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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือสร้างบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน

ร่วมกนั และ 2) เพ่ือศกึษาผลการใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั  แบบแผนท่ี
ใช้ในการวิจยั คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  และแบบแผนการ
ทดลองกลุ่มเดียวแบบวดัซ า้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
มธัยมวดัสิงห์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 40 คน ท่ีได้มาจากการสุม่แบบแบ่งกลุม่ เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ คือ 1) บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 2) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
เทคนิคการเรียนร่วมกนั 3) แบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 4) แบบประเมินความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test for one sample, t-test 
for dependent samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวดัซ า้ (one way ANOVA 
repeated measures) ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
นอกจากนัน้นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั
มีพฒันาการของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหวา่งเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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The purposes of this study were 1) to construct science laboratory kits with an 

emphasis on the learning together technique; and 2) to study the effects of the science 
laboratory kits emphasizing the learning together technique. The research design was a one-
group pretest posttest design and one-group repeated measured design. The samples 
consisted of forty seventh grade students in the first semester of the 2018 academic year at 
Mathayomwatsing school. The sample in this study was selected by cluster random sampling. 
The instruments used in this research included the following : 1) the science laboratory kits 
emphasized the learning together technique; 2) the lesson plans emphasized  the learning 
together technique; 3) the evaluation forms of science equipmemt skills; and 4) the evaluation 
forms of teamwork ability. The hypotheses were tested by t-test for one sample, t-test for 
dependent samples and one way ANOVA repeated measures. The results of this study were 
as follows: students who learned through science laboratory kits that emphasized the learning 
together technique had science equipmemt skills which were higher than before learning at a 
.01 level of significance and science equipmemt skills higher than the criteria (65%) at a .01 
level of significance. In addition, students who learned through science laboratory kits 
emphasizing the learning together technique had demonstrated progress in teamwork ability 
at a .01 level of significance. 

 
Keyword : science laboratory kits, science equipmemt skills, teamwork ability, learning 
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มีความดี ครูปัทมาพร พนัธุ์ชยั ครูผาณิต  เชาว์พานิช ครูสมศรี พรหมคช ครูพรรณทิพา วิไลพรหม 
และครูกลุกนัยา กระจบัเงิน ท่ีกรุณาตรวจสอบและให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างเคร่ืองมือ
วิจยัครัง้นี ้

กราบขอบพระคณุ ดร.บณุยพงศ์ โพธิวฒัน์ธนตั ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ และ
คณะครูโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการท าปริญญานิพนธ์จนส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีคอยช่วยเหลือและคอยให้
ค าแนะน าท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบใจนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 โรงเรียนมธัยม
วดัสิงห์ทกุคนท่ีให้ความร่วมมือและตัง้ใจในการท าปริญญานิพนธ์ในครัง้นีจ้นส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 

สดุท้ายขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา ญาติพ่ีน้องทกุท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามท่ีกรุณาให้
ความชว่ยเหลือ สนบัสนนุและเป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้นส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ภูมิหลัง 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เก่ียวข้องกับทุกคนทัง้ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต เหล่านีล้้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์ได้พฒันาวิธีคิด ทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะ
ส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสินใจ
โดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมยัใหมซ่ึง่เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันัน้ทกุคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนษุย์
สร้างสรรค์ขึน้ สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตผุล สร้างสรรค์ และมีคณุธรรม (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, น. 72) หัวใจของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
นอกจากท าให้นกัเรียนเข้าใจและสรุปองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถกูต้องแล้ว ยงัต้องให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ฝึกการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึน้ ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2542, น. 9) กล่าวว่าการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบตัใิห้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และมีความส าคญัเป็นอย่างมาก อย่างน้อยนกัเรียนจ าเป็นต้องรู้จกัและมีทกัษะในการใช้อปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เน่ืองจากบริบทของวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
เป็นเนือ้หาสาระท่ีควบคู่ไปกับกิจกรรมการทดลอง นักเรียนจึงต้องมีความรู้และทักษะการใช้
อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ไปด้วยกนั จงึจะถือวา่ประสบผลส าเร็จทางการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
ซึ่งครูต้องสอนให้นกัเรียนมีทกัษะในการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
การเก็บรักษาเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง (ธีรวดี หงัสเนตร, 2557, น. 87) 

จากการท่ีผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ครูโรงเรียนตา่ง ๆ จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบตักิาร พบวา่นกัเรียนจ านวนหนึง่ยงัขาดทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์
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บางชนิด เช่น ทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ทกัษะการใช้อปุกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น 
หรือทักษะการใช้เคร่ืองชั่ง โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ นักเรียนสามารถระบุช่ือของอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้แต่เม่ือลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการทดลองแล้วนักเรียนยังใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เหล่านีไ้ม่ถกูต้อง หรือมีความเข้าใจผิดในวิธีการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์บางขัน้ตอน และนกัเรียน
ยงัขาดความระมดัระวงั หรือการเก็บรักษาอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง 

บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิการทดลอง
ด้วยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะภาคปฏิบตัทิางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสสมัผสัและรู้จกัวิธีใช้อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาส
ปฏิบตัิการร่วมกนัในขณะท่ีท าการทดลอง (กานต์รวี ใจงาม, 2545, น. 24; จนัทร์จีรา เทพดนตรี, 
2558, น. 10; ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2558, น. 361; ทวิช แจ่มจ ารัส, 2545, น. 24) และการจดัการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมภายใต้การ
แนะน าชว่ยเหลืออยา่งใกล้ชิดของครู เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ประสบการณ์ตรง โดยการ
ท าการทดลองซึ่งเป็นการฝึกใช้ทฤษฎีท่ีได้เรียนรู้มาปฏิบตัิ ผ่านกระบวนการสังเกต การทดลอง 
ภายใต้ข้อก าหนด โดยกิจกรรมการทดลองจะปฏิบตัิเป็นรายบุคคล หรือปฏิบตัิร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็กๆ (Hofstein & Lunetta, 2003, p. 35; กาญจนา เกียรติประวตัิ, 2524, น. 86; บญุชม          
ศรีสะอาด, 2541, น. 68) จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ของ
วารีย์ บุญลือ (2550, น. 69-70) พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีมีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน มีทกัษะปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดบัดีมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของทวิช แจ่มจ ารัส (2545, น. 75-78) พบว่านกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
มีทักษะปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 86.75 จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า   
บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และทักษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากผู้ วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียน ซึง่ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถสง่ผลให้เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะภาคปฏิบตัิทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (Learning Together) เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คละความสามารถ โดยนกัเรียนแบง่หน้าท่ีกนัท างานและ
ช่วยเหลือกันจนงานกลุ่มส าเร็จ เหมาะส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีล าดบัขัน้ตอนท่ีแน่นอน เช่น 



  3 

การปฏิบัติการทดลอง เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
(Adams, 2013, p. 12; กณุฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550, น. 99; สวุิทย์ มลูค า และอรทยั มลูค า, 
2545, น. 149-150) จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียน
ร่วมกนั (Learning Together) ของอรอมุา ค าประกอบ (2551, น. 90) พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสวรส ผลเล็ก (2550, น. 70-73) พบว่านกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิค มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (Learning Together) สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
พฤตกิรรมการท างานกลุม่ได้ เพราะนกัเรียนมีโอกาสได้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัการช่วยเหลือเพ่ือน
ในกลุ่ม เพ่ือให้ผลงานกลุ่มส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ถ้าผู้ วิจัยน าบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มาใช้กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together)       
ก็ต้องสามารถสง่เสริมทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็นทีมได้
เชน่กนั 

จากปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะพฒันาบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์
ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั (Learning Together) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจยัต้องการศึกษาว่าเม่ือน าบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั (Learning Together) เข้าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้กับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในรายวิชาการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานแล้ว จะช่วยส่งเสริมทกัษะการ
ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท างานเป็นทีมให้ดีขึน้ ทัง้นีย้ังเป็นแนวทาง
ส าหรับครูผู้ สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ ในการจัดหาวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีเน้นการท างานร่วมกัน และการลงมือปฏิบตัิจริงของนกัเรียน
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดทกัษะการใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันท่ี

สง่ผลตอ่นกัเรียนในประเดน็ตอ่ไปนี ้
2.1 เปรียบเทียบทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
2.2 ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนระหว่าง

เรียนการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันสามารถเป็นแนวทางในการ
พฒันาทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท างานเป็นทีมได้ 

2. บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัสามารถส่งเสริมทกัษะการใช้
อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ ท่ี
สนใจสามารถน าบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมใน
ระดบัชัน้อ่ืน ๆ ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คือ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 2 ห้อง มีจ านวนนกัเรียน 79 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียน     
40 คน ท่ีใช้วิธีการสุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster Random Sampling)  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที (ไมร่วมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิค

การเรียนร่วมกนั 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่  

2.1 ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์  
2.2 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน หมายถึง ส่ือการเรียนรู้
ท่ีให้นกัเรียนสามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบตัิการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนดได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning 
Together) เพ่ือให้นกัเรียนเกิดทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้องและปลอดภยั โดยครูเป็น
ผู้ ชีแ้นะแนวทาง ซึ่งบทปฏิบตัิการท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วย 3 บทปฏิบตัิการ ได้แก่ 1) การใช้
กล้องจลุทรรศน์ 2) การใช้เคร่ืองชัง่ 3) การใช้อปุกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น โดยในแตล่ะ
บทปฏิบตักิารจะด าเนินตามแผนการจดัการเรียนรู้ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1) ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน คือ การสร้างความสนใจ และแรงจงูใจในการท าการทดลอง 
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ เช่น ภาพ วีดิโอ เป็นต้น พร้อมทัง้ตัง้ค าถามประกอบเพ่ือตรวจสอบและ
เช่ือมโยงความรู้เดมิของนกัเรียน 

2) ขัน้การให้ความรู้พืน้ฐาน คือ ครูแนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง
และปลอดภัย โดยการบรรยายประกอบการสาธิตขัน้ตอนการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละชนิด
อย่างละเอียด จากนัน้ครูตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยการขอตวัแทนนกัเรียนแตล่ะกลุ่ม 
กลุ่มละ 1 คน ออกมาลองใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์แตล่ะชนิด แล้วแจกบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
ให้นกัเรียนทกุคน พร้อมชีแ้จงการใช้บทปฏิบตักิารแตล่ะบท 

3) ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การปฏิบตักิิจกรรมการทดลองตามขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ครูน านกัเรียนเข้าสู่กิจกรรมการทดลองพร้อมอธิบายเนือ้หาความรู้ ทฤษฎีท่ี

เช่ือมโยงกบักิจกรรมการทดลองให้นกัเรียนเข้าใจพอสงัเขป 
3.2 ครูชีแ้จงกติกาการประเมินผลท้ายชัว่โมงให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน พร้อมให้

นกัเรียนร่วมกนัวางแผน แบง่บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะคน โดยการท ากิจกรรมการทดลอง
จะมีบทบาทหน้าท่ีทัง้หมด 5 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรม 2) ฝ่ายเตรียม
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อุปกรณ์ 3) ฝ่ายลงมือปฏิบัติการ 4) ฝ่ายจดบันทึกผล และ 5) ฝ่ายตรวจสอบผล ซึ่งในแต่ละ
กิจกรรมนกัเรียนจะต้องหมนุเวียนเปล่ียนหน้าท่ีกนัปฏิบตักิิจกรรมการทดลองในครัง้ถดัไป 

3.4 ให้นกัเรียนตดิปา้ยท่ีครูเตรียมให้เพ่ือบง่บอกหน้าท่ีของแตล่ะคนภายในกลุม่  
3.5 จากนัน้ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกนัปฏิบตัิกิจกรรม ซึ่งในระหว่างการปฏิบตัิ

กิจกรรมทุกครัง้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์   
ตา่ง ๆ อยา่งละเอียด โดยครูคอยสงัเกตพฤตกิรรมและให้ค าปรึกษาตลอดการปฏิบตักิิจกรรม 

4) ขัน้สรุปและอภิปรายผล คือ นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลอง และวิธีการ
หรือขัน้ตอนการใช้อปุกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้องและปลอดภยั 

5) ขัน้ประเมินผล คือ ครูจดักิจกรรมเพ่ือทดสอบความรู้นกัเรียน โดยการสุ่มหยิบบตัร
หมายเลข 1-5 ถ้าตรงกับหมายเลขใดให้ตัวแทนหมายเลขนัน้ของแต่ละกลุ่มออกมาแข่งขันกัน
แสดงวิธีการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีเรียนไปในชั่วโมงนัน้ หากตวัแทนนกัเรียนกลุ่มใดสามารถท า
ได้ถูกต้องและรวดเร็วท่ีสุดจะได้ดาวโบนสัติดท่ีบอร์ด The star สะสมดาว ดงันี ้ล าดบัท่ี 1 ได้        
5 ดาว ล าดบัท่ี 2 ได้ 3 ดาว และล าดบัท่ี 3 ได้ 1 ดาว 

2. คู่มือประกอบการใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนท่ีใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการท่ี
เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) และเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนก่อนท า
บทปฏิบตักิาร ประกอบด้วย 3 หน่วยย่อย ได้แก่ 1) การใช้กล้องจลุทรรศน์ 2) การใช้เคร่ืองชัง่ และ 
3) การใช้อุปกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น โดยแต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วย แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ใบความรู้ ใบกิจกรรมพร้อม
เฉลย บทปฏิบตัิการท่ีประกอบไปด้วย 1) ค าน า 2) ค าชีแ้จง 3) แนวค าตอบรายงานผลการปฏิบตัิ
กิจกรรม และ 4) แนวการตอบค าถามท้ายบทปฏิบตักิาร 

3. ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  หมายถึง ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง คลอ่งแคลว่จนเกิดความช านาญ และค านงึถึงความปลอดภยัของการ
ปฏิบตัิการทดลองทัง้ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม รวมถึงการเก็บรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สามารถวดัได้จากแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคปฏิบตัิรายบคุคล มีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึง่ประกอบด้วยทกัษะดงัตอ่ไปนี ้
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บทปฏิบตักิารท่ี 1 เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์ 
1. ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้

กล้องจลุทรรศน์ได้อยา่งถกูต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั เช่น การถือกล้องจลุทรรศน์ได้
ถกูต้องโดยมือด้านหนึ่งจบัท่ีแขนของกล้อง ส่วนมืออีกด้านหนึ่งรองบริเวณฐานของกล้อง ใช้งาน
กล้องจลุทรรศน์โดยเร่ิมต้นท่ีเลนส์ใกล้วตัถกุ าลงัขยายต ่าสดุ ปรับความคมชดัของภาพ โดยปรับปุ่ ม
ภาพหยาบเพ่ือหาต าแหน่งภาพ จากนัน้ปรับปุ่ มปรับภาพละเอียด เพ่ือให้ภาพชดัเจนขึน้ หลงัใช้
งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดยปรับแท่นวางวตัถุอยู่ในต าแหน่งต ่าสดุ เลนส์ใกล้วตัถอุยู่ท่ี
ก าลงัขยายต ่าสดุ ปิดไฟและพนัสายไฟให้เรียบร้อย 

2. ทักษะการเตรียมสไลด์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเตรียม
สไลด์ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมัดระวัง โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ เช็ดท า
ความสะอาดกระจกสไลด์ และจ านวนแผ่นปิดสไลด์ก่อนการทดลอง ต้องตดัตวัอย่างท่ีศกึษาเป็น
ชิน้เล็กบาง ๆ วางแผ่นปิดสไลด์ไม่ให้มีฟองอากาศ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดย
ทิง้ตวัอยา่งและแผน่ปิดสไลด์ลงในถงัขยะ ล้างกระจกสไลด์ให้สะอาด เช็ดให้แห้งและเก็บใสก่ลอ่ง 

บทปฏิบตักิารท่ี 2 เร่ือง การใช้เคร่ืองชัง่ 
1. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใช้เคร่ืองชัง่

สปริงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยการตรวจสอบปุ่ มโลหะให้อยู่ในขีด
เร่ิมต้น และตรวจสอบความสมบรูณ์ของสปริง จบัเคร่ืองชัง่สปริงในต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยใช้มือ
จบัท่ีห่วงด้านบนของเคร่ืองชั่งสปริง การอ่านขนาดของแรงปุ่ มโลหะบนเคร่ืองชั่งสปริงอยู่ระดบั
สายตา หลงัใช้งานเสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยเก็บใสก่ล่องให้เรียบร้อย 

2. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจานเดียว หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใน
การใช้เคร่ืองชั่งแบบจานเดียวได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวัง โดยการปรับ
ศูนย์ของเคร่ืองชั่งก่อนการใช้ ต้องเล่ือนลูกตุ้ มน า้หนักทุกอันไปท่ีศูนย์ ในการชั่งต้องเล่ือนตุ้ ม
น า้หนักทีละหน่วยจนกว่าคานของเคร่ืองชั่งจะชีท่ี้เลขศูนย์พอดี อ่านค่าน า้หนักได้ถูกต้อง          
หลงัใช้งานเสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยน าภาชนะและสารลงจากเคร่ืองชัง่ และเล่ือนลกูตุ้ม
น า้หนกัทกุอนัไปท่ีศนูย์เหมือนเดมิ 

บทปฏิบตักิารท่ี 3 เร่ือง การใช้อปุกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น 
1. ทักษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้

เทอร์มอมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมัดระวัง โดยการใช้มือจับท่ีปลาย
ด้านบนของแท่งเทอร์มอมิเตอร์ พลิกด้านท่ีมีสเกลตวัเลขเข้าหาตวัเอง ขณะวดัอุณหภูมิ กระเปาะ
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เทอร์มอมิเตอร์ต้องสัมผัสกับสิ่งท่ีต้องการวัด ไม่สัมผัสกับด้านข้างและก้นภาชนะ ขณะอ่านค่า
อณุหภมูิสายตาต้องอยูร่ะดบัเดียวกบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการ
เก็บรักษาโดยท าความสะอาด เช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าท่ี 

2. ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการ
ใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยจดัวางชุดตะเกียง
แอลกอฮอล์ได้ถกูต้อง และสงัเกตความยาวของไส้ตะเกียงให้อยู่ในความยาวท่ีเหมาะสม ไม่จดุไฟ
ก่อนจะเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม จุดไฟแล้วไม่น าตะเกียงแอลกอฮอล์ไปต่อกันโดยตรง หลงัใช้งาน
เสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยต้องดบัตะเกียงแอลกอฮอล์ทนัที โดยใช้ฝาครอบปิด 

3. ทกัษะการใช้หลอดหยดสาร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
หลอดหยดสารได้อย่างถกูต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยการดดูสารต้องบีบจุกยาง
ค้างไว้และจุ่มหลอดหยดสารลงในสารละลาย แล้วคอ่ย ๆ ปล่อยจกุยาง เพ่ือให้สารละลายเข้ามา
ในหลอดหยดสาร ถือหลอดหยดสารโดยไม่หงายมือ และบีบจุกยางให้สารละลายไหลอย่าง
สม ่าเสมอ หลังใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดยล้างท าความสะอาด และเก็บเข้าท่ีให้
เรียบร้อย 

4. ทักษะการใช้กระบอกตวง หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
กระบอกตวงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว มีความระมัดระวงั โดยใส่ของเหลวท่ีต้องการตวงให้มี
ปริมาตรน้อยกว่าท่ีต้องการเล็กน้อย แล้วใช้หลอดหยดสารค่อย ๆ เติมเพ่ือปรับปริมาตรให้พอดีท่ี
ต้องการ ขณะอ่านปริมาตรให้ส่วนโค้งต ่าสุดของสารละลายอยู่ท่ีระดบัสายตา เทสารละลายโดย
เอียงกระบอกตวงให้แตะกบัปากภาชนะท่ีรองรับ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดย
ล้างท าความสะอาดทกุครัง้ก่อนเก็บเข้าท่ี 

5. ทกัษะการใช้หลอดฉีดยา หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้หลอด
ฉีดยาได้อย่างถกูต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยก่อนดดูสารต้องดงึก้านหลอดฉีดยา
ขึน้และกดลง เพ่ือไล่อากาศออกให้หมด แล้วจุ่มปลายหลอดฉีดยาลงในสารละลายแล้วคอ่ย ๆ ดงึ
ก้านหลอดฉีดยาขึน้ตามปริมาตรท่ีต้องการ โดยในหลอดฉีดยาต้อง ไม่มีอากาศอยู่ การอ่าน
ปริมาตรส่วนโค้งต ่าสดุของลูกยางตรงกับขีดปริมาตรท่ีต้องการ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการ
เก็บรักษาโดยท าความสะอาด เช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าท่ี 
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6. ทกัษะการใช้บิวเรต หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้บิวเรตได้ 
อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวัง โดยเทสารละลายให้เกินขีดบอกปริมาตร และ
ปล่อยสารละลายให้เต็มปลายบิวเรตส่วนล่าง โดยต้องไม่มีฟองอากาศในบิวเรต การหมนุก๊อกใช้
นิว้ชี ้นิว้กลางประคองก๊อก และใช้นิว้โป้งบังคับการหมุนปิดเปิดของก๊อก อ่านปริมาตรของ
สารละลายระดบัสายตา หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดยล้างท าความสะอาดก่อน
เก็บเข้าท่ี 

7. ทกัษะการใช้แท่งแก้วคนสาร หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้
แท่งแก้วคนสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยการใช้นิว้มือจบัท่ีปลาย
ด้านมนของแท่งแก้ว และใช้ปลายด้านแบนส าหรับคนสารไม่ให้แท่งแก้วกระทบก้นและด้านข้าง
ของภาชนะ คนสารละลายไปในทิศทางเดียวกัน หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดย
ล้างท าความสะอาดเช็ดให้แห้งเรียบร้อย 

8. ทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้ช้อนตกั
สารได้อยา่งถกูต้อง คลอ่งแคลว่ มีความระมดัระวงั โดยเลือกขนาดของช้อนตกัสารได้ถกูต้อง ใช้นิว้
จบัท่ีบริเวณกลางด้ามของช้อนตกัสาร ตกัสารแต่ละครัง้ต้องปาดผิวให้เรียบเพียงครัง้เดียว ไม่กด
สาร หลงัใช้งานเสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยล้างท าความสะอาดเช็ดให้แห้ง 

5. ความสามารถในการท างานเป็นทีม หมายถึง คะแนนความก้าวหน้าของพฤติกรรม
การแสดงออกของนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลองร่วมกัน เพ่ือให้ได้ผลงานตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ประเมินโดยใช้
การสงัเกตความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 
ฉบบั ตามผู้ ใช้การประเมิน ได้แก่ 1) นกัเรียนประเมินตนเอง 2) นักเรียนประเมินเพ่ือน และ          
3) ครูประเมินนกัเรียน ซึง่แบบประเมินทัง้ 3 ฉบบัใช้องค์ประกอบเดียวกนัในการประเมิน โดยผู้วิจยั
จะพิจารณาพฤตกิรรมของนกัเรียน 4 ด้าน ดงันี ้

5.1 ด้านบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกทีม หมายถึง สมาชิกทีมทกุคนร่วมกนัวางแผนเพ่ือ
แบ่งหน้าท่ีกัน ต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติงานหน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และผู้ น าทีมต้องมีศักยภาพในการกระตุ้นและติดตามการ
ท างานของสมาชิกทีม เพ่ือน าพาทีมให้บรรลเุปา้หมายได้ท่ีก าหนดไว้ 
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5.2 ด้านการท างานร่วมกัน หมายถึง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
เสนอและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลือกนัด้วยความเต็มใจ เม่ือมีปัญหาระหว่างการ
ท างาน 

5.3 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง สมาชิกทุกคนภายในทีมต้องเอาใจใส่ต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการท างาน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนดและมีคุณภาพ เม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน สมาชิกทุกคนร่วมกันยอมรับและ
แก้ปัญหา 

5.4 ด้านความเข้าใจซึ่งกันและกัน หมายถึง สมาชิกทุกคนไว้วางใจการท างานของ
เพ่ือนร่วมทีม เข้าใจความแตกตา่งของเพ่ือนแตล่ะคน เช่ือมัน่ว่าเพ่ือนร่วมทีมมีความสามารถท่ีจะ
ท าให้งานส าเร็จได้ ยอมรับว่าเพ่ือนร่วมทีมทุกคนเป็นสมาชิกของทีม และท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะภาคปฏิบตัิโดยการ
ให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเองตามล าดบัขัน้ตอนในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องและปลอดภัย โดยครูเป็นผู้ ชีแ้นะ
แนวทาง ซึ่งจากงานวิจัยของทวิช แจ่มจ ารัส (2545, น. 86) พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบท
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์มีทักษะปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 86.75 และงานวิจัยของ      
อรอมุา ค าประกอบ (2551, น. 90) พบว่าพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเรียนร่วมกันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมุ่งพฒันาบทปฏิบตัิการท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือขึน้ ท่ีมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบบทปฏิบตัิการผสมผสานกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
Together) เพ่ือสง่เสริมทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน ซึง่สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิดงัแสดงในภาพประกอบ 1 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนัมีพฒันาการของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนั 

ตวัแปรตาม 

1. ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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  บทที่ 2  

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

1.1 ความหมายของบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 
1.2 จดุมุง่หมายของการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตักิาร 
1.3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการ 
1.4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิาร 
1.5 ขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตักิาร 
1.6 บทบาทของครู 
1.7 ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการ 
1.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนแบบร่วมมือ 
2.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2 องค์ประกอบของการจดัการเรียนแบบร่วมมือ 
2.3 ประเภทการจดัการเรียนแบบร่วมมือ 
2.4 ข้อดีของการจดัการเรียนแบบร่วมมือ 
2.5 การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT)  
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายของทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3.2 ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 
3.3 การวดัและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.1 ความหมายของความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.3 การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.4 แนวทางการวดัและประเมินผลของความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทปฏบิัตกิารทางวิทยาศาสตร์ 

1.1 ความหมายของบทปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้มีนักการ

ศกึษาหลายทา่นให้ความหมายของบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ไว้หลากหลาย พอสรุปได้ว่าบท
ปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิการทดลอง
ด้วยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นกัเรียนต้องปฏิบตัิการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนด โดย
การสงัเกต ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมลู สรุปและอภิปรายผลการทดลองด้วยตนเอง เพ่ือให้นกัเรียน
ได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีโอกาส
สมัผสัและรู้จกัวิธีใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสปฏิบตัิการร่วมกันในขณะท่ีท าการทดลอง 
นอกจากนีน้กัเรียนสามารถศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นกัเรียนมีอิสระทางความคิดและมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยครูมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดการ
ปฏิบตัิกิจกรรม (กานต์รวี ใจงาม, 2545, น. 24; จนัทร์จีรา เทพดนตรี, 2558, น. 10; ชยัวฒัน์    
สทุธิรัตน์, 2558, น. 361; ทวิช แจม่จ ารัส, 2545, น. 24)  

นอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายท่ีเก่ียวข้องกบับทปฏิบตัิการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง  
การสอนท่ีให้นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของครู  
เป็นกระบวนการสอนท่ีใช้ประสบการณ์ตรง เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือข้อเท็จจริง โดยการท าการ
ทดลองซึ่งเป็นการฝึกใช้ทฤษฎีท่ีได้เรียนรู้มาปฏิบตัิ ผ่านกระบวนการสงัเกต การทดลอง ภายใต้
ข้อก าหนด โดยกิจกรรมการทดลองจะปฏิบัติเป็นรายบุคคล หรือปฏิบตัิร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
นอกจากนีกิ้จกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบตักิารสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างนกัเรียนและ
ครู และช่วยส่งเสริมทศันคติท่ีดีของนกัเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (Hofstein & Lunetta, 2003,     
p. 35; กาญจนา เกียรตปิระวตั,ิ 2524, น. 86; บญุชม ศรีสะอาด, 2541, น. 68) 
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จากความหมายของบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้วา่ บทปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ คือ นวตักรรมทางการศกึษาหรือชดุการสอนรูปแบบหนึ่ง
ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนดโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์สามารถจดัเป็นรายบคุคลหรือกลุ่มย่อยได้ โดยมีครูเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา
แนะน า 

1.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิาร 
จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีนกัการศกึษาหลายท่านกล่าวถึงจดุมุ่งหมายของ

การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตักิาร พอสรุปได้ดงันี ้ 
1.2.1 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการ คือ การสอนให้นกัเรียนเข้าใจ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์ ทกัษะการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการทดลอง และความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ
หรือการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ (Hofstein & Lunetta, 2003, p. 35; กรมการฝึกหดัครู, 2531,    
น. 72-73; เกษม สดุหอม, บ ารุง กลดัเจริญ, และ ทองเรียน อมรัชกลุ, 2516, น. 200)  

1.2.2 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการ คือ มุ่งให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา 
หลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง ผ่านกระบวนการปฏิบตัิการทดลองเป็นรายบคุคล
หรือรายกลุ่ม นกัเรียนจะมีการจดจ าท่ีดี และน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปประยกุต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตได้ นอกจากนัน้ยงัปลูกฝังให้นกัเรียนเกิดความสนใจ ความมีใจกว้าง ความอยากรู้
อยากเห็น และสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความสาม
รถทางสติปัญหา และความสามารถในการแก้ปัญหา (จนัทร์จีรา เทพดนตรี, 2558, น. 10; ทวิช 
แจม่จ ารัส, 2545, น. 25; ภพ เลาหไพบลูย์, 2542, น. 271) 

จากจดุมุง่หมายของการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ว่า บทปฏิบตัิการ
ทางวิทยาศาสตร์มีจดุมุ่งหมาย เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎี
ท่ีถกูต้องทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบตัิการทดลองด้วย
ตนเอง มุง่ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการปฏิบตัิ เช่น การใช้อปุกรณ์การทดลอง
และความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
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1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัตกิาร 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการท่ีนกัการศึกษากล่าวไว้ ผู้ วิจยัสามารถสรุป

ได้ 3 รูปแบบดงันี ้(ภพ เลาหไพบลูย์, 2542, น. 169-170; วิมล ส าราญวานิช, 2532, น. 80-81; 
สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ, 2543, น. 87-88)  

1.3.1 การทดลองตามบทปฏิบตัิการ (Laboratory approach) คือ นกัเรียน
ปฏิบตัิการทดลองตามข้อก าหนดในบทปฏิบตัิการตามขัน้ตอนท่ีครูเตรียมไว้ เป็นบทปฏิบตัิการท่ี
หลกัการหรือข้อเท็จจริงในบทเรียน และมุ่งฝึกทกัษะปฏิบตัิ เช่น ทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ โดยครู
คอยดแูลนกัเรียนระหวา่งการท ากิจกรรม 

1.3.2 การทดลองโดยมีการชีแ้นะแนวทาง (Guided experiment) คือ การให้
นกัเรียนได้พฒันาการคิดมีโอกาสได้วางแผน ออกแบบการทดลอง และท าการทดลองด้วยตนเอง 
โดยมีครูคอยชีแ้นะแนวทาง 

1.3.3 การทดลองแท้จริง (Pure experiment) คือ การพฒันาความคิดขัน้สงูของ
นกัเรียน โดยบทปฏิบตัิการจะเป็นในลักษณะให้นักเรียนก าหนดปัญหา ตัง้สมมติฐาน ออกแบบ
การทดลอง และปฏิบตักิารทดลองเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างบทปฏิบตัิการในรูปแบบการทดลองโดยมีการ
ชีแ้นะแนวทาง เพ่ือให้นกัเรียนได้รู้จกัเกิดทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้องและปลอดภยั 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผน ออกแบบ และท าการทดลองร่วมกัน โดยมีครูคอยให้
ค าแนะน าปรึกษา 

1.4 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัตกิาร 
กาญจนา เกียรติประวตัิ (2524, น. 87) ได้อธิบายขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วย

ปฏิบตักิารไว้ดงันี ้
1. ขัน้ปฐมนิเทศและเร้าความสนใจ เป็นการพิจารณาธรรมชาติของงาน 

จดุมุง่หมาย และการวางแผน ความเข้าใจแจม่แจ้งในสิ่งท่ีจะท า จะช่วยไม่ให้นกัเรียนต้องเสียเวลา
โดยเปลา่ประโยชน์ 

2. ขัน้ปฏิบตักิาร นกัเรียนทกุคนอาจท างานปัญหาเดียวกนั หรือคนละปัญหาก็ได้ 
ในช่วงนีจ้ะเป็นการท างานภายใต้การนิเทศ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสิ่งท่ีต้องน าเข้ามา
พิจารณาในการจดัมอบหมายงานหรือเวลาในการท างาน 

3. ขัน้สรุปกิจกรรม อาจใช้การอภิปราย การรายงาน การจดันิทรรศการผลงาน
และอธิบาย เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือการค้นพบของนกัเรียน 



  16 

ดวงเดือน เทศวานิช (2530, น. 120) ได้กล่าวเก่ียวกบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วย
ปฏิบตักิารไว้ดงันี ้

1. ขัน้น า เป็นการน าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจ ครูชีแ้จง
จุดมุ่งหมาย เสนอแนะสิ่งท่ีจะท าการทดลอง อธิบายวิธีการทดลอง หรือแจกค าแนะน าในการ
ทดลอง ครูอาจมีการสาธิตการทดลองท่ีน าไปสูปั่ญหาท่ีใช้ในการศกึษา 

2. ขัน้ทดลอง นักเรียนท าการทดลองเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ทดลองใน
ปัญหาเดียวกนัหรือปัญหาแตกตา่งกนั โดยครูคอยให้ค าแนะน าปรึกษา 

3. เสนอผลการทดลองและสรุป หลงัจากเสร็จสิน้การทดลองแล้วให้นกัเรียนทุก
กลุ่มน าเสนอข้อมลู สรุปผล และอภิปรายผลร่วมกนั โดยครูคอยให้ค าแนะน า หรือนกัเรียนและครู
ชว่ยกนัสรุปผล 

ทิศนา แขมมณี (2554, น. 333-334) ได้กล่าวเก่ียวกบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วย
ปฏิบตักิารไว้ดงันี ้

1. ครูและนกัเรียนก าหนดปัญหาและสมมตฐิานในการทดลอง 
2. ครูให้ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การทดลอง ให้ขัน้ตอนและรายละเอียดในการทดลอง

แก่นกัเรียน 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตักิารทดลองและบนัทึกผลท่ีได้จากการทดลอง 
4. นกัเรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรู้ 
6. ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

จนัทร์จีรา เทพดนตรี (2558, น. 13) ได้กล่าวเก่ียวกบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วย
ปฏิบตักิารไว้ดงันี ้

1. ก าหนดปัญหา นกัเรียนร่วมกนัก าหนดปัญหาในการทดลอง  
2. ทดลองและบนัทึกผล นักเรียนด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ 

บนัทกึผลและจดักระทาข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง  
3. อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ นกัเรียนน าผลการทดลองท่ีได้มาอภิปรายและ

สรุปร่วมกนัในกลุม่ แล้วอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียนเพ่ือสรุปหลกัการและความคดิรวบยอดท่ีได้จาก
การทดลอง โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าปรึกษา 
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จากการศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยปฏิบตัิการพบว่า มีความเหมือนและ
แตกต่างกันบางขัน้ ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เปรียบเทียบขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการของ
นักการศึกษาไว้ดังตาราง 1 และได้สรุปขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.4.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน คือ การสร้างความสนใจ แรงจูงใจในการท าการ
ทดลอง ครูชีแ้จงจดุประสงค์ และแนะน าเร่ืองท่ีจะฝึกปฏิบตัิ โดยครูอาจสาธิตวิธีการปฏิบตัิในบาง
ขัน้ตอนเพ่ือเป็นแบบอยา่ง 

1.4.2 ขัน้ปฏิบัติการทดลอง คือ นักเรียนร่วมกันวางแผน ออกแบบ และลงมือ
ปฏิบตัิการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนด โดยครูคอยสงัเกตพฤติกรรมและให้ค าปรึกษาตลอดการ
ปฏิบตักิารทดลอง 

1.4.3 ขัน้สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ คือ นกัเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการ
ทดลอง และประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายกลุม่ 
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1.5 ขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบัตกิาร 
ลดัดาวลัย์ กณัหสวุรรณ (2535, น. 31) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตัิการไว้

