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The purposes of this study were as follows: (1) to create model based
learning laboratory kits on basic electricity for ninth grade students; and (2) to study
achievement levels and science skills. The research design was a one-group pretest
posttest design. The sample consisted of twenty grade nine students in the second
semester of the 2018 academic year at Banprak Prachasan school. The sample in this
study was selected by cluster sampling. The duration of the teaching period was twentyone hours. The instruments used in the research included the following: (1) model based
learning laboratory kits; (2) lesson plans emphasizing model based learning; (3)
an achievement test; and (4) a science skills test. The hypothesis was tested by a t-test
for one sample and a t-test for the dependent sample. The results of this study were as
follows: 1) students who learned through model based learning laboratory kits had
higher levels of achievement after learning than before learning; and after learning it was
higher than the set criteria of 60% and a significance of .01, and (2) students who
learned through model based learning laboratory kits had science skills after learning
were higher than before learning and after learning was higher than the set criteria
of 60% and had a .01 level of significance.
Keyword : Model based learning, Laboratory kits, Achievement, Science skills
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บทที่ 1
บทนา
ภูมหิ ลัง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทย มี
การส่งออกคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25 ของอุตสาหกรรมทัง้ หมด และมี สดั ส่วนคิดเป็ นร้อ ยละ 20
ของการส่งออกทัง้ หมด(นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกาธร, 2561) อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทยจึงก่อให้เกิ ดการจ้างงานขนาดใหญ่ ปั จจุบันมีแรงงานในอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์กว่า 5
แสนคน แม้จะมีอัตราการจ้างงานเป็ นจานวนมาก แต่แนวโน้มการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์นั้ น ลดลง ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การลดลงของการขยายตั ว ทางอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์นนั้ มีอยู่ดว้ ยกันหลายปั จ จัย เช่น การขาดแคลนบุคลากรด้านแรงงาน ปั ญหาด้าน
คุณภาพแรงงาน หรือแม้กระทั่งปั ญหาด้านค่าแรงของแรงงาน(ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, 2558, น.
16-18)
จากการศึ ก ษาได้ส รุ ป ผลการศึ ก ษาปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพแรงงานอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า กลุม่ ช่างเทคนิคซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นแรงงาน
กลุม่ ที่ผปู้ ระกอบการกังวลมากที่สดุ และขาดแคลนมากที่สดุ โดยทักษะที่จาเป็ นสาหรับช่างเทคนิค
ได้แก่ 1)ทักษะช่างพืน้ ฐาน 2) ทักษะการติดตัง้ 3) ทักษะการซ่อมและบารุ งรักษาเครื่อง 4) ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และ 5) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู ้ และได้เสนอแนวทางในการ
ปรับ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพแรงงานอุ ต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ไว้ว่ า ภาครัฐ ควรร่ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมทักษะแรงงานใหม่ท่ีกาลังเข้าสู่การทางานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเร่งระบบฝึ กทักษะให้แก่แรงงาน(ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, 2558, น. 29-30)
นักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จึงเป็ นกลุ่ม นักเรีย นที่ สาคัญ อย่างยิ่ งต่อ การแก้ปัญ หา
คุณภาพแรงงานอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ เพราะเมื่อ นักเรียนสาเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้ว
นักเรียนกลุ่มนีจ้ ะเลือกเรียนต่อในสายการเรียนสามัญ หรือสายอาชีพ ดังนัน้ การเตรียมนักเรียน
เพื่อให้มีความรู แ้ ละทักษะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็ นเรื่องสาคัญ เพราะหากนักเรียนเลือกเรียน
ต่อในสายสามัญ ความรู แ้ ละทักษะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้นกั เรียนมีพืน้ ฐานความรูแ้ ละ
ทักษะในการเรียนในระดับสูงขึน้ หากนักเรียนเลือ กเรียนสายอาชี พ ความรู แ้ ละทักษะเกี่ ยวกับ
อิ เล็กทรอนิก ส์จะช่วยให้นัก เรียนพัฒ นาต่อ ยอดและสามารถประกอบอาชี พ ได้ แม้ว่าปั จ จุ บัน
หลักสูต รแกนกลางการศึกษา 2551 รายวิช าวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี ้วดั เพื่อ ให้นักเรียนได้

2
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ทดลอง อภิปราย และบอกความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทาน ความต่างศักย์ วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้วา่ เนือ้ หาเนือ้ หาส่วนใหญ่จะ
เป็ นลักษณะนามธรรม ซึ่งยากแก่การสอนหรือการยกตัวอย่าง แต่สว่ นใหญ่ ยังเป็ นการจัดเรียนรู ้
แบบบรรยาย และเรียนรู เ้ กี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิ เล็กทรอนิกส์ในหนังสือ ส่งผลให้นกั เรียนไม่
เข้าใจในเนือ้ หาที่เรียน ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
นักเรียนที่ผ่านการเรียนเนือ้ หาเกี่ ยวกับไฟฟ้าเบือ้ งต้นพบว่า การสอนส่วนใหญ่ ครู ผสู้ อนจะสอน
แบบบรรยาย ส่งผลให้นักเรียนขาดความรู ค้ วามเข้าใจ และทักษะในการต่อ วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O - NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ปี การศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเป็ น 38.62 คะแนน, ปี การศึกษา 2558 มีคา่ เฉลี่ยคะแนนเป็ น
37.63 คะแนน, ปี การศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเป็ น 34.99 คะแนน และปี การศึกษา 2560 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนเป็ น 32.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) (2560, น. 1) จะเห็นได้วา่ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละปี ไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ
50 และมีแนวโน้มลดลง นอกจากนีผ้ ลคะแนนการทดสอบโครงการผลการเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA) อยูใ่ นระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มีความสาคัญ และจาเป็ น ต้อ งส่งเสริมให้กับนักเรีย น
เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื่องมือในการนามาซึ่งความเข้าใจในเนือ้ หาวิชาที่
เรียน ประสบการณ์ท่ีได้จากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนรู จ้ ักสิ่งต่างๆ
รอบตัวรู จ้ กั คิดวิเคราะห์ จาแนก รวมถึงการเรียนรู ใ้ นการแก้ปัญหาต่างๆ (แพรวา วิหงส์, 2557, น.
1) แต่ในปั จจุ บัน การจัด การเรีย นการสอนโดยเน้น ทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ถูก ลด
ความส าคัญ ลงไป ดัง นั้น การจั ด การเรีย นการสอนให้นัก เรีย นใช้ฝึ ก ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จึงสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจในเนือ้ หาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึน้
การจัด การเรีย นรู ท้ ่ี ให้นักเรีย นมี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นนั้ การสอนแบบบรรยายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากนักเรียนเพียงแต่รบั รู ้
แต่ขาดการคิด การสัมผัส เรียนรูผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั ิจริง การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานเป็ นรูปแบบการสอนวิธีหนึ่งซึ่งช่วยพัฒนาความคิดเชิงนามธรรม เพราะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานนัน้ ครู ผสู้ อนจะส่งเสริมให้นกั เรียนแสดงออก
แบบจาลองทางความคิดของตนเอง และมีโอกาสได้พิจารณาแบบจาลองทางความคิดของนักเรียน
คนอื่ น ๆ นักเรีย นจะเกิ ด การอภิ ปรายแลกเปลี่ย นความเห็ นกัน และช่ วยให้นัก เรียนมี แ นวคิ ด ที่
ถูกต้องมากขึน้ (ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 2554, น. 138-141; อุบล บุญชู, 2560, น. 2-3)
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จากการศึกษางานวิจยั ของผูว้ ิจยั หลายท่าน (A.G. Harrison & D.F. Treagust, 2000, p.
1010-1012; J.D. Gobert & B.C. Buckley, 2000, p. 891; L.T. Louca & Z.C. Zacharia, 2012,
p. 487; R. Pualine, T. Deidre, & J.R. Raymond, 2005, p. 84) พบว่า การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน ช่วยให้ผเู้ รียนสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ช่วยให้ผเู้ รียน
อธิ บายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีซบั ซ้อนให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจมโนทัศน์
เกี่ยวกับเนือ้ หานัน้ ๆ ด้วย
รู ปแบบการจัดการจัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมให้นกั เรียนมีการลงมือ ปฏิบตั ิ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู ้ คือ การสอนแบบบทปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะบทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เป็ นการสอนที่เน้นให้ประสบการณ์ตรงแก่ผเู้ รียน
โดยผ่านการทดลอง หรือพิ สูจน์ข ้อ เท็ จ จริงผ่านการสังเกต การทดลอง โดยมี การควบคุม และ
วางแผนเป็ นอย่า งดี(จารุ วัฒน์ ชูรกั ษ์, 2557, น. 13) ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรีย นด้ว ย เพราะเมื่ อ นัก เรีย นลงมื อ วางแผน ท าการทดลอง และสังเกตผลที่ เกิ ด ขึน้ ท าให้
นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ท่ศี ึกษาและส่งผลให้นกั เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้วย
จากสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึน้ ผูว้ ิจัยสนใจสร้าง บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
(Model-based learning) เรื่อ งไฟฟ้ า เบื ้อ งต้น เพื่ อ พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เพื่อให้นกั เรียนได้ใช้กระบวนการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และเพื่อเป็ นแนวทางการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน พร้อมทัง้ เป็ นแนวทางในการ
จัดการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับคุณลักษณะและศักยภาพในการเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อสร้างบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นสาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
2. เพื่อศึกษาผลการใช้บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานในประเด็นดังนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ

