่มแต่ละคนอย่างชดัเจนและถามย  ้าเพ่ือให้มัน่ใจว่า
นกัเรียนเขา้ใจบทบาทท่ีตอ้งรับผิดชอบแลว้ จากนั้นจึง
ปล่อยใหน้กัเรียนแบ่งหนา้ท่ีกนัเอง วิธีการแกไ้ขปัญหา
น้ีได้ผลดีมาก นักเรียนทุกคนท างานได้อย่างถูกต้อง
และเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นว่าพฒันาการของ
นักเรียนเร่ิมดีข้ึนตั้งแต่วงจรท่ี 2 ผลลพัธ์น้ีสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สิวาพร (2552: 27-49) ซ่ึงพบว่า การ
เรียนรู้ดว้ยกิจกรรมชุมนุมเคมี ช่วยให้นกัเรียนไดรู้้และ
เขา้ใจบทบาทของการเป็นนักเคมีและการท างานแบบ
นกัเคมี ส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะการทดลองดีข้ึน 
 

 บทบาทของครูที่สอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปฏิบัตกิารเป็นฐาน 
 ตั้ งแต่การปฏิบัติการวิจัยวงจรท่ี  4 ผู ้วิจัย
ประสบปัญหาดา้นความยากในการถ่ายทอดวิธีคิดและ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้นักเรียนเกิดแนวคิด เน่ืองจาก
เน้ือหาช่วงดังกล่าวมีความซับซ้อน แมว้่าในระหว่าง
การสอน นักเรียนหลายกลุ่มก าหนดตวัแปร ก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง แต่เม่ือพิจารณา
ด้านการแปลความหมายและลงข้อสรุปของข้อมู ล 
พบวา่ นกัเรียนหลายกลุ่มท าไดไ้ม่ดีนกั ผูว้ิจยัจึงท าการ
ปรับแผนการจดัการเรียนรู้โดยเพ่ิมเวลาในการทบทวน
ความ รู้ ใน ค าบ เรี ยน  ทั้ ง ใน ส่ วน ท่ี เป็ น ทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานและส่วนท่ี
เป็นเน้ือหาวิชาเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีได้ผลดี นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลอง 
และรายงานผลการทดลองได้อย่างถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 
วิธีการแก้ไขปัญหาลักษณะน้ีได้รับความนิยมมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรินทร (2556: 69-71) และ 
สมฤทยั (2556: 94-96)  
 ธรรมชาตขิองนักเรียน 
 ระบบการคัด เลือกนัก เรียนไม่สามารถ
คดัเลือกจากอุปนิสัยส่วนตวัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ใน
ระหว่างท าการวิจัยจึงพบปัญหาหลายอย่างท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติของผูเ้รียน ยกตวัอย่างเช่น ปัญหานักเรียน
หลายคนขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
เน่ืองจากบางคนได้รับการกวดวิชามาแลว้ทั้ งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยเห็นว่า 
ธรรมชาติของนักเรียนห้องเรียนพิเศษจะเป็นคนท่ีมี
ความรับผิดชอบและใส่ใจในอนาคตของตนเอง
มากกว่านักเรียนทั่วไป ดังนั้ น นักเรียนเหล่าน้ีจะให้
ความส าคญัเร่ืองคะแนนเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยั
จึงปรับแนวทางการวดัประเมินผลและการให้คะแนน
นักเรียนใหม่ โดยผู ้วิจัยช้ีแจงเก่ียวกับเกณฑ์การให้
คะแนนในการท างาน คะแนนจิตพิสัย และการสอบ
ย่อยในระหว่างคาบเรียน รวมทั้ งใชก้ารสุ่มเลขท่ีของ
นกัเรียน เพ่ือเลือกนกัเรียนออกมาท ากิจกรรม ซ่ึงพบวา่ 
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นักเรียนทุกคนหันมาให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมมากข้ึน  
 นอกจากน้ี ผู ้วิจัยได้ท าการทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ นผสมผสานของ

นักเรียนทั้ งก่อนการวิจัยและหลังเสร็จส้ินการวิจัย 
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1  การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการเป็นฐาน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลีย่  

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าท ี
(t) 

นัยส าคญั 
(sig.) 

ก่อนเรียน 20 10.76 3.67 
14.94 0.01 

หลงัเรียน 20 16.88 2.13 
หมายเหตุ: ค่าวกิฤติของ t ท่ีระดบั .01, df 24 = 2.797 
 
ผลการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการเป็นฐาน แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 การท่ีนักเรียนมี
พฒันาการด้านทักษะท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในระหว่าง
การปฏิบั ติการทดลอง นัก เรียน ได้ฝึกใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ นผสมผสานอย่าง
ต่อเน่ืองจนเกิดความเคยชินและสามารถปฏิบัติการ
ทดลองได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบั ติการเค มี 
จนกระทั่งได้ขอ้สรุปท่ีเป็นความรู้หรือประสบการณ์
ใหม่ท่ีเกิดจากการลงมือท าดว้ยตนเอง 
 
สรุป 
 ในการวิจัยน้ีพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิบติัการเป็นฐานสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้ นผสมผสานของนักเรียนได้ดี 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมินการปฏิบัติการทดลอง
ระหวา่งการทดลองท่ี 1 กบั 7 พบวา่ ทกัษะการก าหนด
และควบคุมตัวแปร เพ่ิมข้ึน 2.3 คะแนน ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน เพ่ิมข้ึน 2.0 คะแนน ทักษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร เพ่ิมข้ึน 3.1 คะแนน

ทกัษะการทดลอง เพ่ิมข้ึน 1.7 คะแนน และทกัษะการ
แปลความหมายและลงขอ้สรุปของขอ้มูล เพ่ิมข้ึน 2.5 
คะแนน นักเรียนทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานได้คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒน าทักษ ะกระบวนการท าง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนักเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียน รู้แบบปฏิบัติการเป็นฐาน  ควรมีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา เพื่อพฒันาดา้นการสอนของ
ครู โดยศึกษาจากบนัทึกหลงัการสอน อนุทินสะทอ้น
ความคิดทั้งของครูและนกัเรียน 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอน
วิท ย าศ าสต ร์แ ล ะ เท ค โน โลยี ท่ี ไ ด้ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษาภายใตโ้ครงการส่งเสริมการผลิตครูผูมี้
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) ระยะท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2557 
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