ดงันี ้
1. ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปซึ่งเป็นจุดประสงค์กว้างๆ ของกิจกรรมทัง้หมดใน   

บทปฏิบตักิาร 
2. ศึกษาส ารวจสถานท่ีหรือแหล่งท่ีจะน านักเรียนไปศึกษาภาคสนาม โดยให้

ศกึษาสถานท่ีตัง้ สภาพทัว่ ๆ ไป ส ารวจว่ามีสิ่งใดท่ีน่าสนใจ สมควรท่ีจะให้นกัเรียนได้ศึกษาบ้าง 
พร้อมทัง้ก าหนดจดุศกึษาในแตล่ะบริเวณวา่จดุใดเหมาะสมท่ีจะเป็นจดุศกึษาบ้าง 

3. ก าหนดจดุประสงค์เฉพาะ โดยก าหนดเป็นจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมใน 3 ด้าน
ด้วยกัน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ จุดประสงค์เฉพาะนีจ้ะก าหนดได้
ตอ่เม่ือได้ทราบวา่จดุศกึษาแตล่ะจดุมีอะไรท่ีนา่จะศกึษาได้บ้าง 

4. ก าหนดกิจกรรมแต่ละบริเวณท่ีศึกษา กิจกรรมนีค้วรจะสอดคล้องกั บ
จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม จากนัน้ให้จดัล าดบักิจกรรมวา่กิจกรรมใดควรจะศกึษาก่อนหลงัอยา่งไร 

5. ลงมือร่างบทปฏิบตักิาร 
6. น าบทปฏิบตัิการฉบบัร่างไปท าการทดลองกบันกัเรียนเพ่ือหาความเป็นไปได้ 

และข้อบกพร่อง เพ่ือจะน าปรับปรุง 
7. แก้ไขปรับปรุง เป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์ให้สามารถน าไปใช้ได้ 

วารีย์ บญุลือ (2550, น. 52-53) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตักิารไว้ดงันี ้
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเนือ้หารายวิชาวิทยาศาสตร์ตามกรอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 
2. ศกึษารวบรวมข้อมลูของเนือ้หา เพ่ือจดัท าบทปฏิบตักิาร 
3. วิเคราะห์จดุมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือก าหนดจุดม่งหมาย

และกิจกรรมของบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีจะสร้างขึน้ 
4. ก าหนดจดุประสงค์ของบทปฏิบตัิการแตล่ะบท 
5. สร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 บท  
6. ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของบทปฏิบตัิการ ได้แก่ ช่ือบทปฏิบตัิการ 

ค าชีแ้จง ใบความรู้ จดุประสงค์การทดลอง ระยะเวลาท่ีใช้ อปุกรณ์ วิธีด าเนินการทดลอง รายงาน
ผลการทดลอง นักเรียนต้องระบุปัญหา จุดประสงค์การทดลองสมมติฐาน ตวัแปรท่ีศึกษา การ
บนัทกึผลการทดลอง การสรุปผล และค าถามท้ายการทดลอง 
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วิศิษฐ์ศรี โตศกุลวรรณ์ (2556, น. 25-26) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตัิการ
ไว้ดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สาระ
การเรียนรู้และสมรรถนะตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 การสร้าง
และพัฒนาบทปฏิบัติการ และหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาบทปฏิบตัิการ นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัขอ
ค าแนะน าเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาบทปฏิบตัิการจากผู้สอนและผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างและพฒันาบทปฏิบตักิาร 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบเขตของบทปฏิบตัิการเพ่ือการสร้าง              
บทปฏิบตัิการและแบบฝึกหดัท้ายบทปฏิบตัิการ ซึ่งประกอบด้วยบทปฏิบตัิการย่อยจ านวน 3 บท
ปฏิบตักิาร 

3. น าบทปฏิบตัิการ ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาและความสอดคล้องระหว่างบทปฏิบัติการกับจุดประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนีย้ังให้
ผู้ เช่ียวชาญประเมินคภุาพของบทปฏิบตักิารท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

4. น าบทปฏิบตัิการท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้
กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับดี ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขบทปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
นกัเรียน โดยสงัเกตจากพฤตกิรรมการเรียน ผลงาน และการสอบถาม 

ยศวดี ฐิตวิร (2557, น. 67-69) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตักิารไว้ดงันี ้
1. ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัย                   

ศรีนครินทรวิโรฒฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2544 เพ่ือศึกษาโครงสร้างหลกัสตูรรายวิชา และการ
พฒันาผลการเรียนรู้ 

2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักการของบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ วิธีการสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ และศกึษารายละเอียดของบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ 2 

3. ผู้ วิจัยลงมือท าการทดลองและน าผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์มาเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการก าหนดขอบเขตการด าเนินทดลองของบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์แตล่ะบท เพ่ือสร้างและพฒันาบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 
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4. ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ โดยแบง่ใน
แต่ละบทปฏิบัติการ มีรายละเอียดคือ ช่ือบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ หลักการ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ สารเคมีและสารตวัอยา่ง วิธีการทดลอง และแบบบนัทกึผลการทดลอง 

5.  น าผลการทดลองในห้องบทปฏิบัติการเคมีวิ เคราะห์ โครงสร้างและ
องค์ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ในแตล่ะบทปฏิบตัิการท่ีก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วเสนอ
ตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบพิจารณาความถกูต้อง
และความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ 

6. น าข้อเสนอแนะท่ีได้มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
7. สร้างบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ ซึง่ประกอบด้วย 3 การทดลอง 
8. สร้างแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ โดยให้มีเนือ้หา

สอดคล้องและเหมาะสมกับบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพ่ือกระตุ้นกระบวนการคิดในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการในด้านทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 

9. จดัท าแบบบนัทกึแนวทางในการบนัทกึผลการทดลองของแตล่ะบทปฏิบตักิาร 
10. น าบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห์ และแบบบันทึกแนวทางในการบันทึกผลการทดลองท่ีสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบพิจารณาความถกูต้องและ
ความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ 

11. น าข้อเสนอแนะท่ีได้มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
จากการศึกษาขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตัิการจากนักการศึกษาทัง้ 3 ท่านพบว่ามี

ลกัษณะคล้ายคลงึกนั ทัง้นีผู้้ วิจยัได้เปรียบเทียบขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตักิารของนกัการศกึษาไว้
ดงัตาราง 2 และได้สรุปขัน้ตอนการสร้างบทปฏิบตัิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างบทปฏิบตัิการ
ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรวิชา การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขัน้
พืน้ฐาน (ว21202) ได้แก่ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

2. ก าหนดจุดประสงค์ของบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทปฏิบัติการ วิธีการสร้างบท
ปฏิบัติการ เพ่ือน ามาสร้างบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 บทปฏิบตักิาร ดงันี ้
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บทปฏิบตักิารท่ี 1 เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์ 
บทปฏิบตักิารท่ี 2 เร่ือง การใช้เคร่ืองชัง่ 
บทปฏิบตักิารท่ี 3 เร่ือง การใช้อปุกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น 

4. ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ ช่ือบทปฏิบัติการ จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ วิธีท า            
ใบกิจกรรม และค าถามท้ายกิจกรรม 

5. น าบทปฏิบตัิการให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
ความสอดคล้องระหวา่งบทปฏิบตัิการกบัจดุประสงค์ 

6. น าบทปฏิบตัิการมารับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขบทปฏิบัติให้มีความ
เหมาะสม 
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1.6 บทบาทของครู 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้

ด้วยบทปฏิบตัิการของนักวิชาการหลายท่าน (กรมการฝึกหัดครู, 2531, น. 73; กาญจนา      
เกียรตปิระวตั,ิ 2524, น. 87) พอสรุปเป็น 3 ระยะ คือ  

1.6.1 ก่อนปฏิบตักิาร ครูต้องเร้าความสนใจของนกัเรียน และอธิบายจดุประสงค์
ของกิจกรรมให้นกัเรียนทราบ ครูอาจสาธิตวิธีการปฏิบตัโิดยสงัเขป 

1.6.2 ขณะปฏิบัติการ ครูคอยให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความช่วยเหลือ
นกัเรียน สงัเกตความก้าวหน้าในการปฏิบตัิกิจกรรม ดแูลรักษาความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

1.6.3 หลังปฏิบตัิการ ครูร่วมอภิปรายผลและความรู้ท่ีได้ในการปฏิบตัิกิจกรรม 
รวมถึงดแูลการเก็บรักษาอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และประเมินผลการปฏิบตังิานของนกัเรียน 

1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัตกิาร 
ส าหรับประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารได้มีนกัการศกึษาหลายท่าน

กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ดงันี ้(Tsai, 1999, p. 668; กรมการฝึกหดัครู, 2531, น. 72-73; ทิศนา 
แขมมณี, 2555, น. 336; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546, น. 158)  

1.7.1 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้
พิสจูน์ ทดสอบและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง จงึเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจ าได้นาน 

1.7.2 เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีล าดบัความคิดท่ี
เป็นระบบอยา่งมีเหตผุล 

1.7.3 เกิดการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นกัเรียนเป็นคนช่าง
สงัเกตและมีเหตผุล 

1.7.4 เกิดทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบตัิการ รวมถึง
ความปลอดภยัในการใช้ 

1.7.5 ท าให้นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน 
1.7.6 สามารถน าผลการทดลองไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
1.7.7 นกัเรียนเกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
1.7.8 เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูและนกัเรียน 
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1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พนัศกัดิ์ สายแสงจนัทร์ (2544, น. 55-59) ได้พฒันาและหาประสิทธิภาพของบท

ปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการแยกสาร ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน โรงเรียนคงทองวิทยา จงัหวดันครปฐม 
ผลการวิจยัพบวา่บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เร่ือง เทคนิคการแยกสารมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด คือ 81.19/80.33 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
เทคนิคการแยกสาร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 ความคดิเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดีมาก 

ทวิช แจม่จ ารัส (2545, น. 82-89) ได้พฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เร่ือง น า้สกดั
ชีวภาพจากวสัดเุหลือใช้ในท้องถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 30 คน โรงเรียน
บ้านพนุ า้ร้อน จงัหวดัสพุรรณบรีุ เพ่ือศกึษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน 
ทกัษะปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ขณะท าบทปฏิบตัิการ และเจตคติต่อบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
โดยนกัเรียนมีโอกาสได้ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกันในขณะท าการทดลอง และมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ผลการทดลองในห้องปฏิบตัิการเป็นไป
ตามทฤษฎี สามารถน าไปพฒันาเป็นบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมากได้ 
และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เร่ือง น า้สกดัชีวภาพจากวสัดเุหลือใช้ในท้องถ่ิน
มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีทกัษะปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์
เฉล่ียร้อยละ 86.75 และเจตคตติอ่บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

วารีย์ บญุลือ (2550, น. 70-72) ได้การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
ปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์ ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 ซึ่งบทปฏิบัติการนีเ้น้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ ชีแ้นะ
แนวทาง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี จ านวน 30 คน พบว่าบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันามีประสิทธิภาพ 84.38/80.50 
และนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาขึน้มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีทักษะ
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดีมาก มีความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาการตกค้างของสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชในสิ่งแวดล้อมหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จนัทร์จีรา เทพดนตรี (2558, น. 81-85) ได้พฒันาบทปฏิบตัิการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน 
เร่ืองยางพารา และศกึษาผลของการใช้บทปฏิบตัิการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ยางพารา ในด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและประสิทธิภาพของ          
บทปฏิบตักิาร ซึง่บทปฏิบตักิารนีมุ้ง่เน้นให้นกัเรียนได้คิด ออกแบบ และด าเนินการทดลองเก่ียวกบั
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานในสวนยางพารา และแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้
ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าปรึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน
ทัง้หมด 15 คน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
ได้รับการจดัการเรียนรู้ และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ความตระหนกัตอ่สิ่งแวดล้อมหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 
และผ่านเกณฑ์ระดบัดี (คา่เฉล่ียระหว่าง 3.51- 4.50) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
บทปฏิบตักิารมีประสิทธิภาพ 78.56/81.72 ตามเกณฑ์ 80/80 บวกลบ 2.5 ท่ีก าหนด 

Orehowsky (1999, pp. 103-105) ได้ศึกษาผลการสอนแบบปฏิบตัิการ และ
ประเมินทัศนคติต่อของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อวิชาเคมี การวิจัยครัง้นี ้
พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการให้นักเรียนมีประสบการณ์ได้ลงมือปฏิบตัิจริง จะท าให้
นกัเรียนมีทศันคตเิชิงบวกตอ่วิชาวิทยาศาสตร์มากกวา่การจดัการเรียนรู้แบบดัง้เดมิ 

Scott Moor and Piergiovanni (2003, p. 9)ได้พฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
เพ่ือน ามาจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบตัิการกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเคมี โดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบตัิ โดยเน้นการ
แก้ปัญหา และมีการน าเสนอผลหน้าชัน้เรียน และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการ
ควบคู่ไปกับการจดบันทึก พบว่านักศึกษาท่ีเรียนแบบปฏิบตัิโดยเน้นการแก้ปัญหา และมีการ
น าเสนอผลหน้าชัน้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าการจดัการเรียนรู้
แบบปฏิบตักิารควบคูไ่ปกบัการจดบนัทกึ  

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทปฏิบตัิวิทยาศาสตร์ หรือการจัดการ
เรียนรู้แบบปฏิบตัิการ สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทกัษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากนกัเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเองตาม
ขัน้ตอน โดยมีครูคอยชีแ้นะแนวทาง จึงท าให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์ตรง และมีทศันคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์  
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายของการเรียนแบบร่วมมือได้มีนกัการ
ศึกษาหลายท่านกล่าวไว้ พอสรุปได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 4-6 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มจะมีความสามารถ
แตกตา่งกนั คือ เก่ง กลาง ออ่น เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือพึงพาซึ่ง
กนัและกนั มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีใน
กลุ่มของตน นกัเรียนต้องพึงตระหนกัอยู่เสมอว่าความส าเร็จของแต่ละคน คือ ความเร็จของกลุ่ม 
ท าให้ผลงานของกลุ่มประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนดได้ (Slavin, 1983, p. 5; จนัทรา 
ตนัติพงศานุรักษ์ และ สุขเกษม ปิดตานะ , 2544, น. 4; ทิศนา แขมมณี, 2554, น. 65;          
สถาพร ดียิ่ง, 2548, น. 113-114; สวรส ผลเล็ก, 2550, น. 13; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546, น. 121) 

2.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนแบบร่วมมือ 
ส าหรับองค์ประกอบการจัดการเรียนแบบร่วมมือได้มีนักการศึกษาอธิบาย

องค์ประกอบการจดัการเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการ ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้(ทิศนา แขมมณี, 
2554, น. 64; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546, น. 122) 

1. การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัทางบวก (Positive interdependence) หมายถึง 
สมาชิกทกุคนในกลุม่รับรู้วา่ตนเองต้องท างานร่วมกนั โดยทกุคนมีหน้าท่ีและความส าคญัเท่าเทียม
กัน มีส่วนรับผิดชอบและความส าเร็จร่วมกัน ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มท่ีตัง้ไว้ ซึ่งครูเป็นผู้ วางรูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ 1) วางเป้าหมายการท างานร่วมกัน  
2) ให้รางวลัร่วมกนั 3) มีการแลกเปล่ียนทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั และ 4) ก าหนดบทบาทของ
สมาชิกในกลุม่ 

2. การมีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในกลุ่ม (Face to face promotive 
interaction) หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน โดยการจดักลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ เพ่ือให้
นักเรียนแต่ละคนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสนับสนุน กระตุ้ น และยกย่อง
ความส าเร็จของแตล่ะคน  

3.  ก า รตรวจสอบความ รับผิ ดชอบของส มาชิ กแต่ละคน  ( Individual 
accountability) หมายถึง ครูต้องตรวจสอบว่าสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีใน
กิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด เช่น การสุ่มถาม การสังเกตและบนัทึกการท างานกลุ่ม หรือการ



  28 

ทดสอบรายบคุคล เป็นต้น ซึง่ความรับผิดชอบของสมาชิกแตล่ะคนถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของการเรียนแบบร่วมมือ ความส าเร็จของสมาชิกทกุคนถือวา่เป็นความส าเร็จของกลุม่  

4. ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและทกัษะการท างานกลุ่ม ( Interpersonal and 
small group skills) หมายถึง การฝึกให้นกัเรียนเกิดทกัษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ
เชน่ ทกัษะการส่ือสาร การยอมรับและช่วยเหลือกนั การท าความรู้จกัและไว้ใจผู้ อ่ืน การแก้ปัญหา
ความขดัแย้ง หรือการวิจารณ์แสดงความคดิเห็น 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group process) หมายถึง ผลงานของกลุ่มเป็นผลงานท่ี
รับมาจากการร่วมมือกันปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม กระบวนการกลุ่มจะ เกิดขึน้เม่ือ
สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรืออภิปรายการท างานจนบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนแน่ใจในความคิดของตนเองและช่วยเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมพึง
ประสงค์ของสมาชิกแตล่ะคนได้ 

จากการศึกษาข้างต้นผู้ วิจัยสามารถสรุปการจัดการเรียนแบบร่วมมือว่า หมายถึง 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกจ านวน 4-6 คน ท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั (เก่ง กลาง อ่อน) ได้มาเรียนรู้ร่วมกนั โดยคน
เก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง สมาชิกทุกคนต้อง เช่ือเสมอว่าความส าเร็จของทุกคนคือ
ความส าเร็จของกลุม่ 

2.3 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
Johnson & Johnson, 1994, อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง (2548, น. 40) ได้แบง่ประเภท

ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 3 ประเภท คือ 1) การร่วมมืออย่างเป็นทางการ 2) การร่วมมืออย่างไม่
เป็นทางการ และ 3) กลุม่ฐาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal cooperative learning) เป็นการเรียน
โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบใดแบบหนึ่งตลอดคาบเรียนหรือตลอดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละคาบ เป็นการจัดการเรียนท่ีให้ผู้ เรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มประมาณ 2-6 คน 
ผู้ เรียนจะเรียนเป็นกลุ่มตลอดทุกขัน้ตอนของการเรียนการสอนหรือทุกคาบเรียนท่ีผู้สอนก าหนด 
เทคนิคการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีน ามาจัดการเรียนการสอนแบบการร่วมมืออย่างเป็นทางการจะมี
ลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นวิธีท่ีต้องใช้เวลาศึกษาร่วมกันตัง้แต่หนึ่งคาบเรียนขึน้ไปเพ่ือให้ผู้ เรียน
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การทดลองหรือการส ารวจ เพ่ือให้งาน
เสร็จตามเปา้หมายของกลุ่มร่วมกันได้ทนัตามเวลาท่ีก าหนดการเรียนแบบร่วมมือโดยทัว่ไปนิยม
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จัดกลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการเพราะเป็นการจัดกลุ่มท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท่ีมี
ความสามารถหลากหลายมาท างานช่วยเหลือกัน ผู้สอนต้องมีประสบการณ์สามารถรู้ถึงภูมิหลงั
และความสามารถของผู้ เรียนมาก่อน จึงสามารถแยกผู้ เรียนให้กระจายตามกลุ่มได้ ตวัอย่างของ
เทคนิคการเรียนร่วมมืออยา่งเป็นทางการ ได้แก่ 

1.1 เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team-Games-Tournament: 
TGT) ซึง่พฒันาโดยเดอะไวส์และสลาวิน (De Vries and Slavin) มีการจดักลุ่มผู้ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 
กลุม่ละ 4 คน ระดบัความสามารถตา่งกนั (Heterogeneous) คือ ผู้ เรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน
และอ่อน 1 คน ผู้ สอนก าหนดบทเรียนและการท างานของกลุ่มไว้ก่อนแล้ว จากนัน้ท าการสอน
บทเรียนแก่ผู้ เรียนทัง้ชัน้แล้วให้กลุ่มท างานตามก าหนด ผู้ เรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน ผู้ ท่ีเรียนเก่ง
ช่วยและตรวจงานเพ่ือนให้ถูกต้องก่อนน าส่งผู้ สอน แล้วจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มแข่งขันท่ีมี
ความสามารถเท่าๆ กนั (Heterogeneous Tournament Teams) แข่งกนัตอบปัญหา โดยจดักลุ่ม
ใหม่ทุกสัปดาห์ ซึ่งพิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคล คะแนนของกลุ่มได้จากคะแนน
ของสมาชิกท่ีเข้าแขง่ขนัร่วมกบักลุม่อ่ืนๆ รวมกนั แล้วให้ให้รางวลักบักลุม่ท่ีได้คะแนนสงูถึงเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1.2 เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่ วยรายบุคคล  (Team Assisted 
Individualization: TAI) พฒันาโดย สลาวินและคณะ (Slavin and other) เทคนิคนีเ้หมาะส าหรับ
วิชาคณิตศาสตร์ใช้ส าหรับผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 3-6 เทคนิคการท ากิจกรรมแบบนีส้มาชิก
กลุ่มมี 4 คน มีระดบัความรู้แตกต่างกนั ผู้สอนเรียกผู้ เรียนท่ีมีความรู้ระดบัเดียวกนัของแตล่ะกลุ่ม
มาสอนตามความยากง่ายของเนือ้หา วิธีสอนจะแตกตา่งกนั จากนัน้ผู้ เรียนทกุคนท าข้อสอบโดยไม่
มีการชว่ยเหลือกนั มีการให้รางวลักลุม่ท่ีท าคะแนนได้ดี 

1.3 เทคนิคการร่วมมืออ่านและเขียน (Cooperative Integrated Reading 
and Composition: CIRC) พฒันาโดยสตีเว่นส์ (Stevens and other) ใช้ส าหรับวิชาอ่าน เขียน
และทกัษะอ่ืนๆ ทางภาษา โดยสมาชิกในกลุ่มมี 4 คน มีพืน้ความรู้เท่าๆ กัน 2 คน อีก 2 คนมีพืน้ 
ความรู้เท่ากนั แต่ตา่งระดบัความรู้กับ 2 คนแรก ผู้สอนจะเรียกคูท่ี่มีความรู้ระดบัเท่ากันจากกลุ่ม
มาสอนและให้กลับเข้ากลุ่ม และเรียกคู่ต่อไปจากทุกกลุ่มมาสอน จากนัน้ให้ผู้ เรียนทุกคนท า
แบบทดสอบ โดยคะแนนของกลุม่พิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุม่เป็นรายบคุคล 

1.4 เทคนิคการแบง่กลุ่มสมัฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions 
: STAD) พฒันาโดย สลาวิน (Slavin) มีการจดักลุ่มเหมือน TGT แตไ่ม่มีการแข่งขนั โดยให้ผู้ เรียน
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แตล่ะคนตา่งท าข้อสอบ แล้วน าคะแนนพฒันาการหรือคะแนนท่ีดีกว่าเดิมในการสอบครัง้ก่อนของ
แตล่ะคนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่และให้รางวลักลุม่ท่ีได้คะแนนมาก 

1.5 เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) พฒันาโดย จอห์นสัน 
และจอห์นสนั (Johnson and Johnson) สมาชิกในกลุ่มมี 4-5 คน ระดบัความรู้ความสามารถ
ต่างกันใช้ส าหรับผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 โดยผู้สอนท าการสอนทัง้ชัน้เรียน ผู้ เรียนแต่ละ
กลุม่ท างานตามท่ีผู้สอนมอบหมาย คะแนนของกลุม่พิจารณาจากผลงานของกลุม่ 

1.6 เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) พฒันาโดยเอรอนสนัและคณะ (Aronson 
and other) สมาชิกในกลุ่มมี 3-6 คน สมาชิกแตล่ะคนจะรวมกนัเป็นสมาชิกของกลุ่มบ้าน (Home 
group) แบง่งานและหน้าท่ีกนั จากนัน้สมาชิกแตล่ะคนท่ีได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเนือ้หาเร่ือง
เดียวกันจะมารวมกันเป็นสมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญ (Expert group) แล้วสมาชิกกลุ่มบ้านทุกคน
กลบัมาท่ีกลุ่มของตน เร่ิมสอนและถ่ายทอดความรู้สิ่งท่ีตนไปศกึษาร่วมกบัสมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญ
มาจนสมาชิกแตล่ะคนเข้าใจ จากนัน้ประเมินผลเป็นรายบุคคลและน าคะแนนมารวมเป็นคะแนน
กลุม่ 

1.7 เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรง (Co-op-Co-op) พัฒนาโดยคาแกน 
(Kagan) ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ คือ ผู้ เรียนช่วยกนัอภิปรายหวัข้อท่ีจะศึกษา แบ่งเป็นหวัข้อ
ย่อยแล้วจัดผู้ เรียนเข้ากลุ่ม ตามความสนใจ ผู้ เรียนท่ีเลือกศึกษาเร่ืองเดียวกันจะเป็นรวมกลุ่ม
เดียวกนั ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน จากนัน้แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หาคนละ 1 ข้อย่อย 
เพ่ือไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แต่ละคนน าความรู้ท่ีไปศึกษากลับมาถ่ายทอดและรายงานให้
สมาชิกในกลุม่ทราบ และกลุม่รวบรวมผลการศกึษาของทกุคนเข้าเป็นผลงานของกลุ่มเพ่ือน าเสนอ
ตอ่ชัน้เรียน ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่มตอ่ชัน้เรียน การประเมินผลจะสุ่มผู้ เรียนแตล่ะ
กลุ่มให้อธิบายการท างาน ความรู้ และประเมินผลการน าเสนอความรู้ของนกัศึกษาแต่ละคนต่อ
กลุม่ 

1.8 เทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม (Group investigation) พฒันาโดยชาราน
และชาราน (Sharan and Sharan) สมาชิกในกลุ่มมี 2-6 คน แต่ละกลุ่มเลือกหวัข้อท่ีต้องการ
ศึกษาค้นคว้าตามผู้สอนก าหนด จากนัน้สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทัง้กลุ่ม มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและสมาชิกทกุคนช่วยกันศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพ่ือน ามารวมกนั สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเตรียมน าเสนอผลงานของกลุ่มตอ่ชัน้เรียน ประเมินผลจากงาน
ของกลุม่ 
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2. การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) เป็นการ
เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบใดแบบหนึ่ง เฉพาะขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งของการ
เรียนการสอน เช่น อาจจะใช้ในขัน้น า สอดแทรกในขัน้สอนตอนใด ๆ ก็ได้ หรือขัน้สรุป หรือขัน้
ทบทวนหรือขัน้วดัผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามท่ีผู้สอนก าหนด การเรียนการสอนแบบ
ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นวิธีท่ีใช้ช่วงเวลาสัน้ ๆ ในการศกึษาร่วมกัน
เพียง 5-10 นาที จนถึง 1 คาบเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานเป็นกลุ่มร่วมมือชัว่คราว มีการอภิปราย 
ซกัถามก่อนและหลงัเรียนหรือระหว่างการเรียนก็ได้เพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาหรือร่วมกัน
ท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมายของกลุม่ 

Slavin, 1995, อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง (2548, น. 117-118)ได้อธิบายเทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมืออยา่งไมเ่ป็นทางการไว้ดงันี ้

2.1 เทคนิคการพดูรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่มผลดั
กนัพดู เล่าเร่ืองราวตา่ง ๆ เก่ียวกบัหวัข้อท่ีครูก าหนดให้ โดยให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีละคน 
ซึง่ใช้เวลาเทา่ ๆ กนัวนกนัไปเร่ือย ๆ จนครบทกุคน เทคนิคนีเ้หมาะสมกบัการน าเข้าสู่บทเรียน หรือ
สรุปกิจกรรมการเรียนการสอน  

2.2 เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคท่ีคล้ายกบัการพูด
รอบวง แตกต่างกันท่ีเน้นการเขียน การวาดท่ี โดยครูก าหนดค าถาม หรือปัญหาให้กับนักเรียน 
จากนัน้ให้นกัเรียนเขียนค าตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาลงในกระดาษแล้วส่งตอ่ไปยงัสมาชิก
ในกลุม่คนตอ่ไปจนครบทกุคนตามเวลาท่ีก าหนด 

2.3 เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous roundtable) เป็น
เทคนิคท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนค าตอบหรือบนัทึกการคิดพร้อมกัน โดยต่างคนต่างเขียนใน
เวลาท่ีก าหนด 

2.4 เทคนิคการพดูเป็นคู่ (Rally robin) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
พดูตอบ แสดงความคดิเห็นเป็นคู ่เปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนใช้เวลาเทา่ ๆ กนั หรือใกล้เคียงกนั 

2.5 เทคนิคการเขียนเป็นคู ่(Rally table) เป็นเทคนิคการเรียนท่ีคล้ายกบัการ
พดูเป็นคู ่แตก่ารเขียนเป็นคูเ่ป็นการร่วมมือกนัเขียนโดยผลดักนัเขียนหรือวาด 

2.6 เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการตอ่ภาพ (Jigsaw problem solving) เป็น
เทคนิคท่ีสมาชิกแตล่ะคนคดิค าตอบของตนเองไว้ แล้วน าค าตอบของทกุคนมาร่วมกนัอภิปรายเพ่ือ
หาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 
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2.7 เทคนิคคิดคู ่(Think pair share) เป็นเทคนิคท่ีเร่ิมจากปัญหาหรือโจทย์
ค าถาม โดยสมาชิกแตล่ะคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนแล้วน าค าตอบไปอธิบายกบัเพ่ือนเป็นคู ่
จากนัน้จงึน าค าตอบของแตล่ะคูม่าอภิปรายพร้อมกนั 4 คน เม่ือมัน่ใจว่าค าตอบของตนเองถกูต้อง
มากท่ีสดุ จงึน าค าตอบท่ีได้เลา่ให้เพ่ือนฟัง 

2.8 เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนถาม
ค าถามหรือก าหนดโจทย์แล้วให้สมาชิกท่ีนัง่ใกล้กนัร่วมกนัคิดและอภิปรายเป็นคู ่

2.9 เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูตัง้
ค าถามแล้วให้สมาชิกของกลุม่ทกุคน ร่วมกนัคดิ พดู อภิปรายพร้อมกนั 

2.10 เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่และท าคนเดียว (Team-pair–solo) 
เป็นเทคนิคท่ีครูก าหนดปัญหาหรือโจทย์หรือก าหนดงานให้ท า สมาชิกท างานร่วมกันทัง้กลุ่มจน
เสร็จ จากนัน้แบง่สมาชิกเป็นคูใ่ห้ท างานร่วมกนัจนงานเสร็จ ขัน้สดุท้ายให้สมาชิกแตล่ะคนท างาน
เดี่ยวจนส าเร็จ 

3. กลุ่มฐาน (Base group) เป็นลกัษณะของการจดักลุ่มเพ่ือนสนิทให้กบัผู้ เรียน
โดยปกตผิู้ เรียนจะมีกลุม่ของเขาเองอยู่แล้ว แตก่ลุม่ของผู้ เรียนบางครัง้ไม่มีคณุภาพ ผู้ เรียนจะสนิท
กับเพ่ือนท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน ถ้าได้กลุ่มท่ีดีก็เป็นผลดีต่อผู้ เรียนแต่ถ้าได้กลุ่มผู้ เรียนท่ีไม่ดีก็อาจ
น าไปในทางท่ีไมถ่กูต้อง ผู้สอนจงึน าเอามาเป็นประโยชน์ด้วยการจดัเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิทของผู้ เรียน
โดยอาจเร่ิมจากภาคเรียนแรก พอผู้ เรียนเร่ิมรู้จกักันแล้วก็จดักลุ่มให้กับผู้ เรียนประมาณ 6-8 คน
สมาชิกอาจมากกว่าการจัดกลุ่มแบบการร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีผู้ เรียนในกลุ่มท่ีมีลกัษณะ
หลากหลายอยูด้่วยกนั เชน่ ความสามารถ ความสนใจ พืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของพ่อแม่
ตา่งกนั คละทัง้เพศชายและหญิง เม่ือจดักลุม่ผู้ เรียนแล้วผู้สอนจะต้องชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่ากลุ่ม
ของผู้ เรียนมีใครบ้าง เพราะเหตใุดผู้สอนจงึจดักลุม่ให้เขาและผู้ เรียนจะต้องท าอะไรบ้าง ผู้สอนต้อง
จดัเตรียมสถานท่ีให้ผู้ เรียนได้พบกันในช่วงเวลาท่ีก าหนด ผู้สอนต้องแนะน าว่าเม่ือพบกันผู้ เรียน
ต้องท าอะไรบ้าง เช่น ดูแลกันเร่ืองการเรียน เตือนกันและกันเร่ืองการบ้านหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย ท างานให้เสร็จตามเวลา ปรึกษาปัญหาเร่ืองการเรียน การทบทวนเนือ้หาเพ่ือเตรียมตวั
สอบ การเป็นคูค่ิด ให้ค าปรึกษา ให้ก าลงัใจ รับฟังปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเรียนกลุ่มเพ่ือน
กลุม่ฐานอาจอยูด้่วยกนัเป็นปี หรือเม่ือผู้ เรียนไมไ่ด้อยูด้่วยกนัแล้วแตย่งัคงเป็นเพ่ือนกนัการจดักลุ่ม
ครัง้แรกผู้สอนควรเป็นผู้จดักลุ่มให้ผู้ เรียนเอง โดยผู้สอนต้องพยายามอธิบายชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจ 
ให้ทดลองอยูก่บัเพ่ือนกลุม่นีก้่อนแล้วคอ่ยเปล่ียนแปลงภายหลงั เพราะต้องการให้ผู้ เรียนได้ฝึกการ
อยู่ ร่วมกัน รู้จักการปรับตัวเ ข้าหากัน ซึ่งการจัดกลุ่มแบบกลุ่มฐานมีคุณค่าด้านการจัด
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ประสบการณ์การอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี ฝึกการเป็นผู้น า การมีมนษุย์สมัพนัธ์ ความเอือ้
อาทร เอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน แบง่เบาภาระเร่ืองการปกครองของผู้สอน 

Kagan, 1994, อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง (2548, น. 120-121) ได้เสนอแนวคิด 6 
ประการ ท่ีท าให้การเรียนการสอนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. การจดักลุ่ม กลุ่มท่ีเรียนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพควรมีสมาชิกประมาณ 4 
คน ประกอบด้วยผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง กลาง และค่อนข้างต ่า คละเพศหญิงและ
ชายเทา่กนั 

 2. อดุมการณ์ หมายถึง ความมุ่งมัน่ของผู้ เรียนท่ีจะท างานร่วมงาน ต้องมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านีจ้ าเป็นต้องสร้างให้
เกิดขึน้ ผู้ เรียนท ากิจกรรมหลากหลาย เช่น การสร้างความมุ่งมัน่ของกลุ่มท่ีจะท างานร่วมกนั การ
สร้างความมุง่มัน่ของชัน้เรียนท่ีจะชว่ยกนั 

3. การจดัการ เพ่ือให้กลุม่ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีการจดัการท่ีดี 
เพ่ือให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ เช่น การควบคมุเวลาด้วยการก าหนดสญัญาณต่าง ๆ 
ของกิจกรรม 

4. ทักษะทางสังคม เป็นทักษะการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
ชว่ยเหลือกนั ให้ก าลงัใจ และรับฟังความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

5. หลกัการพืน้ฐาน ได้แก่ 
5.1 การช่วยเหลือซึ่งกันและกนั โดยมีแนวคิดว่า เม่ือเราได้รับประโยชน์จาก

เพ่ือน เพ่ือนก็จะได้รับประโยชน์จากเรา ความส าเร็จของกลุม่คือความส าเร็จของแตล่ะบคุคล 
5.2 ยอมรับความสามารถของแตล่ะคนในกลุ่ม ทกุคนมีความส าคญัตอ่กลุ่ม 

และมีสว่นร่วมท าให้การท างานกลุม่ส าเร็จ 
5.3 ทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือกัน ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในงาน

กลุม่เทา่เทียมกนั 
5.4 ตลอดระยะเวลาท่ีท างานกลุม่ทกุคนต้องมีปฏิสมัพนัธ์กนั 

6. รูปแบบของกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการท างานกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย 
ขึน้อยูก่บัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีศกึษา 