4

ขอบเขตของการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
บ้านแพรกประชาสรรค์ อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ห้องเรียน จานวน 45 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ต าบลส าพะเนี ยง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา ในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ที่ ได้ม าจากการวิธี สุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling)
ระยะเวลาในการทาวิจัย
ผูว้ ิจัย ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2561 ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 21
คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจัย
เนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สาระการเรียนรูท้ ่ี 5 พลังงาน มาตรฐาน
ว 5.1 ม.3/2-3 ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิ ส ระ ได้แ ก่ ชุ ด ปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐาน (Model-Based
learning) เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น แบบจ าลองเป็ นฐาน เรื่ องไฟฟ้ าเบื้อ งต้ น หมายถึ ง ชุ ด
เอกสารกึ่งชีแ้ นะแนวทางที่ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู ว้ ิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น โดยมีรูปแบบการเรียนรูผ้ สมผสานกันระหว่างการ
จัดการเรียนรู แ้ บบบทปฏิบตั ิการและการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานซึ่ งอยู่บนฐาน
ทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) โดยมุ่งเน้นให้นกั เรียนได้ฝึกการคิด ออกแบบ
และดาเนินการสร้างแบบจาลองเกี่ยวกับไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น โดย
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มี ค รู เป็ นผู้ใ ห้ค าแนะน า ปรึก ษา ส าหรับ ขั้น ตอนการจั ด การเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้น
แบบจาลองเป็ นฐานประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ
1) ขัน้ มุ่งปรากฏการณ์และคาถาม (Phenomenon and Question) เป็ นการนาเข้าสู่
บทเรียนด้วยปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจที่สามารถพบได้ในชี วิตประจาวัน เพื่อ ให้นกั เรียนเกิดความ
สงสัย เพื่อตัง้ สมมติฐาน
2) ขัน้ สร้างแบบจาลองเบือ้ งต้น (Produce basic model) เป็ นขัน้ ที่ให้นักเรียนสร้าง
แบบจาลองเพื่อเป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์ โดยอาศัยความรูเ้ ดิมและจากการรวบรวมข้อมูลจาก
ข้อมูลใหม่เข้าด้วยกัน
3) ขัน้ นาแบบจาลองไปใช้ (Test model) เป็ นขัน้ ตอนที่นาแบบจาลองที่สร้างขึน้ ไป
ทดลอง เพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์ และร่วมกันวิเคราะห์ผลการใช้แบบจาลอง
4) ขั้ น ปรับ ปรุ ง แบบ จ าลอง (Develop model) เป็ นขั้ น ตอนที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นน า
แบบจาลองมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ดีย่งิ ขึน้
5) ขัน้ นาเสนอและขยายแบบจาลอง (Elaborate model) เป็ นขัน้ ตอนที่นักเรียนนา
แบบจาลองที่สร้างขึน้ นาเสนอต่อเพื่อนร่วมชัน้ เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและครูขยายความรู ้
เพิ่มเติม
สาหรับองค์ประกอบของบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี ้
1. คู่มื อ การใช้บ ทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ น ฐานส าหรับ ครู ประกอบด้ว ย
แผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู ้ แนวทางการปฏิบตั ิ แนวทางการตอบในบท
ปฏิบตั ิการ แนวทางการตอบคาถามท้ายบทปฏิบตั ิการ
2. บทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐานส าหรับ นัก เรีย น ซึ่ง มี จ านวน 4 บท
ปฏิบตั ิการ ดังนี ้
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง V I R
2.2 ความต้านทาน
2.3 วงจรอนุกรมพืน้ ฐาน
2.4 วงจรขนานพืน้ ฐาน
แต่ละบทปฏิบัติการย่อ ยประกอบด้วย ชื่อ บทปฏิ บัติการ ใบกิ จกรรมประกอบการ
ทดลอง คาชีแ้ จงสาหรับนักเรียน ใบความรู ้ และแบบฝึ กหัดท้ายบทปฏิบตั ิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่
เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นของนักเรียน วัดได้จากคะแนนการทาแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ ที่ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ ตามแนวคิดการวัด
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั ของบลูม (ปรับปรุง) ได้แก่
1. ด้า นการประยุก ต์ใช้ (Applying) หมายถึ ง ความสามารถในการน าความรู ไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ด้านวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิ บาย
ลักษณะการจัดการ โดยทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ด้านประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์
ตัดสิน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ โดยทดสอบจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น บู ร ณ าการ (Intergrated Science
Process Skills) หมายถึ ง ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ท่ี เกิ ด ขึ น้ หลัง จากการใช้บ ท
ปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ผี วู้ ิจยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ จานวน 20 ข้อ เป็ นข้อสอบอัตนัยประเภท
จากัดคาตอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ทักษะ คือ
1. ทักษะการตัง้ สมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง ความสามารถใน
การตัง้ สมมติฐานได้สอดคล้องกับปั ญหา สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามในสถานการณ์นนั้ ๆ ได้ โดยทดสอบจากแบบวัด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณา
การ
2. ทักษะการกาหนดและควบคุม ตัวแปร (Identifying and Controlling) หมายถึ ง
ความสามารถในการระบุ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในสถานการณ์นั้นๆ โดย
ทดสอบจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ
3. ทั ก ษะการก าหนดนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Defining Operationally) หมายถึ ง
ความสามารถในการให้ความหมาย และขอบเขตคาต่างๆ บอกลักษณะทั่วไปจากการปฏิบตั ิการ
ทดลองโดยทดสอบจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ
4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง ความสามารถในการดาเนิ นการ
ตรวจสอบสมมติฐานโดยการทดลอง โดยเริ่มจากการออกแบบการทดลอง การปฏิบตั ิการทดลอง
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ตามที่ได้ออกแบบไว้ และการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ท่เี หมาะสมในการทดลอง โดยทดสอบจากแบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ
5. ทักษะการตีความหมายข้อ มูล และลงข้อ สรุ ป (Interpreting Data and Making
Conclusion) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายข้อ มูล และสรุ ปได้ส อดคล้อ งกับ
ปั ญหาของการทดลอง โดยทดสอบจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ

กรอบแนวคิดการวิจัย
บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นสื่อการเรียนรูแ้ บบประสมประสานที่นามาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งพัฒนามาจาก การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน และการ
เรียนรู โ้ ดยใช้บทปฏิบัติการ(ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 2554, 139-140; พิมพ์ปภัทร แก้วดี , 2559, 68;
วารีย ์ บุ ญ ลื อ , 2550, 70) ภายในบทปฏิ บั ติ ก ารประกอบด้ว ย บทปฏิ บัติ ก ารจ านวน 4 บท
ปฏิบตั ิการ ให้นกั เรียนได้ทากิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนเกิ ดการเรียนรู อ้ ย่างแท้จริง รูส้ กึ สนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียนรู ้
โดยมีครู คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาตามความเหมาะสม จากงานวิจัยที่ผา่ นมาพบว่า การจัดการ
เรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานและการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บทปฏิบตั ิการช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงมี ความสนใจที่จ ะ
พัฒนาบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เพื่อใช้เป็ นสื่อ การเรียนรูท้ ่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึก ษาปี ท่ี 3 โดย
สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดดังแสดงในภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลอง
เป็ นฐาน

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้ บูรณาการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. นัก เรีย นที่ ไ ด้รบั การจัด การเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นัก เรีย นที่ ไ ด้รบั การจัด การเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด (ร้อยละ 60)
3. นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมี ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมี ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด (ร้อยละ 60)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในงานวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนาเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
1.1 ความหมายของแบบจาลอง
1.2 ประเภทของแบบจาลอง
1.3 ลักษณะและข้อจากัดของแบบจาลอง
1.4 ความหมายและการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
1.5 ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทปฏิบตั ิการ
2.1 ความหมายของบทปฏิบตั ิการ
2.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิการ
2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิการ
2.4 ประโยชน์ของการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิการ
2.5 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิการ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิการ
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ
3.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 หลักการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย
3.4 ประเภทการให้คะแนนข้อสอบอัตนัย
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 ลาดับขัน้ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.4 หลักการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
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4.5 ขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
1.1 ความหมายของแบบจาลอง
แบบจาลอง ในภาษาอังกฤษตรงกับคาว่า “Model” นักการศึกษาและนักวิจัยหลาย
ท่าน (กฤษณา โภคพันธ์, 2554, น. 29; ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 2554, น. 12-13; ณัช ธฤต เกื อ้ ทาน,
2557, น. 13; ธนัฏฐา คงทน, 2557, น. 20; ภรทิพย์ สุภทั รชัยวงศ์, 2556, น. 15-16) ได้ให้นิยาม
ความหมายของแบบจาลองไว้โดยมีใจความสาคัญร่วมกัน คือ แบบจาลอง คือ ตัวแทนแนวคิด
ทฤษฎี กฎ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อให้สามารถเข้าใจเป้าหมายคือแนวคิด ทฤษฎี กฎ
หรือ ปรากฏการณ์ท างธรรมชาติ ได้ง่ายขึน้ แบบจ าลองสร้า งขึน้ เพื่ อ เป็ น ตัวแทนทั้งหมด หรือ
บางส่วนของเป้าหมาย ทัง้ นีแ้ บบจาลองอาจมีขนาดเล็ก เท่ากับ หรือใหญ่กว่าเป้าหมายจริงก็ได้
นอกจากนี ้ ชัยยนต์ ศรีเชียงหา (2554, น. 13) กล่าวว่า แบบจาลองที่มนุษย์สร้างขึน้
เพื่อ จุดประสงค์บางอย่าง คือ เพื่อเป็ นตัวแทนทัง้ ส่วนของเป้าหมาย หรือเป็ นตัวแทนทัง้ หมดของ
เป้าหมาย แบบจาลองอาจมีขนาดเล็กกว่าเป้าหมาย ขนาดเท่ากับเป้าหมาย หรือ ขนาดใหญ่กว่า
เป้าหมายก็ ได้ ถึ งแม้รูป ร่างของแบบจ าลองกับ เป้า หมายไม่เหมื อ นกัน แต่ต ้อ งมี ล ักษณะร่ว ม
เหมือนกัน เช่น เครื่องดูดฝุ่น (แบบจาลอง) เป็ นตัวแทนของ พายุทอนาโด (เป้าหมาย) จะเห็นว่าทัง้
สองมีรูปร่างไม่เหมือนกันแต่มีลกั ษณะร่วมเหมือนกัน คือ สามารถดูดวัตถุตา่ งๆ เข้าไปในตัวมันได้
1.2 ประเภทของแบบจาลอง
นักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน (กฤษณา โภคพันธ์, 2554, น. 30-31; ชัยยนต์
ศรีเชี ยงหา, 2554, น. 14-15; ธนัฏฐา คงทน, 2557, น. 20; พิมพ์ปภัทร แก้วดี , 2559, น. 26-27)
ใช้เกณฑ์ตา่ งๆ ในการแบ่งประเภทของแบบจาลอง ซึ่งพอสรุปได้ดงั นี ้
แบ่งตามเกณฑ์ของการเป็ นตัวแทนในการแสดงออก แบ่งได้ 5 ประเภทได้แก่
1. แบบจาลองเชิ งรู ปธรรม (Concrete model) เป็ นแบบจาลองของวัตถุ 3 มิ ติ
เป็ นตัวแทนในการอธิบาย
2. แบบจาลองเชิงคาพูด (Verbel model) เป็ นแบบจาลองคาพูดหรือ ภาษาใน
การอธิบาย บรรยาย เล่าเรื่อง เปรียบเทียบปรากฏการณ์ตา่ งๆ
3. แบบจาลองเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical model) เป็ นแบบจาลองที่เป็ น
สัญลักษณ์ สูตร หรือสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงปริมาณ
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4. แบบจาลองเชิ งรู ปภาพ (Visul or Diagrammatic model) เป็ นแบบจาลองที่