จากการศกึษาประเภทของการเรียนแบบร่วมมือของนกัการศกึษาหลายท่าน ผู้วิจยั
สนใจวิธีการเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ คือ เทคนิคการเรียนร่วมกนั (Learning Together) 
เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการทดลอง เพราะนกัเรียนสามารถลงมือปฏิบตัิการ
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ทดลองได้ด้วยตนเอง เน้นการแบง่บทบาทหน้าท่ีกนัอย่างเป็นระบบ และมีการหมนุเวียนหน้าท่ีกนั
จนนกัเรียนทกุคนมีโอกาสได้รับหน้าท่ีนัน้หรือใช้วสัดอุปุกรณ์ได้ครบทุกคน สมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ชว่ยเหลือกนั แลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 

2.4 ข้อดีของการจัดการเรียนแบบร่วมมือ 
ส าหรับข้อดีของการจดัการเรียนแบบร่วมมือได้มีนกัการศกึษากล่าวไว้ ผู้วิจยัสามารถ

สรุปได้ดงันี ้(จนัทรา ตนัติพงศานรัุกษ์ และ สุขเกษม ปิดตานะ, 2544, น. 41; ทิศนา แขมมณี, 
2555, น. 101; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546, น. 158) 

1. นักเรียนมีความพยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายมากขึน้ เป็นผลท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ มีผลงานมากขึน้ การเรียนรู้มีความคงทนมากขึน้ ใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เหตผุลดีขึน้และคดิอยา่งมีวิจารณญาณมากขึน้ 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างระหว่างเพ่ือนสมาชิกดีขึน้ เพราะทกุ ๆ ความร่วมมือใน
การท างานกลุม่ ทกุคนมีสว่นร่วมเทา่เทียบกนั ท าให้เกิดเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียน 

3. พฒันาทกัษะทางสงัคม รู้จกัปรับตวัในการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกัน และพฒันา
ทกัษะการท างานเป็นกลุม่ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

4. ส่งเสริมให้สมาชิกทกุคนมีโอกาสคิด พดู แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ
กระท าอยา่งเทา่เทียมกนั 

5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั เชน่ เด็กเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง 
ท าให้เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึง้ในน า้ใจของเพ่ือนสมาชิก
ด้วยกนั 

6. ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การร่วมคิด การระดมความคิด          
น าข้อมลูท่ีได้มาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกนัคิดหา
ข้อมลูให้มาก คดิวิเคราะห์และเกิดการตดัสินใจ 

2.5 การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
จากการศึกษาความหมายของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน

(Learning Together) ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 4-6 คน ท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกัน (เก่ง กลาง อ่อน) โดยนกัเรียนแตล่ะคนมีบทบาทหน้าท่ีชดัเจน แบ่งหน้าท่ีกันท างาน
และช่วยเหลือกันจนงานกลุ่มส าเร็จ เทคนิคการเรียนร่วมกันเหมาะส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
ล าดบัขัน้ตอนท่ีแน่นอน เช่น การปฏิบตัิการทดลอง การแก้ปัญหา หรือการสรุปผล เพ่ือปลูกฝัง
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยบทบาทหน้าท่ีของ
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สมาชิกในกลุ่มควรมีการหมุนเวียนกัน การตรวจผลงานหรือค าตอบ ครูอาจจะตรวจเองหรือให้
สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนกันตรวจก็ได้ โดยต้องครูเตรียมแนวเฉลยให้ และหลงัจาก
ตรวจผลงานหรือค าตอบแตล่ะกลุ่มแล้ว ครูจะประกาศผลกลุ่มท่ีได้คะแนนสงูสดุ (Adams, 2013, 
p. 12; กณุฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550, น. 99; สวุิทย์ มลูค า และอรทยั มลูค า, 2545, น. 149-150) 

ไสว ฟักขาว (2544, น. 211-214) ได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนัไว้ดงันี ้ 

1. สร้างความรู้สึกพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ให้เกิดขึน้ในกลุ่ม
นกัเรียนซึง่อาจท าได้หลายวิธี คือ 

1.1 ก าหนดเป้าหมายร่วมของกลุ่ม (Mutual Goals) ให้ทุกคนต้องเรียนรู้
เหมือนกนั 

1.2 การให้รางวลัรวม เชน่ ถ้าสมาชิกทกุคนของกลุ่มได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
90 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม (Joint Rewards) สมาชิกในกลุ่มนัน้จะได้คะแนนพิเศษอีกคนละ           
5 คะแนน 

1.3 ให้ใช้เอกสารหรือแหล่งข้อมลู (Share Resources) ครูอาจแจกเอกสารท่ี
ต้องใช้เพียง 1 ชดุ สมาชิกแตล่ะคนจะต้องชว่ยกนัอา่นโดยแบง่เอกสารออกเป็นส่วนๆ เพ่ือท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชิกในการท างานกลุ่ม (Assigned Roles) งานท่ี
มอบหมายแตล่ะงานอาจก าหนดบทบาทการท างานของสมาชิกในกลุ่มแตกต่างกนั หากเป็นงาน
เก่ียวกับการตอบค าถามในแบบฝึกหัดท่ีก าหนด ครูอาจก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มเป็น
ผู้อา่นค าถาม ผู้ตรวจสอบ ผู้กระตุ้นให้สมาชิกชว่ยกนัคดิหาค าตอบและผู้จดบนัทกึค าตอบ 

2. จดัให้มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน (Face-To-Face Interaction) ให้นกัเรียน
ท างานด้วยกนัภายใต้บรรยากาศของความชว่ยเหลือและสง่เสริมกนั 

3. จดัให้มีความรับผิดชอบในส่วนบคุคลท่ีจะเรียนรู้ (Individual Accountability) 
เป็นการท าให้นักเรียนแต่ละคนตัง้ใจเรียนและช่วยกันท างาน ไม่กินแรงเพ่ือน ครูอาจจัด
สภาพการณ์ได้ด้วยการประเมินเป็นระยะ สุ่มสมาชิกของกลุ่มให้ตอบค าถามหรือรายงานผลการ
ท างาน สมาชิกทกุคนจงึต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนของกลุม่ 

4. ให้ความรู้เก่ียวกบัทกัษะสงัคม (Social Skills) การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่าง
ดี นกัเรียนต้องมีทกัษะทางสงัคมท่ีจ าเป็น ได้แก่ ความเป็นผู้น า การตดัสินใจ การสร้างความไว้ใจ 
การส่ือสาร และทกัษะการจดัการกบัข้อขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์ 
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5. จดัให้มีกระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรับปรุงการท างาน
กลุม่ให้ดีขึน้ 

ส าหรับขัน้การจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT) มีนกัการ
ศกึษาหลายทา่นกลา่วไว้ดงันี ้ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

ไสว ฟักขาว (2544, น. 214) ได้กล่าวถึงขัน้การจัดการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) ไว้ดงันี ้

1. ครูและนกัเรียนทบทวนเนือ้หาเดมิ หรือความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
2. ครูแจกแบบฝึกหดัหรืองานกลุ่มให้ทกุลุ่ม กลุ่มละ 1 ชดุเหมือนกนั นกัเรียน

ชว่ยท างานโดยแบง่หน้าท่ีแตล่ะคน เชน่ 
นกัเรียนคนท่ี 1 อา่นค าแนะน า ค าสัง่หรือโจทย์ในการด าเนินงาน 
นกัเรียนคนท่ี 2 ฟังขัน้ตอนและรวบรวมข้อมลู 
นกัเรียนคนท่ี 3 อา่นสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบแล้วหาค าตอบ 
นกัเรียนคนท่ี 4 ตรวจค าตอบ 
เม่ือนกัเรียนท าแตล่ะข้อหรือแตล่ะสว่นเสร็จแล้ว ให้นกัเรียนหมนุเวียนเปล่ียน

หน้าท่ีกนัในการท าโจทย์ข้อถดัไปทกุครัง้จนเสร็จแบบฝึกหดัทัง้หมด 
3. แตล่ะกลุม่สง่กระดาษค าตอบหรือผลงานเพียงชดุเดียว ถือว่าเป็นผลงานท่ี

สมาชิกทกุคนยอมรับ และเข้าใจแบบฝึกหรือการท างานชิน้นีแ้ล้ว 
4. ตรวจค าตอบหรือผลงานให้คะแนนด้วยกลุ่มเองหรือครูก็ได้ กลุ่มท่ีได้

คะแนนสงูสดุจะได้รางวลัหรือตดิประกาศไว้ในบอร์ด 
กณุฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550, น. 99) ได้กลา่วถึงขัน้การจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) ไว้ดงันี ้
1. ผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คนคละเพศ และความสามารถ คือ เก่ง ปาน

กลาง คอ่นข้างเก่ง และออ่น 
2. ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมอภิปรายในเนือ้หาท่ีเรียน จนผู้ เรียนเข้าใจดี หรือ

ทบทวนในเนือ้หาท่ีเรียนไปแล้ว 
3. ผู้สอนแจกใบงาน หรือแบบฝึกหดั หรือบทปฏิบตัิการทดลองให้แตล่ะกลุ่ม

ละผู้สอนอาจจะแจกใบความรู้เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษาด้วยก็ได้ 
4. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม่ดงันี ้
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สมาชิกคนท่ี 1 อ่านค าสัง่ในใบงาน หรืออ่านโจทย์ปัญหา หรืออ่านกิจกรรม
การทดลอง 

สมาชิกคนท่ี 2 ฟังขัน้ตอน จดบนัทึกสรุปในสิ่งท่ีฟัง หรือรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
แก้ปัญหาโจทย์ หรือจดบนัทกึผลการทดลอง 

สมาชิกคนท่ี 3 ตอบค าถาม ตอบปัญหา หรือค านวณหาค าตอบ หรือลงมือ
ปฏิบตักิารทดลอง 

สมาชิกคนท่ี 4 สังเกตตรวจสอบค าตอบ สังเกตการณ์ท าการทดลอง และ
ตรวจสอบบนัทกึผลการทดลองการเก็บข้อมลูของสมาชิกในกลุม่ 

5. สมาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนหน้าท่ี ในกรณีท่ีโจทย์หรือค าถามมีหลายข้อ
หากเป็นการทดลองให้สมาชิกทุกคนได้มีบทบาทในหน้าท่ีตา่ง ๆ สลบักนัไปในการท ากิจกรรมท่ีมี
การทดลองในคาบเรียนคราวตอ่ไป 

6. ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สง่ผลงานกลุม่ กลุม่ละ 1 ชิน้ 
7. ผู้สอนตรวจผลงานหรือค าตอบ หรือรายงานการทดลองของนกัเรียน หรือ

ให้กลุม่ของนกัเรียนตรวจกนัเอง โดยครูมีแนวเฉลยให้ 
8. ครูประกาศผลของกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ 

อรอมุา ค าประกอบ (2551, น. 51-52) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วนเทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) ไว้ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมความพร้อม ครูแนะน าการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียน
ร่วมกนั (LT) และแบง่กลุม่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ละ 6 คน โดยคละความสามารถกนัและเพศ อธิบาย
บทบาทของผู้ เรียนท่ีครูจะประเมินโดยการสงัเกตขณะเรียน 

2. ขัน้ให้ความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
3. ขัน้ท ากิจกรรมกลุม่ ครูแจกแบบฝึกหดัหรืองานในกลุ่มละ 1 ชดุ เหมือนกนั

ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ร่วมกนั โดยท่ีผู้ เรียนแตล่ะคนมีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีดีรับหมอบหมายจากกลุม่ 
4. ขัน้น าเสนอผลงานและตรวจสอบผลงาน 
5. ขัน้สรุปความรู้ 
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จนัทิมา รัตนวาร (2557, น. 14) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วนเทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) ไว้ดงันี ้

1.  ขั น้ เต รียม  จัดกลุ่มนัก เ รียนเ ป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  4-5 คน คละ
ความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ครูชีแ้นะเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะการเรียนร่วมกัน แจ้ง
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

2. ขัน้สอน ครูทบทวนความรู้เดิม สอนเนือ้หาใหม่ มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ท างานร่วมกนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

3. ขัน้กิจกรรมกลุ่ม สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบง่หน้าท่ีในการท างานกลุ่มอย่าง
ชดัเจน และปฏิบตัิกิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย แต่ละกลุ่มส่งผลงานกลุ่มเพียง 1 ชิน้ ซึ่ง
ทกุคนในกลุม่จะได้คะแนนเทา่กนัโดยสมาชิกแตล่ะคนหมนุเวียนหน้าท่ีกนัในกิจกรรมถดัไป 

4. ขัน้ตรวจสอบ ครูตรวจสอบผลงานกลุ่ม สุ่มตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ
ค าตอบหรือผลงาน หรือมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน นักเรียนได้
คะแนนจากการทดสอบนัน้และไมน่ ามารวมกบัคะแนนกลุม่ 

5. ขัน้สรุปบทเรียน ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน แจ้งผลคะแนนและให้
รางวลัแก่กลุม่ท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสดุ ให้ก าลงัใจกบักลุ่มอ่ืน ๆ พร้อมเสนอและข้อบกพร่องในการ
ท างานกลุม่ท่ีควรปรับปรุง 

จากการศกึษาขัน้การจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) จาก
นกัการศึกษาทัง้ 4 ท่านพบว่า มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เปรียบเทียบขัน้การจัดการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) ของนกัการศกึษาไว้ ดงัตาราง 3 และได้สรุปขัน้
การจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (LT) เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้
ไว้  4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
1.1 ครูแบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มละประมาณ 4-6 คน ซึ่ง

แตล่ะคนมีความสามารถแตกตา่งกนั (เก่ง กลาง ออ่น) 
1.2 นกัเรียนและครูร่วมกนัทบทวนความรู้เดมิ 

2. ขัน้ให้ความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
3. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ครูแนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง

และปลอดภยั โดยการสาธิตขัน้ตอนการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละชนิดอย่างละเอียด หรือใช้
ค าถามเพ่ือทดสอบความรู้เดมิของนกัเรียน 
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3.1 ครูแจกใบงานหรือบทปฏิบตักิารทดลองให้แตล่ะกลุม่ 
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ คนท่ี 1 

ชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรม คนท่ี 2 เตรียมอปุกรณ์ คนท่ี 3 ลงมือปฏิบตัิการ คนท่ี 4 จดบนัทึก
ผล และ คนท่ี 5 ตรวจสอบผล ซึ่งในแต่ละกิจกรรมสมาชิกในกลุ่มจะหมุนเวียนหน้าท่ีกันท า
กิจกรรมการทดลองในคราวถัดไป ท าให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้ท าหน้าท่ีจนครบ ซึ่งในแต่ละ
กิจกรรมการทดลองสมาชิกทกุคนจะได้เรียนรู้และปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั 

4. ขัน้สรุปและประเมินผล 
4.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ผลงานกลุม่ละ 1 ชิน้ ซึง่เป็นผลงานท่ีกลุม่ยอมรับ 
4.2 ครูตรวจผลงาน หรือค าตอบ หรือรายงานการทดลองของนกัเรียน หรือให้

กลุม่ของนกัเรียนตรวจกนัเอง โดยครูมีแนวเฉลยให้ 
4.3 ครูประกาศผลของกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ 
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จากการศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการ  (หน้า 15-18) และการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (หน้า 34-40) จะเห็นได้ว่ามีความสมัพนัธ์กนั 
และสามารถเช่ือมโยงกนัได้ ผู้วิจยัจึงผนวกขัน้ตอนท่ีสมัพนัธ์กนัเข้าด้วยกนัเป็นขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั ซึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 2 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน คือ การสร้างความสนใจ แรงจูงใจในการท าการทดลอง 
ครูชีแ้จงจดุประสงค์ และแนะน าเร่ืองท่ีจะฝึกปฏิบตัิ โดยครูอาจสาธิตวิธีการปฏิบตัิในบางขัน้ตอน
เพ่ือเป็นแบบอยา่ง 

2. ขัน้การให้ความรู้พืน้ฐาน คือ ครูแนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ี
ถกูต้องและปลอดภัย โดยการสาธิตขัน้ตอนการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละชนิดอย่างละเอียด 
หรือใช้ค าถามเพ่ือทดสอบความรู้เดมิของนกัเรียน 

3. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ครูใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน แล้วให้
นกัเรียนร่วมกนัวางแผน โดยนกัเรียนต้องแบง่บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะคน ได้แก่ 1) ฝ่าย
ชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรม 2) ฝ่ายเตรียมอปุกรณ์ 3) ฝ่ายลงมือปฏิบตัิการ 4) ฝ่ายจดบนัทึกผล 
และ 5) ฝ่ายตรวจสอบผล ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการทดลองนกัเรียนจะต้องหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ี
กนัปฏิบตัิกิจกรรมการทดลองในครัง้ถดัไป และเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรมการทดลองทุกครัง้ให้นกัเรียน
แต่ละกลุ่มพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับผลการทดลอง และทักษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมและให้ค าปรึกษาตลอดการ
ปฏิบตักิารทดลอง  

4. ขัน้สรุปและอภิปรายผล คือ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการทดลอง และ
วิธีการหรือขัน้ตอนการใช้อปุกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้องและปลอดภยั 

5. ขัน้ประเมินผล คือ ครูจัดกิจกรรมเพ่ือทดสอบความรู้นักเรียน โดยการแจก
หมายเลข 1-4 ให้นกัเรียนทุกกลุ่ม ทุกคนจะมีหมายเลขประจ าตวัของตนเอง จากนัน้ครูสุ่มหยิบ
บตัรหมายเลขของครู ถ้าตรงกบัหมายเลขใดให้ตวัแทนหมายเลขนัน้ของแตล่ะกลุ่มออกมาแข่งขนั
กนัปฏิบตัทิกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีครูก าหนดให้ ตวัแทนกลุม่คนใดสามารถท าได้ถกูต้อง
และรวดเร็วท่ีสดุจะได้คะแนนโบนสัเป็นคะแนนของกลุม่ 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัตกิาร

ที่เน้นเทคนิค 
การเรียนร่วมกัน 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขัน้ปฏิบตักิาร
ทดลอง 

3. ขัน้สรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขัน้ให้ความรู้
พืน้ฐานที่เก่ียวข้อง 

3. ขัน้กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 

4. ขัน้สรุปและ
อภปิรายผล 

 

5. ขัน้ประเมินผล 
 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขัน้ให้ความรู้พืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 

3. ขัน้กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 

4. ขัน้สรุปและ
ประเมินผล 
 

ขัน้ตอนการจดัการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการ
เรียนร่วมกนั (LT) 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้
ด้วยบทปฏิบตักิาร 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จารุวรรณ ใจอ่อน (2550, น. 52-54) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 

Learning Together โดยใช้การเสริมแรงท่ีมีต่อความรับผิดชอบด้านการเรียน และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี กลุ่มตวัอย่างได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT โดยใช้การเสริมแรงท่ีมีตอ่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการ
เรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT โดยใช้การเสริมแรงท่ีมีตอ่ความรับผิดชอบด้าน
การเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และมีพฤตกิรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนโดยรวม และรายด้านทกุด้าน เพิ่มขึน้จาก
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนสงู
กวา่นกัเรียนกลุม่เรียนรู้ตามปกตอิย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สวรส ผลเล็ก (2550, น. 70-73) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชัน้ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT) เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jisaw 
2) เทคนิคการแบ่งกลุ่มตามผลสมัฤทธ์ิ (STAD) เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 
และเทคนิคแบง่กลุม่ชว่ยรายบคุคล (TAI) กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนฉิมพลี จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิค มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อรอุมา ค าประกอบ (2551, น. 89-91) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคเรียนร่วมกันท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จงัหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2550 จ านวน 36 คน  โดยใช้แผนการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเรียน
ร่วมกนัจ านวน 7 แผน แบบทดสอบคูข่นานวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีจ านวน 60 ข้อ และ
แบบประเมินพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเรียนร่วมกนัหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 และพฤตกิรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
เรียนร่วมกนัสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

จนัทิมา รัตนวาร (2557, น. 72-76) ได้ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเรียนร่วมกันท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนตราษตระการคณุ จงัหวดัตราด จ านวน 43 คน ผลการวิจยั
พบว่านักเ รียนท่ีไ ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนร่วมกันมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เร่ืองความนา่จะเป็น หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 คา่ดชันีประสิทธิผลของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเท่ากบั 
0.6301 แสดงว่านกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึน้ 0.6301 คิดเป็นร้อยละ 63.01 
นกัเรียนสอบผ่านเกณฑ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้มากกว่าร้อยละ 50 ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 และนกัเรียนมีเจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

Karacop and Doymus (2013, pp. 186–203) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบ
ร่วมมือและการเรียนด้วยเทคนิคแอนิเมชั่น ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ ในวิชาเคมีทัว่ไป เร่ือง พนัธะเคมี และ เร่ือง ลกัษณะอนภุาค
ของสสาร โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยวิธีจิ๊กซอว์ กลุม่ท่ี 2 เรียนด้วยเทคนิคแอนิเมชัน่ และกลุ่มท่ี 3 เรียนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า
นกัศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอนิเมชัน่และแบบจิ๊กซอว์มีประสิทธิภาพมากกว่า
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิและพบวา่นกัเรียนมีความเข้าใจท่ีถกูต้องในเนือ้หาวิชามากขึน้ 

Sulisworo and Suryani (2014, pp. 58-64) ได้ศึกษาเก่ียวกับจุดอ่อนของความ
เข้าใจเก่ียวกับวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจยั
พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถท าให้นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมี
แรงจงูใจในการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ท่ีดีขึน้ 

จากงานวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียน
ร่วมกนั (Learning Together) สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนมีเจตคติและแรงจงูใจในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงูขึน้ นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้นกัเรียนเกิด
พฤตกิรรมการท างานกลุม่ได้ เพราะนกัเรียนมีโอกาสได้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัการช่วยเหลือเพ่ือน
ในกลุ่ม เพ่ือให้ผลงานกลุ่มส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกนัสามารถสง่เสริมความสามารถในการท างานเป็นทีมได้ 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายของทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้มีนักการ
ศกึษาหลายทา่นให้ความหมายของทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ไว้หลากหลาย พอสรุปได้ว่า
ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง อย่างคล่องแคล่ว มีความช านาญ มีความละเอียดรอบคอบ เพ่ือ
สามารถท าการทดลองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการใช้ ตลอดจนการ
เก็บรักษาและถนอมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้นานท่ีสุด (จิรพรรณ์ ทะเขียว, 
2543, น. 7; ทบวงมหาวิทยาลยั, 2525, น. 134; บุญมี พนัธุ์ไทย, 2544, น. 205; วิมล           
ส าราญวานิช, 2532, น. 104) 

นอกจากนีย้ังมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายท่ีเก่ียว ข้องกับทักษะการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า  ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการทดลองได้ อย่างคล่องแคล่ว 
ช านาญ และส าเร็จรุร่วงด้วยดีในเวลาอนัสัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการเก็บรักษา เช่น 
ทักษะในการติดตัง้เคร่ืองมือ ทักษะในการใช้เคร่ืองมือ ทักษะในการท าการทดลอง เป็นต้น    
(วฒัน์ รอดเกิด, 2533, น. 36; สวุฒัก์ นิยมค้า, 2531, น. 299-300) 

จากความหมายของทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง คลอ่งแคลว่จนเกิดความช านาญ และค านงึถึงความปลอดภยัของการ
ปฏิบตักิารทดลองทัง้ตอ่ตนเองและเพ่ือนในกลุม่ รวมถึงการเก็บรักษาอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

3.2 ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียน 
ทบวงมหาวิทยาลัย (2525, น. 136-188) กล่าวถึงทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ท่ีส าคญั ๆ มีดงันี ้
1. ทกัษะในการวดั คือ ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์วดัอุณหภูมิ ทกัษะการใช้ไม้

บรรทดั วอเนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์ วดัความยาว ความกว้างและความหนาของวตัถ ุ
และวิธีการอ่านคา่ท่ีวดัได้ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวดันัน้จะมีความละเอียดแตกตา่งกนั การจะเลือกใช้
อปุกรณ์ชนิดใดนัน้ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้วดัว่าต้องการค่าท่ีวดัได้มีความละเอียดมากน้อย
เพียงใด 

2. ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ หมายถึง การใช้เทอร์มอมิเตอร์อย่างถกูวิธีจะต้อง
ให้กระเปาะเทอร์มอมิเตอร์สมัผสักบัสิ่งท่ีต้องการจะวดั แตจ่ะต้องไม่สมัผสักบัข้างหรือก้นภาชนะ 
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ในการอ่านอณุหภูมิจากขีดบอกระดบับนแท่งเทอร์มอมิเตอร์นัน้ จะต้องให้สายตมองดอูยู่ในระดบั
เดียวกบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ เม่ือใช้เทอร์มอมิเตอร์เสร็จแล้วจะต้องท าความสะอาดและเช็ด
ให้แห้งจงึเก็บเข้าท่ี การใช้เทอร์มอมิเตอร์มีข้อควรระวงัดงันี ้

1) ก่อนใช้เทอร์มอมิเตอร์ต้องดขีูดบอกอณุหภูมิสงูสดุ และต ่าสดุเสียก่อนเพ่ือ
จะได้น าไปใช้วดัคา่อณุหภูมิในระหว่างช่วงสูงสุดและต ่าสุดเท่านัน้ ถ้าใช้วดัอณุหภูมิท่ีสงูเกินกว่า
ระดบัอณุหภมูิสงูสดุจะท าให้เทอร์มอมิเตอร์แตก 

2) ไม่ควรใช้เทอร์มอมิเตอร์คนสารแทนแท่งแก้ว เพราะอาจท าให้กระเปาะ
ของเทอร์มอมิเตอร์แตก หรือท าให้ขีดบอกระดบัอุณหภูมิบนเทอร์มอมิเตอร์มีรอยยิม้หรือลบเลือน
ไป ท าให้ยากแก่การอา่น 

3) หากเทอร์มอมิเตอร์ชนิดบรรจุด้วยปรอทแตก ให้ใช้กระดาษตกัปรอทใส่
ขวดปิดจกุไว้เพ่ือปอ้งกนัการฟุ้งกระจาย อย่าใช้มือหยิบปรอทเพราะปรอทสามารถซึมผ่านผิวหนงั
ได้ นอกจากนีป้รอทสามารถระเหยเป็นไอได้ และเป็นพิษอยา่งมาก 

3. ทักษะในการชั่ง เคร่ืองชั่งท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการมีหลายชนิด แต่ละชนิด
สามารถชัง่น า้หนกัได้มากน้อยแตกต่างกัน เคร่ืองชัง่บางชนิดสามารถชัง่ได้ครัง้ลพมาก ๆ แต่บาง
ชนิดก็ชัง่ได้ไม่เกิน 200 กรัม ฉะนัน้จึงไม่ควรชัง่ให้เกินขีดจ ากดัของเคร่ืองชัง่แตล่ะเคร่ือง เพราะจะ
ท าให้เคร่ืองช ารุด การชัง่ท่ีถกูวิธีและการเก็บรักษาเคร่ืองชัง่จะช่วยให้เคร่ืองชัง่มีอายกุารใช้งานได้
นาน  เคร่ืองชัง่ท่ีใช้ในห้องปฏิบตักิารสว่นมากมี 2 แบบ 

3.1 ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง หมายถึง การใช้เคร่ืองชัง่สปริงท่ีถูกวิธี โดย
วตัถท่ีุจะชัง่ต้องไมเ่กินขีดสงูสดุของเคร่ืองชัง่ แล้วตรวจสอบอยูว่า่ปุ่ มโลหะอยู่ท่ีขีดศนูย์ของสเกลทัง้
สอง ถ้าปุ่ มโลหะไม่ตรงไม่ตรงขีศ้นูย์ให้บนัทึกความคลาดเคล่ือน ส าหรับในการอ่านสเกลให้ตาอยู่
ในระดบัเดียวกนักบัปุ่ มโลหะ 

3.2 ทักษะการใช้เคร่ืองชั่งแบบสามคาน มี 2 ชนิด คือ ชนิดจานเดียว และ
ชนิด สองจาน หมายถึง การใช้เคร่ืองชัง่แบบสามคานท่ีถกูวิธี โดยผู้ ใช้ต้องชัง่ตรงหน้ากึ่งกลางของ
เคร่ืองชัง่ และท าการปรับศนูย์ของเคร่ืองชัง่ก่อน จากนัน้วางวัตถุบนจุดกึ่งกลางจานทางซ้ายมือ
ของเคร่ืองชัง่ และวางตุ้มน า้หนกับนจดุกึ่งกลางจานทางขวามือของเคร่ืองชัง่เสมอ และควรวางตุ้ม
น า้หนกัให้รวมกันเป็นกกลุ่มอยู่ตรงจุดกึ่งกลางจาน ในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองชั่งแบบจานเดียวให้วาง
วตัถท่ีุจะชัง่บนจานและเล่ือนตุ้มน า้หนกัด้านขวามือ ห้ามวางสารบนจานเคร่ืองชัง่โดยตรง ในการ
หยิบตุ้มน า้หนกัต้องใช้ท่ีคีบเสมอ เพราะจะท าให้ตุ้มน า้หนกัเกิดสนิมหรือสึกกร่อนได้ ปรับเคร่ืองชัง่
ให้สมดุล โดยการเปล่ียนตุ้มน า้หนักบนสเกลของเคร่ืองชั่ง จนกระทั่งเข็มชีส้เกลศูนย์ อ่านค่า
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น า้หนกั และจดบนัทึกผลโดยค านึงถึงเลขนยัส าคญัด้วย เม่ือชัง่เสร็จแล้วต้องเก็บตุ้มน า้หนกัเข้า
ต าแหน่งเดิมและน าวตัถุหรือสารออกจากจานให้หมด แล้วหนุนจานรองเคร่ืองชั่งด้วยจุกยางใต้
แกนจาน เพ่ือปอ้งกนัการกระดก พร้อมทัง้ท าความสะอาดเคร่ืองชัง่ก่อนน าไปเก็บ 

4. ทกัษะในการวดัปริมาตร ได้แก่  
4.1 การใช้กระบอกตวง หมายถึง กระบอกตวงใช้วดัปริมาตรของของเหลว

เพ่ือน าไปใช้งานท่ีไม่ต้องการความละเอียดหรือความถกูต้องในการวิเคราะห์มากนกั กระบอกตวง
มีขนาดตา่ง ๆ กนั ตัง้แต ่5 มิลลิลิตร จนถึง 2 ลิตร กระบอกตวงท่ีมีขนาดเล็กจะมีขีดวดัปริมาตรท่ี
ละเอียดมากกวา่ขนาดใหญ่ ดงันัน้ในการวดัปริมาตรของของเหลว จึงควรค านึงขนาดของกระบอก
ตวงและปริมาณของของเหลวท่ีต้องการจะวดัด้วย ในการอ่านปริมาตรจากกระบอกตวงนัน้ให้อ่าน
ขีดปริมาตรท่ีสว่นโค้งต ่าสดุของพืน้ผิวของของเหลวในระดบัสายตา 

4.2 การใช้ปิเปต หมายถึง ปิเปิตใช้วดัปริมาตรของของเหลวได้ละเอียดและ
ถกูต้อง มีหลายชนิดและมีขนาดตา่ง ๆ กนั ตัง้แต ่1 มิลลิลิตร จนถึง 100 มิลลิลิตร 

4.3 การใช้บิวเรต หมายถึง ใช้วดัปริมาตรของของเหลว แตมี่ก๊อกส าหรับเปิด
ปิดเพ่ือบงัคบัการไหลของของเหลวเพ่ือให้ได้ปริมาตรตามต้องการได้ 

4.4 การใช้ขวดปริมาตร หมายถึง ใช้เตรียมสารละลายมาตรฐานเพ่ือให้ได้
ความเข้มข้นท่ีแน่นอน ขวดนีจ้ะมีขีดบอกปริมาตรอยู่ท่ีคอขวด ดังนัน้ในการตวงปริมาตรของ
สารละลายต้องให้สว่นโค้งต ่าสดุของพืน้ผิวของสารละลายจรดกบัขีดปริมาตร 

4.5 การใช้หลอดฉีดยา หมายถึง การกดก้านสูบลงไปจนสุดเพ่ือไล่อากาศ
ภายในกระบอกสูบออกให้หมด แล้วจุ่มปลายหลอดลงในสารละลายค่าย ๆ ดึงก้านสูบขึน้เพ่ือดู
สารละลายตามปริมาตรท่ีต้องการ ถึงดงึก้านขึน้มาแล้วมีฟองอากาศเกิดขึน้ภายในหลอด จะต้อง
กดก้านสูบลงไปจนสดุใหม่เพ่ือไล่อากาศออกให้หมด แล้วจึงดดูสารละลายเข้าไปในหลอดฉีดยา
อีกครัง้หนึง่ เม่ือใช้หลอดฉีดยาเสร็จแล้วจะต้องรีบล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 

5. ทกัษะในการใช้ตะเกียง ได้แก่  
5.1 ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ หมายถึง การใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ท่ี

ถูกต้องและปลอดภัย โดยต้องส ารวจดสูภาพก่อนใช้ทุกครัง้ ไส้ตะเกียงจะต้องอยู่ในสภาพดีและ
ปรับระดบัให้เหมาะสมได้ ก่อนจดุตะเกียงควรเตรียมสารตา่ง ๆ ให้พร้อมเสียก่อน แล้วเม่ือใช้เสร็จ
แล้วควรดบัไฟทนัทีโดยใช้ฝาปิด ไมค่วรให้ปากเป่า 

5.2 ทกัษะการใช้ตะเกียงบนุเสน หมายถึง การใช้ใช้ตะเกียงบนุเสนท่ีถกูต้อง
และปลอดภยั โดยใช้สายยางตอ่แก๊สจากก๊อกแก๊สเข้าตะเกียง ปรับหมนุวงแหวน ไม่ใช้อากาศเข้า 
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และเปิดก๊อกแก๊สเข้าในตะเกียง และจดุไม้ขีดไฟจอ่ท่ีริมหวัตะเกียง โดยเปลวไฟขณะนีจ้ะมีสีเหลือง
เขมา่ด า ซึง่ไมเ่หมาะท่ีจะใช้เพราะความร้อนต ่า ออกซิเจนเข้าไมเ่พียงพอ จะท าให้ภาชนะมีเขม่าด า
ติด แก้ไขโดยค่อย ๆ ปรับหมุนวงแหวนให้อากาศเข้ามาในท่อตะเกียงจนกระทัง่เปลวไฟเป็นสีน า้
เงินออ่น ๆ 

6. ทกัษะในการใช้สารเคมี ได้แก่  
6.1 การตกัสาร หมายถึง ควรตกัสารอย่างระมดัระวงัอย่าให้สารเคมีมีมลทิน

จากสารอ่ืน ๆ ควรใช้ช้อนตกัสาร ควรล้างช้อนทกุครัง้เม่ือจะน าไปตกัสารชนิดอ่ืน 
6.2 การรินสาร หมายถึง การเทหรือรินสารจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง 

จะต้องมีความระมดัระวงัและถกูวิธี เพ่ือความปลอดภัย ในการรินสารละลายนัน้ควรให้ปากขวด
สัมผัสกับภาชนะท่ีรองรับ เพ่ือป้องหันไม่ให้ของเหลวไหลลงมาข้างขวดได้ หรือใช้แท่งแก้วเป็น
ตวัน าทางให้สารละลายไหลลงมา 

7. ทักษะในการคนสาร หมายถึงการผสมตัวละลายเข้ากับตัวท าละลาย ถ้า
ภาชนะตา่งชนิดกนัการคนสารจะตา่งกนัออกไป เชน่ การคนสารละลายในบีกเกอร์ ควรใช้แท่งแก้ว
คนและพยายามอย่าให้แท่งแก้วกระทบก้นหรือด้านข้างของบีกเกอร์ การคนสารละลายในขวดรูป
ชมพู ่ควรใช้มือจบัปากขวดแล้วหมนุด้วยข้อมือ เป็นต้น 

8. ทกัษะในการต้มสาร หมายถึง การต้มของเหลวสามารถท าได้โดยใช้ภาชนะ
ชนิดตา่ง ๆ เชน่ หลอดทดลอง บีกเกอร์ เช่น ในการต้มของเหลวในหลอดทดลองนัน้มีอนัตรายท่ีสดุ
จงึควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ จงึควรใช้ท่ีจบัหลอดทดลอง และควรใช้ไฟออ่น ๆ เป็นต้น 

9. ทกัษะในการกรอง หมายถึง การเลือดขนาดและพบักระกรองท่ีถกูต้อง โดยพบั
เป็นคร่ึงวงกลมก่อนแล้วพบัอีกครัง้หนึ่งให้เหลือเพียงหนึ่งในส่ีของวงกลมให้ริมกระดาษเหล่ือมกัน
เล็กน้อย แล้วคล่ีกระดาษกรองเป็นรูปกรวย 

10. ทกัษะการใช้อินดิเคเตอร์ หมายถึง การใช้กระดาษลิตมสัดกูารเปล่ียนสีของ
ความเป็นกรดเบส 

11. ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ หมายถึง การใช้กล้องจุลทรรศน์ท่ีถูกต้อง 
ปลอดภัย รู้ขัน้ตอนในการเก็บรักษา สามารถบอกส่วนประกอบและหน้าท่ีการใช้งานของกล้อง
จลุทรรศน์ได้ถกูต้อง คลอ่งแคลว่ 

12. ทักษะการเตรียมสไลด์สดเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ หมายถึง การ
เตรียมสไลด์สดท่ีถกูต้อง ปลอดภยั เร่ิมด้วยการน าสไลด์ท่ีสะอาด และแห้งมาวางบนโต๊ะใช้หลอด
หยดดดูน า้แล้วหยดน า้ลงไปตรงกลางแผ่นสไลด์ประมาน 1-2 หยด จากนัน้น าตวัอย่างท่ีต้องการ
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ศกึษาวางบนหยดน า้แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ โดยไม่ให้ฟองอากาศเข้า เม่ือปิดแล้วควรเช็ดน า้
ท่ีออกมานอกกระจกปิดสไลด์ให้แห้ง 

13. ทกัษะการย้อมสีเนือ้เยือ้ หมายถึง ถ้าต้องการเห็นรูปร่างและโครงสร้างของ
เซลล์ให้ชดัเจนต้องอาศยัวิธีการย้อมสีด้วยสารเคมีตา่ง ๆ 

14. ทักษะการใช้เคร่ืองจ่ายไฟ หมายถึง การ ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าวิธีตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมกบังาน 

15. ทกัษะการใช้เคร่ืองมือวดัประแสและความต่างศกัย์ไฟฟ้า หมายถึง การใช้
โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ได้อยา่งถกูต้อง คลอ่งแคลว่และปลอดภยั 

บญุมี พนัธุ์ไทย (2544, น. 206-210) ได้แบง่ทกัษะการปฏิบตัไิว้ 29 ทกัษะ ดงันี ้
1. ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ หมายถึง การใช้และอ่านเทอร์มอมิเตอร์อย่างถูก

วิธี คือ กระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ต้องสมัผสักบัสิ่งท่ีต้องการวดั ไม่สมัผสักบัด้านข้างและก้นภาชนะ 
ขณะอ่านสายตาต้องอยู่ในระดบัเดียวกนักบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ และเม่ือให้เสร็จแล้วควร
ท าความสะอาดเช็ดให้แห้ง แล้วเก็บเข้าท่ี 

2. ทกัษะการใช้ตาชัง่ หมายถึง ความสามารถท่ีใช้ตาชัง่อย่างถกูวิธี คือปรับศนูย์
ก่อนใช้ ขณะชัง่น า้หนกัคอ่ย ๆ เล่ือนตุ้มน า้หนกัจนตาชัง่สมดลุ และอา่นคา่น า้หนกัได้ถกูต้อง 

3. ทักษะการใช้ตาชัง่สปริง หมายถึง ต้องให้ตาชัง่ในแนวดิ่งอ่านหน่วยน า้หนัก
เป็นกรัมหรือนิวตนั ขณะอ่านตาต้องอยู่ในระดบัเดียวกบัปุ่ มโลหะบอกค่าน า้หนกั ถ้าต้องใช้ตาชัง่
สปริงในแนวอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบแรงดงึต้องรักษาทิศทางให้อยูใ่นแนวเดียวกนั 

4. ทักษะการใช้ตะเกียง หมายถึง ความสามารถในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์
อยา่งถกูวิธี คือ ก่อนใช้ต้องตรวจสอบสภาพก่อนทกุครัง้ ไม่จดุตะเกียงก่อนท่ีจะเตรียมสารให้พร้อม
ปรับไส้ให้สูงพอเหมาะ เตรียมกระป๋องทรายส าหรับทิง้ก้านไม้ขีดไฟท่ีจุดแล้ว เม่ือเลิกใช้ต้องดบั
ตะเกียงทนัที โดยใช้ฝาครอบไมใ่ช้ปากเป่า 

5. ทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร หมายถึง การตวงสารให้ปริมาณถกูต้อง คือ ตกัสาร
แตล่ะครัง้ปาดช้อนเพียงครัง้เดียว ไม่กดสารในช้อนก่อนปาด เม่ือตกัแล้วท าความสะอาดช้อนและ
ท าให้แห้งก่อนตกัสารชนิดอ่ืน ไมต่กสารในขณะท่ียงัร้อน 

6. ทกัษะการใช้ไม้หนีบ หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้ไม้หนีบได้ถกูวิธี คือ หนีบ
ท่ีระยะประมาณ 1/3 จากปากหลอดทดลอง เม่ือหนีบบีกเกอร์หรือถ้วยกระเบือ้งต้องหนีบให้ลึก 
ขณะถือไมอ่อกแรงกดไม้หนีบ ถ้าใช้กบัขาตัง้เพ่ือหนีบเทอร์มอมิเตอร์ต้องใช้เศษผ้าหรือกระดาษหุ้ม
เทอร์มอมิเตอร์ให้แนน่เสียก่อน 
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7. ทักษะการใช้หลอดฉีดยา หมายถึง การใช้หลอดฉีดยาอย่างถูกวิธี คือ จุ่ม
ปลายหลอดลงในของเหลว กดก้านสบูให้ชิดกับกระบอกสูบเพ่ือไล่ฟองอากาศ ดงึก้านสบูขึน้เพ่ือ
ดดูของเหลวขึน้มาอา่นปริมาตรโดยให้ตาอยูร่ะดบัพอดีกบัขีดบอกปริมาตร ถ้ามีฟองอากาศต้องกด
ก้านหลอดลงไปใหม่ ใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาด ท าให้แห้ง เม่ือจะใช้ดดูของเหลวชนิดอ่ืนต้องล้าง
ให้สะอาดก่อนทกุครัง้ 

8. ทักษะการใช้หลอดหยด หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้หลอดหยดได้ถูกวิธี 
คือ ดดูของเหลวให้มีปริมาณใกล้เคียงกบัท่ีต้องการใช้ คอ่ย ๆ บีบจกุยางเพ่ือให้ของเหลวหยดทีละ
หยดอย่างสม ่าเสมอ ล้างหลอดหยดให้สะอาดทันท่ีสะบดัให้แห้ง ถ้าจะใช้ดูดสารหลายชนิดต้อง
ล้างให้สะอาดก่อนทกุครัง้ 

9. ทักษะการใช้กรดและเบส หมายถึง การใช้กรด -เบส ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภยั คือ รินกรดหรือเบสใส่ในภาชนะท่ีสะอาดและแห้ง ขณะรินหนัภาชนะท่ีใส่กรด-เบส ด้าน
ท่ีมีป้ายฉลากขึน้ข้างบน ไม่รินน า้ลงในกรด ถ้ากรดหกรดร่างกายต้องรีบล้างด้วยน า้ทนัที ถ้ากรด
หกรดพืน้ให้โปรยด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ถ้าเบสกรดให้ล้างด้วยกรดอะซิติกเจือจาง 
แล้วล้างด้วยน า้อีกครัง้หนึง่ 

10. ทกัษะการใช้กระดาษทดสอบกรดและเบส หมายถึง ความสามารถท่ีจะรู้จกั
ใช้กระดาษอินดิเคเตอร์ชนิดตา่ง ๆ คือ มือท่ีหยิบต้องสะอาดปราศจากกรดและเบส หยิบทีละแผ่น
องัท่ีปากหลอดโดยไม่ให้สมัผสักับหลอด ถ้าจะทดสอบของเหลวให้วางกระดาษอินดิเคเตอร์บน
ถ้วยกระเบือ้ง ใช้แทง่แก้วจุม่ของเหลวมาแตะ 

11. ทกัษะการใช้แวน่ขยาย หมายถึง การถือแว่นขยายให้ชิดกบัตาข้างหนึ่ง ระวงั
การขดูขีด ให้แล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

12. ทกัษะการใช้กล้องจลุทรรศน์อยา่งง่าย หมายถึง ความสามรถในการใช้กล้อง
จลุทรรศน์ได้อย่างถูกวิธี คือ วางแผ่นสไลด์บนแท่นให้วตัถท่ีุต้องการศึกษาตรงกับช่องบนแท่นกด
ทบัให้แน่นด้วยท่ีหนีบทัง้สองข้าง ปรับกระจกเงาให้แสงสะท้อนมาท่ีวัตถุบนสไลด์ หมุนปุ่ มปรับ
ภาพหยาบตามเข็มนาฬิกาเพ่ือปรับเลนส์ตาลงไปจนต ่าสดุเกือบถึงกระจกสไลด์ มองวตัถผุ่านเลนส์ 
พร้อมทัง้ค่อย ๆ หมุนปุ่ มปรับภาพละเอียดทวนเข็มนาฬิกา เพ่ือปรับระยะเลนส์ทีละน้อยจน
มองเห็นวตัถชุดัเจน ถ้ายงัไมเ่ห็นภาพให้เล่ือนต าแหนง่สไลด์ปรับระยะใหมอี่กครัง้ 

13. การใช้กล้องโทรทัศน์อย่างง่ าย หมายถึง  ความสามารถในการใช้
กล้องโทรทศัน์อย่างถกูวิธี คือ เล่ือนเลนส์ทัง้ 2 อนัออกห่างจากกัน จบัรางกล้องตรงระยะกึ่งกลาง
ของราง ยกขึน้ให้เลนส์อยู่ระดบัตา เม่ือมองวตัถุท่ีอยู่ไกลให้มองผ่านเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกัสสัน้ 
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แล้วเล่ือนเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัยาวไปมาจนเห็นภาพชดั ระวงัการขูดขีดเลนส์ในการท าความ
สะอาด ให้ใช้ล าลีเช็ดเลนส์ 

14. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หมายถึง ความสามารถท่ีตรวจความต่างศักย์ของ
อปุกรณ์ไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบัความตา่งศกัย์ของวงจรไฟฟ้าก่อนท่ีจะตอ่เข้าในวงจร เม่ือความตา่ง
ศกัย์ของอปุกรณีคา่มากกวา่ไมต้่องตอ่ 

15. ทกัษะการใช้หลอดไฟฟ้าพร้อมขัว้ หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้ปากหนีบ
จระเข้ หนีบปลายขัว้ทัง้สองท่ีย่ืนออกมา ไมห่นีบเข้าไปจนชิดกบัขัว้ไฟฟ้า 

16. การใช้แบตเตอร่ี หมายถึง ความสามารถเรียงเซลล์ลงในกล่องเป็นแบบ
อนุกรม ตรวจสอบขัว้ไฟฟ้า แผ่นตวัน าและสปริง และสามารถเสียบแผ่นตวัน า เพ่ือตดัตอนตาม
จ านวนเซลล์ให้มีความตา่งศกัย์ตามท่ีต้องการ 

17. การสงัเกต หมายถึง ความสามารถท่ีจะตรวจรายละเอียดของสิ่งท่ีต้องการ
สงัเกต โดยใช้ประสาทสมัผสัครบทกุอยา่งได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว แล้วบนัทกึทนัที 

18. การวัดความยาว-สูง หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้อุปกรณ์วัดความยาว
ความสงูได้ถกูต้อง อา่นมาตราโดยตาตัง้ฉากกบัขีดบอกความยาวหรือความสงูนัน้ 

19. การใช้และเก็บรักษาแมเ่หล็กท่ีใช้ท าไดนาโม หมายถึง การเก็บรักษาแม่เหล็ก
ไมใ่ห้เส่ือมคณุภาพด้วยการให้ขัว้ตา่งชนิดกนัประกบกนัไว้ 

20. การต้มสาร หมายถึง ความสามารถในการต้มสารในหลอดทดลองหรือใน 
บีกเกอร์อย่างถกูวิธี คือ ก่อนต้มเช็ดก้นภาชนะให้แห้ง ถ้าต้มสารในหลอดทดลองท่ีอยู่กับท่ีต้องใส่
เศษหินหรือกระเบือ้งก่อนต่อ ถ้าจับด้วยไม้หนีบต้องส่ายหลอดไปมาช้า ๆ หันปากหลอดไป
ทางด้านท่ีไมมี่คนอยู ่เม่ือต้มในบีกเกอร์ใช้แทง่แก้วคนอยา่งสม ่าเสมอ 

21. การคนสาร หมายถึง การใช้แท่งแก้วคนสารให้เข้ากัน โดยไม่ให้แท่งแก้ว
กระทบก้นและด้านข้างของภาชนะ ให้แล้วล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งแล้วเก็บเข้าท่ี และไม่ใช้แท่ง
แก้วคนสารตา่งชนิดกนั โดยไมท่ าความสะอาดเสียก่อน 

22. การเขย่าหลอดทดลอง หมายถึง การเขย่าโดยใช้มือจับหลอดทดลองแล้ว
เขยา่ให้สว่นลา่งของหลอดกระแทกกบัฝ่ามืออีกข้างหนึง่เบา ๆ 

23. การรินสาร หมายถึง การรู้จักการรินของเหลวผ่านแท่งแก้วลงสู่ภาชนะ     
โดยให้ปลายแทง่แก้วสมัผสัชิดขอบภาชนะท่ีรองรับ 
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24. การดมสาร หมายถึง ความสามารถท่ีจะสงัเกตกลิ่นของสารอย่างถกูวิธี คือ
ไม่สูดดมสารโดยตรง แต่ใช้มือข้างหนึ่งถือภาชนะให้ปากภาชนะอยู่ในระดบัต ่ากว่าและห่างจาก
จมกูเล็กน้อย แล้วใช้มืออีกข้างหนึง่โบกกลิ่นไอสารเข้าจมกูช้า ๆ 

25. การจับเวลา หมายถึง ความสามารถในการใช้นาฬิกาจับเวลาได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ อา่นเวลาได้ถกูต้อง รอดเร็ว และให้สญัญาณระหวา่งคนท่ีสงัเกตปรากฏการณ์กบัคนท่ี
จบัเวลา 

26. การท าเคร่ืองหมาย หมายถึง ความสามารถท่ีจะรู้จักท าเคร่ืองหมายบน
หลอดทดลอง กลอ่งพลาสตกิ เม่ือใช้หลาย ๆ ชิน้ในเวลาเดียวกนั 

27. การตอ่ละตรวจวงจรไฟฟ้า หมายถึง ความสามารถในการไล่ล าดบัวงจรโดย
เร่ิมจากขัว้หนึง่ของแบตเตอร่ีไปยงัอีกขัว้หนึง่จนครบวงจร โดยไมย้่อนกลบัและตรวจสอบดขูัว้ไฟฟ้า
ทกุขัว้ต้องเสียบกนัอยูแ่นน่สนิท 

28. การใช้ยาฆ่าเชือ้โรค หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้ย่าฆ่าเชือ้โรคอย่าง
ระมดัระวงัไม่ให้ถูกผิวหนงัหรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย โดยใช้ปากคีบจบัส าลี ชุบยาฆ่าเชือ้โรคกด
ทบัข้างขวดไม่ให้โชกเกินไป ปิดจกุขวดทนัที ให้ส าลีเช็ดภาชนะท่ีต้องการฆ่าเชือ้โรค เสร็จแล้วทิง้
ส าลีในท่ีรับขยะ ไมว่างทิง้ไว้บนโต๊ะ ถ้ายาถกูสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกายให้ล้างด้วยน า้ทนัที 

29. ทกัษะการท าความสะอาดและเก็บรักษาเคร่ืองมือ หมายถึง ความสามารถท่ี
จะท าความสะอาดอปุกรณ์ทกุชนิด เพ่ือท าการทดลองเสร็จแล้วและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

จากการศกึษาทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน ผู้วิจยัสามารถ
สรุปทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีส าคญั เหมาะสม และจ าเป็นต้องพฒันาให้กบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ไว้ 12 ทกัษะ 
ดงันี ้

1. ทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้
กล้องจลุทรรศน์ได้อยา่งถกูต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั เช่น การถือกล้องจลุทรรศน์ได้
ถกูต้องโดยมือด้านหนึ่งจบัท่ีแขนของกล้อง ส่วนมืออีกด้านหนึ่งรองบริเวณฐานของกล้อง ใช้งาน
กล้องจลุทรรศน์โดยเร่ิมต้นท่ีเลนส์ใกล้วตัถกุ าลงัขยายต ่าสดุ เป็นต้น หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึง
การเก็บรักษาโดยปรับแท่นวางวตัถุอยู่ในต าแหน่งต ่าสุด เลนส์ใกล้วตัถุอยู่ท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ ปิด
ไฟและพนัสายไฟให้เรียบร้อย 

2. ทักษะการเตรียมสไลด์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเตรียม
สไลด์ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมัดระวัง โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ เช็ดท า
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ความสะอาดกระจกสไลด์ และจ านวนแผ่นปิดสไลด์ก่อนการทดลอง ต้องตดัตวัอย่างท่ีศกึษาเป็น
ชิน้เล็กบาง ๆ วางแผ่นปิดสไลด์ไม่ให้มีฟองอากาศ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดย
ทิง้ตวัอยา่งและแผน่ปิดสไลด์ลงในถงัขยะ ล้างกระจกสไลด์ให้สะอาด เช็ดให้แห้งและเก็บใสก่ลอ่ง 

3. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใช้เคร่ืองชัง่
สปริงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยการตรวจสอบปุ่ มโลหะให้อยู่ในขีด
เร่ิมต้น และตรวจสอบความสมบรูณ์ของสปริง จบัเคร่ืองชัง่สปริงในต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยใช้มือ
จบัท่ีห่วงด้านบนของเคร่ืองชั่งสปริง การอ่านขนาดของแรงปุ่ มโลหะบนเคร่ืองชั่งสปริงอยู่ระดบั
สายตา หลงัใช้งานเสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยเก็บใสก่ล่องให้เรียบร้อย 

4. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจานเดียว หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใน
การใช้เคร่ืองชั่งแบบจานเดียวได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวัง โดยการปรับ
ศูนย์ของเคร่ืองชั่งก่อนการใช้ ต้องเล่ือนลูกตุ้ มน า้หนักทุกอันไปท่ีศูนย์ ในการชั่งต้องเล่ือนตุ้ ม
น า้หนกัทีละหน่วยจนกว่าคานของเคร่ืองชัง่จะชีท่ี้เลขศนูย์พอดี อ่านค่าน า้หนกัได้ถูกต้อง หลงัใช้
งานเสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยน าภาชนะและสารลงจากเคร่ืองชัง่ และเล่ือนลกูตุ้มน า้หนกั
ทกุอนัไปท่ีศนูย์เหมือนเดมิ 

5. ทักษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
เทอร์มอมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมัดระวัง โดยการใช้มือจับท่ีปลาย
ด้านบนของแท่งเทอร์มอมิเตอร์ พลิกด้านท่ีมีสเกลตวัเลขเข้าหาตวัเอง ขณะวดัอุณหภูมิกระเปาะ
เทอร์มอมิเตอร์ต้องสัมผัสกับสิ่งท่ีต้องการวัด ไม่สัมผัสกับด้านข้างและก้นภาชนะ ขณะอ่านค่า
อณุหภมูิสายตาต้องอยูร่ะดบัเดียวกบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการ
เก็บรักษาโดยท าความสะอาด เช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าท่ี 

6. ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการ
ใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยจดัวางชุดตะเกียง
แอลกอฮอล์ได้ถกูต้อง และสงัเกตความยาวของไส้ตะเกียงให้อยู่ในความยาวท่ีเหมาะสม ไม่จดุไฟ
ก่อนจะเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม จุดไฟแล้วไม่น าตะเกียงแอลกอฮอล์ไปต่อกันโดยตรง หลงัใช้งาน
เสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยต้องดบัตะเกียงแอลกอฮอล์ทนัที โดยใช้ฝาครอบปิด 

7. ทักษะการใช้หลอดหยดสาร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
หลอดหยดสารได้อย่างถกูต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยการดดูสารต้องบีบจุกยาง
ค้างไว้และจุ่มหลอดหยดสารลงในสารละลาย แล้วคอ่ย ๆ ปล่อยจกุยาง เพ่ือให้สารละลายเข้ามา
ในหลอดหยดสาร ถือหลอดหยดสารโดยไม่หงายมือ และบีบจุกยางให้สารละลายไหลอย่าง
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สม ่าเสมอ หลังใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดยล้างท าความสะอาด และเก็บเข้าท่ีให้
เรียบร้อย 

8. ทักษะการใช้กระบอกตวง หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
กระบอกตวงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว มีความระมัดระวงั โดยใส่ของเหลวท่ีต้องการตวงให้มี
ปริมาตรน้อยกว่าท่ีต้องการเล็กน้อย แล้วใช้หลอดหยดสารค่อย ๆ เติมเพ่ือปรับปริมาตรให้พอดีท่ี
ต้องการ ขณะอ่านปริมาตรให้ส่วนโค้งต ่าสุดของสารละลายอยู่ท่ีระดบัสายตา เทสารละลายโดย
เอียงกระบอกตวงให้แตะกบัปากภาชนะท่ีรองรับ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดย
ล้างท าความสะอาดทกุครัง้ก่อนเก็บเข้าท่ี 

9. ทกัษะการใช้หลอดฉีดยา หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้หลอด
ฉีดยาได้อย่างถกูต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยก่อนดดูสารต้องดงึก้านหลอดฉีดยา
ขึน้และกดลง เพ่ือไล่อากาศออกให้หมด แล้วจุ่มปลายหลอดฉีดยาลงในสารละลายแล้วคอ่ย ๆ ดงึ
ก้านหลอดฉีดยาขึน้ตามปริมาตรท่ีต้องการ โดยในหลอดฉีดยาต้องไม่มีอากาศอยู่ การอ่าน
ปริมาตรส่วนโค้งต ่าสดุของลูกยางตรงกับขีดปริมาตรท่ีต้องการ หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการ
เก็บรักษาโดยท าความสะอาด เช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าท่ี 

10. ทกัษะการใช้บิวเรต หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้บิวเรตได้ 
อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวัง โดยเทสารละลายให้เกินขีดบอกปริมาตร และ
ปล่อยสารละลายให้เต็มปลายบิวเรตส่วนล่าง โดยต้องไม่มีฟองอากาศในบิวเรต การหมนุก๊อกใช้
นิว้ชี ้นิว้กลางประคองก๊อก และใช้นิว้โป้งบังคับการหมุนปิดเปิดของก๊อก อ่านปริมาตรของ
สารละลายระดบัสายตา หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดยล้างท าความสะอาดก่อน
เก็บเข้าท่ี 

11. ทกัษะการใช้แท่งแก้วคนสาร หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้
แท่งแก้วคนสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีความระมดัระวงั โดยการใช้นิว้มือจบัท่ีปลาย
ด้านมนของแท่งแก้ว และใช้ปลายด้านแบนส าหรับคนสารไม่ให้แท่งแก้วกระทบก้นและด้านข้าง
ของภาชนะ คนสารละลายไปในทิศทางเดียวกัน หลงัใช้งานเสร็จต้องค านึงถึงการเก็บรักษาโดย
ล้างท าความสะอาดเช็ดให้แห้งเรียบร้อย 

12. ทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการใช้ช้อน
ตกัสารได้อย่างถกูต้อง คล่องแคล่ว มีความระมดัระวงั โดยเลือกขนาดของช้อนตกัสารได้ถูกต้อง 
ใช้นิว้จบัท่ีบริเวณกลางด้ามของช้อนตกัสาร ตกัสารแต่ละครัง้ต้องปาดผิวให้เรียบเพียงครัง้เดียว  
ไมก่ดสาร หลงัใช้งานเสร็จต้องค านงึถึงการเก็บรักษาโดยล้างท าความสะอาดเช็ดให้แห้ง 
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3.3 การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
3.3.1 ความหมายของการวดัภาคปฏิบตั ิ

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวดัภาคปฏิบตัิได้มีนกัการศึกษาหลาย
ท่านให้ความหมายของการวัดภาคปฏิบัติไว้หลากหลาย พอสรุปได้ว่า การวัดภาคปฏิบัต ิ
(Performance Test) หมายถึง การวดัความสามารถ หรือพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีแสดงออกมาทัง้
ด้านกระบวนการและผลงานท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบตัิจริงตามจุดประสงค์ หรือสถานการณ์ท่ี
ก าหนด ซึง่การวดัภาคปฏิบตัเิหมาะสมกบัวิชาท่ีเน้นการลงมือปฏิบตัิจริงมากกว่าวิชาท่ีเน้นความรู้
ทฤษฏี (เผียน ไชยศร, 2529, น. 37; ไพศาล หวงัพานิช, 2523, น. 89; ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 
2527, น. 2; สมนกึ ภทัทิยธนี, 2549, น. 50; สนุนัท์ ศลโกสมุ, 2532, น. 65) 

3.3.2 ประเภทเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบตั ิ
จากการศึกษาประเภทเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบตัิจากนกัการศึกษา ผู้ วิจยัสามารถ

สรุปได้ 4 ประเภท ดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 143; ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543, 
น. 25; ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2527, น. 3-5; ส าเริง บญุเรืองรัตน์, 2547, น. 79-80; สนุนัท์   
ศลโกสมุ, 2532, น. 70-75) 

1. แบบทดสอบ (Test) ใช้เม่ือต้องการวัดความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาท่ี
เก่ียวกับทักษะท่ีให้ผู้ เ รียนปฏิบัติ อาจใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Essay test) หรือ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบทดสอบแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.1 แบบสอบข้อเขียน (paper and pencil test) แบง่เป็น 2 ประเภท
ย่อย ได้แก่ แบบสอบวัดความรู้ในเนือ้หาเก่ียวกับการปฏิบัติ ซึ่งผู้ ประเมินควรใช้วัดก่อนท่ีจะ
ทดสอบภาคปฏิบตั ิเชน่ วดัความรู้เก่ียวกบัแรงโน้มถ่วงก่อนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และแบบ
สอบท่ีใช้การอธิบายกระบวนการท างานหรือกระบวนการแก้ปัญหา จะมีข้อค าถามท่ีใช้ผู้ตอบ
อธิบายวิธีการ ขัน้ตอน หรือกระบวนการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ข้อดี คือ สามารถบริการการสอบได้เป็น
กลุ่ม ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน และประหยัดเวลา ตลอดจนมีความเป็นปรนัยค่อนข้างสูง  
ข้อจ ากัด คือ ความตรงของเคร่ืองมือ เน่ืองจากการใช้แบบสอบข้อเขียนกับการวัดทักษะปฏิบตั ิ
ผู้ตอบท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาหรือกระบวนการปฏิบตัิอาจไม่สามารถปฏิบตัิงานนัน้ได้จริง ดงันีผู้้
ประเมินควรใช้วิธีการนีป้ระกอบการวดัทกัษะการปฏิบตัิท่ีให้ปฏิบตัิจริง หรือใช้วิ ธีการนีใ้นการวดั
ทกัษะการปฏิบตัท่ีิมีอนัตรายหรือมีความเส่ียงในการปฏิบตัจิริงเทา่นัน้ 
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1.2 แบบสอบปากเปล่า (oral test) ควรใช้วดัประเมินผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล โดยเฉพาะการท างานกลุม่ หรือใช้ได้ในกรณีท่ีต้องการตรวจสอบว่าผู้ เรียนได้ปฏิบตัิงาน
นัน้จริง ข้อดี คือ ขณะสอบปากเปลา่ผู้ประเมินสามารถปรับข้อค าถามท่ีถามได้ตามความเหมาะสม 
ข้อจ ากัด คือ ต้องวดัผู้ เรียนทีละคนซึ่งใช้เวลามาก และเม่ือเปรียบเทียบกับการแบบสอบข้อเขียน 
แบบสอบปากเปล่ามีความเป็นปรนยัน้อยกว่า เน่ืองจากผู้ รับการประเมินต้องเข้าสอบทีละคน ข้อ
ค าถามท่ีผู้ รับการประเมินแต่ละคนได้รับอาจมีความแตกต่างกัน ผู้ สอบท่ีสอบในล าดับหลังมี
โอกาสได้เตรียมตวัสอบมากกวา่ หรืออาจรู้แนวค าถามในการสอบจากผู้สอบในล าดบัก่อนหน้า  

2. การสังเกต (Observation) ใช้เม่ือต้องการวัดความสามารถในการ
ปฏิบตังิานทัง้วิธีปฏิบตัิและผลการปฏิบตัิ โดยครูท าการสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เรียน 
แล้วบนัทกึลงในแบบสงัเกต หรือแบบประเมิน ซึง่แบบประเมินท่ีนิยมใช้แพร่หลายมี 2 ชนิด คือ 

2.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบส ารวจพฤติกรรมใช้
ประกอบการสังเกต ช่วยให้ครูสังเกตพฤติกรรมการกระท าของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ เหมาะ
ส าหรับพิจารณาคณุลกัษณะหรือพฤตกิรรมการกระท าในเร่ืองของทกัษะพืน้ฐาน ทกัษะการปฏิบตัิ
โดยมีรายการของพฤติกรรมให้ผู้ สังเกตบันทึกว่ามีพฤติกรรมนัน้เกิดขึน้หรือไม่ ซึ่ง รายการ
คณุลกัษณะหรือพฤตกิรรมท่ีมีระดบัการพิจารณา 2 ระดบั เช่น มี-ไม่มี ผ่าน-ไม่ผ่าน เป็นต้น ดงันัน้
เคร่ืองมือนีจ้ึงเหมาะสมกับการวัดทักษะการปฏิบัติท่ีมีรายละเอียดของพฤติกรรมหรือขัน้ตอน 
ปฏิบตัท่ีิชดัเจนตายตวั ข้อควรระวงัในการใช้แบบตรวจสอบรายการมีดงันี ้

2.1.1 ใช้เฉพาะในเร่ืองท่ีแน่ใจว่า พฤติกรรมของผู้ เรียนนัน้จะเกิดขึน้
หรือไมเ่กิดขึน้เทา่นัน้ 

2.1.2 ผู้สงัเกตต้องเข้าใจความหมายของข้อความในแบบตรวจสอบ
รายการเป็นอยา่งดี 

2.1.3 สงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนรายบุคคล โดยตัง้ใจสงัเกตตาม
รายการพฤตกิรรม แตไ่มจ่ าเป็นต้องให้ครบทกุรายการภายในครัง้เดียว 

2.1.4 ผู้สงัเกตควรได้รับการฝึกฝนตนเองเก่ียวกบัทกัษะในการสงัเกต 
เพ่ือให้รู้วา่จะต้องสงัเกตอะไร และวิธีการจดบนัทกึอยา่งไร 

2.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) มีลักษณะเป็น
รายการพฤติกรรมท่ีบ่งชีท้ักษะส าคญัท่ีต้องการวดัเช่นเดียวกับแบบตรวจสอบรายการ แต่แบบ
มาตรสว่นประมาณคา่จะให้ผู้สงัเกตระบรุะดบัคณุภาพหรือความสมบรูณ์ของทกัษะนัน้ ๆ ว่าอยู่ใน
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ระดบัใด ระดบัคณุภาพของทกัษะท่ีประเมินมีความละเอียดขึน้กว่าแบบตรวจอบรายการ แต่อาจ
เกิดปัญหาการขาดความเป็นปรนยั และความเท่ียงระหวา่งผู้สงัเกตได้ 

3. แบบจัดอันดับคุณภาพ (Ranking) เป็นการจัดอันดับสูงต ่า โดย
เปรียบเทียบผลงานของผู้ เรียนทกุคน ไม่สามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขโดยตรงได้ การวดัประเภทนี ้
ได้แก่ วดัความดี ความงาม ความสะอาด ความประพฤติ เป็นต้น การจดัอนัดบัคณุภาพจะมีความ
เช่ือมัน่สงูเม่ือมีการพิจารณาคณุสมบตัิเดียวชดัเจน แตถ้่าจดัอนัดบัหลายอย่างในคราวเดียวกนัจะ
ท าให้ความเช่ือมัน่ต ่าลง 

4. แบบบนัทึกเหตกุารณ์ (Records, Anecdotal Records) เป็นการบนัทึก
พฤตกิรรมหรือเหตกุารณ์ท่ีสงัเกตได้เทา่นัน้ ไมส่ามารถใสค่วามคดิเห็นลงไปได้ ผู้บนัทึกคอ่นข้างจะ
มีอิสระในการบนัทกึมากกวา่เคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ การบนัทึกเพียงครัง้เดียวอาจไม่สามารถให้ข้อมลู
ท่ีมีความหมายมากนกั จงึจ าเป็นต้องบนัทกึอยา่งตอ่เน่ืองหลาย ๆ ครัง้ 

จากการศึกษาประเภทเคร่ืองมือวัดภาคปฏิบตัิจากนักการศึกษา ผู้ วิจัยเห็นว่า
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการวดัหรือประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ คือ แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) เพราะการวดัทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการประเมินพฤติกรรมท่ี
บง่บอกถึงความสามารถในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละชนิด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีจ้ะเกิดขึน้
อย่างรวดเร็วไม่มีรายละเอียดของพฤติกรรมหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิมากนกั และเป็นการปฏิบตัิท่ี
ชดัเจนตายตวั จึงจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือท่ีง่ายต่อการวัดและประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว ดงันัน้
แบบตรวจสอบรายการจึงมีความเหมาะสมกับการวัดหรือประเมินผลทักษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

3.3.3 หลกัการสร้างเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบตั ิ
Tuckman (1975, pp. 180-185) ได้เสนอหลกัการสร้างเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบตัิ

ไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการปฏิบตัิ 
2. ระบสุถานการณ์ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้ทดสอบหรือปฏิบตัิ 
3. ระบเุกณฑ์ในการประเมินกระบวนการและผลงาน 
4. การสร้างแบบประเมินในการทดสอบการปฏิบตังิานของผู้ เรียน 
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เผียน ไชยศร (2529, น. 45-53) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างเคร่ืองมือวัดผล
ภาคปฏิบตัไิว้ 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ระบุสาระส าคญัท่ีเป็นหลกัวิชาและทกัษะหลกัในการท างาน โดยศึกษา
จากหลกัสตูรเอกสารประกอบการสอน หรือการสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ 

2. ก าหนดขัน้ตอนหรือองค์ประกอบของการปฏิบตัิงานท่ีจะวดั โดยศึกษา
จากวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรวา่มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ระดบัใด หรือต้องการให้เกิด
ทกัษะใด 

3. ระบุรายการและกิจกรรมในแต่ละขัน้ตอนหรือองค์ประกอบ เช่น ให้
พิจารณาวา่ขัน้เตรียมใช้อะไรบ้าง ขัน้ปฏิบตัทิ าอะไรบ้าง เวลาท่ีใช้ควรเป็นอยา่งไร เป็นต้น 

4. ศึกษาและก าหนดตวัแปรท่ีส่งผลให้การปฏิบตัิงานมีผลท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพแตกตา่งกนั 

5. ระบรุายการและการปฏิบตัท่ีิใช้ในแตล่ะองค์ประกอบ 
6. เขียนข้อรายการ รายละเอียดวิธีปฏิบัติท่ีท าให้งานมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยการศกึษาจากผลงานวิจยัหรือปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ 
7. ก าหนดเกณฑ์การตดัสิน เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมในการปฏิบตัิ คณุภาพ

ของงานหรือผลการปฏิบตัิท่ีส่งเกตเห็น ให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งตวัเกณฑ์ดงักล่าวอาจจะอยู่ในรูปของ 
ค า หรือการบรรยายสัน้ ๆ 

8. การให้น า้หนกัหรือก าหนดคะแนน ซึง่อาจท าเป็น 2 ขัน้ตอน คือ  
8.1ก าหนดสดัสว่นของน า้หนกัคะแนนในแตล่ะส่วนของเร่ืองท่ีต้องการวัด 

เช่น ขัน้เตรียม 15% ขัน้ปฏิบตัิ 40% ผล 15% เวลา 30% เป็นต้น ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความมุ่ง
หมายของเร่ืองท่ีจะสอนหรือฝึกปฏิบตัิ 

8.2 ก าหนดน า้หนกัคะแนนของแตล่ะข้อรายการ จ าแนกเป็นรายละเอียด
ในการปฏิบตั ิซึง่น า้หนกัคะแนนของทกุขอรายการในขัน้ตอนหนึง่รวมกนัจะต้องเป็นไปตามสดัส่วน
ท่ีก าหนด 