มองเห็นได้ในลักษณะ 2 มิติท่อี ยูใ่ นรูปแบบต่างๆ
5. แบบจาลองเชิงลักษณะท่าทาง (Gastural model) เป็ นแบบจาลองที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อจาลองสถานการณ์ตา่ งๆ
J.K. Gilbert (2005, p. 13) ได้แบ่งแบบจาลองเป็ น 5 ประเภทได้แก่
1. แบบจาลองทางความคิด (Mental model) คือ แบบจาลองหรือภาพในใจแต่
ละบุ คคลที่ สร้า งด้ว ยบุ ค คลนัน้ หรือ ร่วมสร้างกันเป็ น กลุ่ม ซึ่งมี ทั้งที่ถูก ต้อ งและไม่ ถูก ต้อ ง เช่ น
แบบจาลองความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะตอม นักเรียนคิดว่าอะตอมภายในเป็ นทรงกลมมี
โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน เป็ นต้น
2. แบบจาลองที่แสดงออก (Expressed model) คือ แบบจาลองทางความคิดที่
ถูกเสนอหรือแสดงออกให้ผอู้ ่ืนได้รบั รูใ้ นรูปแบบต่างๆ เช่น คาพูด ภาพวาด ท่าทาง เป็ นต้น
3. แบบจาลองมติของกลุม่ (Consensus model) คือ แบบจาลองที่ได้รบั ยอมรับ
ภายในกลุม่ บุคคล ซึ่งแบบจาลองอาจจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั การทดลองและประสบการณ์ของคน
ในกลุม่
4. แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific model) คือ แบบจาลองที่ได้รบั การ
ทดสอบอย่างเป็ น ทางการ มี การเผยแพร่ในวารสารต่างๆ และได้รบั การยอมรับ จากประชาคม
นักวิทยาศาสตร์
5. แบบจาลองประวัติศาสตร์ (Historical model) คือ แบบจาลองที่เคยได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็ นแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ในอดีต
1.3 ลักษณะและข้อจากัดของแบบจาลอง
ถึงแม้แบบจาลองจะมี ขอ้ ดี แต่อ ย่างไรก็ตามแบบจาลองก็มีขอ้ จากัด ซึ่งพอสรุ ปได้
ดังนี(้ ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 2554, น. 16)
1. ไม่เป็ นของจริง นัน้ คือ แบบจาลองทุกชนิดเป็ นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ มา ซึ่งไม่ใช่
วัตถุหรือสถานการณ์จริง แต่นนั้ ไม่ได้หมายความว่าเป็ นของปลอม
2. แบบจาลองเป็ นตัวแทนของเป้าหมายบางส่วนไม่ใช่ทงั้ หมด เช่น แบบจาลอง
โลกใช้ประโยชน์เพื่อการอธิ บ ายลักษณะทางภูมิศาสตร์ แต่ไม่ ได้ใช้เพื่อ ศึกษากระบวนการทาง
ธรณีวิทยา เป็ นต้น
3. แบบจาลองจะมี รายละเอียดน้อ ยกว่าเป้าหมาย เพราะแบบจาลองถูกสร้าง
ขึน้ มาเพื่อให้งา่ ยต่อการเข้าใจ
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4. แบบจาลองทุกชนิดต้องตีความหมายเพื่อ ทาความเข้าใจ แบบจาลองแต่ละ
แบบจาลองตีความยากง่ายไม่เหมือนกัน
5. แบบจาลองทุกชนิด จะไม่มีค วามสมบูรณ์ในการเป็ นตัวแทนของเป้าหมาย
เนื่องจากเป้าหมายเท่านัน้ ที่มีความสมบูรณ์
ดังนัน้ การเลือกใช้แบบจาลองต้องพิจารณาถึงประเภทของแบบจาลอง ข้อดีและข้อจากัด
ของแบบจาลอง เพื่อจะได้เลือกใช้แบบจาลองได้ถูกต้องตามลักษณะของปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ทฤษฎี และกฎนัน้ ๆ เพื่อที่จะให้แบบจาลองสามารถอธิบายปรากฎการณ์ได้ดีท่สี ดุ
1.4 ความหมายและการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
จากที่กล่าวมาข้างต้น แบบจาลองนัน้ สร้างขึน้ เพื่อ อธิ บายข้อสรุ ป หลักการ กฎหรือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ถ้าแบบจาลองที่สร้างขึน้ มานัน้ ไม่สามารถอธิบายได้อย่างดี หรือครบถ้วน
ก็จะมีการปรับปรุงขึน้ มาใหม่ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน ควรให้นกั เรียนได้
ฝึ กและปรับปรุ งแบบจาลอง เพื่อให้นักเรียนฝึ กคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ครู ผสู้ อนต้อ งกระตุน้ ให้
นัก เรีย นคิด หาแบบจ าลองมาอธิ บ ายสิ่งต่างๆ ถ้า ไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ก็ ลองให้นัก เรีย นสร้า ง
แบบจาลองใหม่มาอธิ บาย ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู ใ้ นลักษณะนีเ้ รียกว่า การเรียนรู โ้ ดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน (Model-Based Learning) มีนกั การศึกษาและนักวิจัย (ชัยยนต์ ศรีเชียงหา,
2554, น. 16-17; ธนัฏ ฐา คงทน, 2557, น. 22-23; ละมัย โชคชัย, 2557, น. 11) ให้ความหมาย
ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานไว้ดงั นี ้
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู ้ โดยผ่าน
การสร้างและปรับปรุงแบบจาลองของปรากฏการณ์ การจัดการเรียนรูเ้ ริ่มจากการตรวจสอบความรู ้
เดิม ของนัก เรียนเพื่อ ให้นัก เรียนสร้า งแบบจาลอง เกี่ ย วกับ ปรากฏการณ์นนั้ ๆ จากนั้นนักเรีย น
แสดงออกแบบจาลองที่นกั เรียนสร้างขึน้ ต่อมานักเรียนจะมีการตรวจสอบและประเมินแบบจาลอง
ที่ ส ร้า งขึ น้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรับ ปรุ ง เพื่ อ ให้แ บบจ าลองที่ นั ก เรีย นสร้า งขึ น้ น าไปใช้ อ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์ได้ดีย่งิ ขึน้
1.5 ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานเป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นให้นกั เรียนได้
สร้างและปรับปรุงแบบจาลองเพื่อนาแบบจาลองไปใช้ในการอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ มีนกั การ
ศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดและขัน้ ตอนในการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานดังนี ้
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R.S. Justi & J. K. Gilbert (2002, p. 369-387) ได้ ก าหนดกรอ บ แนวคิ ด ขอ ง
แบบจาลองและการสร้างแบบจาลองเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐาน ดังแสดงได้ดงั ภาพประกอบ 2
กาหนดวัตถุประสงค์
(decide on purpose)
เลือกแหล่งแบบจาลอง
(select source for model)

ปฏิเสธแบบจาลอง

กาหนดวัตถุประสงค์
(have experience)
สร้างแบบจาลองทางความคิด
(produce mental model)

(reject mental model)
แสดงออกแบบจาลอง
(express of models)
ปรับปรุงแบบจาลอง
(modify mental model)