9. การจดัรูปแบบเคร่ืองมือ จดัรวบรวมข้อรายการต่าง ๆ ในแต่ละขัน้ตอน 
เกณฑ์ และน า้หนกั หรือคะแนนเข้าเป็นหมวดหมู่เรียงตามล าดบัขัน้ตอน และสะดวกในการใช้ ซึ่ง
นิยมจดัในรูปแบบของแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 
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สุวิมล ว่องวาณิช (2545, น. 7) ได้อธิบายวิธีหลักการสร้างเคร่ืองมือวัด
ภาคปฏิบตัไิว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1 การวางแผนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.1 ศกึษาหลกัสตูรและวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมของรายวิชาท่ีสอน 
1.2 ศกึษาธรรมชาตขิองงานท่ีให้ปฏิบตัิ 
1.3 วิเคราะห์คณุลกัษณะของพฤตกิรรมท่ีต้องวดั 
1.4 ก าหนดน า้หนกัความส าคญัของคณุลกัษณะท่ีจะวดั 

2 การด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
2.1 ก าหนดวิธีการวดัคณุลกัษณะด้านทกัษะ 
2.2 ก าหนดเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะด้านทกัษะ 
2.3 ก าหนดเนือ้หาท่ีปรากฏในเคร่ืองมือ 
2.4 ก าหนดวิธีการตรวจให้คะแนน 
2.5 สร้างคูมื่อการใช้เคร่ืองมือ 

3 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
3.1 น าเคร่ืองมือไปทดลองให้แล้วแก้ไขปรับปรุง 
3.2 วิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือ 

4 การตดัสินผล 
สมนึก ภัททิยธนี (2549, น. 51-52) ได้เสนอหลักการสร้างเคร่ืองมือวัด

ภาคปฏิบตัไิว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. วิเคราะห์งานและเขียนรายการ  

1.1 วิเคราะห์จดุมุ่งหมายท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร และรายละเอียดของงานท่ี
มุ่งให้ผู้ เรียนฝึก เพ่ือค้นหาทกัษะและความสามารถท่ีเก่ียวข้อในกิจกรรมนัน้ และเน่ืองจากการวดั
ภาคปฏิบตัิต้องใช้การสงัเกต ดงันัน้ทกัษะท่ีมุ่งวดัควรเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ในขณะปฏิบตัิ ควรเป็น
ทกัษะท่ียาก ๆ มากกว่าทกัษะท่ีปฏิบตัิเป็นกิจวตัร ทัง้นีค้วรค านึงถึงข้อจ ากัดเร่ืองเวลา และวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวดัด้วย 

1.2 ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีจะวัด โดยทั่วไปประกอบด้วยขัน้
เตรียมงาน ขัน้ปฏิบตังิาน ขัน้ผลงาน และเวลาท่ีใช้ 

1.3 เขียนข้อรายการ รายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอน 
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1.4 ศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานนัน้มีคุณภาพแตกต่างกัน 
เพ่ือให้เกิดความยตุธิรรมแก่ผู้ เข้าสอบทกุคน 

1.5 จัดรูปแบบเคร่ืองมือ คือ ลักษณะของแบบวัดว่าแต่ละตอนจะมี
ลกัษณะอยา่งไร 

2. ก าหนดคะแนนและน า้หนกั โดยก าหนดคะแนนส าหรับแตล่ะสดัส่วน และ
ก าหนดคะแนนส าหรับแตล่ะข้อรายการ 

3. ก าหนดเกณฑ์การตดัสิน เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานท่ี
มองเห็นได้ วดัได้ 

4. จกัรูปแบบเคร่ืองมือ คือ เรียบเรียงข้อรายการตา่ง ๆ ตามขัน้ตอน ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน จดัรูปแบบให้สะดวกในการใช้ 

จากการศกึษาหลกัการสร้างเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบตัิ มีความเหมือนและแตกตา่ง
กนับางขัน้ ผู้วิจยัสามารถสรุปหลกัการสร้างเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบตัิ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
รายวิชา 

2. ก าหนดทกัษะท่ีต้องการวดั รวมไปถึงพฤติกรรมในแต่ละทกัษะท่ีต้องการ
ให้เกิดกบัผู้ เรียนท่ีเป็นไปตามหลกัสตูร ผลการเรียนรู้ หรือจดุประสงค์ของวิชา 

3. สร้างเคร่ืองมือวดัพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
4. ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สชุาดา จิตจ า (2550, น. 48-51) ได้สร้างชดุกิจกรรมฝึกปฏิบตัิการทดลองทางเคมี

เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบตัิการทดลองทางเคมีให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ
เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัิการทดลองทางเคมี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2550 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน 
ซึ่งทักษะปฏิบัติการทดลองทางเคมีต้องการพัฒนา ได้แก่  ทักษะปฏิบัติการไทเทรต ทักษะ
ปฏิบตักิารเตรียมสารละลาย ทกัษะปฏิบตัิการหาจดุหลอมเหลวและจดุเดือด ทกัษะปฏิบตัิการตก
ผลึก และทักษะปฏิบัติการวัดความเป็นกรดเบส โดยผู้ เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทกัษะการใช้อุปกรณ์ทางเคมี ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะปฏิบตัิการทดลองทางเคมี  
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ทัง้ 5 ชดุ มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงันี ้95.96/90.71, 86.13/85.95, 89.78/86.56, 
86.67/85.71, 87.96/88.70 และทกัษะปฏิบตักิารทดลองทางเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ธีรวดี หังสเนตร (2557, น. 91-93) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานจ าเป็นส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น พบว่าทกัษะ
การใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานจ าเป็นส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นท่ีต้องพฒันามี 20 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่ลกูตุ้มน า้หนกัแบบสองจาน เคร่ืองชัง่
ลูกตุ้มน า้หนักแบบเล่ือน เคร่ืองชั่งสปริง กระบอกตวง บีกเกอร์ แท่งแก้วคน กรวยแก้ว หลอด
ทดลอง ไม้บรรทดั ไม้เมตร ตลบัเมตร เทอร์มอมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
ไมโครมิเตอร์ หลอดฉีดยา ถ้วยยเูรก้า ตะเกียงแอลกอฮอล์ กล้องจลุทรรศน์ แว่นขยาย และหลอด
หยด เม่ือน าชุดฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับนกัเรียน พบว่า 
นกัเรียนมีทกัษะการใช้อปุกรณ์เพิ่มมากขึน้ โดยสามารถเลือกใช้และตอ่อปุกรณ์เข้ากบัวงจรไฟฟ้า
ได้ถกูต้องตามประเภทของการใช้งานและสามารถอ่านคา่จากอปุกรณ์ได้ถกูต้อง 

Krieger (1982, pp. 230-231) ได้ความสมัพนัธ์ของแบบทดสอบ 2 ลกัษณะ คือ 
แบบสอบข้อเขียนและแบบสอบภาคปฏิบัติ เ พ่ือวัดและประเมินผลทักษะภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์ในวิชาเคมี กับนักเรียนจ านวน 34 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
จ านวนนักเรียน 17 คน ได้รับการทดสอบด้วยแบบสอบภาคปฏิบัติก่อนและตามด้วยแบบสอบ
ข้อเขียน กลุ่มท่ี 2 จ านวนนักเรียน 17 คน ได้รับการทดสอบด้วยแบบสอบข้อเขียนก่อนและตาม
ด้วยแบบสอบภาคปฏิบตัิ พบว่าแบบสอบข้อเขียนและแบบสอบภาคปฏิบัติมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 และ 0.73 
ตามล าดบักลุ่มทดสอบ สรุปได้ว่าแบบทดสอบทัง้ 2 ลักษณะสามารถวัดทักษะภาคปฏิบตัิทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

Beasley and Heikkinen (1983, pp. 488-489) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการใช้เทคนิคการ
ฝึกจิต คือ การท าให้ร่างกายเช่ือว่าท าได้ โดยการลงมือปฏิบตัิซ า้จนเกิดความช านาญ เพ่ือพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองในวิชาเคมี  ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ฝึกทกัษะการทดลอง ได้แก่ ทกัษะ
การใช้เคร่ืองชั่ง ทักษะการใช้ปิเปตต์ ทักษะการใช้บิวเรต และการใช้กระบอกตวง ซึ่งแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ใช้วิธีลงมือปฏิบตัิปกติ กลุ่มท่ี 2 ใช้เทคนิคการฝึกจิต กลุ่มท่ี 
3 ใช้วิธีลงมือปฏิบตัิปกติและเทคนิคการฝึกจิต กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มควบคมุ ผลการวิจัยพบว่า 
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นกัเรียนยงัมีทกัษะการใช้กระบอกตวงน้อยท่ีสุด และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยลงมือ
ปฏิบตัปิกตแิละเทคนิคการฝึกจิตมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองดีท่ีสดุ 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ    
ชุดกิจกรรม หรือบทปฏิบตัิการสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือทักษะ
ภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งถือเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต้องพัฒนาให้กับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา ส าหรับการวดัและประเมินผลทกัษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์
สามารถใช้แบบทดสอบข้อเขียนควบคู่ไปกับแบบทดสอบภาคปฏิบตัิได้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะ
พฒันาทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียน ซึ่งถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัและเป็น
ส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทกัษะภาคปฏิบตัทิางวิทยาศาสตร์ได้ 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการท างานเป็นทมี 

4.1 ความหมายของความสามารถในการท างานเป็นทีม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้

ความหมายของการท างานเป็นทีมไว้หลากหลาย ผู้ วิจยัพอสรุปได้ว่าการท างานเป็นทีม หมายถึง 
การท่ีบุคคลรวมกลุ่มกันปฏิบตัิงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สมาชิกทกุคนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะตนโดยทกุบทบาทต้องมีการประสานกนัหรือมีผล
ต่อกัน เน้นการผลักดนัศกัยภาพท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาช่วยในการด าเนินกิจกรรมให้งาน
บรรลเุปา้หมายเพ่ือความส าเร็จร่วมกนั (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 10; วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์, 
2549, น. 7-8; สงวน สทุธิเลิศอรุณ, 2545, น. 273) 

จากการศกึษาความหมายของการท างานเป็นทีมเป็นแนวทางให้ผู้วิจยัสามารถสรุป
ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้ว่า ความสามารถในการท างานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบุคคลมารวมกลุ่มกันปฏิบตัิงานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สมาชิกภายในกลุ่มจะมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัในการปฏิบตักิิจกรรม 

4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการท างานเป็นทีม 
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนนุให้

เกิดความสามารถในการท างานเป็นทีม จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้มีนกัการศึกษาแบ่ง
องค์ประกอบของความสามารถในการท างานเป็นทีมไว้ 3 องค์ประกอบดังนี ้(บุตรี จารุโรจน์, 
2550, น. 109-111; สมบรูณ์ สขุประเสริฐ, 2548, น. 6) 
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1. ด้านผู้น าทีม ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างถ่องแท้ในการ
วางแผนการด าเนินงาน เป็นท่ียอมรับและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกในทีม สามารถแสวงหา
วิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สมาชิกในทีมเกิดการมีสว่นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านสมาชิกทีม ต้องมีความตัง้ใจจริงในการท างาน สามารถรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบตัิงาน ตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้น าและความเป็นผู้ตามท่ีดี กล้าแสดง
ความคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 

3. ด้านกระบวนการทีม สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเป็น
อยา่งดี ทกุคนต้องร่วมกนัวางเปา้หมายการด าเนินงานท่ีเหมาะสม เพ่ือจะปฏิบตัิงานไปในทิศทาง
เดียวกนั มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่สมาชิกภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ 

นอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมไว้ดงันี  ้
เทือ้น ทองแก้ว (2545, น. 3-5) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมไว้

6 ประการ ดงันี ้
1. ผู้น าทีม เป็นบคุคลท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากสามารถกระตุ้นและชีน้ าการ

ท างานของทีม โดยเร่ิมจากการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วางแผนเชิงกลยทุธ์ บริหารงานแผน หรือ
การประเมินแผนงาน ขัน้ตอนของการบริหารงานผู้น าทีมจะมีบทบาทในการก าหนดกิจกรรมให้
เป็นไปในรูปแบบการท างานเป็นทีม 

2. สมาชิกทีม ต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
และต้องช่วยกันกระตุ้นให้สมาชิกในทีมท างานอย่างเต็มศกัยภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้น าทีมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทีม มีความซ่ือสัตย์และจริงใจต่อการท างาน มีวินัยควบคุม
ตนเองได้ และไมส่ร้างปัญหาให้กบัผู้ อ่ืน 

3. เป้าหมายของทีม เป็นเป้าหมายท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเห็น เพ่ือให้ทีมประสบความส าเร็จสงูสดุตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ทีมขึน้ 

3.1 ผู้น า สร้างเป้าหมายท่ีท้าทายตรงกับความต้องการของทีม เพ่ือให้
เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทและน าไปสู่ความส าเร็จ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของการท างานของสมาชิก พร้อมให้ก าลงัใจในการท างาน 
ชว่ยการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่เปา้หมายของทีมประสบความส าเร็จ 

3.2 สมาชิกในทีม จะต้องชว่ยก าหนดเปา้หมายถือวา่เป็นการช่วยควบคมุ
ตนเองให้และผูกพนักับการท างาน เพ่ือเกิดความมุ่งมัน่ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนเอง 
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ก าหนดขึน้ ร่วมกนัท างานตามแผนงาน และชว่ยเหลือแก้ไขสว่นบกพร่อง กระตุ้นเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้น าในการท างาน รวมทัง้การตดิตามความก้าวหน้าของงาน จะน าไปสูค่วามส าเร็จตามเปา้หมาย 

3.3 เปา้หมายและมาตรฐานท่ีก าหนด มีลกัษณะดงันี ้
3.3.1 เป้าหมาย เป็นสิ่งท่ีก าหนดขึน้เพ่ือต้องการให้ส าเร็จ ซึ่งมี

ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็นผลลัพธ์ท่ีต้องการให้ส าเร็จ 
ประการท่ีสอง ก าหนดเวลาในระหวา่งท่ีผลลพัธ์จะเกิดขึน้ และประการท่ีสาม ทรัพยากรในองค์กรท่ี
ต้องผกูพนัเพ่ือให้บรรลผุลลพัธ์ท่ีต้องการ 

3.3.2 มาตรฐาน เป็นเกณฑ์ทางพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ตามช่วงเวลา
จะก าหนดเป็นเชิงปริมาณท่ีเป็นสิ่งท่ีผลิตได้ เช่น ข้อบกพร่อง ความทนทาน และมาตรฐานความ
ปลอดภัย เป็นต้น จะต้องมีความท้าทายและสร้างขึน้จากทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยมีการ
กลัน่กรองตรวจสอบความเป็นไปได้ ท่ีจะท าให้ทีมมีความก้าวหน้า 

4. น า้ใจของทีม ประกอบด้วย เจตคติของสมาชิกท่ีมีการท างานร่วมกันเป็น
ทีม กระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึง
เปา้หมายของทีม และความส าเร็จของทีมเป็นส าคญั มีความซ่ือสตัย์ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี และมีความ
ไว้วางใจตอ่เพ่ือนร่วมทีม เพ่ือร่วมกนัตดัสินใจในการด าเนินงาน 

5. ลกัษณะของงาน เป็นงานท่ีต้องอาศยัการท างานร่วมกนัจากสมาชิกในทีม 
เช่น การระดมความคิด การปฏิบัติงาน รวมทัง้งานท่ีท าต้องสอดคล้องกับความสามารถของ
สมาชิก 

6. การบริหารทีมงาน ผู้น าทีมต้องบริหารหน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกตาม
โครงสร้างท่ีร่วมกันก าหนดขึน้ และการสั่งการของผู้ น าทีมจึงต้องให้เป็นไปตามนโยบายท่ีทีม
ก าหนดร่วมกัน ลักษณะของการบริหารทีมงานต้องอาศยัแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ร่วมกนั 

วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์ (2549, น. 9-11) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการท างาน
เป็นทีมไว้ 6 ประการ ดงันี ้

1. มีเปา้หมายร่วมกนั การท างานเป็นทีมจะเกิดผลดี สมาชิกทกุคนในทีมต้อง
มีเปา้หมาย กล่าวคือมีการรับรู้ ทราบถึงแนวความคิดเก่ียวกับวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของทีม
ในเร่ืองเดียวกนั นัน่คือการมุง่ให้ทกุคนในทีมช่วยกนั ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกนัดาเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้ประสบความส าเร็จตรงตามเปา้หมายหรือบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของทีม 
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2. การยอมรับนบัถือกนั การรวมกลุ่มกนัท างานเป็นทีม ภายใต้ความเช่ือท่ีว่า
ทกุคนในทีมมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั และหวงัว่าหากได้มีการนาความแตกต่างของทุก
คนในทีมมาใช้ ย่อมน่าจะท าให้งานของทีมหรืองานกลุ่มนัน้มีคณุภาพดี คือเป็นงานท่ีสามารถดึง
เอาศกัยภาพ หรือความสามารถของทุก ๆ คนท่ีมีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ต่องานส่วนรวม ดงันัน้
สมาชิกทกุคนในทีมจะต้องยอมรับนบัถือกนัในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1 คนแตล่ะคนมีความรู้ ความสามารถไมเ่หมือนกนั 
2.2 ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ ได้แก่ ความแตกต่างทาง

ความคดิ อารมณ์ความรู้สกึ ความเข้าใจ เป็นต้น 
2.3 ยอมรับในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ท่ีต้องการการเอาใจใส่ การ

ยกยอ่งการยอมรับ การให้เกียรตซิึง่กนัและกนั 
3. ความร่วมมือ พร้อมใจในการท างาน ทุกคนในทีมล้วนมีความส าคัญ 

ประดจุฟันเฟืองของเคร่ืองจกัรกลไก ซึ่งขาดไม่ได้แม้แต่น็อตตวัเล็ก ๆ เพียงตวัหนึ่ง งานของกลุ่มก็
เชน่กนั กลา่วคือ งานของกลุม่มิอาจท าส าเร็จได้เพียงล าพงัแคค่วามสามารถของคน ๆ เดียวเท่านัน้ 
หากต้องอาศยัความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุก ๆ คน ในการระดมความคิด ช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น อนัจะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทาง ช่วยกันวิเคราะห์วางแผนการท างาน 
และละเอียดลกึซึง้ไปจนถึงการร่วมกนัปฏิบตัิงานตามแผนท่ีกลุ่มได้ช่วยกนัวางแผนเอาไว้ ให้บรรลุ
จดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

4. การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถ การจัดแบ่งการท างานถือ
เป็นหวัใจส าคญัของการท างานเป็นทีมหลกัการแบง่งานกนัท าภายในทีม ควรยึดหลกัการแบง่งาน
ตามความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจ กล่าวคือการจะมอบหมายให้ใครท างานอะไร มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถท่ีบุคคลนัน้ ๆ มีอยู่ในตวัหวัหน้ากลุ่ม หรือ ผู้น า
ของทีมควรเป็นผู้ ท่ีรู้จกัและคุ้นเคยกับสมาชิกภายในทีมเป็นอย่างดี เพียงพอท่ีจะรู้ได้ว่าใครเป็น
อย่างไร ใครชอบงานแบบไหน ใครถนดัทางานประเภทใด เพ่ือท่ีจะสามารถมอบหมายงานและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ตรงตามความรู้ความสามารถของบคุคลผู้นัน้สมาชิกในทีมมีความส าคญั
เช่นกัน ควรมีส่วนช่วยในการแบ่งงาน การมอบหมายงาน กล่าวคือ ทุกคนภายในทีม ควรได้
ชว่ยกนัเปิดเผยตวัเองให้ผู้ อ่ืนได้รู้จกั และทราบว่าตวัเรานัน้มีความรู้ความสามารถ ความถนดัและ
ความพึงพอใจในการท างานแบบใด เพ่ือจะได้เป็นการง่ายสาหรับการมอบหมายงาน เพ่ือช่วย
กระจายงานและความรับผิดชอบไปสูส่มาชิกทกุคนอยา่งทัว่ถึง 
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5. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบถือเป็นหวัใจส าคญัอีกประการหนึ่งของ
การท างานร่วมกัน เพราะความรับผิดชอบของแต่ละคนหมายถึงความส าเร็จของกลุ่ม/ทีมงาน 
สมาชิกในทีมจะต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกโดยรวมและยังต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง จึงจะช่วยให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ทีมสามารถ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

6. ความเข้าใจซึง่กนัและกนั และความผกูพนัตอ่กนัความเข้าใจซึ่งกนัและกนั 
ชว่ยให้สมาชิกทีมมีความผกูพนักนั เข้าใจกนั เรียนรู้ความแตกตา่งกนัและกนั จะช่วยให้การท างาน
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

ธนากร อรรจนาวฒัน์ (2558, น. 35-36) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการท างาน
เป็นทีมไว้ 6 ประการ ดงันี ้

1. ความเป็นผู้ น า ต้องใช้ภาวะความเป็นผู้ น าได้เหมาะสมกับสถานการณ์    
มีความกล้าแสดงออก กล้าท่ีจะเสนอความคดิและมีสว่นร่วมในการอภิปราย เพ่ือน าพาทีมให้บรรลุ
เปา้หมายได้ท่ีก าหนดไว้ 

2. การรู้จกับทบาทหน้าท่ี สมาชิกควรแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามศกัยภาพของ
ตนเองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี และปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การมีเปา้หมายร่วมกนั สมาชิกทีมต้องรู้และเข้าใจเปา้หมายในการท างาน
ร่วมกนั และปฏิบตังิานด้วยความมุง่มัน่ให้ทีมประสบความส าเร็จและบรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ 

4. ความร่วมมือในการท างาน สมาชิกทีมต้องให้ความร่วมมือในการท างาน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องานซึ่งกันและกัน และช่วยกันวิเคราะห์วางแผนการ
ท างานและร่วมกนัลงมือท างาน 

5. การยอมรับนบัถือและเข้าใจกนั สมาชิกทีมต้องยอมรับนบัถือเพ่ือนร่วมทีม 
เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสมาชิกแต่ละคน ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เพ่ือ
น ามาพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพการท างานสงูขึน้ 

6. ความรับผิดชอบ สมาชิกทีมต้องมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความตัง้ใจ ท างานให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือท าให้งานส าเร็จตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
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จากการศกึษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมจากนกัการศกึษาทัง้ 5 ท่านพบว่า
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เปรียบเทียบองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของนัก
การศึกษาไว้ ดงัตาราง 4 และได้สรุปองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดตวับง่ชีแ้ละการสร้างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมไว้ 4 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกทีม หมายถึง สมาชิกทีมทุกคนร่วมกันวางแผน
เพ่ือแบ่งหน้าท่ีกัน ต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบตัิงานหน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และผู้น าทีมต้องมีศักยภาพในการกระตุ้นและติดตามการ
ท างานของสมาชิกทีม เพ่ือน าพาทีมให้บรรลเุปา้หมายได้ท่ีก าหนดไว้ 

2. ด้านการท างานร่วมกัน หมายถึง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
เสนอและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลือกนัด้วยความเต็มใจ เม่ือมีปัญหาระหว่างการ
ท างาน 

3. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง สมาชิกทกุคนภายในทีมต้องเอาใจใส่ตอ่งานท่ี
ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการท างาน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนดและมีคุณภาพ เม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน สมาชิกทุกคนร่วมกันยอมรับและ
แก้ปัญหา 

4. ด้านความเข้าใจซึง่กนัและกนั หมายถึง สมาชิกทกุคนไว้วางใจการท างานของ
เพ่ือนร่วมทีม เข้าใจความแตกตา่งของเพ่ือนแตล่ะคน เช่ือมัน่ว่าเพ่ือนร่วมทีมมีความสามารถท่ีจะ
ท าให้งานส าเร็จได้ ยอมรับว่าเพ่ือนร่วมทีมทุกคนเป็นสมาชิกของทีม และท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 
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4.3 การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545, น. 23-25) ได้กล่าวถึงทีมงานท่ีจะประสบความส าเร็จ

ควรมีคณุลกัษณะส าคญัร่วมกนั ดงันี ้
1. เปา้หมาย เป็นเร่ืองส าคญัเพราะจะท าให้ทกุคนมีสว่นร่วมก่อให้เกิดพฒันาการ

ของทีม พยายามชว่ยกนัท างานเพ่ือให้บรรลผุลตามท่ีวางไว้ 
2. การแสดงออก สมาชิกทกุคนมีสิทธิในการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระแตต้่อง

ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนและทกุคนมีหน้าท่ีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
3. ความเป็นผู้น า สมาชิกแตล่ะคนต้องเต็มใจรับหน้าท่ีผู้น า โดยการเป็นผู้น าของ

ทีมอาจสบัเปล่ียนได้ตาม ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และความสามารถของตนเอง  
4. แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องและเป็นเอกฉันท์ สมาชิกในทีมปรึกษาหารือ

และร่วมกนัลงข้อสรุปท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือให้การท างานบรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
5. ความไว้วางใจ สมาชิกในทีมต้องเช่ือใจกนั และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ร่วมมือ

กนัปฏิบตังิานให้ส าเร็จ  
6. ความคิดสร้างสรรค์ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องด าเนินงานอย่าง

สร้างสรรค์ โดยอาศยัพลงัความคดิและความสามารถของสมาชิกในทีม 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, น. 12-14) ได้กล่าวถึงลักษณะการท างานเป็นทีม

อยา่งมีประสิทธิภาพไว้ดงันี ้
1. ควรก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยการแบง่งานกนัท าตามความรู้ 

ความสามารถท่ีแต่ละบุคคลมีความถนัด เช่ียวชาญ ตามความพึงพอใจ ในการท างานเป็นทีม
จ าเป็นต้องก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันความ
สบัสนและปัดความรับผิดชอบ และเป็นท่ียอมรับกนัวา่การท างานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ 
หากสมาชิกของกลุม่มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและอปุสรรค ผลท่ีสดุ
คือการร่วมกนัตดัสินใจในงานของตน 

2. จ านวนสมาชิกในทีมต้องมีจ านวนพอเหมาะ ไม่ควรมีมากจนเกินไป เน่ืองจาก
ขนาดของกลุม่ท่ีใหญ่มากขึน้เท่าใดความผกูพนัภายในกลุ่มจะยิ่งลดน้อยลงมากเท่านัน้ โดยทัว่ไป
จะมีสมาชิก 3-7 คน มีการแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะประสบการณ์ซึง่กนัและกนัได้อยา่งทัว่ถึง 

3. มีการก าหนดระยะเวลา พฤติกรรมในการท างานของบุคคลจะขยันขันแข็ง
ท างานอย่างเต็มท่ีขึน้อยู่กับการก าหนดระยะเวลา ดงันัน้ในการท างานร่วมกันควรมีการก าหนด
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ขอบเขต หรือระยะเวลาไว้ให้แน่ชดั เพ่ือเป็นกรอบ หรือแนวทางในการท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างมี
เปา้หมายท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการเรียนรู้เป็น
ทีมและผลงานของทีม กล่าวคือ ความสามารถจดัการแก้ปัญหาในทีมได้ดี การเรียนรู้ในทีมและ
ผลงานของทีมจะระสบความส าเร็จสงูเชน่กนั 

5. การเรียนรู้เป็นทีมจะชว่ยสนบัสนนุให้เกิดความสมัพนัธ์ส่วนบคุคลเพิ่มขึน้ และ
ชว่ยสง่เสริมให้เกิดทกัษะในการแกปัญหา ด้วยเหตนีุ ้สมาชิกภายในทีม จึงจ าเป็นต้องมีการเปิดใจ
เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจเพื่อนสมาชิกท่ีเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยสร้างความคุ้นเคย ให้มีความใกล้ชิดสนิท
สนมต่อกัน เพ่ือจะได้เกิดความรัก ความผูกพันกัน อันจะน าไปสู่ความสามัคคี ร่วมมือในการ
ท างานให้บรรลตุามเปา้หมายของทีม 

จากการศึกษาลกัษณะของการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัสรุปได้ว่า 
การท างานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพได้นัน้ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. สมาชิกทกุคนในทีมต้องมีเปา้หมายร่วมกนั เพ่ือให้ทีมประสบผลส าเร็จ 
2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกให้ชัดเจน การท างานมี

ความเป็นอบอุน่เป็นกนัเอง  
3. สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นได้อยา่งอิสระ 
4. สมาชิกให้ความร่วมมือกนัแก้ปัญหา และยอมรับผลงานของทีม 

4.4 แนวทางการวัดและประเมินผลของความสามารถในการท างานเป็นทีม 
Lingard (2010, p. 35) กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการท างานเป็นทีมว่า

สามารถประเมินได้ 2 ประเด็น คือ 1) ประเมินการท างานเป็นทีมของทัง้ทีม และ 2) การประเมิน
การท างานเป็นทีมของสมาชิกแตล่ะคน ซึง่มีแนวทางหลกั 3 แนวทาง ดงันี ้

1. การสงัเกตด้วยตนเอง (Independent observation) โดยมีครูผู้สอน ผู้ช่วย
ห้องปฏิบตัิการ หรือบุคคลภายนอก มาช่วยประเมินการท างานเป็นทีมในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกนั ซึง่แนวทางนีส้ามารถลดความล าเอียงในการประเมิน 

2.  การประเมินความมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนในทีม (Evaluating 
individual contributions) เป็นการประเมินจากผลงานของนักเรียนแต่ละคนในทีม โดยการ
ก าหนดให้แตล่ะทีมสร้างกลุม่ออนไลน์เพ่ือการส่ือสารกบัสมาชิกในทีม ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบ
การมีส่วนร่วมในกลุ่มสนทนาและประเมินผลงานของแต่ละคนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ แนวทางนี ้
จะสามารถลดผลกระทบจากการท่ีผู้ประเมินพบกนันกัเรียนตวัตอ่ตวั 
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3. การประเมินโดยสมาชิกคนอ่ืน (Peer review) คือ สมาชิกแตล่ะคนประเมิน
การท างานเป็นทีมของสมาชิกในกลุ่มด้วยเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ การประเมินแบบนีไ้ม่ควรระบตุวัตน
ของผู้ประเมิน แต่มีข้อจ ากัด คือ ข้อมลูบางชุดอาจไม่น่าเช่ือถือ เน่ืองจากนกัเรียนยงัลงัเล ไม่กล้า
วิจารณ์เพ่ือนร่วมทีมอยา่งชดัเจน 

ธนากร อรรจนาวฒัน์ (2558, น. 77) ได้ใช้เคร่ืองมือวดัความสามารถในการท างาน
เป็นทีมโดยใช้การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยการสงัเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการท างานเป็นทีมในระหว่างการจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีระดบั
ความสามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง แบ่งออกเป็น 3 ชุดตามผู้ ใช้แบบ
ประเมิน คือ 1) ฉบบัครูเป็นผู้ประเมิน 2) ฉบบัตนเองเป็นผู้ประเมิน 3) ฉบบัเพ่ือนสมาชิกเป็นผู้
ประเมิน 

จากการศึกษาแนวทางการวดัและประเมินผลของความสามารถในการท างานเป็น
ทีมของนักวิชาการ ผู้ วิจัยเห็นว่าการวัดและประเมินผลความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ี
เหมาะสมควรเป็นการประเมินโดยการสงัเกตพฤตกิรรมจากผู้ประเมิน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) การประเมิน
ตนเอง 2) การประเมินจากเพ่ือนสมาชิกในทีม และ 3)การประเมินโดยภาพรวมทัง้ทีมจากบคุคล
อ่ืน โดยมีเกณฑ์การประเมินเดียวกนั ซึง่จะท าให้ผลการประเมินมีความนา่เช่ือถือมากขึน้ 

4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ปาริชาติ ศรีเหรา (2551, น. 54-59) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือ

การพัฒนาการท างานเป็นทีมของนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอธัญบุรี 
จงัหวดัปทมุธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ศนูย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ณ ศนูย์การเรียนชุมชนต าบลบึงน า้รักษ์ จ านวน 20 
คน ท่ีมีคะแนนการท างานเป็นทีมต ่า และสมคัรใจเข้าร่วมกลุ่มสมัพนัธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 
แบบสอบถามการท างานเป็นทีม และโปรแกรมกลุ่มสมัพนัธ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน นักศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นท่ี เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
สมัพนัธ์มีการท างานเป็นทีมเพิ่มขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สขุสม สิวะอมรรัตน์ (2552, น. 37-42) ได้ศกึษาผลของการใช้สถานการณ์จ าลองท่ีมี
ต่อความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถในการท างานกลุ่มไม่เหมาะสม และแบง่นกัเรียน
เป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลองได้รับสถานการณ์จ าลอง และกลุ่มควบคมุไม่ได้
รับการใช้สถานการณ์จ าลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการ
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ท างานกลุ่ม และโปรแกรมการใช้สถานการณ์จ าลอง ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการ
ค้นคว้าพบว่า นักเรียนท่ีได้รับสถานการณ์จ าลองมีความสามารถในการท างานกลุ่มมากขึน้กว่า
นกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับการใช้สถานการณ์จ าลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

วิชชุดา วิจิตรวงศ์ (2555, น. 47-53) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพฒันาการ
ท างานร่วมกันของนักเ รียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกนกัเรียนท่ีมีคะแนนการท างานร่วมกนัต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  25 และ
สอบถามความสมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้นกัเรียนจ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ แบบสอบถามการท างานร่วมกัน และกิจกรรมท่ีพฒันาการท างานร่วมกัน ผลการวิจยัพบว่า
นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีพฒันาการท างานร่วมกนัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

ธนากร อรรจนาวัฒน์ (2558, น. 110-111) ท าการพัฒนาความสามารถในการ
ส่ือสารวิทยาศาสตร์และการท างานเป็นทีมโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 5 โดยการวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงทดลองเบือ้งต้น ใช้รูปแบบการวิจยัแบบ
กลุม่เดียววดัสองครัง้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบประเมินความสามารถใน
การส่ือสารวิทยาศาสตร์ท่ีประเมินโดยครูและบคุคลทัว่ไป และแบบประเมินความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม โดยนกัเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนเป็นผู้ประเมิน และครูเป็นผู้ประเมิน วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่คา่มชัฌิมเลขคณิต คา่เฉล่ียร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งผลการวิจยัเป็นดงันี ้นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารวิทยาศาสตร์ทัง้ด้านการพดูและการ
เขียนอยูใ่นระดบัพอใช้ และนกัเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัดี 

Park, Kim, Park, and Park (2015, pp. 299-305) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีจะพฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี  2 จ านวน 74 
คน โดยพิจารณา 2 ด้าน คือ ประสิทธิภาพการท างานของทีม และความพร้อมในการท างาน
รายบุคคล โดยท าการทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือถือเป็นวิธีท่ี มี
ประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลได้ 
นอกจากนีน้กัศกึษาพยาบาลยงัมีความสามารถในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนท่ีดี 

Mohd Nizah et.al. (2016, pp. 2-7) ได้ศึกษาผลการท างานเป็นทีมท่ีใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศมาเลเซีย โดยใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 424 คน ผลการวิจบัพบว่าผลการท างานเป็นทีมท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ท าให้นกัศกึษามีทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีดี สามารถสร้างความมัน่ใจในตนเองและ
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ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร การมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนได้ นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นถึงทกัษะการ
ท างานเป็นทีมชว่ยสง่เสริมความคดิเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ได้ 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการท างานเป็นทีม พบว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมได้ 
เน่ืองจากเปิดโอกาสผู้ เรียนได้ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้เสนอความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ซึ่ง
กนัและกัน ท าให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้ อ่ืน และเกิดความมัน่ใจในตนเอง นอกจากนีย้งัช่วย
สง่เสริมความคดิเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ของผู้ เรียนได้ 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาบทปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 
ระยะท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ระยะท่ี 3 การด าเนินการวิจยั 
ระยะท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

ในระยะการเตรียมการ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพืน้ฐานของ

บทปฏิบตัิการ การเรียนแบบร่วมมือ ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

2. ศึกษาค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ของวิชาการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขัน้
พืน้ฐาน และศึกษาเนือ้หาวิทยาศาสตร์ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 

3. ศกึษาแนวทางในการจดัการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
ให้กับนักเรียน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการทดลองใ นบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 

 
ระยะที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในระยะการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
1. การสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
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1.1.ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนั 

1.2 ก าหนดเนือ้หาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนั ซึ่งจะเป็นเนือ้หาท่ีเน้นการปฏิบตัิกิจกรรมการทดลองเป็นกลุ่มเพ่ือให้นกัเรียนได้เกิดทกัษะ
การใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

1.3 ก าหนดขอบเขตของบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการท างานเป็นทีม คูมื่อครูของบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนั 

1.3.1 ก าหนดของเขตของชดุกิจกรรม โดยระบุเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการ
สอน ปรากฏดงัตาราง 5 ดงันี ้

 
ตาราง 5 ช่ือกิจกรรมในบทปฏิบตักิาร 

 

ล าดับที่ ช่ือกิจกรรม เวลาที่ใช้ (คาบ) 
1 การใช้กล้องจุลทรรศน์ 

- มหศัจรรย์กล้องจลุทรรศน์ 
- คมชดัลกึ 

4 
2 
2 

2 การใช้เคร่ืองช่ัง 
- ถไูถลากยาว 
- อาร์คีมิดสิน้อย 

4 
2 
2 

3 การใช้อุปกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น 
- สถานะของน า้ 
- วิตามินซีฟรุตตี ้
- สายตรวจแอซิด 
- สายสืบโภชนาการ 
- การไทเทรตกรด-เบส 
- รู้ทนัความอร่อย 

12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 รวม 20 
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1.3.2 สร้างบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน โดยแต่
ละบทปฏิบตัิการจะประกอบไปด้วย ช่ือบทปฏิบัติการ จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมี วิธีด าเนินการ ใบกิจกรรม และค าถามท้ายกิจกรรม 

1.3.3 การตรวจสอบคณุภาพของบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนั โดยวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้

1) น าบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัท่ีสร้างขึน้
ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญจะเป็นครูท่ีมีความช านาญในการสอน
วิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ ท่ีมีคณุวุฒิการศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิตท่ีเก่ียวข้องกับการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

2) ผู้ เช่ียวชาญจะพิจารณาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกันในด้านความเหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ล าดบั
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการทดลองและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ประเมินวดัดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งได้
คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่า บทปฏิบตัิการมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
ตามเกณฑ์ จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ 

3) น าบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์     
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขด้านเนือ้หา และภาษาให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกัเรียน 

2. การสร้างคู่มือครูบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน โดย
ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1 จัดท าคู่มือครูประกอบการใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนั ประกอบด้วยด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกัน จ านวน 10 แผน ใบความรู้ ใบกิจกรรมพร้อมเฉลย บทปฏิบตัิการท่ีประกอบไปด้วย    
1) ค าน า 2) ค าชีแ้จงส าหรับครู 3) แนวค าตอบรายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรม และ 4) แนวการตอบ
ค าถามท้ายบทปฏิบตักิาร 

2.2 น าคู่มือครูท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เรียบร้อย เสนอตอ่ประธาน และคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
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2.3 ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบ โดยประเมินความสอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) พบว่า มีค่าดชันี
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.50 ถือว่า
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 

2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้หมดท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญไป
ทดลองใช้กับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัย่าง โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร จ านวน  39 คน 
ผู้ วิจยัพบข้อบกพร่องคือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมไม่สัมพนัธ์กับเวลาการจดัการเรียนรู้   
2) ภาษาท่ีใช้ในค าถามขัน้การจดัการเรียนรู้มีความไมช่ดัเจนท าให้นกัเรียนเข้าใจยาก ข้อดีท่ีพบคือ 
1) การจัดกิจกรรมท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการท างานเป็นทีม และเกิดทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 2) การจดักิจรรมท่ี
นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองท าให้นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีคงทนถาวร ผู้วิจยัจึงได้
น าข้อพบพร่องมาปรับปรุงให้เกิดความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ก่อนน าไปใช้ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจริงใน
การด าเนินการวิจยัตอ่ไป 

3. การสร้างแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3.1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบประเมินทกัษะการใช้

อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
3.2 ศกึษาเนือ้หาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และผล
การเรียนรู้ในรายวิชาการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการคดัเลือกทกัษะท่ีควรเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

3.3 วิเคราะห์ทกัษะท่ีเหมาะสม หรือจ าเป็นต้องพฒันา ซึ่งได้ทกัษะท่ีต้องการวดั 
12 ทกัษะ ดงันี ้ทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ทกัษะการเตรียมสไลด์ ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง 
ทักษะการใช้เคร่ืองชั่งจานเดียว ทักษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ ทักษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
ทักษะการใช้หลอดหยดสาร ทักษะการใช้กระบอกตวง ทักษะการใช้หลอดฉีดยา ทักษะการใช้     
บวิเรต ทกัษะการใช้แทง่แก้วคนสาร และทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร 

3.4 สร้างแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจยัได้น าแนวคิด
มาจากแบบวดัทกัษะปฏิบตัใินการทดลองวิทยาศาสตร์ของฉลองพร แก้ววชิราภรณ์ (2526, น. 94-
101) ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบสงัเกตประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) และปรับปรุงพฤติกรรมท่ี
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เหมาะสมกับการวัดทักษะแต่ละชนิดจากแบบประเมินทักษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ของ    
สมปรารถนา วงศ์บญุหนกั (2559, น. 221-228) ซึ่งมีลกัษณะเป็นการให้คะแนนแบบรูบิก (Rubric 
score) มาปรับใช้ได้แบบประเมินทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสงัเกต
ประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) เพ่ือใช้สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะท่ีปฏิบตัิจริงเป็น
รายบคุคล จ านวน 12 ฉบบั ซึง่มีพฤตกิรรมท่ีต้องการวดัฉบบัละ 4 พฤตกิรรม ดงันี ้

 
ตาราง 6 พฤตกิรรมท่ีต้องการวดัของแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 
ฉบับที่ ทักษะการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

1 ทกัษะการใช้กล้องจลุทรรศน์ 1. การถือ หมายถึง มือด้านหนึ่งจบัที่แขนของกล้องจุลทรรศน์ 
สว่นมืออีกด้านหนึง่รองบริเวณฐานของกล้องจลุทรรศน์  
2. การปรับก าลังขยาย หมายถึง เร่ิมต้นที่เลนส์ใกล้วัตถุ
ก าลงัขยายต ่าสดุ ปรับก าลงัขยายที่จานหมนุของเลนส์ใกล้วตัถุ 
3. การปรับความคมชัดของภาพ หมายถึง ปรับปุ่ มภาพ
หยาบเพื่อหาต าแหน่งภาพ จากนัน้ปรับปุ่ มปรับภาพละเอียด 
เพื่อให้ภาพชดัเจน 
4. การเก็บรักษา หมายถึง ปรับแท่นวางวตัถอุยู่ในต าแหน่ง
ต ่าสุด เลนส์ใกล้วัตถุอยู่ที่ก าลังขยายต ่าสุด ปิดไฟและพัน
สายไฟให้เรียบร้อย 

2 ทกัษะการเตรียมสไลด์ 1. การตรวจสอบสไลด์ หมายถึง ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ความสะอาดของกระจกสไลด์ และจ านวนแผ่นปิดสไลด์ก่อน
การทดลอง 
2. การเตรียมตัวอย่างที่ศึกษา หมายถึง ตดัตวัอยา่งที่ต้องการ
ศึกษาเป็นชิน้เล็กบาง ๆ วางบนกระจกสไลด์ ด้วยความ
ระมดัระวงั 
3. การปิดกระจกสไลด์ หมายถึง ใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชีจ้บั
ขอบของแผ่นปิดสไลด์ วางขอบด้านหนึ่งโดยให้เอียงประมาณ 
45 องศาแล้วใช้ปลายเข็มหมุดค่อย ๆ วางลงอย่าให้มี
ฟองอากาศอยูภ่ายในกระจกสไลด์ 
4. การเก็บรักษา หมายถึง หลงัใช้เสร็จแล้ว ทิง้ตวัอย่างและ
แผน่ปิดสไลด์ ล้างกระจกสไลด์ให้สะอาด เช็ดให้แห้งและเก็บใน
กลอ่ง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ฉบับที่ ทักษะการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ พฤติกรรมที่ต้องการวดั 
3 ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์ หมายถึง ตรวจสอบปุ่ มโลหะให้อยู่

ในขีดเร่ิมต้น และตรวจสอบความสมบรูณ์ของสปริง 
2. การจับ หมายถึง จบัเคร่ืองชัง่สปริงในต าแหนง่ที่เหมาะสม 
โดยใช้มือจบัท่ีหว่งด้านบนของเคร่ืองชัง่สปริง 
3. การอ่านค่าแรง หมายถึง อา่นขนาดของแรงได้ถกูต้อง โดย
ให้ปุ่ มโลหะบนเคร่ืองชัง่สปริงอยูร่ะดบัสายตา 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าทีใ่ห้
เรียบร้อย เพื่อรักษาสปริงให้อยูใ่นสภาพสมดลุ 

4 ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจานเดียว 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์ หมายถึง ปรับลกูตุ้มน า้หนกัทกุอนั
อยูท่ี่ศนูย์ และปรับศนูย์ของเคร่ืองชัง่ก่อนการใช้งาน 
2. การปรับลูกตุ้มน า้หนัก หมายถึง เลือ่นตุ้มน า้หนกัทีละ
หนว่ยจนกวา่คานของเคร่ืองชัง่จะชีท้ี่เลขศนูย์พอดี 
3. การอ่านค่าน า้หนัก หมายถึง อา่นคา่น า้หนกัของวตัถทุี่ชัง่
ได้ถกูต้อง 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จน าวตัถลุงจากเคร่ืองชัง่ 
และเลือ่นลกูตุ้มน า้หนกัทกุอนัไปที่ศนูย์เหมือนเดิม 

5 ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ 1. การจับ หมายถึง ใช้มือจบัท่ีปลายด้านบนของแทง่        
เทอร์มอมิเตอร์ โดยพลกิด้านท่ีมสีเกลตวัเลขเข้าหาตวั    
นกัเรียนเอง 
2. การวัดอุณหภมิู หมายถึง ขณะวดัอณุหภมูิกระเปาะ     
เทอร์มอมิเตอร์ต้องสมัผสักบัสิง่ทีต้่องการวดั ไมส่มัผสักบั
ด้านข้างและก้นภาชนะ 
3. การอ่านค่าอุณหภมิู หมายถงึ ขณะอา่นคา่อณุหภมูิสายตา
ต้องอยูร่ะดบัเดยีวกบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ และอา่นคา่
อณุหภมูิได้ถกูต้อง 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้วท าความสะอาด 
เช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าที ่

 
 
 



  80 

ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ฉบับที่ ทักษะการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ พฤติกรรมที่ต้องการวดั 
6 ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1. การจัดตัง้อุปกรณ์ หมายถึง จดัวางชดุตะเกียงแอลกอฮอล์

ได้ถกูต าแหนง่ และสงัเกตความยาวของไส้ตะเกียงให้อยูใ่น
ความยาวทีเ่หมาะสม 
2. การจุดไฟ หมายถงึ จดุไฟที่ไส้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อน
น าเข้าไปในที่กัน้ลม 
3. การดับไฟ หมายถงึ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องดบัไฟทนัที  
โดยใช้ฝาครอบตะเกียงแอลกอฮอล์คอ่ย ๆ ปิดลงบนเปลวไฟ 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้ว เก็บชดุตะเกียง
แอลกอฮอล์ให้เรียบร้อย 

7 ทกัษะการใช้หลอดหยดสาร 1. การดูดสาร หมายถึง บีบจกุยางค้างไว้และจุม่ลงใน
สารละลาย แล้วคอ่ย ๆ ปลอ่ยจกุยาง เพื่อให้สารละลายเข้ามา
ในหลอดหยดสาร 
2. การถอื หมายถึง ใช้มือจบัท่ีจดุยาง โดยไมห่งายมือ 

3. การปล่อยสาร หมายถงึ คอ่ย ๆ บีบจกุยางเพื่อปลอ่ย
สารละลายออกมาทีละหยด อยา่งสม ่าเสมอ  
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ถอดจกุยาง  
แล้วล้างให้สะอาด สะบดัให้แห้งก่อนเก็บเข้าที ่ 

8 ทกัษะการใช้กระบอกตวง 1. การตวง หมายถึง ใสข่องเหลวที่ต้องการตวงให้มีปริมาตร
น้อยกวา่ที่ต้องการเลก็น้อย แล้วใช้หลอดหยดสารคอ่ย ๆ เตมิ
เพื่อปรับปริมาตรให้พอดีที่ต้องการ 
2. การอ่านปริมาตร หมายถึง ขณะตวงต้องอา่นปริมาตร
ของเหลวระดบัสายตา โดยอา่นจากขีดปริมาตรทีต่รงกบัสว่น
โค้งต ่าสดุของของเหลว 
3. การเทสาร หมายถงึ เทของเหลวออกจากกระบอกตวงโดย
การเอยีงกระบอกตวงให้แตะกบัปากภาชนะที่รองรับด้วยความ
ระมดัระวงั 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ท าความสะอาด 
เช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าที ่
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ฉบับที่ ทักษะการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ พฤติกรรมที่ต้องการวดั 
9 ทกัษะการใช้หลอดฉีดยา 1. ก่อนดดูสาร หมายถึง ดงึก้านหลอดฉีดยาขึน้และกดลง เพื่อ

ไลอ่ากาศออกให้หมด 
2. การดูดสาร หมายถึง จุม่ปลายหลอดฉีดยาลงในสารละลาย
แล้วคอ่ย ๆ ดงึก้านหลอดฉีดยาขึน้ตามปริมาตรที่ต้องการ     
โดยในหลอดฉีดยาต้องไมม่ีอากาศอยู ่ 
3. การอ่านปริมาตร หมายถึง ต้องให้สว่นโค้งต า่สดุของลกู
ยางตรงกบัขดีปริมาตรที่ต้องการ 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องดงึก้านออกล้าง 
ท าความสะอาด เช็ดให้แห้ง 

10 ทกัษะการใช้บิวเรต 1. การเทสาร หมายถงึ เทสารละลายให้เกินขีดบอกปริมาตร 
และปลอ่ยสารละลายให้เต็มปลายบิวเรตสว่นลา่ง โดยต้องไมม่ี
ฟองอากาศในบิวเรต 
2. การหมุนก๊อก หมายถงึ ใช้นิว้ชี ้นิว้กลางประคองก๊อก และ
ใช้นิว้โปง้บงัคบัการหมนุปิดเปิดของก๊อก 

3. การอ่านปริมาตร หมายถึง อา่นปริมาตรของสารละลาย
ระดบัสายตา โดยอา่นตรงสว่นโค้งต ่าสดุของสารละลาย 

4. การเก็บรักษา หมายถงึ ล้างท าความสะอาดด้วยความ
ระมดัระวงัก่อนเก็บเข้าที ่

11 ทกัษะการใช้แทง่แก้วคนสาร 1. การจับ หมายถึง ใช้นิว้มือจบัที่ปลายด้านมนของแทง่แก้ว 
และใช้ปลายด้านแบนส าหรับคนสาร 
2. การคนสาร หมายถึง ใช้ปลายด้านแบนคนสารไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยไมใ่ห้แท่งแก้วกระทบก้นหรือด้านข้างภาชนะ 
3. การรินสาร หมายถึง รินของเหลวผา่นแทง่แก้วลงสูภ่าชนะ 
โดยให้แทง่แก้วสมัผสัชิดขอบภาชนะที่รองรับ 

4. การเก็บรักษา หมายถงึ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ท าความสะอาด 
เช็ดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ฉบับที่ ทักษะการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ พฤติกรรมที่ต้องการวดั 
12 ทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร 1. การเลือกขนาด หมายถึง เลอืกขนาดเบอร์ของช้อนตกัสาร

ได้ถกูต้อง และเหมาะสมกบัปริมาณสารท่ีต้องการ 
2. การจับ หมายถึง ใช้นิว้จบัท่ีบริเวณกลางด้ามของช้อนตกั
สาร  
3. การตักสาร หมายถึง เมื่อตกัสารแล้ว จึงใช้ด้ามช้อนอีกด้าม
หนึง่ปาดผิวให้เรียบเพียงครัง้เดยีวโดยไมต้่องกดให้แนน่ 
4. การเก็บรักษา หมายถงึ ท าความสะอาด ก่อนท่ีจะใช้ตกัสาร
ชนิดอื่น ๆ และเมื่อใช้เสร็จแล้วให้เช็ดท าความสะอาดก่อนเก็บ
เข้าที ่

 
3.5 การตรวจสอบหาคณุภาพแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

3.5.1 น าแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม ทัง้ด้านเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ และพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั 

3.5.2 น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นครู
ท่ีมีความช านาญในการสอนวิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี ประเมินด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดย
ใช้แบบประเมินดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Consistency: IOC) เป็นเกณฑ์
ในการประเมิน และคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.50 ท่ีแสดงว่าแบบ
ประเมินนัน้มีความสอดคล้องเชิงเนือ้หา ผลปรากฏว่าใช้ได้ทุกฉบับเน่ืองจากมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่ง 0.95-1.00 

3.5.3 น าแบบประเมินทัง้ 12 ฉบับ ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นรายบคุคลจ านวน 40 คน โดยมีผู้ประเมิน 2 คน คือ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
ผู้ วิจัย เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของผู้ ประเมินซึ่งผู้ วิจัยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ        
ผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index, RAI) ซึง่อยูร่ะหวา่ง 0.88-0.91 
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3.5.4. เน่ืองจากค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน (Rater Agreement 
Index, RAI) อยู่ในระดบัสงู (มีคา่เข้าใกล้ 1) แสดงว่าผู้ประเมินทัง้ 2 คน ให้คะแนนใกล้เคียงกนั 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสุ่มผลคะแนนของผู้ประเมิน 1 คน มาหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
จากนัน้ผู้วิจยัได้คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ความยากง่ายระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.20 ขึน้ไป  

ฉบบัท่ี 1 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.30-0.73 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.55-0.80 

ฉบบัท่ี 2 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.25-0.78 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.45-0.85 

ฉบบัท่ี 3 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.25-0.78 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.45-0.85 

ฉบบัท่ี 4 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.48-0.78 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.45-0.85 

ฉบบัท่ี 5 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.35-0.75 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.50-0.80 

ฉบบัท่ี 6 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.40-0.68 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.45-0.70 

ฉบบัท่ี 7 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.45-0.55 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.55-0.70 

ฉบบัท่ี 8 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.30-0.48 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.60-0.75 

ฉบบัท่ี 9 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 4 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.38-0.60 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.55-0.80 

ฉบับท่ี 10 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 4 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) 
ระหวา่ง 0.38-0.68 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.45-0.80 

ฉบับท่ี 11 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 4 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) 
ระหวา่ง 0.30-0.78 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.45-0.80 

ฉบับท่ี 12 มีพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 4 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) 
ระหวา่ง 0.63-0.75 มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.50-0.75 
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3.5.5 แบบประเมินทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 12 ฉบบั ใช้ได้ทัง้ 12 
ฉบบั ผู้วิจยัจึงเลือกแบบประเมินทัง้ 12 ฉบบั เป็นแบบประเมินทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ภาคปฏิบตัิเป็นรายบุคคลก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งผลปรากฏว่ามีค่าความยากง่าย (p) ทัง้ 12 
ฉบบั อยูร่ะหวา่ง 0.41-0.70 และคา่อ านาจจ าแนก (r) ทัง้ 12 ฉบบั อยูร่ะหวา่ง 0.58-0.68  

3.5.6 วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ของแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ จ านวน 12 ฉบบั ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ 12 ฉบบั อยูร่ะหวา่ง 0.72-0.82 ดงันี ้

ฉบบัท่ี 1 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.80 
ฉบบัท่ี 2 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.82 
ฉบบัท่ี 3 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.81 
ฉบบัท่ี 4 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.81 
ฉบบัท่ี 5 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.81 
ฉบบัท่ี 6 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.75 
ฉบบัท่ี 7 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.72 
ฉบบัท่ี 8 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.82 
ฉบบัท่ี 9 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.74 
ฉบบัท่ี 10 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.76 
ฉบบัท่ี 11 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.78 
ฉบบัท่ี 12 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.81 

4. การสร้างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการท างานเป็นทีม 

โดยผู้วิจยัน าแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมของธนากร อรรจนาวฒัน์ (2558, น. 
131-137) มาปรับใช้สร้างเป็นแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม ซึ่งมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีระดบัความคดิเห็นดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง ข้อความตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด หรือปฏิบตัิตน
ตามข้อความนัน้บอ่ยครัง้ท่ีสดุ 

4 คะแนน หมายถึง ข้อความตรงกบัความคิดเห็นมาก หรือปฏิบตัิตนตาม
ข้อความนัน้บอ่ย 
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3 คะแนน หมายถึง ข้อความตรงกับความคิดเห็นปานกลาง หรือปฏิบตัิตน
ตามข้อความนัน้บางครัง้ 

2 คะแนน หมายถึง ข้อความไม่คอ่ยตรงกบัความคิดเห็น หรือปฏิบตัิตนตาม
ข้อความนัน้นาน ๆ ครัง้ 

1 คะแนน หมายถึง ข้อความไม่ตรงกับความคิดเห็น หรือไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อความนัน้ 

4.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม ซึ่งผู้วิจยัจะพิจารณา
พฤติกรรมของนักเรียน 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ 1) ด้านบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 2) ด้านการ
ท างานร่วมกนั 3) ด้านความรับผิดชอบ และ 4) ด้านความเข้าใจซึ่งกนัและกนั โดยแบบประเมินนี ้
แบง่เป็น 3 ฉบบั ตามผู้ ใช้แบบประเมิน ได้แก่ 1) นกัเรียนประเมินตนเอง 2) นกัเรียนประเมินเพ่ือน 
และ 3) ครูประเมินนกัเรียน ซึง่แบบประเมินทัง้ 3 ฉบบัใช้องค์ประกอบเดียวกนัในการประเมิน โดย
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีมระหว่างการจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  

4.3 การตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.3.1 น าแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม ทัง้ด้านเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ และพฤติกรรมท่ี
ต้องการวดั 

4.3.2 น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแล้วทัง้ 3 ฉบบั ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน
ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยใช้แบบประเมินวดัดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) เป็นเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่
ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ท่ีแสดงว่าแบบประเมินนัน้มีความสอดคล้องเชิงเนือ้หา ผล
ปรากฏว่าทัง้ฉบบั 3 ฉบบั มีคา่ดชันีความสอดคล้อง ดงันี ้ฉบบัครูประเมินนกัเรียน มีคา่ดชันีความ
สอดคล้องเท่ากบั 1.00 ฉบบันกัเรียนประเมินเพ่ือน  มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 
และฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง 0.80-1.00 

4.3.2 น าแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมทัง้ 3 ฉบบั ท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 39 คน เพ่ือหา
ค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมินซึ่งผู้ วิจัยใช้วิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน 3 คน 
(Rater Agreement Index, RAI) อยูร่ะหวา่ง 0.70-0.93  



  86 

4.3.3 วิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test for 
Independent Samples) แล้วคดัเลือกข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป ปรากฏว่าใช้ได้ 
20 ข้อ เน่ืองจากมีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง 3.41-8.82 

4.3.4 น าข้อค าถามท่ีใช้ได้จ านวน 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมทัง้ฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.96 
 

ระยะที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 79 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธ ยมศึกษาปีท่ี 1/14 โรงเ รียน       

มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียน 40 คน        
ท่ีใช้วิธีการสุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที (ไมร่วมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
แบบแผนการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi Experiment Design) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest design และแบบแผนการวิจัยแบบ        
One-Group Repeated Measures design ดงัตาราง 7 และตาราง 8 ดงันี ้

 
ตาราง 7 แบบแผนการวิจยัแบบ One-Group Pretest-Posttest design 

 

กลุ่ม การทดสอบก่อนเรียน การทดลอง การทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 
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สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 
E  แทน กลุม่ตวัอยา่ง 
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 
X  แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันท่ี

สง่เสริมทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

ตาราง 8 แบบแผนการวิจยัแบบ One-Group Repeated Measures design 
 

กลุ่ม 
ก่อน

ทดลอง 
ระหว่างทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

  บท
ปฏิบตัิการ

ท่ี 1 

ประเมิน
ครัง้ท่ี 1 

บท
ปฏิบตัิการ

ท่ี 2 

ประเมิน
ครัง้ท่ี 2 

บท
ปฏิบตัิการ

ท่ี 3 

ประเมิน
ครัง้ท่ี 3 

 

E - X T1 X T2 X T3 - 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 

E  แทน กลุม่ตวัอยา่ง 
X  แทน การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
T1,T2,T3 แทน การประเมินพฒันาของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่าง

เรียน 
ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ก่อนการทดลอง 

1.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบประเมิน
ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นรายบคุคล โดยนดัหมายนอกเวลาเรียน  

1.2 จากนัน้น าคะแนนของนกัเรียนเป็นรายบุคคลมาจดักลุ่มนกัเรียนแต่ละ
กลุม่โดยคละความสามารถเก่ง กลาง ออ่น ได้นกัเรียนจ านวน 8 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
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2. ขณะทดลอง 
2.1 ผู้ วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น

เทคนิคการเรียนร่วมกันจ านวน 20 คาบเรียน ทัง้หมด 3 บทปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย              
10 กิจกรรม ดงันี ้

 
ตาราง 9 บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีต้องพฒันา และ
เวลาท่ีใช้  

 
บทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม 
ทักษะการใช้อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ที่ ต้องพัฒนา 
เวลาที่ใช้ 
(คาบ) 

1. การใช้กล้องจุลทรรศน์   4 
 1.1 มหศัจรรย์กล้องจลุทรรศน์ ทกัษะการใช้กล้องจลุทรรศน์ 2 

 1.2 คมชดัลกึ ทกัษะการเตรียมสไลด์ 2 
2. การใช้เคร่ืองชั่ง   4 
 2.1 ไถลากยาว ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง 2 
 2.2 อาร์คีมิดิสน้อย ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจาน

เดียว 
2 

3. การใช้อุปกรณ์ส าหรับ
การทดลองเคมีเบือ้งต้น 

  
12 

 3.1 สถานะของน า้ ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

2 

 3.2 วิตามินซีฟรุตตี ้ ทกัษะการใช้หลอดหยดสาร 2 
 3.3 สายตรวจแอซิด ทกัษะการใช้กระบอกตวง 2 
 3.4 สายสบืโภชนาการ ทกัษะการใช้หลอดฉีดยา 2 
 3.5 การไทเทรตกรด-เบส ทกัษะการใช้บิวเรต 2 
 3.6 รู้ทนัความอร่อย ทกัษะการใช้แทง่แก้วคนสาร 

ทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร 
2 

รวม   20 

 
2.2 หลงัเรียนรู้แตล่ะกิจกรรมเสร็จสิน้แล้วนกัเรียนจะได้รับการประเมินทกัษะ

การใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ของกิจกรรมนัน้เป็นรายบคุคล ด้วยแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ฉบบัเดมิ โดยนดัหมายนอกเวลาเรียน 
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2.3 ผู้วิจยัด าเนินการประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมหลงัการ
จดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการแต่ละบท โดยจะประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมทุก
ครัง้ในบทปฏิบตัิการท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั ด้วยแบบประเมินความสามารถในการท างาน     
เป็นทีม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฉบับ ตามประเภทของผู้ ประเมิน ได้แก่ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง         
ฉบบันกัเรียนประเมินเพ่ือน และฉบบัครูประเมินนกัเรียน และน าคะแนนท่ีได้จากทัง้ 3 ฉบบั มาหา
คา่เฉล่ียเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

3. หลงัการทดลอง 
น าผลคะแนนจากแบบประเมินทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ     

แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานตอ่ไป 

 
ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล 

ในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัใช้สถิตดิงันีค้รัง้นี ้
1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) 
1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
2.1 ใช้ t-test for Dependent Samples เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วย  

บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันมีทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2.2 ใช้ t-test for One Sample เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันมีทักษะการใช้อุปก รณ์
วิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.3 ใช้สถิติ One way ANOVA Repeated Measures เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันจะมี
พฒันาการของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียน  ซึ่งได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น
แล้วปรากฏดงัภาคผนวก จ 
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บทที่ 4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
ตอนท่ี 2 ผลการใช้บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั ท่ีส่งเสริม

ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็นทีมในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
2.1 การเปรียบเทียบทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
2.2 การเปรียบเทียบทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลงัเรียนของนักเรียนท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

2.3 การศึกษาพัฒนาการโดยการเปรียบเทียบความสามารถในการท างาน     
เป็นทีมของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกนัระหวา่งเรียนบทปฏิบตักิารท่ี 1, 2 และ 3 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ การแปลความในการวิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง ดงันี ้

x    แทน  คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F  แทน  คา่สถิตกิารแจกแจงแบบปกต ิ(F-Distribution) 
t  แทน  การทดสอบสถิต ิ
*  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
**  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ(Significance) 
n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
k  แทน  คะแนนเตม็ 
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ตอนที่ 1 ผลการสร้างบทปฏบิัตกิารวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 

จากการน าบทปฏิบัติการเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องเชิงเนือ้หา โดยใช้แบบประเมินวดัดชันีความสอดคล้อง ( Index of Consistency, IOC)
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน พบว่า บทปฏิบตัิการมีค่าดชันีความสอดคล้องในแต่ละบทปฏิบตัิการ  
ดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคล้องในแตล่ะบทปฏิบตักิาร 

 

ประเดน็พจิารณา 
บทปฏิบัตกิารท่ี 

แปลผล 
1 2 3 

1. ใบความรู้ 
    1.1 เนือ้หามีความถกูต้องชดัเจน 
    1.2 เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

0.90 0.90 0.60 สอดคล้อง 

2. กิจกรรม 
    2.1 เน้นการเรียนร่วมกนั (Learning together) 
    2.2 สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะการใช้อปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

3. ค าถามท้ายกิจกรรม 
    3.1 ค าถามสอดคล้องกบักิจกรรม 
    3.2 ค าถามสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
    3.3 สง่เสริมทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

1.00 1.00 0.93 สอดคล้อง 

4. ภาษาท่ีใช้ 
    4.1 เหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน 
    4.2 ไมว่กวน เข้าใจง่าย 

0.80 1.00 1.00 สอดคล้อง 

5. ความสวยงาม 
    5.1 ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือ้หา 
    5.2 สีสนัมีความสวยงามนา่สนใจ 

0.90 1.00 0.80 สอดคล้อง 
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จากตาราง 10 ค่าดชันีความสอดคล้องในแตล่ะบทปฏิบตัิการ จะเห็นว่าบทปฏิบตัิการท่ี
สร้างขึน้มีดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่าบทปฏิบตัิการท่ีสร้างขึน้มีใบความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ ค าถามท้ายกิจกรรม ภาษาท่ีใช้ และความสวยงามเหมาะกบัระดบัของนกัเรียน
และสามารถน าไปใช้ได้จริง เม่ือน าบทปฏิบตัิการไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 39 คน พบวา่นกัเรียนสามารถด าเนินการตามบทปฏิบตักิารได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

 
ตอนที่ 2 ผลการใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันที่
ส่งเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็น
ทมีในประเดน็ต่าง ๆ 

2.1 การเปรียบเทียบทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 

 
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั  

 

ทกัษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

n k df 
ก่อน หลัง 

t p 
x  S.D. x  S.D. 

1. ทกัษะการใช้ 
กล้องจลุทรรศน์ 

40 4 39 1.20 0.72 3.33 0.62 19.58** 0.00 

2. ทกัษะการ 
เตรียมสไลด์ 

40 4 39 1.05 1.01 3.60 0.50 13.98** 0.00 

3. ทกัษะการใช้ 
เคร่ืองชัง่สปริง 

40 4 39 2.63 0.84 3.90 0.30 8.91** 0.00 

4. ทกัษะการใช้เคร่ือง
ชัง่แบบจานเดียว 

40 4 39 1.50 1.32 3.85 0.36 10.57** 0.00 

5. ทกัษะการใช้ 
เทอร์มอมิเตอร์ 

40 4 39 1.88 1.11 3.75 0.44 10.65** 0.00 

6. ทกัษะการใช้ตะเกียง 
แอลกอฮอล์ 

40 4 39 2.38 1.10 3.65 0.53 6.61** 0.00 

 



  93 

ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ทกัษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

n k df 
ก่อน หลัง 

t p 
x  S.D. x  S.D. 

7. ทกัษะการใช้ 
หลอดหยดสาร 

40 4 39 1.80 0.56 3.75 0.44 17.27** 0.00 

8. ทกัษะการใช้ 
กระบอกตวง 

40 4 39 1.08 0.85 3.08 0.35 12.49** 0.00 

9. ทกัษะการใช้ 
หลอดฉีดยา 

40 4 39 1.95 0.99 3.60 0.55 9.93** 0.00 

10 ทกัษะการใช้บิวเรต 40 4 39 0.10 0.30 3.20 0.52 31.00** 0.00 
11. ทกัษะการใช้ 
แท่งแก้วคนสาร 

40 4 39 2.33 0.62 3.78 0.42 13.54** 0.00 

12. ทกัษะการใช้ 
ช้อนตกัสาร 

40 4 39 2.25 0.71 3.88 0.34 12.74** 0.00 

ภาพรวม 40 48 39 20.33 4.22 43.35 2.12 39.77** 0.00 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 11 พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ี

เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์เฉล่ียในภาพรวม และรายทกัษะทัง้ 
12 ทกัษะ คือ ทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ทกัษะการเตรียมสไลด์ ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง 
ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจานเดียว ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
ทักษะการใช้หลอดหยดสาร ทักษะการใช้กระบอกตวง ทักษะการใช้หลอดฉีดยา ทักษะการใช้     
บิวเรต ทักษะการใช้แท่งแก้วคนสาร และทักษะการใช้ช้อนตักสาร  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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2.2 การเปรียบเทียบทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนักบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  
(ร้อยละ 65) 

 

ทกัษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

n k df 
หลัง 

t p เกณฑ์ 
x  S.D. 

1. ทกัษะการใช้กล้อง
จลุทรรศน์ 

40 4 39 3.33 0.62 7.45** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
2. ทกัษะการ 
เตรียมสไลด์ 

40 4 39 3.60 0.50 12.75** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
3. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่
สปริง 

40 4 39 3.90 0.30 27.06** 0.00 
2.60 

 (ร้อยละ 65) 
4. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่
แบบจานเดียว 

40 4 39 3.85 0.36 21.86** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
5. ทกัษะการใช้ 
เทอร์มอมิเตอร์ 

40 4 39 3.75 0.44 16.59** 0.00 
2.60 

 (ร้อยละ 65) 
6. ทกัษะการใช้ตะเกียง 
แอลกอฮอล์ 

40 4 39 3.65 0.53 12.45** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
7. ทกัษะการใช้ 
หลอดหยดสาร 

40 4 39 3.75 0.44 16.59** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
8. ทกัษะการใช้ 
กระบอกตวง 

40 4 39 3.08 0.35 8.59** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
9. ทกัษะการใช้ 
หลอดฉีดยา 

40 4 39 3.60 0.55 11.60** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 

10. ทกัษะการใช้บิวเรต 40 4 39 3.20 0.52 7.35** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
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ตาราง 12 (ตอ่)  

 

ทกัษะการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

n k df 
หลัง 

t p เกณฑ์ 
x  S.D. 