นาไปทดลองใช้
(conduct though experiment)
ไม่ผ่าน

พิจารณาขอบเขตและ
ข้อจากัดของแบบจาลอง
(consider scope and
limitation of model)

ผ่าน

ออกแบบและทดสอบให้เห็นเป็ นเชิงประจักษ์
(design and perform empirical test)
ไม่ผา่ น

ผ่าน
บรรลุวตั ถุประสงค์
(fulfill purpose)

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของแบบจาลองและการสร้างแบบจาลอง (model and modeling)
ที่มา : ชัยยนต์ ศรีเชียงหา (2554, น. 18)
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J.D. Gobert & B.C. Buckley (2000, p. 891-894) ได้อ ธิ บ ายขั้น ตอนการจัด การ
เรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานไว้ดงั นี ้
1. นัก เรีย นสร้า งแบบจ าลองทางความคิ ด เกี่ ย วกับ ปรากฏการณ์ ท่ี จ ะศึก ษา
ครูผสู้ อนทาหน้าที่ประเมินและสรุปแบบจาลองจากความคิดและเหตุผลของนักเรียน
2. นัก เรียนสร้า งแบบจ าลอง โดยนัก เรียนรวบรวมข้อ มูล ต่างๆ เข้า ด้วยกัน ทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ พฤติกรรมและสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นนั้ ๆ แล้วเขียนเป็ น
แผนผังความคิด (concept mapping) โดยเปรียบเทียบปรากฏการณ์ท่ีคล้ายคลึง (analogeous
system) จากนัน้ ตรวจสอบข้อมูลแล้วลงมือสร้างแบบจาลอง
3. นาแบบจาลองไปทดลองใช้และประเมิน ซึ่งอาจจะพบว่าแบบจาลองที่นกั เรียน
นัน้ ถูก ปฏิ เสธเนื่ อ งจากไม่ สามารถใช้ในการอธิ บ ายปรากฏการณ์นั้น ได้ดี พ อ นัก เรีย นต้อ งน า
แบบจาลองที่สร้างขึน้ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ให้ดีขนึ ้
4. ขยายแบบจาลอง โดยนักเรียนอาจจะนาแบบจาลองเดิมไปสร้างเพิ่มเติมหรือ
นาไปร่วมกับแบบจาลองอื่นเพื่อขยายแนวคิดให้กว้างขึน้
B. C. Buckley (2000, p. 23-41) ระบุขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐานได้เป็ นวัฏจักร ดังภาพประกอบ 3
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ข้อมูลใหม่

นาไปใช้

ความรูเ้ ดิม

การสร้างแบบจาลอง
แบบจาลองทางความคิด
ของนักเรียน
ประเมิน
แบบจาลอง
สนับสนุนแบบจาลอง
ปรับปรุงแบบจาลอง
ปฏิเสธแบบจาลอง

มีปฏิสมั พันธ์
- ความเข้าใจ
- ให้เหตุผล
- เกิดความคิดใหม่
+

ความคิดที่เกิดขึน้
- การเลือก
- การกาหนด
- การตรวจสอบ

- แบบจาลองทาง
คอมพิวเตอร์
- แบบจาลองเสมือน
จริง
- ตารางข้อมูล
- แผนภาพ, กราฟ
- คาอธิบาย, คาสั่ง
ปรากฏการณ์
- ประสบการณ์
- การทดลอง

ภาพประกอบ 3 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
ที่มา : Buckley (2000 อ้างถึงใน ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 2554, น. 19)
ชัย ยนต์ ศรีเชี ย งหา (2554, น. 40) ได้ส รุ ป ขั้น ตอนของการจั ด การเรีย นรู โ้ ดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ขั้น สร้า งแบบจ าลองทางความคิ ด (produce mental model) ผู้ส อนจั ด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อให้นกั เรียนสร้างแบบจาลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษา โดย
นักเรียนรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นนั้ ๆ เข้าด้วยกันจากนัน้ ตรวจสอบข้อมูล
แล้วจึงลงมือสร้างแบบจาลอง
2. ขัน้ แสดงออกแบบจาลอง (express model) นักเรียนแสดงออกแบบจาลองที่
สร้างขึน้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น สิ่งที่ เป็ นรู ป ธรรม ภาษา คาพูด สัญ ลักษณ์ รู ป ภาพ เป็ นต้น เพื่ อ
สื่อสารให้ผอู้ ่ืนได้รบั รู ้
3. ขั้น ทดสอบแบบจ าลอง (test model) นั ก เรีย นน าแบบจ าลองที่ ผ่ า นการ
แสดงออกแล้วไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษา
4. ขั้ น ป ระเมิ นแบ บ จ าลอ ง (evaluate model) นั ก เรี ย นร่ ว ม กั น ป ระเมิ น
แบบจาลองหลังจากการทดสอบ ซึ่งอาจพบว่าแบบจาลองนัน้ อาจถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สามารถ
อธิ บายปรากฏการณ์ท่ีศกึ ษาได้ นักเรียนต้องกลับไปศึกษาแบบจาลองใหม่ หรือถ้า พบว่าสามารถ
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ใช้อธิ บายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้แต่ไม่ดีพอ นักเรียนต้อ งปรับปรุ งและแก้ไขแบบจาลองเพื่อ ให้
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษาได้ดีขนึ ้
5. ขัน้ ขยายแบบจาลอง (elaborate model) นักเรียนนาแบบจาลองเดิมไปสร้าง
เพิ่มเติมหรือนาไปรวมกับแบบจาลองอื่นเพื่อขยายแนวคิดให้กว้างขึน้
ฮามี ด๊ะ มูสอ (2555, น. 17-18) ได้เสนอขัน้ ตอนการสร้างขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
โดยแบบจาลองเป็ นฐานไว้ในงานวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ตอบสนองงานที่ได้รบั โดยครู ผสู้ อนกระตุน้ ให้นกั เรียนได้แสดงความรูเ้ ดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่ศกึ ษาออกมา ซึ่งครูผสู้ อนอาจจะใช้คาถามหรือใช้สถานการณ์ในการกระตุน้
ขัน้ ที่ 2 การสร้างแบบจาลองเบื อ้ งต้น ครู ผูส้ อนสนับ สนุน ให้นัก เรียนรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นความรูเ้ ดิมและข้อมูลใหม่เข้าด้วยกัน จากนัน้ ตรวจสอบข้อมูลหรือกระทาข้อมูล
แล้วลงมือสร้างแบบจาลองเป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์ขนึ ้ มา
ขัน้ ที่ 3 นาไปใช้และประเมิ น ครู ผสู้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้นาแบบจาลองที่
สร้างขึน้ ไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา จากนัน้ ให้นักเรียนประเมินว่าแบบจาลองที่สร้างขึน้
สามารถอธิ บายแนวคิดที่เป็ นปรากฏการณ์ท่ีศึกษานัน้ ได้หรือ ไม่ หรือ มี สอดคล้อ งเหมาะสมกัน
เพียงใด ซึ่งในขัน้ นีค้ รูผสู้ อนจะต้องพยายามใช้คาถามที่ให้นกั เรียนสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 การปรับ ปรุ ง แก้ไขแบบจาลอง หลังจากประเมิ นแบบจาลองแล้วหาก
พบว่าแบบจาลองที่สร้างขึน้ ดังกล่าวไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้ดีพอ แบบจาลอง
นัน้ จะถูกปฏิเสธ ดังนัน้ นักเรียนจะต้อ งกลับไปสร้างแบบจาลองใหม่ ในขัน้ ที่ 2 โดยต้อ งทาการ
ตรวจสอบข้อมูลใหม่และศึกษาอย่างละเอียดมากขึน้ แต่ถา้ แบบจาลองที่สร้างขึน้ นาไปใช้อธิ บาย
ปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษาได้แต่ไม่ดีพอ อาจจะมีการปรับปรุงและแก้ไขแบบจาลองนัน้ ให้ดีย่งิ ขึน้
5. ขยายแบบจาลอง นักเรียนนาแบบจาลองไปสร้างเพิ่มเติม หรือ นาไปรวมกับ
แบบจาลองอื่น เพื่อขยายแนวคิดให้กว้างขึน้ เพราะแนวคิดบางอย่างอาจจะใช้แบบจาลองเดียว
อธิบายไม่ดีพอ
พิมพ์ปภัทร แก้วดี (2559, น. 18) ได้สร้างขัน้ ตอนการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานในงานวิจยั ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การมุ่งปรากฏการณ์และคาถาม การนาเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยปรากฏการณ์ท่ี
น่าสนใจสามารถพบเห็นในชีวิตประจาวัน โดยใช้บทความ วีดี ทศั น์ ภาพเคลื่อนไหวหรือการสาธิ ต
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เพื่อให้นกั เรียนเกิดความสงสัยและตัง้ ประเด็นคาถาม ซึ่งนาไปสูก่ ารคิดสมมติฐานและการค้นหา
คาตอบ
ขัน้ ที่ 2 การสร้างแบบจาลองเบือ้ งต้น ให้นักเรียนได้สร้างแบบจาลองรายบุคคล
โดยจะต้อ งสร้า งมาจากการรวบรวมความรู เ้ ดิ ม และความรู ใ้ หม่ เข้า ด้ว ยกั น แล้ว ลงมื อ สร้า ง
แบบจาลองเป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์ขนึ ้ มา
ขั้น ที่ 3 ขั้น ส ารวจตรวจสอบเชิ ง ประจัก ษ์ ให้นัก เรีย นท างานเป็ นกลุ่ม มี ก าร
แลกเปลี่ยนสมมติฐานที่เป็ นแบบจาลองเบือ้ งต้นกับสมาชิกภายในกลุม่ ร่วมกันวางแผนการสารวจ
ตรวจสอบปรากฏการณ์ โดยสร้างแบบจาลองที่นาเสนอแผนการศึกษาค้นคว้าหรือการปฏิบตั ิการ
ทดลอง ด าเนิ น การตรวจสอบ เก็ บรวบรวมข้อ มูล หลักฐาน รวมทั้งมี ก ารร่วมกันวิ เคราะห์และ
นาเสนอผลโดยสร้างแบบจาลองที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ขัน้ ที่ 4 การประเมิ นและปรับปรุ งแบบจาลองเบือ้ งต้น ให้นักเรียนนาข้อมูลและ
หลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า มาพิจารณาเพื่อประเมินแบบจาลองเบือ้ งต้นที่เป็ น
ตัวแทนของการคิดสมมติฐานและปรับปรุงแบบจาลองของตนเอง
ขัน้ ที่ 5 การขยายแบบจาลอง นักเรียนนาแบบจาลองไปสร้างเพิ่มเติ ม หรือนาไป
รวมกับแบบจาลองอื่ น เพื่อขยายแนวคิดให้กว้างขึน้ หรือ ให้นกั เรียนนาแบบจาลองไปใช้อ ธิ บาย
ทานาย หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีกาหนดขึน้ หรือปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กันกับ
ปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษา

การขยายแบบจาลอง

5. ขยายแบบจาลอง

4. ประเมินแบบจาลอง

ฮามีด๊ะ มูสอ
(2555)
1. ตอบสนองต่องานที่
ได้รบั
2. สร้างแบบจาลอง
เริ่มต้น
3. การนาไปใช้และ
ประเมิณ
4. การปรับปรุงแก้ไข
แบบจาลอง

ชัยยนต์ ศรีเชียงหา
(2554)
1. สร้างแบบจาลองทาง
ความคิด
2. แสดงออd
แบบจาลอง
3. ทดสอบแบบจาลอง

พิมพ์ปภัทร แก้วดี
(2559)
1. การมุ่งปรากฏการณ์
และคาถาม
2. สร้างแบบจาลอง
เบือ้ งต้น
3. การสารวจตรวจสอบ
เชิงประจักษ์
4. การปรับปรุงและ
ประเมินแบบจาลอง
เบือ้ งต้น
การขยายแบบจาลอง

ตาราง 1ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน

5. ขัน้ ขยายแบบจาลอง

3. ขัน้ ทดสอบ
แบบจาลอง
4. ขัน้ ประเมิน
แบบจาลอง

2. ขัน้ สร้างแบบจาลอง

ผู้วิจัย
(2562)
1.ขัน้ นาและคาถาม
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จากที่กล่าวมาข้างต้นนักวิชาการและนักวิจยั ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แ บบจ าลองเป็ น ฐานไว้อ ย่า งหลากหลาย และพบว่า มี ขั้น ตอนการจัด การเรียนรู ท้ ่ี
คล้ายคลึงกัน ซึ่งผูว้ ิจัยนาขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูม้ าเปรียบเทียบกันดังตาราง 1 หลังจากผูว้ ิจัย
เปรีย บเที ย บแล้ว ผู้วิจัย ได้วิ เคราะห์ขั้น ตอนการจัด การเรียนรู โ้ ดยใช้แ บบจ าลองเป็ น ฐานของ
นัก วิชาการแต่ละท่า น และได้สงั เคราะห์ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ น ฐาน
สาหรับใช้ในงานวิจัย ในครัง้ นี ้ โดยมี ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู จ้ านวน 5 ขัน้ ตอน ที่ ปรับมาจาก
ชัยยนต์ ศรีเชี ยงหา (2554) ฮามี ด๊ ะ มูสอ (2555) และ พิ มพ์ป ระภัทร แก้วดี (2559) เพราะการ
จัดการเรียนรูข้ องนักวิจัยที่กล่าวมามีขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ ที่มีความเหมาะสมตามบริบทของ
ผูว้ ิจยั ซึ่งได้ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทปฏิบตั ิการ ดังนี ้
1. ขัน้ การนาและคาถาม เป็ นการนาเข้าสูบ่ ทเรียนโดยครู ผสู้ อนนาเข้าสูบ่ ทเรียน
ผ่านทาง วิดิทศั น์ ภาพเคลื่อนไหวหรือชุดสาธิ ต เพื่อให้นกั เรียนตัง้ คาถาม เกิดข้อสงสัยและนาไปสู่
การตัง้ สมมติฐาน
2. ขัน้ สร้างแบบจาลอง นักเรียนแต่ละคนสร้างแบบจาลองพืน้ ฐาน โดยอาศัยจาก
ความรู เ้ ดิมและความรู ใ้ หม่เข้าด้วยกัน แล้วสร้างแบบจาลองที่เป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์นนั้
ขึน้ มา
3. ขัน้ ทดสอบแบบจาลอง นักเรียนนาแบบจาลองที่สร้างไปทดสอบปรากฏการณ์
นัน้
4. ขั้น ประเมิ น แบบจ าลอง นัก เรีย นน าแบบทดลองมาปรับ ปรุ ง แก้ไข โดยมี
ครูผสู้ อนคอยให้คาแนะนา
5. ขัน้ ขยายแบบจ าลอง นักเรียนน าแบบจาลองที่ส ร้างขึน้ มานาเสนอหน้าชั้น
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปราย และขยายแบบจาลองเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ
1.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานเป็ นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้เกิ ด
กระบวนการเรีย นรู อ้ ย่างต่อเนื่ อ ง นักเรียนเป็ น ผูส้ ร้างความรู ไ้ ด้ด ้วยตนเอง ผ่านทางการสร้า ง
แบบจาลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ มีการแสดงออกถึงแบบจาลองที่สร้างขึน้ เพื่อสื่อสารให้
ผู้อ่ื น ได้ร ับ รู ้ รวมถึ งมี ก ารตรวจสอบและแก้ไขแบบจ าลองที่ ส ร้า งขึน้ เพื่ อ ให้ส ามารถอธิ บ าย
ปรากฏการณ์นนั้ ๆได้ดีย่งิ ขึน้ นักวิจยั หลายท่านกล่าวถึงผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐานไว้ดงั นี ้