11. ทกัษะการใช้ 
แท่งแก้วคนสาร 

40 4 39 3.78 0.42 17.57** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 
12. ทกัษะการใช้ 
ช้อนตกัสาร 

40 4 39 3.88 0.34 24.08** 0.00 
2.60 

(ร้อยละ 65) 

ภาพรวม 40 48 39 43.35 2.12 36.27** 0.00 
31.20 

(ร้อยละ 65) 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 12 พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ี

เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์เฉล่ียในภาพรวม และรายทกัษะทัง้ 
12 ทักษะ คือ ทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ทักษะการเตรียมสไลด์ ทักษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง 
ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจานเดียว ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
ทักษะการใช้หลอดหยดสาร ทักษะการใช้กระบอกตวง ทักษะการใช้หลอดฉีดยา ทักษะการใช้     
บิวเรต ทกัษะการใช้แท่งแก้วคนสาร และทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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2.3 การศึกษาพัฒนาการโดยการเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีมของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน
ระหวา่งเรียนบทปฏิบตักิารท่ี 1, 2 และ 3 

 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการท่ี  
1, 2 และ 3 

 

ความสามารถ 
ในการท างาน

เป็นทีม 

k 

ความสามารถ
ในการท างาน

เป็นทีม 
ครัง้ที่ 1 

ความสามารถ
ในการท างาน

เป็นทีม 
ครัง้ที่ 2 

ความสามารถ
ในการท างาน

เป็นทีม 
ครัง้ที่ 2 

ผลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม 

25 x  S.D x  S.D x  S.D F p 
คูท่ี่

แตกตา่ง 
1. ด้านบทบาท
หน้าที่ของ
สมาชิกทมี 

25 20.45 1.80 21.32 1.11 21.92 1.12 19.99** 0.00 
(1,2)** 
(1,3)** 
(2,3)** 

2. ด้านการ
ท างานร่วมกนั 

25 19.63 1.63 19.93 1.07 21.21 1.31 27.07** 0.00 
(1,3)** 
(2,3)** 

3. ด้านความ
รับผิดชอบ 

25 19.44 1.66 20.78 1.29 21.49 1.30 41.41** 0.00 
(1,2)** 
(1,3)** 
(2,3)** 

4. ด้านความ
เข้าใจซึง่กนั 
และกนั 

25 19.67 1.49 20.67 1.31 21.70 1.41 40.45** 0.00 
(1,2)** 
(1,3)** 
(2,3)** 

ภาพรวม 100 79.18 5.66 82.72 4.02 86.32 4.71 50.63** 0.00 
(1,2)** 
(1,3)** 
(2,3)** 

 

**p <.01 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน          
ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียนของนกัเรียน สามารถน ามาเขียนกราฟ
เส้นแสดงดงัภาพประกอบ 3 และภาพประกอบ 4 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 พฒันาการความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนระหวา่งเรียน          
ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัในภาพรวม 
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ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 

ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

คะ
แน
น 

ระยะ 

79.18 

82.72 

86.32 
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ภาพประกอบ 4 พฒันาการความสามารถในการท างานเป็นทีมระหวา่งเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัรายด้าน 

 
จากตาราง 13 พบว่าคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียน

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน
ในภาพรวม คือ มีความแตกตา่งกนัในคู ่1,2 1,3 2,3 โดยคะแนนเฉล่ียความสามารถในการท างาน
เป็นทีมระหวา่งเรียนมีพฒันาการมากขึน้ โดยในครัง้ท่ี 3 มีคะแนนสงูสดุ รองลงมาคือครัง้ท่ี 2 และ
ครัง้ท่ี 1 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าความสามารถในการท างานเป็นทีมทัง้ 4 ด้าน คือ ด้าน
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกทีม ด้านการท างานร่วมกนั ด้านความรับผิดชอบ และด้านความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียนมีพฒันาการมากขึน้ 
โดยในครัง้ท่ี 3 มีคะแนนสงูสดุ รองลงมาคือครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 1 ตามล าดบั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 

 

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 

ด้านบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกทีม ด้านการท างานร่วมกนั 

ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจซึง่กนัและกนั 

20.45 

21.32 

21.92 

19.67 
19.63 

20.78 
20.67 

21.70 

21.49 
21.21 

19.93 

19.44 

ระยะ 

คะ
แน
น 



  99 

 

บทที่ 5  
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน

ร่วมกนั และ 2) ศกึษาผลการใช้บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัท่ีส่งผลตอ่
นกัเรียนในประเดน็ตอ่ไปนี ้คือ ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท างาน
เป็นทีม โดยมีสมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนัมีพฒันาการของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหวา่งเรียน 

แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (One-Group Pretest Posttest Design) และแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวแบบวดัซ า้ 
(One-Group Repeated Measures Design) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียน     
40 คน โดยท่ีใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ระยะเวลาทดลอง
จ านวน 20 คาบ ๆ ละ 50 นาที (ไมร่วมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

1. บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั ท่ีผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบ มีค่าดชันีความสอดคล้องของบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ด้านความเหมาะสม
ของเนือ้หา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ล าดบัขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการทดลอง
และสว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน ท่ีผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 
ทา่น ตรวจสอบ มีคา่ดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจดุประสงค์ เนือ้หา ขัน้ตอน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผล อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 

3. แบบประเมินทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ท่ีมีลักษณะเป็นแบบสังเกต
ประเภทตรวจสอบรายการ (Checklist) เพ่ือใช้สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะท่ีปฏิบตัิจริงเป็น
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รายบคุคล จ านวน 12 ฉบบั ซึ่งมีพฤติกรรมท่ีต้องการวดัฉบบัละ 4 พฤติกรรม ซึ่งครอบคลมุทกัษะ
การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทัง้ 12 ทักษะ ได้แก่ ทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ทักษะการเตรียม
สไลด์ ทกัษะการใช้เคร่ืองชั่งสปริง ทกัษะการใช้เคร่ืองชั่งจานเดียว ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ ทกัษะการใช้หลอดหยดสาร ทกัษะการใช้กระบอกตวง ทกัษะการ
ใช้หลอดฉีดยา ทกัษะการใช้บวิเรต ทกัษะการใช้แท่งแก้วคนสาร และทกัษะการใช้ช้อนตกัสารมีคา่
ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมินทัง้ 12 ฉบบั (Rater Agreement Index, RAI) อยู่ระหว่าง 0.88-
0.91 มีคา่ความยากง่าย (p) ทัง้ 12 ฉบบั อยู่ระหว่าง 0.41-0.70 และคา่อ านาจจ าแนก (r)  ทัง้ 12 
ฉบบั อยูร่ะหวา่ง 0.58-0.68 และมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัจ านวน 12 ฉบบั อยูร่ะหวา่ง 0.72-0.82 

4. แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ โดยจะพิจารณาพฤติกรรมของนกัเรียน 4 
ด้าน คือ 1) ด้านบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 2) ด้านการท างานร่วมกนั 3) ด้านความรับผิดชอบ และ 
4) ด้านความเข้าใจซึง่กนัและกนั ประเมินโดยใช้การสงัเกตความสามารถในการท างานเป็นทีมของ
นกัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินนีแ้บ่งเป็น 3 ฉบบั ตามผู้ ใช้แบบประเมิน ได้แก่     
1) นกัเรียนประเมินตนเอง 2) นกัเรียนประเมินเพ่ือน และ 3) ครูประเมินตนเอง ซึ่งแบบประเมินทัง้ 
3 ฉบบัใช้องค์ประกอบเดียวกันในการประเมิน มีค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน 3 คน 
(Rater Agreement Index, RAI) อยู่ระหว่าง 0.70-0.93 เฉล่ียเท่ากับ 0.84 ทดสอบคา่อ านาจ
จ าแนกรายข้อ โดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test for Independent Samples) มีคา่อ านาจจ าแนก
ระหวา่ง 3.41-8.82 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.96 

สถิตพืิน้ฐานท่ีใช้ ได้แก่ คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ 1) ใช้ t-test for Dependent Samples เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันมีทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) ใช้ t-test for One Sample เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันมีทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด และ3) ใช้สถิติ One way ANOVA Repeated Measures เพ่ือตรวจสอบว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัจะมี
พฒันาการของความสามารถในการท างานเป็นทีมระหวา่งเรียน 

 
 



  101 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
จากการน าบทปฏิบตัิการเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความ

สอดคล้องเชิงเนือ้หา โดยใช้แบบประเมินวดัดชันีความสอดคล้อง ( Index of Consistency, IOC)
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน พบว่าบทปฏิบตัิการมีค่าดชันีความสอดคล้องในแต่ละบทอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 มีค่าสูงกว่า 0.50 แสดงว่าบทปฏิบัติการท่ีสร้างขึน้มีใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าถามท้ายกิจกรรม ภาษาท่ีใช้ และความสวยงามเหมาะกบัระดบัของนกัเรียน 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน ท่ีส่งเสริม
ทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็นทีมในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนั พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์เฉล่ียในภาพรวม และรายทกัษะทัง้ 
12 ทกัษะ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.2 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนั พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์เฉล่ียในภาพรวม และรายทกัษะทัง้ 
12 ทกัษะ หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.3 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนัมีความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียนในภาพรวมและรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน 
คือ ด้านบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกทีม ด้านการท างานร่วมกนั ด้านความรับผิดชอบ และด้านความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยมีคะแนนเฉล่ียพัฒนาการระหว่างเรียนในครัง้ท่ี 3 มีคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 1 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลจากการพฒันาบทปฏิบตัิการท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมทกัษะการใช้
อปุกรณ์วิทยาศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็นทีม  สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ 2 
ประเดน็ ดงันี ้

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกันมีทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 65) ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 
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1.1 บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ี
มีการจดัล าดบัขัน้ตอนในการเรียนรู้ไว้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้แบง่ออกเป็น 3 บทปฏิบตัิการ ตามประเภทของอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ บทฏิบตัิการ  
ท่ี 1 เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์ บทปฏิบตัิการท่ี 2 เร่ือง การใช้เคร่ืองชัง่ และบทปฏิบตัิการท่ี 3 
เร่ือง การใช้อุปกรณ์ส าหรับการทดลองเคมีเบือ้งต้น ซึ่งในแตล่ะบทปฏิบตัิการจะมีกิจกรรมย่อยท่ี
ท าให้นักเรียนได้รู้จกั และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละชนิดอย่างละเอียด เข้าใจ
วิธีการใช้ท่ีถูกต้อง การเลือกใช้ท่ีเหมาะสม รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้หรือการเก็บรักษาท่ี
ถูกวิธี นอกจากนีจุ้ดประสงค์ของกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม การบันทึกผล หรือค าถามท้าย
กิจกรรม มีความสอดคล้องกนั สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555, น. 336) และTsai (1999, p. 668) และ 
กล่าวว่าประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงความ
ปลอดภยัในการใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของวารีย์ บญุลือ (2550, น. 70-72) ท่ีได้การ
พฒันาบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เร่ือง การปลกูพืชแบบไฮโดรพอนิกส์ ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 
ซึ่งบทปฏิบัติการนีเ้น้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นัก เรียนได้คิดและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ ชี แ้นะแนวทาง พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดีมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวดี หังสเนตร (2557, น. 91-93) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานจ าเป็นส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
เม่ือน าชดุฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 ด้วยการสังเกตและแบบทดสอบ พบว่านักเรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์เพิ่มมากขึน้ โดย
สามารถเลือกใช้และต่ออุปกรณ์เข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องตามประเภทของการใช้งานและ
สามารถอ่านค่าจากอุปกรณ์ได้ถูกต้อง ดงันัน้จึงท าให้นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนัมีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน และผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) 

1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียน
ร่วมกัน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนได้คิด วางแผน แบ่งบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษา 
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แนะน า นกัเรียนสามารถซกัถามได้อย่างอิสระ นอกจากนีย้งัมีการเสริมแรงทางบวกให้กับกลุ่มท่ี
สามารถปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจ เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึน้ เห็นได้จากผลสะท้อนความคดิเห็นของนกัเรียนดงันี ้

“วิชานีใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ ๆ ท่ีไม่เคยรู้จกั ได้รู้จกั
วิธีการใช้ ให้ความรู้ใหม ่ๆ ครูสอนเข้าใจง่าย สนกุ มีเอกสารให้ศกึษาเพิ่มเตมิดีมาก ๆ” 

“ชอบการอธิบายของครูท่ีดเูป็นกนัเอง ท าให้บรรยากาศไม่กดดนั และครูสอน
เข้าใจง่าย มีเวลาท าแลปเยอะ ทุกคนได้ลงมือท า ไม่วุ่นวาย เพราะแบ่งหน้าท่ีกันแล้ว และได้ใช้
อปุกรณ์วิทยาศาสตร์จริง ๆ ไมต้่องจินตนาการ” 

“ครูสอนได้เข้าใจดีมาก และสนุกดี ไม่เบื่อเลย มีการแบ่งหน้าท่ีชดัเจน ถาม
อะไรครูก็ตอบได้หมดเลย อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีไมรู้่จกัก็ได้รู้จกั” 

“สนุก ได้รู้จักอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากขึน้ และได้รู้จักวิธีการใช้ท่ี
ถกูต้อง ได้ใช้ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึน้” 

“เวลาสอนครูจะสอนได้ละเอียดและดีมาก ได้ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์จริง 
สนกุ ไมเ่ครียด ท าให้อยากเรียนอีก  

“สนุกมาก ชอบการทดลองท่ีครูน ามาสอนทุกอย่าง รู้สึกเหมือนมีความรู้
เพิ่มขึน้ บรรยากาศในห้องเรียนก าลงัดี ศกึคกักนัทกุคน” 

“บรรยากาศในห้องดี มีการทดลองเยอะ การทดลองสนกุ ได้ความรู้เพิ่ม ชีทสี
สวยนา่รัก” 

“ได้เรียนรู้ทกัษะอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ได้เข้าใจง่ายสนกุสนาน ครูดแูลนกัเรียน
ได้ทัว่ถึง ถ้านกัเรียนคนไหนท าไมไ่ด้ครูก็จะประกบสอนให้นกัเรียนเข้าใจและท าได้” 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการ
เรียนร่วมกนัมีความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียนเพิ่มขึน้ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน 
เน่ืองมาจากเหตผุลดงันี ้

2.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันส่งเสริมให้นกัเรียน
ท างานเป็นทีม เพราะนกัเรียนสามารถเลือกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเองได้ โดยนกัเรียนแต่
ละคนจะมีปา้ยระบหุน้าท่ี เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัตอ่บทบาทหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่ง
ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะต้องหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีกันปฏิบัติกิจกรรมในครัง้ถัดไป ท าให้
นกัเรียนได้ร่วมมือกนัวางแผน ปฏิบตัิกิจกรรมภายใต้เป้าหมายเดียวกนัซึ่งตรงตามองค์ประกอบ
ของการท างานเป็นทีม นอกจากนีร้ะหว่างการปฏิบตัิกิจกรรมนกัเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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และความรู้เก่ียวกบัทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ตา่ง ๆ ภายในกลุ่ม สอดคล้องกบัแนวคิดของ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, น. 12-14) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพควร
ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยการแบ่งงานกนัท าตามความรู้ ความสามารถท่ีแต่ละ
บคุคลมีความถนดั จ าเป็นต้องก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มให้ชดัเจน เพ่ือ
ปอ้งกนัความสบัสนและปัดความรับผิดชอบ และสมาชิกในกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเห็นเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและอปุสรรคร่วมกนั  

2.2 หลงัจากจดัการเรียนรู้เป็นเวลา 3 สปัดาห์ พบว่านกัเรียนเร่ิมคุ้นเคยกบัเพ่ือน
ในกลุ่มมากขึน้ สงัเกตได้จากนกัเรียนทกุคนในกลุ่มร่วมกันปฏิบตัิกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 
ท าให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีความสุขในการปฏิบตัิกิจกรรม และกล้าท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของกณุฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550, น. 99) ท่ีกล่าวว่าการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกนั (Learning Together) คือ การแบง่กลุ่มนกัเรียนประมาณ 
4-6 คน โดยแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีท างานชดัเจน ช่วยเหลือกันจนงานกลุ่มส าเร็จ เทคนิคการ
เรียนร่วมกันเหมาะส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีล าดับขัน้ตอนท่ีแน่นอน เช่น การปฏิบัติการ
ทดลอง การแก้ปัญหา หรือการสรุปผล เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มควรมีการหมุนเวียนกัน 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของวิชชดุา วิจิตรวงศ์ (2555, น. 47-53) ท่ีได้ศกึษาผลของกิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกันของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัย     
พฒันเวศม์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีพฒันาการท างาน
ร่วมกนัเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ 
1.1 บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มี

กิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง แต่
อปุกรณ์วิทยาศาสตร์บางชนิดมีขัน้ตอนการใช้ท่ีซบัซ้อน จึงควรเพิ่มหรือออกแบบกิจกรรมส าหรับ
อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีค่อนข้างยาก เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิด
นัน้ซ า้หลายครัง้ จนเกิดความช านาญและความคงทนในการเรียนรู้ 
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1.2 การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตักิิจกรรมร่วมกนัในทกุคาบเรียน เชน่ การเตรียมอปุกรณ์ การปฏิบตัิกิจกรรม 
การสรุปผล หรือการเก็บล้างอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ดงันัน้ครูผู้ สอนควร
วางแผน และออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเวลา 

1.3 การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครูควรเตรียมความพร้อมด้านวสัดอุุปกรณ์
ให้เพียงพอส าหรับนกัเรียนแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
อย่างทั่วถึง เ น่ืองจากนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
คลอ่งแคลว่ และสามารถควบคมุเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.4 การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั มี
การจดักลุ่มแบบคละเพศและความสามารถ ในช่วงแรกนกัเรียนอาจยงัไม่คุ้นเคยกับเพ่ือนในกลุ่ม
ของตนเอง ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักและสะดวกใจในการท างานร่วมกัน เช่น การเล่มเกม 
เพ่ือให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั และแสดงความคิดเห็นกนัในกลุ่มให้เต็มท่ี เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การท างานเป็นทีมท่ีดี และสง่เสริมความสามารถในการท างานเป็นของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 การวิจัยในครัง้นีเ้ม่ือปฏิบตัิกิจกรรมเสร็จสิน้แล้วจะมีการวัดและประเมินผล

ทักษะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละชนิดหลังการจัดการเรียนรู้เพียงครัง้เดียว จึงควรมีการวิจัย
ตดิตามผล เพ่ือศกึษาความคงทนของทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

2.2 ควรศกึษาผลการใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันท่ี
พฒันาความสามารถด้านอ่ืน ๆ เช่น เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากการสงัเกตพฤติกรรม และ
ผลสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนมีความกระตือรือร้น 
ใส่ใจในการปฏิบตัิกิจกรรมในทุกขัน้ตอน ชอบการเรียนลักษณะนีเ้น่ืองจากได้ลงมือปฏิบตัิจริ ง    
อาจกล่าวได้ว่าบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกันช่วยส่งเสริมเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2. ตวัอยา่งแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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ตัวอย่างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม  
(ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 

ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………..…ชัน้………………..เลขท่ี….… 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีตรง

กับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุดหรือนักเรียนปฏิบัติตนตามข้อความนัน้บ่อยครัง้ท่ีสุดแล้วท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความเห็น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

5 หมายถงึ ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุหรือนกัเรียนปฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้บ่อยครัง้ท่ีสดุ 

4 หมายถงึ  ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากหรือนกัเรียนปฏิบตัิตนตาม 
ข้อความนัน้บ่อย 

3 หมายถงึ  ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนปานกลางหรือนกัเรียนปฏิบตัิ 
ตนตามข้อความนัน้บางครัง้ 

2 หมายถงึ  ข้อความไมค่อ่ยตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนหรือนกัเรียนปฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้นาน ๆ ครัง้ 

1 หมายถงึ  ข้อความไมต่รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเลยหรือนกัเรียนไมป่ฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 
หรือการปฏบิัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชกิทมี 
00 ฉนัร่วมกนัวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าท่ีกนัท างาน      
00 ฉนัรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง      
ด้านการท างานร่วมกัน 
00 ฉนัมีสว่นร่วมในการวางแผนการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จโดยเร็ว      
00 ฉนัเสนอความคิดเห็นระหวา่งการท างานอยู่เสมอ       
ด้านความรับผิดชอบ 
00 ฉนัเอาใจใสต่อ่การท างาน ทกุขัน้ตอน      
00 ฉนักระตือรือร้นมุง่มัน่ในการท างานอยู่เสมอ      
ด้านความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
00 ฉนัไว้วางใจในการท างานของเพ่ือนทกุคน      
00 ฉนัเช่ือมัน่วา่เพ่ือนทกุคนมีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ      
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ตัวอย่างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
(ฉบับนักเรียนประเมินเพื่อน) 

ช่ือ-นามสกลุเพ่ือน……………………………………………………..…ชัน้………………..เลขท่ี….… 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีตรง

กับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุดหรือนักเรียนปฏิบัติตนตามข้อความนัน้บ่อยครัง้ท่ีสุดแล้วท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความเห็น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

5 หมายถงึ ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุหรือนกัเรียนปฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้บ่อยครัง้ท่ีสดุ 

4 หมายถงึ  ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากหรือนกัเรียนปฏิบตัิตนตาม 
ข้อความนัน้บ่อย 

3 หมายถงึ  ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนปานกลางหรือนกัเรียนปฏิบัติ 
ตนตามข้อความนัน้บางครัง้ 

2 หมายถงึ  ข้อความไมค่อ่ยตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนหรือนกัเรียนปฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้นาน ๆ ครัง้ 

1 หมายถงึ  ข้อความไมต่รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเลยหรือนกัเรียนไมป่ฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 
หรือการปฏบิัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชกิทมี 
00 ร่วมกนัวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าท่ีกนัท างาน      
00 รู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง      
ด้านการท างานร่วมกัน 
00 มีสว่นร่วมในการวางแผนการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จโดยเร็ว      
00 เสนอความคิดเห็นระหวา่งการท างานอยู่เสมอ       
ด้านความรับผิดชอบ 
00 เอาใจใสต่อ่การท างาน ทกุขัน้ตอน      
00 กระตือรือร้นมุง่มัน่ในการท างานอยู่เสมอ      
ด้านความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
00 ไว้วางใจในการท างานของเพ่ือนทกุคน      
00 เช่ือมัน่วา่ทกุคนมีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ      

 
หมายเหต ุนกัเรียนจะต้องประเมินเพ่ือนคนเดิมจนจบการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์

ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
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ตัวอย่างแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม  
(ฉบับครูประเมินนักเรียน) 

กลุม่ท่ีได้รับการประเมิน………………………………………….ประเมินครัง้ท่ี……………………… 
ค าชีแ้จง ให้ครูพิจารณาข้อความท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีตรงกับ

ความคิดเห็นของครูมากท่ีสดุหรือสมาชิกทกุคนปฏิบตัิตนตามข้อความนัน้บ่อยครัง้ท่ีสดุแล้วเขียนคะแนน
ลงในช่องกลุม่ท่ีก าหนด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

5 หมายถงึ ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของครูมากท่ีสดุหรือสมาชิกทกุคนปฏิบตัิตนตาม 
ข้อความนัน้บ่อยครัง้ท่ีสดุ 

4 หมายถงึ  ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของครูมากหรือสมาชิกทกุคนปฏิบตัิตนตาม 
ข้อความนัน้บ่อย 

3 หมายถงึ  ข้อความตรงกบัความคิดเห็นของครูปานกลางหรือสมาชิกทกุคนปฏิบตัิตน 
ตามข้อความนัน้บางครัง้ 

2 หมายถงึ  ข้อความไมค่อ่ยตรงกบัความคิดเห็นของครูหรือสมาชิกทกุคนปฏิบตัิตนตาม 
ข้อความนัน้นาน ๆ ครัง้ 

1 หมายถงึ  ข้อความไมต่รงกบัความคิดเห็นของครูเลยหรือสมาชิกทกุคนไมป่ฏิบตัิตนตาม 
ข้อความนัน้ 

 

ข้อ ข้อความ 
กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชกิทมี 
00 สมาชิกทกุคนร่วมกนัวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าท่ีกนัท างาน         
00 สมาชิกทกุคนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง         
ด้านการท างานร่วมกัน 
00 สมาชิกทกุคนร่วมกนัการวางแผนการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จโดยเร็ว         
00 สมาชิกทกุคนเสนอความคิดเห็นระหวา่งการท างานอยู่เสมอ          
ด้านความรับผิดชอบ 
00 สมาชิกทกุคนรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของเพ่ือน         
00 สมาชิกทกุคนกระตือรือร้นมุง่มัน่ในการท างานอยู่เสมอ         
ด้านความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
00 สมาชิกทกุคนไว้วางใจในการท างานซึง่กนัและกนั         
00 สมาชิกทกุคนทกุคนมีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ         

หมายเหต ุครูประเมินนกัเรียนในภาพรวมเป็นกลุม่ โดยนกัเรียนแตล่ะคนในกลุม่จะได้คะแนนเท่ากนั 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์คุณภาพรายข้อและทัง้ฉบับของแบบประเมิน 

1. ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ดชันีความ
สอดคล้องของผู้ประเมิน (RAI) ของแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

2. ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก (t) ของแบบประเมินความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ดชันีความสอดคล้อง
ของผู้ประเมิน (RAI) ของแบบประเมินทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 

ฉบับที่ p r RAI ความเช่ือม่ัน 
1. ทกัษะการใช้กล้องจลุทรรศน์ 0.54 0.63 0.88 0.80 
2. ทกัษะการเตรียมสไลด์ 0.59 0.58 0.89 0.82 
3. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่สปริง 0.48 0.60 0.88 0.81 
4. ทกัษะการใช้เคร่ืองชัง่แบบจานเดียว 0.59 0.65 0.89 0.81 
5. ทกัษะการใช้เทอร์มอมิเตอร์ 0.56 0.63 0.88 0.81 
6. ทกัษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 0.54 0.60 0.89 0.75 
7. ทกัษะการใช้หลอดหยดสาร 0.51 0.63 0.88 0.72 
8. ทกัษะการใช้กระบอกตวง 0.41 0.66 0.89 0.82 

9. ทกัษะการใช้หลอดฉีดยา 0.49 0.68 0.89 0.74 
10. ทกัษะการใช้บวิเรต 0.50 0.60 0.90 0.76 
11. ทกัษะการใช้แทง่แก้วคนสาร 0.54 0.60 0.90 0.78 
12. ทกัษะการใช้ช้อนตกัสาร 0.70 0.60 0.91 0.81 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก (t) ของแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

ข้อ อ านาจจ าแนก (t) ข้อ อ านาจจ าแนก (t) 
ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทีม ด้านความรับผิดชอบ 

1. 7.54* 11. 8.43* 
2. 4.48* 12. 6.92* 
3. 8.16* 13. 8.34* 
4. 7.36* 14. 8.05* 
5. 8.82* 15. 6.16* 

ด้านการท างานร่วมกัน ด้านความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
6. 8.19* 16. 3.73* 
7. 5.39* 17. 3.41* 
8. 5.07* 18. 4.86* 
9. 4.35* 19. 5.20* 
10. 7.19* 20. 3.77* 

 
อ านาจจ าแนก (t) ของแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมรายข้อมีคา่ตัง้แต ่

3.41-8.82 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน (RAI) ของ
แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมเท่ากบั 0.84 และค่าความเช่ือมั่นของทัง้ฉบบั
เทา่กบั 0.96 
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ภาคผนวก ง 
คะแนนทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

1. ตาราง 17 คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 

2. ตาราง 18 คะแนนพฒันาการความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียนของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
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ตาราง 17 คะแนนทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 

 

คนที่ 

คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
ทกัษะการใช้กล้อง

จลุทรรศน์ 
ทกัษะการ 
เตรียมสไลด์ 

ทกัษะการใช้ 
เคร่ืองชัง่สปริง 

ทกัษะการใช้เคร่ือง
ชัง่แบบจานเดียว 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. 1 3 1 3 3 4 0 4 
2. 1 4 2 4 3 4 4 4 
3. 1 3 1 3 3 4 3 4 
4. 0 3 1 3 4 4 1 3 
5. 2 4 1 3 3 4 4 3 
6. 0 3 1 3 2 4 1 4 
7. 1 3 1 4 1 4 2 4 
8. 1 3 0 3 3 3 0 3 
9. 1 3 0 4 3 4 1 4 
10. 1 4 1 4 3 4 3 4 
11. 2 4 2 4 2 4 3 3 
12. 2 3 3 3 4 4 1 4 
13. 0 4 1 3 3 3 0 4 
14. 1 3 0 4 4 3 3 4 
15. 1 3 0 3 1 4 0 4 
16. 0 2 0 3 1 3 0 3 
17. 2 4 1 4 3 4 2 4 
18. 1 3 1 3 3 4 3 3 
19. 2 4 1 4 2 4 1 4 
20. 0 3 0 3 2 4 2 4 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที่ 

คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
ทกัษะการใช้กล้อง

จลุทรรศน์ 
ทกัษะการ 
เตรียมสไลด์ 

ทกัษะการใช้ 
เคร่ืองชัง่สปริง 

ทกัษะการใช้เคร่ือง
ชัง่แบบจานเดียว 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
21. 2 4 0 4 3 4 4 4 
22. 1 4 0 4 3 4 1 4 
23. 1 2 0 4 3 4 0 4 
24. 1 3 1 4 3 4 0 4 
25. 1 4 3 4 3 4 0 4 
26. 1 2 0 4 1 4 2 4 
27. 2 3 3 4 3 4 1 4 
28. 0 3 2 4 2 4 1 4 
29. 1 3 0 4 2 4 0 4 
30. 3 4 0 4 2 4 3 4 
31. 2 3 1 4 3 4 2 4 
32. 2 4 0 4 4 4 0 4 
33. 1 3 1 3 3 4 1 4 
34. 1 3 3 3 3 4 2 4 
35. 2 4 3 4 3 4 1 4 
36. 2 4 3 3 2 4 3 4 
37. 1 3 1 4 2 4 0 4 
38. 1 3 1 4 1 4 2 4 
39. 1 4 1 3 3 4 3 4 
40. 2 4 1 4 3 4 0 4 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที่ 

คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
ทกัษะการใช้ 
เทอร์มอมิเตอร์ 

ทกัษะการใช้ 
ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

ทกัษะการใช้ 
หลอดหยดสาร 

ทกัษะการใช้
กระบอกตวง 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. 2 4 2 4 2 4 1 3 
2. 2 4 3 4 1 4 1 3 
3. 2 4 1 4 2 4 2 4 
4. 1 4 3 4 2 3 2 3 
5. 2 4 2 3 2 4 2 3 
6. 3 4 3 3 1 4 1 3 
7. 2 4 1 4 1 4 1 3 
8. 1 4 1 4 1 4 2 3 
9. 4 4 3 3 2 4 0 3 
10. 1 4 1 4 2 3 2 3 
11. 4 4 2 4 2 4 2 3 
12. 3 4 4 4 2 4 0 4 
13. 1 4 4 3 1 4 2 3 
14. 3 3 4 4 3 4 0 3 
15. 2 3 3 2 2 4 1 3 
16. 0 3 0 3 1 3 0 3 
17. 1 3 1 4 2 3 1 2 
18. 3 4 3 4 2 4 2 3 
19. 1 4 2 4 2 3 0 3 
20. 1 3 4 3 2 4 2 3 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที่ 

คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
ทกัษะการใช้ 
เทอร์มอมิเตอร์ 

ทกัษะการใช้ 
ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

ทกัษะการใช้ 
หลอดหยดสาร 

ทกัษะการใช้
กระบอกตวง 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
21. 1 4 4 4 3 4 2 3 
22. 3 3 2 4 2 3 3 3 
23. 4 4 3 4 1 4 0 3 
24. 2 4 4 4 1 3 2 4 
25. 1 3 2 4 2 3 0 3 
26. 2 4 1 3 2 4 2 3 
27. 3 4 3 4 2 3 0 3 
28. 3 3 2 3 2 4 2 3 
29. 1 4 2 4 2 4 2 3 
30. 0 4 1 4 2 4 1 3 
31. 1 3 2 4 1 4 0 3 
32. 0 4 3 4 1 4 1 3 
33. 3 4 3 4 2 3 1 3 
34. 2 4 3 3 3 4 1 4 
35. 3 4 2 4 2 4 1 3 
36. 2 4 2 3 2 4 1 3 
37. 0 3 3 3 2 4 2 3 
38. 1 4 0 3 2 4 2 3 
39. 2 4 3 4 1 4 2 3 
40. 2 4 3 4 2 4 2 3 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที่ 

คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
ทกัษะการใช้ 
หลอดฉีดยา 

ทกัษะการใช้ 
บิวเรต 

ทกัษะการใช้ 
แท่งแก้วคนสาร 

ทกัษะการใช้ 
ช้อนตกัสาร 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. 2 3 0 3 3 4 2 4 
2. 2 4 0 3 3 4 0 4 
3. 3 4 1 3 2 4 2 4 
4. 2 4 0 3 2 3 2 4 
5. 1 4 0 4 3 3 2 3 
6. 4 4 0 3 2 4 2 4 
7. 1 3 0 4 2 4 1 4 
8. 2 3 0 3 1 3 2 4 
9. 2 3 0 4 3 4 3 4 
10. 1 3 0 4 3 3 3 4 
11. 1 4 1 3 3 4 3 4 
12. 3 4 0 3 2 3 3 3 
13. 3 4 0 3 3 4 2 4 
14. 1 3 0 3 3 4 2 4 
15. 1 3 0 3 3 4 2 4 
16. 1 3 0 3 2 3 2 3 
17. 2 2 0 3 2 4 1 4 
18. 3 4 0 3 3 4 2 4 
19. 3 4 0 3 2 4 2 4 
20. 1 4 0 4 1 4 3 4 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที่ 

คะแนนทกัษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
ทกัษะการใช้ 
หลอดฉีดยา 

ทกัษะการใช้ 
บิวเรต 

ทกัษะการใช้ 
แท่งแก้วคนสาร 

ทกัษะการใช้ 
ช้อนตกัสาร 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
21. 3 3 0 3 3 4 3 4 
22. 3 3 0 4 3 4 3 4 
23. 3 4 0 3 2 4 3 4 
24. 2 3 0 3 2 4 3 4 
25. 1 4 0 2 1 4 2 4 
26. 2 4 0 4 2 3 3 4 
27. 1 4 0 3 3 4 3 4 
28. 1 3 0 3 2 3 2 3 
29. 1 3 0 3 3 4 2 4 
30. 3 3 1 3 2 4 2 4 
31. 4 4 0 4 2 4 3 4 
32. 1 4 0 3 2 3 2 4 
33. 1 4 0 3 2 4 2 4 
34. 4 4 0 3 2 4 3 4 
35. 1 4 0 4 2 4 2 4 
36. 1 4 1 3 3 4 3 3 
37. 2 4 0 4 3 4 2 4 
38. 2 4 0 2 2 4 3 4 
39. 1 4 0 3 2 4 1 4 
40. 2 4 0 3 2 4 2 4 
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ตาราง 18 คะแนนพฒันาการความสามารถในการท างานเป็นทีมระหว่างเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 

 

คนท่ี 
บทปฏิบัตกิารท่ี 

คนท่ี 
บทปฏิบัตกิารท่ี 

1 2 3 1 2 3 
1. 71.33 81.00 93.33 21. 84.00 84.33 85.00 
2. 68.00 82.00 88.00 22. 80.33 78.33 85.33 
3. 74.33 79.00 85.33 23. 65.33 82.00 82.33 
4. 84.67 86.00 89.33 24. 82.33 82.67 84.33 
5 78.67 79.67 82.33 25. 82.00 83.33 86.33 
6. 79.33 84.33 86.67 26. 69.00 80.33 77.67 
7. 78.00 80.33 77.33 27. 81.00 80.33 82.33 
8. 83.00 84.00 86.33 28. 85.67 90.33 92.33 
9. 89.67 87.33 94.33 29. 82.33 88.00 89.67 
10. 72.00 84.33 83.67 30. 74.00 80.33 88.33 
11. 77.33 82.00 86.00 31. 79.00 85.33 90.67 
12. 88.00 90.33 93.00 32. 75.00 78.67 84.00 
13. 79.67 80.00 83.00 33. 81.00 83.67 86.00 
14. 74.67 85.67 89.00 34. 86.67 90.00 95.33 
15. 79.67 83.33 85.00 35. 82.00 83.67 93.33 
16. 78.67 77.67 84.33 36. 83.67 85.33 88.00 
17. 81.00 78.33 81.00 37. 76.67 83.00 85.00 
18. 79.00 78.67 90.00 38. 89.33 90.00 95.00 
19. 70.00 70.33 78.33 39. 79.67 80.33 83.33 
20. 81.33 81.67 81.67 40. 80.00 82.67 80.67 
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
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ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
 
1. การตรวจ Normality 
 

ตาราง 19 ตรวจสอบ Normality ของการประเมินพฒันาการความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

ครัง้ท่ี  Skewness Kurtosis Sig 
1 -1.22 0.15 0.36 
2 -0.54 1.78 0.09 
3 0.48 -0.71 0.41 

 
ผลการตรวจสอบพบว่า ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 ข้อมลูมีความแตกตา่งกบัโค้งปกติ

อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิแสดงวา่ข้อมลูมีการแจกแจงใกล้เคียงกบัโค้งปกติ 
 
2. การตรวจสอบ Sphericity 
 

ตาราง 20 Mauchly’s Test of Sphericity ของการประเมินพฒันาการความสามารถในการท างาน
เป็นทีม 

 

 
ผลจากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลจากการวัดซ า้ทัง้ 3 ครัง้ มีขนาดความสัมพันธ์และ

ขนาดความแปรปรวนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (Mauchly’s W = 0.725, 
df = 2, p = 0.002) 

 
 

Within 
Subjects 
Effect Mauchly's W 

Approx.  
Chi-Square df Sig. 

Epsilon 
Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt 
Lower-
bound 

time .725 12.199 2 .002 .785 .812 .500 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. ตวัอยา่งบทปฏิบตัวิิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
2. ตวัอยา่งคูมื่อประกอบการใช้บทปฏิบตัิการท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกนั 
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ตัวอย่างคู่มือประกอบการใช้บทปฏิบัตกิารท่ีเน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  การใช้กล้องจุลทรรศน์            จ านวน 4 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง มหัศจรรย์กล้องจุลทรรศน์        เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบตักิารใช้กล้องจลุทรรศน์ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ ถกูต้อง 
2. ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมายและตัง้ใจในการ

ท างานให้ส าเร็จ 
 

สาระส าคัญ 
กล้องจลุทรรศน์ เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยขยายขนาดของสิ่งท่ีมีขนาดเล็กเกินกว่าท่ีจะมองเห็น 

ได้ด้วยตาเปล่า สามารถจ าแนกกล้องจุลทรรศน์ได้ 2 ประเภท ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
และกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถใช้กล้องจลุทรรศน์ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ ถกูต้อง 
2. นกัเรียนสามารถวาดภาพท่ีมองเห็นในกล้องจลุทรรศน์ได้ 

3. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบภาพท่ีมองเห็นในกล้องจลุทรรศน์กบัภาพจริงได้ 

4. นกัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรมอยา่งเตม็ความสามารถ 

 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและประเภทของกล้องจลุทรรศน์ 

กล้องจลุทรรศน์ เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยขยายขนาดของสิ่งท่ีมีขนาดเล็กเกินกว่าท่ีจะมองเห็น 
ได้ด้วยตาเปลา่เราสามารถจ าแนกกล้องจลุทรรศน์ได้ดงันี ้

1) กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) ใช้แสงขาว และเลนส์แก้ว ภาพท่ีได้ 
คือ ภาพเสมือนหวักลบั สอ่งได้ทัง้สิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิต ก าลงัขยายต ่า 

2) กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) ใช้ล าแสงอิเล็กตรอน และเลนส์
แมเ่หล็กไฟฟ้า ภาพท่ีได้ คือ ภาพฉายปรากฏบนจอ สอ่งได้เฉพาะสิ่งมีชีวิต ก าลงัขยายสงู 
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2. สว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หน้าท่ีของสว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 

ส่วนประกอบ หน้าที่ 

ฐาน เป็นสว่นท่ีใช้วางบนโต๊ะและรองรับน า้หนกัของตวักล้อง 

แขน เป็นสว่นท่ีเช่ือมระหวา่งตวักล้องกบัฐาน 

แทน่วางวตัถ ุ เป็นแทน่ส าหรับวางวตัถหุรือสไลด์ มีชอ่งกลมอยูต่รงกลางเพ่ือให้แสงจาก
ด้านลา่งส่องผา่นขึน้มาได้ 

ท่ีหนีบสไลด์ เป็นแผน่โลหะอยู่บนแทน่วางวตัถ ุท าหน้าท่ีหนีบสไลด์ให้อยูก่บัท่ี 

ล ากล้อง เป็นทอ่เช่ือมระหวา่งเลนส์ใกล้ตากบัเลนส์ใกล้วตัถุ 

เลนส์ใกล้ตา เป็นเลนส์นนู ท าหน้าท่ีขยายภาพของวตัถ ุสามารถถอดเปล่ียนก าลงัขยายได้ 

เลนส์ใกล้วตัถ ุ เป็นเลนส์นนู ท าหน้าท่ีขยายภาพของวตัถใุห้เลนส์ใกล้ตา โดยทัว่ไปมีก าลงัขยาย
ให้เลือกได้ 3 ขนาด 

แหลง่ก าเนิดแสง ท าหน้าท่ีให้แสงสอ่งไปท่ีวตัถ ุปัจจบุนัใช้หลอดไฟเป็นแหล่งก าเนิดแสง 

ไดอะแฟรม ท าหน้าท่ีปรับสภาพแสงให้เข้าสูล่ ากล้องในปริมาณท่ีพอเหมาะสม 

ปุ่ มปรับภาพหยาบ ส าหรับใช้หมนุหาภาพของวตัถกุ่อนใช้ปุ่ มปรับภาพละเอียด 

ปุ่ มปรับภาพละเอียด ส าหรับใช้หมนุหาภาพของวตัถใุห้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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4. เทคนิคการใช้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง 
1. ใช้มือข้างถนดัจบัส่วนแขนกล้องให้มัน่คง แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองส่วนฐานของ

กล้อง วางตัง้บนโต๊ะท่ีแข็งแรงมัน่คง เสียบปลัก๊ไฟและเปิดสวิตซ์ไฟและปรับความเข้มแสง 
2. ตรวจเช็คว่าส่วนของแท่นวางวตัถ ุอยู่ท่ีต าแหน่งต ่าสดุหรือไม่ ถ้าไม่ คอ่ย ๆ หมุนปุ่ ม

ปรับภาพหยาบ เพ่ือเล่ือนให้อยูใ่นต าแหนง่ต ่าสดุ 
3. ตรวจเช็ควา่เลนส์ใกล้วตัถ ุอยูท่ี่ก าลงัขยายต ่าสดุ (4X) 
4. ใช้นิว้มือจบัขอบสไลด์ท่ีต้องการศกึษาวางลงบนแทน่วางวตัถุ 
5. ปรับโฟกสั โดย 

5.1 มองกล้องจลุทรรศน์ด้านข้างและคอ่ย ๆ หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบ เพ่ือยกแท่นวาง
วตัถ ุจนเลนส์ใกล้วตัถ ุ(4X) เกือบแตะกบัสไลด์ 

5.2 มองท่ีเลนส์ใกล้ตาแล้วคอ่ย ๆ หมนุ ปุ่ มปรับภาพหยาบเพ่ือลดระดบัแท่นวางวตัถุ
ลงมาจนภาพชดัเจน 

5.3 ใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชีจ้บัท่ีจานหมนุ เพ่ือหมนุเปล่ียนก าลงัขยายของเลนส์ใกล้
วตัถุให้สูงขึน้ ปรับโฟกสัด้วยปุ่ มปรับภาพหยาบจนเห็นภาพชดัเจน จึงปรับโฟกัสด้วยปุ่ มปรับภาพ
ละเอียดอีกครัง้จนเห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ ท าซ า้ถ้าต้องการเปล่ียนก าลงัขยายเลนส์ใกล้วตัถใุห้สงูขึน้ 

6. วาดภาพและบนัทกึสิ่งท่ีมองเห็น 
7. ใช้นิว้หัวแม่มือและนิว้ชีจ้ับท่ีจานหมุน เพ่ือหมุนเปล่ียนเลนส์ใกล้วัตถุไปท่ีก าลัง    

ขยายต ่า 
8. เล่ือนแทน่วางวตัถลุงมาอยูท่ี่ต าแหนง่ต ่าสดุ เก็บสไลด์ออกจากแทน่วางวตัถุ 
9. ปิดสวิตส์ไฟ ท าความสะอาดเลนส์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ 
10. เก็บสายไฟ และเก็บกล้องจลุทรรศน์ใสตู่้ให้เรียบร้อย 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. บทปฏิบตักิารท่ี 1 เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์  
2. PowerPoint ประกอบการสอน เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์ 
3. ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง มหศัจรรย์กล้องจลุทรรศน์ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นกัเรียนดภูาพสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งมีขนาดเล็กจาก power point เช่น อะมีบา 
พารามีเซียม ไฮดรา ไดอะตอม เป็นต้น แล้วใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจว่า “นักเรียนมีวิธีการ
อยา่งไรท่ีจะสามารถมองเห็นสิ่งชีวิตเหลา่นีไ้ด้จดัเจนยิ่งขึน้ โดยใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์” 

แนวค าตอบ แวน่ขยาย หรือกล้องจลุทรรศน์ 
2. จากนัน้ครูกระตุ้นความสนใจตอ่ไปว่า “อยากรู้หรือไม่ว่า กล้องจุลทรรศน์มีก่ีประเภท 

และแตล่ะประเภทมีการใช้แตกตา่งกนัหรือไม่” 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ให้ความรู้พืน้ฐาน 

1. ครูแนะน าองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ท่ีถูกต้องและ
ปลอดภัย และลกัษณะของภาพท่ีปรากฏในกล้องจุลทรรศน์ โดยการบรรยายประกอบการสาธิต
อยา่งละเอียด ซึง่ครูจะฉายภาพประกอบการบรรยายบน power point 

2. ครูตรวจสอบความเข้าใจ โดยขอตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมา
ลองใช้กล้องจลุทรรศน์ 

3. จากนัน้ครูแจกบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้
นกัเรียนทกุคน พร้อมชีแ้จงการใช้บทปฏิบตักิารท่ี 1 เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์  
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ก่อนการปฏิบตัิกิจกรรม ครูชีแ้จงกติกาประเมินผลท้ายชัว่โมงให้นกัเรียนทกุคนเข้าใจ 
ดงันี ้

1.1 นกัเรียนแตล่ะคนจะมีปา้ยบอกหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเองภายในกลุ่ม ครูจะสุ่ม
จบัฉลากหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึง่ 

1.2 จากนัน้ครูให้แสดงให้นกัเรียนเห็นฉลากหน้าท่ีท่ีจบัได้ นกัเรียนแตล่ะกลุ่มคนใดท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตรงตามท่ีครูจบัฉลากได้ ให้ออกมาปฏิบตัิการใช้กล้องจลุทรรศน์ ตามค าสัง่ของ
ครู หน้าชัน้เรียน 

1.3 หากตวัแทนนกัเรียนกลุม่ใดสามารถท าได้ถกูต้องและรวดเร็วท่ีสดุ 3 กลุ่มแรก จะ
ได้ดาวโบนสัติดท่ีบอร์ด The star สะสมดาว เพ่ือรับรางวลัหลงัเรียนจบบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
ดงันี ้ล าดบัท่ี 1 ได้ 5 ดาว ล าดบัท่ี 2 ได้ 3 ดาว และล าดบัท่ี 3 ได้ 1 ดาว 

2. จากนัน้ให้ตวัแทนนกัเรียนแตล่ะกลุ่มออกมารับใบกิจกรรมกลุ่ม เร่ือง มหศัจรรย์กล้อง
จุลทรรศน์ และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน แบ่งบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละคน โดยมี
บทบาทหน้าท่ีทัง้หมด 5 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรม 2) ฝ่ายเตรียมอปุกรณ์
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การทดลอง 3) ฝ่ายปฏิบตัิการทดลอง 4) ฝ่ายจดบนัทึกผลการทดลอง และ5) ฝ่ายตรวจสอบผล
การทดลอง เม่ือแตล่ะคนทราบหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเองแล้วให้เขียนหน้าท่ีของตนเองลงในใบ
กิจกรรมกลุม่ เร่ือง มหศัจรรย์กล้องจลุทรรศน์  

3.  ครูแจกปา้ยท่ีระบหุน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของนกัเรียนแตล่ะกลุ่ม แล้วให้นกัเรียนติดปา้ยนี ้
ท่ีอกด้านซ้าย 

4. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกนัปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง มหศัจรรย์กล้องจลุทรรศน์ 
และบนัทกึผลการทดลองในใบในกิจกรรมกลุ่ม เร่ือง มหศัจรรย์กล้องจลุทรรศน์ และบทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ของตนเอง ซึง่วิธีการทดลองมีดงันี ้

4.1 ตดักระดาษให้มีขนาดเท่ากับแผ่นปิดสไลด์ จ านวน 1 แผ่น เลือกตัวอักษร
ภาษาญ่ีปุ่ นท่ีครูก าหนดให้มากลุ่มละ 1 ตวัอกัษร แล้วเขียนลงในกระดาษให้เล็กท่ีสุด จากนัน้น า
กระดาษวางต าแหนง่ตรงกลางกระจกสไลด์ และปิดทบัด้วยแผน่ปิดสไลด ์

4.2 น าสไลด์ท่ีมีตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ นวางบนแทน่วางวตัถขุองกล้องจลุทรรศน์ 
 4.3 ใช้เลนส์ใกล้วตัถกุ าลงัขยาย 4X โดยหมนุปุ่ มปรับภาพหยาบให้สไลด์เล่ือนเข้า

หาเลนส์ใกล้วตัถจุนมองเห็นภาพ แล้วหมนุปุ่ มปรับภาพละเอียดให้ภาพมีความชดัเจนมากขึน้ 
 4.4 เพิ่มก าลงัขยายให้ เลนส์ใกล้วตัถกุ าลงัขยาย 10X 
 4.5 สังเกตลกัษณะตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ นท่ีมองเห็นในกล้องจุลทรรศน์กับของจริง 

เปรียบเทียบ วาดภาพและบนัทกึผลลงในตาราง 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและอภปิรายผล  

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปและอภิปรายผลการปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง มหศัจรรย์
กล้องจลุทรรศน์ จนได้ข้อสรุปของการใช้กล้องจลุทรรศน์ท่ีถกูต้องและปลอดภยั เช่น ขัน้ตอนการใช้
กล้องจลุทรรศน์ การเก็บรักษา ลกัษณะของภาพท่ีปรากฏในกล้องจลุทรรศน์ เป็นต้น  ซึ่งนกัเรียน
สามารถใช้ใบความรู้ เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์ ประกอบการอภิปรายผลได้ 

2. จากนัน้แต่ละกลุ่มรวบรวมใบกิจกรรมกลุ่ม เร่ือง มหัศจรรย์กล้องจุลทรรศน์ และ                   
บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ สง่ครูผู้สอน 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล 

ทดสอบความรู้ของนกัเรียน โดยการสุม่หยิบบตัรหมายเลข 1-5 ถ้าตรงกบัหมายเลขใดให้
ตวัแทนหมายเลขนัน้ของแตล่ะกลุ่มออกมาแข่งขนักนัแสดงวิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์ หากตวัแทน
นกัเรียนกลุม่ใดสามารถท าได้ถกูต้องและรวดเร็วท่ีสดุจะได้ดาวโบนสั ตามกตกิาท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
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การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัด เคร่ืองมือ การประเมินผล 

1. นกัเรียนสามารถใช้
กล้องจลุทรรศน์ได้อยา่ง
คลอ่งแคลว่ ถกูต้อง 

การประเมินทกัษะการ
ใช้กล้องจลุทรรศน์
รายบคุคล 

แบบประเมินทกัษะ
การใช้กล้อง
จลุทรรศน์รายบคุคล 

นกัเรียนมีคะแนน
ร้อยละ 65 ขึน้ไป 

2. นกัเรียนสามารถวาด
ภาพท่ีมองเห็นในกล้อง
จลุทรรศน์ได้ 

ให้นกัเรียนท า 
ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
มหศัจรรย์กล้อง
จลุทรรศน์ 

ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
มหศัจรรย์กล้อง
จลุทรรศน์ 

นกัเรียนมีคะแนน
อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 

3. นกัเรียนสามารถ
เปรียบเทียบภาพท่ีมองเห็น
ในกล้องจลุทรรศน์กบัภาพ
จริงได้ 

ให้นกัเรียนท า 
ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
มหศัจรรย์กล้อง
จลุทรรศน์ 

ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
มหศัจรรย์กล้อง
จลุทรรศน์ 

นกัเรียนมีคะแนน
อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 

4. นกัเรียนร่วมกนัท า
กิจกรรมอยา่งเตม็
ความสามารถ 

การสงัเกต
ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

แบบสงัเกต
ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

นกัเรียนมีคะแนน
อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนจากใบกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ตารางบนัทึก
ผล 

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ได้เหมาะสม 
บนัทกึผลถกูต้อง  
ครบถ้วน 

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ได้เหมาะสม 
บนัทกึผลถกูต้อง  
แตไ่มค่รบถ้วน  

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ได้เหมาะสม 
บนัทกึผลไม่
ถกูต้อง  
และไมค่รบถ้วน 

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ไมเ่หมาะสม 
บนัทกึผลไม่
ถกูต้อง และไม่
ครบถ้วน 

2. การสรุปผล อธิบายได้ดี 
ถกูต้องชดัเจน 
และมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

อธิบายได้ดี 
ถกูต้องแตไ่ม่
ชดัเจน มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

อธิบายได้ แตไ่ม่
ถกูต้องชดัเจน มี
ความสะอาด
เรียบร้อย 

อธิบายได้ แตไ่ม่
ถกูต้องชดัเจน 
และไมมี่ความ
สะอาดเรียบร้อย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพใบกิจกรรมกลุ่ม 

7 – 8  คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
5 – 6 คะแนน  หมายถึง ดี 
3 – 4 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
1 – 2 คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสามารถในการท างานเป็นทีม 
ค าชีแ้จง : ให้ครูผู้สอนประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนเป็นรายกลุม่ โดย
การสงัเกตพฤตกิรรมขณะปฏิบตักิิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบั
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ล าดับกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กลุม่ท่ี 1      
กลุม่ท่ี 2      
กลุม่ท่ี 3      
กลุม่ท่ี 4      
กลุม่ท่ี 5      
กลุม่ท่ี 6      
กลุม่ท่ี 7      
กลุม่ท่ี 8      

คะแนนรวม (40 คะแนน)  
ผลการประเมิน  

 
 
    ลงช่ือ…………………………………….ผู้ประเมิน 
       (…………………………………………..) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตความสามารถในการท างานเป็นทีม 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่ 

ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และร่วมมือกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

4 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่ 
ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และร่วมมือกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

3 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่ 
ไมย่อมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และไมช่ว่ยกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

2 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น ไมรั่บฟังความคิดเห็นของเพ่ือนใน
กลุม่ ไมย่อมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และไมช่ว่ยกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

1 คะแนน สมาชิกทกุคนท างานอย่างไม่กระตือรือร้น ไม่รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม ไม่
ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และไมช่ว่ยกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพแบบสังเกตความสามารถในการท างานเป็นทีม 

33 – 40  คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
25 – 32 คะแนน  หมายถึง ดี 
17 – 24 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
 9 – 16 คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
 1 – 8  คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 
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การบันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการสอน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
3. มีข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ……………………………..……….….ครูผู้สอน 
       (…………………………………………..) 
วนัท่ี......... เดือน  ........................ พ.ศ. ................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  การใช้กล้องจุลทรรศน์           จ านวน 4 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง คมชัดลึก        เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบตักิารเตรียมสไลด์ได้อยา่งถกูต้อง 
2. อธิบายสว่นประกอบส าคญัของเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ได้ 
3. ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมายและตัง้ใจในการ

ท างานให้ส าเร็จ 
 

สาระส าคัญ 
การเตรียมสไลด์ เพ่ือศึกษาลักษณะ และองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิตกับกล้อง

จลุทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งตวัอย่างท่ีต้องการศึกษาบางชนิดมีองค์ประกอบท่ีเล็ก บาง และใสมาก 
จนไม่สามารถมองเห็นได้ ดงันัน้จึงต้องย้อมสีตวัอย่างเพ่ือให้ส่วนท่ีต้องการศึกษาติดสีย้อมจน
มองเห็นรายละเอียดตา่ง ๆ ได้ชดัเจน โดยต้องมีความระมดัระวงัและค านงึถึงความปลอดภยั  

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ ผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ นิวเคลียส                   
คลอโรพลาส  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถเตรียมสไลด์สดได้อยา่งคลอ่งแคลว่ ถกูต้อง 
2. นกัเรียนสามารถศกึษาส่วนประกอบส าคญัของเซลล์พืชและเซลล์สตัว์จากสไลด์สดท่ี

เตรียมไว้โดยใช้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงได้ 
3. นกัเรียนสามารถวาดภาพส่วนประกอบส าคญัของเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ท่ีเห็นจาก

กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงได้ 
4. นกัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น 
 
 
 
 



  154 

สาระการเรียนรู้ 
1. วิธีการเตรียมสไลด์ 

1. ใช้หลอดหยด หยดน า้หรือน า้เกลือลงบนกระจกสไลด์ 1 หยด 
2. ใช้ใบมีดโกนตดัตวัอยา่งเป็นชิน้บาง ๆ วางบนกระจกสไลด ์
3. ใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชีจ้บัขอบแผ่นปิดสไลด์ วางขอบด้านหนึ่งลงท่ีหยดน า้โดยให้

เอียงประมาณ 45◦ แล้วใช้ปลายเข็มหมดุคอ่ย ๆ วางแผ่นปิดสไลด์ ลงมาอย่างระมดัระวงัอย่าให้มี
ฟองอากาศอยูภ่ายในสไลด์ใช้กระดาษทิชชคูอ่ย ๆ ซบัน า้สว่นเกินออก (ถ้ามีฟองอากาศต้อท าใหม)่ 
2. การย้อมสีตวัอยา่ง 

ตวัอย่างบางชนิดมีองค์ประกอบท่ีเล็ก บาง และใสมาก จนไม่สามารถมองเห็นได้ ดงันัน้
จงึต้องย้อมสีตวัอยา่งเพื่อให้สว่นท่ีต้องการศกึษาตดิสีย้อมจนมองเห็นรายละเอียดตา่ง ๆ ได้ชดัเจน 
3. ข้อควรระมดัระวงัในการเตรียมสไลด์ 

1. ถ้าน า้ภายในสไลด์แห้งให้หยดน า้ลงท่ีขอบแผ่นปิดสไลด์ 1 หยด เพ่ือให้น า้ซึมเข้าไป
ภายในสไลด์ ใช้กระดาษทิชชคูอ่ย ๆ ซบัน า้ส่วนท่ีเกินออก หรือใช้วาสลีนทาขอบแผ่นปิดสไลด์เพ่ือ
กนัน า้ระเหยออก 

2. กระดาษทิชชท่ีูใช้ควรเป็นทิชชสู าหรับเช็คหน้า หรือเช็ดปาก เน่ืองจากมีคณุภาพดีกว่า
ทิชชทูัว่ไป ท าให้ไมเ่ป็นขยุตดิท่ีสไลด์ 

3. หลงัจากใช้งานเสร็จแล้ว ทิง้ตวัอย่างและกระจกปิดสไลด์ลงในถังขยะ ล้างสไลด์ให้
สะอาด เช็ดให้แห้งและเก็บในกลอ่งเก็บสไลด์ 
4. องค์ประกอบส าคญัของเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ 

เซลล์พืชและเซลล์สตัว์มีองค์ประกอบส าคญั ดงันี ้
1. ผนงัเซลล์ ท าหน้าท่ีให้เซลล์คงรูปร่าง ซึง่จะพบในเซลล์พืชเทา่นัน้  
2. เย่ือหุ้มเซลล์ ท าหน้าท่ีเป็นเย่ือเลือกผา่นให้แก่เซลล์ พบทัง้ในเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ 
3. นิวเคลียส ท าหน้าท่ีควบคมุการท างานทุกอย่างภายในเซลล์ และถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม พบทัง้ในเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ 
4. คลอโรพลาส ท าหน้าท่ีเก่ียวกบักระบวนการสงัแคราะห์ด้วยแสง ซึ่งจะพบในเซลล์พืช

เทา่นัน้ 
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ส่ือการเรียนรู้ 

1. บทปฏิบตักิารท่ี 1 เร่ือง การใช้กล้องจลุทรรศน์ 
2. ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง คมชดัลกึ 
3. Power point ประกอบการสอน 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน โดยเปิดภาพห้าเหล่ียมและวงกลมบน power point 
พร้อมบอกว่าห้าเหล่ียมน่ีเปรียบเสมือนเซลล์พืช และวงกลมนีเ้ปรียบเสมือนเซลล์สตัว์ นกัเรียนคิด
วา่จริงหรือไม ่จากนัน้ครูน านกัเรียนพิสจูน์ โดยแจกสไลด์เซลล์พืชและเซลล์สตัว์กลุ่มละ 1 ชดุ และ
ให้แต่ละกลุ่มส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพ่ือเปรียบเทียบรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์
สตัว์ 

2. นกัเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ท่ีเห็นใน
กล้องจุลทรรศน์ภายในกลุ่ม จากนัน้ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียน 1 กลุ่มออกมาวาดเซลล์พืชและเซลล์
สตัว์ บนกระดาน พร้อมร่วมกันขยายความถึงส่วนประกอบส าคญัของเซลล์ (ผนังเซล ล์ เย่ือหุ้ม
เซลล์ นิวเคลียส และคลอโรพลาส) 

3. จากนัน้ครูเร้าความสนใจนกัเรียนตอ่ว่า “เราสามารถเตรียมสไลด์เหมือนกันกบัท่ีครู
แจกให้แตล่ะกลุม่เพ่ือศกึษารูปร่างเซลล์ได้ด้วยตนเอง มีวิธีการอยา่งไรนัน้เราจะมาเรียนรู้กนั” 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ให้ความรู้พืน้ฐาน 

1. ครูแนะน าวิธีการเตรียมสไลด์สดท่ีถกูต้องและข้อควรระวงัในการเตรียมสไลด์ รวมถึง
การใช้สีย้อมตัวอย่าง โดยการบรรยายประกอบการสาธิตอย่างละเอียด ซึ่งครูจะฉายภาพ
ประกอบการบรรยายบน power point  

2. ครูตรวจสอบความเข้าใจ โดยขอตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมา
เตรียมสไลด์โดยใช้เซลล์เย่ือหอม  

3. จากนัน้ครูแจกบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้
นกัเรียนทกุคน และให้นกัเรียนเปิดไปท่ีบทปฏิบตักิารท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง คมชดัลกึ 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรู้  

1. ครูน านกัเรียนเข้าสู่กิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง คมชดัลึก พร้อมบอกกติกาประเมินผลท้าย
ชัว่โมงให้นกัเรียนทกุคนเข้าใจ ดงันี ้
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1.1 นกัเรียนแตล่ะคนจะมีปา้ยบอกหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเองภายในกลุ่ม ครูจะสุ่ม
จบัฉลากหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึง่  

1.2 จากนัน้ครูให้แสดงให้นกัเรียนเห็นฉลากหน้าท่ีท่ีจบัได้ นกัเรียนแตล่ะกลุ่มคนใดท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตรงตามท่ีครูจับฉลากได้ ให้ออกมาปฏิบตัิการเตรียมสไลด์ตามค าสั่งของครู 
หน้าชัน้เรียน 

1.3 หากตวัแทนนกัเรียนกลุม่ใดสามารถท าได้ถกูต้องและรวดเร็วท่ีสดุ 3 กลุ่มแรก จะ
ได้ดาวโบนสัติดท่ีบอร์ด The star สะสมดาวเพ่ือรับรางวลัหลงัเรียนจบบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
ดงันี ้ล าดบัท่ี 1 ได้ 5 ดาว ล าดบัท่ี 2 ได้ 3 ดาว ล าดบัท่ี 3 ได้ 1 ดาว 

2. จากนัน้ให้ตวัแทนนกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกมารับใบกิจกรรมกลุ่ม เร่ือง คมชดัลึก และให้
แตล่ะกลุม่ร่วมกนัวางแผน แบง่บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะคน โดยมีบทบาทหน้าท่ีทัง้หมด 
5 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรม 2) ฝ่ายเตรียมอุปกรณ์การทดลอง 3) ฝ่าย
ปฏิบัติการทดลอง 4) ฝ่ายจดบันทึกผลการทดลอง และ5) ฝ่ายตรวจสอบผลการทดลอง โดย
นกัเรียนภายในกลุม่ต้องไมท่ าหน้าท่ีเดมิจากการทดลองในคาบท่ีผ่านมา เม่ือแตล่ะคนทราบหน้าท่ี
รับผิดชอบของตนเองแล้วให้เขียนหน้าท่ีของตนเองลงใน ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง คมชดัลกึ 

3. ครูแจกปา้ยท่ีระบหุน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของนกัเรียนแตล่ะกลุ่ม แล้วให้นกัเรียนติดปา้ยนีท่ี้
อกด้านซ้าย 

4. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกนัปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง คมชดัลึก และบนัทึกผลการ
ทดลองในใบในกิจกรรมกลุม่ และบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ของตนเอง ซึง่วิธีการทดลองมีดงันี ้

ตอนท่ี 1 : เซลล์สาหร่ายหางกระรอก 
1) หยดน า้ลงบนสไลด์ 1-2 หยด 
2) ตดัสาหร่ายหางกระรอกชิน้เล็ก ๆ มาชิน้หนึ่ง แล้ววางลงบนกระจกสไลด์บริเวณท่ี

หยดน า้ แล้วคอ่ย ๆ วางแผน่ปิดสไลด์ปิดทบัสาหร่ายหางกระรอก 
3) วางกระจกสไลด์ลงบนแทน่วางวตัถขุองกล้องจลุทรรศน์ ปรับภาพให้เห็นชดัเจน 
4) สงัเกตสว่นประกอบของเซลล์ พร้อมวาดรูปประกอบ 

ตอนท่ี 2 : เซลล์เย่ือบขุ้างแก้ม 
1) เตรียมไม้จิม้ฟันปลายแบนถขู้างแก้มด้านในเบา ๆ 
2) ป้ายปลายไม้จิม้ฟันลงบนกระจกสไลด์ หยดสารละลายไอโอดีนจ านวน 1 หยด

บริเวณท่ีปา้ยปลายไม้ไว้แล้วคอ่ย ๆ ปิดทบัด้วยแผน่ปิดสไลด ์
3) วางกระจกสไลด์ลงบนแทน่วางวตัถขุองกล้องจลุทรรศน์ ปรับภาพให้เห็นชดัเจน 
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4) สงัเกตสว่นประกอบของเซลล์ พร้อมวาดรูปประกอบ 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปและอภปิรายผล  

1. นกัเรียนและครูร่วมกันสรุปและอภิปรายผลการปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง คมชดัลึก 
จนได้ข้อสรุปของการเตรียมสไลด์ท่ีถกูต้องและปลอดภยั เชน่ ขัน้ตอนการเตรียมสไลด์ การเก็บหรือ
การดแูลรักษา การย้อมสีตวัอย่าง เป็นต้น ซึ่งนกัเรียนสามารถใช้ใบความรู้ เร่ือง การเตรียมสไลด์ 
ประกอบการอภิปรายผลได้ 

2. จากนัน้แต่ละกลุ่มรวบรวมใบกิจกรรมกลุ่ม เร่ือง คมชัดลึก และบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ สง่ครูผู้สอน  
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล 

ทดสอบความรู้นักเรียน โดยการสุ่มหยิบบตัรหมายเลข 1-5 ถ้าตรงกับหมายเลขใดให้
ตวัแทนหมายเลขนัน้ของแตล่ะกลุ่มออกมาแข่งขนักนัแสดงเตรียมสไลด์  หากตวัแทนนกัเรียนกลุ่ม
ใดสามารถท าได้ถกูต้องและรวดเร็วท่ีสดุจะได้ดาวโบนสั ตามกตกิาท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 

 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัด เคร่ืองมือ การประเมินผล 
1. นกัเรียนสามารถเตรียมสไลด์
สดได้อยา่งคล่องแคล่ว ถกูต้อง 

การประเมินทกัษะ
การเตรียมสไลด์
รายบคุคล 

แบบประเมินทกัษะ
การเตรียมสไลด์
รายบคุคล 

นกัเรียนมีคะแนน
ร้อยละ 65 ขึน้ไป 

2. นกัเรียนสามารถศกึษา
สว่นประกอบส าคญัของเซลล์
พืชและเซลล์สตัว์จากสไลด์สด
ท่ีเตรียมไว้โดยใช้กล้อง
จลุทรรศน์แบบใช้แสงได้ 

ให้นกัเรียนท า 
ใบกิจกรรมกลุม่ 
เร่ือง คมชดัลกึ 

ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
คมชดัลกึ 

นกัเรียนมีคะแนนอยู่
ในระดบัดีขึน้ไป 

3. นกัเรียนสามารถวาดภาพ
สว่นประกอบส าคญัของเซลล์
พืชและเซลล์สตัว์ท่ีเห็นจาก
กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงได้ 

ให้นกัเรียนท า 
ใบกิจกรรมกลุม่ 
เร่ือง คมชดัลกึ 

ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
คมชดัลกึ 

นกัเรียนมีคะแนนอยู่
ในระดบัดีขึน้ไป 

4. นกัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรม
อยา่งกระตือรือร้น 

การสงัเกต
ความสามารถใน
การท างานเป็นทีม 

แบบสงัเกต
ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

นกัเรียนมีคะแนนอยู่
ในระดบัดีขึน้ไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนจากใบกิจกรรมกลุ่ม 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ตารางบนัทึก
ผล 

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ได้เหมาะสม 
บนัทกึผลถกูต้อง  
ครบถ้วน 

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ได้เหมาะสม 
บนัทกึผลถกูต้อง  
แตไ่มค่รบถ้วน  

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ได้เหมาะสม 
บนัทกึผลไม่
ถกูต้อง  
และไมค่รบถ้วน 

มีช่ือตาราง 
ออกแบบตาราง
ไมเ่หมาะสม 
บนัทกึผลไม่
ถกูต้อง และไม่
ครบถ้วน 

2. การสรุปผล อธิบายได้ดี 
ถกูต้องชดัเจน 
และมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

อธิบายได้ดี 
ถกูต้องแตไ่ม่
ชดัเจน มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

อธิบายได้ แตไ่ม่
ถกูต้องชดัเจน มี
ความสะอาด
เรียบร้อย 

อธิบายได้ แตไ่ม่
ถกูต้องชดัเจน 
และไมมี่ความ
สะอาดเรียบร้อย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพใบกิจกรรมกลุ่ม 

7 – 8  คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
5 – 6 คะแนน  หมายถึง ดี 
3 – 4 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
1 – 2 คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสามารถในการท างานเป็นทีม 
ค าชีแ้จง : ให้ครูผู้สอนประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนเป็นรายกลุม่ โดย
การสงัเกตพฤตกิรรมขณะปฏิบตักิิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบั
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ล าดับกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
กลุม่ท่ี 1      
กลุม่ท่ี 2      
กลุม่ท่ี 3      
กลุม่ท่ี 4      
กลุม่ท่ี 5      
กลุม่ท่ี 6      
กลุม่ท่ี 7      
กลุม่ท่ี 8      

คะแนนรวม (40 คะแนน)  
ผลการประเมิน  

 
 
    ลงช่ือ…………………………………….ผู้ประเมิน 
       (…………………………………………..) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตความสามารถในการท างานเป็นทีม 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่ 

ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และร่วมมือกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

4 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่ 
ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และร่วมมือกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

3 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่ 
ไมย่อมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และไมช่ว่ยกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

2 คะแนน สมาชิกทกุคนร่วมกนัท างานอยา่งกระตือรือร้น ไมรั่บฟังความคิดเห็นของเพ่ือนใน
กลุม่ ไมย่อมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และไมช่ว่ยกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

1 คะแนน สมาชิกทกุคนท างานอย่างไม่กระตือรือร้น ไม่รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม ไม่
ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และไมช่ว่ยกนัแก้ปัญหา ท างานเสร็จไมท่นัเวลา 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพแบบสังเกตความสามารถในการท างานเป็นทีม 

33 – 40  คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
25 – 32 คะแนน  หมายถึง ดี 
17 – 24 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
 9 – 16 คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
 1 – 8  คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 
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การบันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการสอน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
3. มีข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ……………………………..……….….ครูผู้สอน 
       (…………………………………………..) 
วนัท่ี......... เดือน  ........................ พ.ศ. ................ 
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ภาคผนวก ช 
ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
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ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
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ภาพกิจกรรมขณะได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน (ต่อ) 
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ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ 

ด้วยบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ที่เน้นเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวพิชญา เจริญผล 
วัน เดือน ปี เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
สถานที่เกิด ตราด 
วุฒกิารศึกษา การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
กรุงเทพมหานคร  
การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
วิชาเอกวิทยาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 55/86 หมูบ้่านชยัพฤกษ์ บางนา กม.7 ซอยราชวินิตบางแก้ว   
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540   
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