20
ชัยยนต์ ศรีเชียงหา (2554, น. 138-140) ได้พฒ
ั นาแนวคิดเรื่องสมดุลเคมีและเจตคติ
ต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
ผลปรากฏว่า สามารถพัฒนาแนวคิดเรื่องสมดุลเคมีให้มีแนวคิดวิทยาศาสตร์มากขึน้ และยังพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติตอ่ การเรียนวิชาเคมีอยูใ่ นระดับปานกลางในทุกๆ ด้าน
ภรทิ พ ย์ สุ ภั ท รชั ย วงศ์ (2556, น. 172-173) ได้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้โ ดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานเพื่อพัฒนาแบบจาลองทางความคิดเรื่อง โครงสร้างอะตอมและความเข้าใจ
ธรรมชาติ แ บบจ าลองของนัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ผลปรากฏว่ า นัก เรีย นส่ว นใหญ่ มี
แบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้อง แบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้องบางส่วนเพิ่มขึน้ ส่วนนักเรียน
ที่มีแบบจาลองทางความคิดที่ไม่ถกู ต้องมีจานวนลดลง
พิมพ์ปภัทร แก้วดี (2559, น. 62-69) ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐานที่ มี ผ ลต่ อ แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน ปลายในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานในรายวิช า
ชีววิทยาทาให้นกั เรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ และมีความคงทนของความรู ้
B. C. Buckley (2000, p. 930) ได้ศึ ก ษาผลการจั ด การเรีย นรู โ้ ดยใช้มั ล ติ มี เดี ย
ร่วมกับ การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานรายวิช า ชี ววิท ยา โดยศึกษาเกี่ ยวกับการ
พัฒ นาแนวคิ ด ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์เพื่ อ ชี วิ ต เรื่อ ง ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ในร่า งกาย โดยใช้
กระบวนการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี เน้น การสร้างแบบจ าลองและน าเสนอข้อ มูล ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ความรู ไ้ ด้ถูกต้อง มี ทกั ษะการคิด และทักษะการสร้าง
แบบจาลอง สนับสนุนแนวทางในการใช้แบบจาลองเป็ นฐานในการจัดการเรียนรู ้
C.V.Schwarz & White (2005, p. 201) ได้ ศึ ก ษาความเข้า ใจในธรรมชาติ แ ละ
กระบวนการสร้างแบบจาลอง ทักษะการสืบสอบ มโนทัศน์ทางฟิ สิกส์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างแบบจาลองกับการพัฒนาความรู ท้ างวิทยาศาสตร์และทักษะการสืบสอบ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบที่มีแบบจาลองเป็ น
ฐาน(Model-based inquiry) ร่ว มกับ การเรีย นการสอนโดยใช้ค วามรู ใ้ นการสร้างแบบจ าลอง
(Metamodeling knowledge) โดยใช้แบบวัดความเข้า ใจแบบจาลอง (Modeling test) วัด ก่อ น
และหลังเรียน และทาการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรูเ้ กี่ยวกับแบบจาลองหลังเรียน ทดลองกับ
นักเรียนจานวน 12 คน ผลปรากฏว่าความรูท้ ่ใี ช้สร้างแบบจาลองกับทักษะการสืบสอบหลังเรียนมี
ความสัม พั น ธ์ กั น ที่ ร ะดั บ .05 และทั ก ษะการสื บ สอบและความรู ้ท่ี ใ ช้ ส ร้า งแบบจ าลองมี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนหลังเรียน
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จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศในครัง้ นีพ้ บว่า การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรียนให้มีแนวคิดที่ถกู ต้องมากขึน้ ช่วยในการ
อธิ บายปรากฏการณ์ท่ีซบั ซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย และยังช่วยให้นักเรียนมี ความคงทนของความรู ้
เพิ่มขึน้ (A.G. Harrison & D.F. Treagust, 2000, p. 1010-1012; J.D. Gobert & B.C. Buckley,
2000, p. 891)

2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับบทปฏิบัตกิ าร
2.1 ความหมายของบทปฏิบัติการ
คาว่า “บทปฏิบัติการ” ในงานวิจัยนีจ้ ะใช้คาว่า “บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ซึ่งมี
นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน(จันทร์จีรา เทพดนตรี, 2558, น. 10; จารุวฒ
ั น์ ชูรกั ษ์, 2557, น.
13; ยศวดี ฐิ ติวร, 2557, น. 18; วารีย ์ บุญ ลือ , 2550, น. 13; อัมพร กรุ ด วงษ์, 2548, น. 52) ได้
นิยามความหมายของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีใจความสาคัญร่วมกันคือ บทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูผสู้ อนมีหน้าที่แนะนา ช่วยเหลือดูแล เป็ นที่ ปรึกษา เพื่อให้นกั เรียนมีความ
เข้าใจในข้อเท็จจริง กฎ หลักการหรือทฤษฎีอย่างถูกต้อง
2.2 จุดมุง่ หมายของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ
จุด มุ่งหมายของบทปฏิ บัติ ก าร มี นัก การศึกษาหลายท่า น(จัน ทร์จี รา เทพดนตรี ,
2558, น. 52; ยศวดี ฐิ ติวร, 2557, น. 19; วารีย ์ บุญลือ, 2550, น. 15; อัมพร กรุ ดวงษ์, 2548, น.
52) กล่าวไว้ ซึ่งพอสรุปได้ดงั นี ้
1. เพื่อให้นกั เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้ หา หลักการ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะในการสืบเสาะหาความรู ้
3. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ และมี ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.3 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบตั ิการ
จันทร์จีรา เทพดนตรี (2558, น. 11) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการรูแ้ บบปฏิบตั ิการไว้
ดังนี ้
1. ท าตามบทปฏิ บัติ ก ารหรือ แบบฝึ ก หัด คื อ รู ป แบบการทดลองที่ มุ่ งเน้น ให้
นักเรียนปฏิบตั ิการทดลองตามขัน้ ตอนของครูผสู้ อน หรือตามตาราที่อธิบายพร้อมวิธีการพร้อมทัง้
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บอกข้อสรุ ปไว้แล้ว นักเรียนเพียงปฏิบตั ิตามคาอธิบายในแต่ละตอน มุ่งเน้นให้นกั เรียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจในข้อเท็จจริงหรือมโนมติ เน้นการตรวจสอบหลักการ กฎ และทฤษฎี
2. กึ่งชีแ้ นะแนวทางคือ รู ปแบบการทดลองที่ถือได้ว่าเป็ นทางสายกลางระหว่าง
การทดลองเชิงวิทยาศาสตร์กบั การทดลองเชิงฝึ กหัด โดยเน้นให้นกั เรียนได้คิดออกแบบการทดลอง
และดาเนินการทดลองด้วยตนเอง ส่วนครู ผสู้ อนอยู่ในฐานะที่ปรึกษาและให้คาแนะนาช่วยเหลือ
เท่าที่จาเป็ นซึ่งเหมาะกับวัยเรียน
3. ทดลองแบบแท้จ ริงคือ รูปแบบการทดลองที่มุ่งเน้นให้นกั เรียนได้ใช้ความคิด
ขัน้ สูงด้วยการให้นักเรียนกาหนดปั ญ หา ตัง้ สมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง
และสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง
ในงานวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั สร้างบทปฏิบตั ิการแบบกึ่งชีแ้ นะแนวทาง ที่ม่งุ เน้นให้ผเู้ รียนได้
ออกแบบ วางแผนการแก้ปั ญ หา และสรุ ป ผลการทดลองด้วยตนเอง โดยมี ค รู ผู้ส อนเป็ น ผู้ให้
คาปรึกษา คอยชีแ้ นะแนวทาง
2.4 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ
สาหรับประโยชน์ของบทปฏิบตั ิการ มีนกั การศึกษาหลายท่าน (นิตยา มีสขุ ดี, 2543,
น. 9-14; ปวีณ า ชาลีเครือ , 2553, น. 25; แพรวา วิหงส์, 2557, น. 7-9)ได้กล่าวไว้ ซึ่งพอสรุ ปได้
ดังนี ้
1. นักเรียนพิสจู น์ทฤษฎี กฎ จากการลงมือ ปฏิบัติจริง ซึ่งส่งผลให้ผูเ้ รียนจดจา
ความรูไ้ ด้นานยิ่งขึน้
2. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ มี ความสนุกสนาน และมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน
3. ท าให้นักเรีย นเกิ ดทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ มี เจตคติท่ีดีต่อ วิช า
วิทยาศาสตร์
2.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ
สาหรับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบบทปฏิบัติการ มี นักการศึกษาหลายท่านได้
เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรูไ้ ว้ดงั นี ้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, น. 168-169) ได้กล่าวเกี่ยวกับขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู ้
แบบปฏิบตั ิการไว้ดงั นี ้
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1. ขัน้ กาหนดปั ญหา เป็ นการระบุปัญหาที่เกิดขึน้ จากความต้องการเสาะแสวงหา
คาตอบ
2. ขัน้ ทดลองและสังเกต เป็ นการดาเนินการทดลองและสังเกตผลการทดลองว่า
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ บ้าง
3. ขัน้ สรุปผลการทดลอง เป็ นการสรุปผลที่ได้จากการทดลองและการสังเกต
ทิศนา แขมมณี (2555, น. 333-334) ได้กล่าวเกี่ยวกับขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู ้
แบบปฏิบตั ิการไว้ดงั นี ้
1. ครูผสู้ อนและนักเรียนกาหนดปั ญหาและสมมติฐานในการทดลอง
2. ครู ผสู้ อนให้ความรู ท้ ่ีจาเป็ นต่อการทดลอง ให้ขนั้ ตอนและรายละเอียดในการ
ทดลองแก่นกั เรียน
3. นักเรียนลงมือปฏิบตั ิการทดลองและบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง
4. นักเรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
5. ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรู ้
6. ครูผสู้ อนประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
วารีย ์ บุญ ลือ (2550, น. 17) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบปฏิบัติก าร
เอาไว้ 3 ขัน้ ตอนคือ
1. ขัน้ อภิปรายก่อนการทดลอง
2. ขัน้ ทดลอง
3. ขัน้ อภิปรายหลังการทดลอง
จัน ทร์จี ร า เทพดนตรี (2558, น. 13) ได้ก ล่า วถึ ง ขั้น ตอนการจั ด การเรีย นรู แ้ บบ
ปฏิบตั ิการในงานวิจยั ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
1. กาหนดปั ญหา นักเรียนร่วมกันกาหนดปั ญหาในการทดลอง
2. ทดลองและบัน ทึกผล นักเรียนด าเนิน การทดลองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
บันทึกผลและจัดกระทาข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
3. อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู ้ นักเรียนนาผลการทดลองที่ได้มาอภิปรายและ
สรุปร่วมกันในกลุม่ แล้วอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียนเพื่อสรุปหลักการและความคิดรวบยอดที่ได้จาก
การทดลอง โดยมีครูผสู้ อนคอยแนะนาให้คาปรึกษา
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบบทปฏิบัติการเป็ นการ
จัดการเรียนรู ้ เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกการคิดออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลองด้วยตนเอง
โดยครูผสู้ อนคอยให้คาแนะนาช่วยเหลือเท่าที่จาเป็ น การจัดการเรียนรูแ้ บบบทปฏิบตั ิการมีขนั้ ตอน
การจัดการเรียนรู ้ 3 ขัน้ ตอน คือ
1. ขัน้ กาหนดปั ญหา
2. ขัน้ ทดลองและบันทึก
3. ขัน้ อภิปรายและสรุปการเรียนรู ้
ดังนัน้ ผูว้ ิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานและการสอน
โดยใช้ชุดปฏิบตั ิการมีความสาคัญในการช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน และยัง
ทาให้นักเรียนมี ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจัยจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบขัน้ ตอนการ
เรีย นรู ้ ดัง ตาราง 2 เพื่ อ ปรับ และประยุ ก ต์ใช้เป็ นขั้น ตอนการเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น
แบบจาลองเป็ นฐาน
ตาราง 2 เปรียบเทียบขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบปฏิบตั ิการกับการใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน
1. กาหนดปั ญหา นักเรียนและครูผสู้ อน
1. ขั้ น การน าและค าถาม เป็ น การน าเข้า สู่
ร่วมกันกาหนดปั ญหาในการทดลอง
บทเรีย นโดยครู ผู้ส อนน าเข้าสู่บ ทเรีย น ผ่ า น
ทาง วิ ดิ ทั ศ น์ ภาพเคลื่ อ นไหวหรือ ชุ ด สาธิ ต
เพื่ อ ให้นัก เรีย นตั้ง ค าถาม เกิ ด ข้อ สงสัย และ
นาไปสูก่ ารตัง้ สมมติฐาน
2. ทดลองและบันทึกผล นักเรียนดาเนินการ 2. ขั้ น สร้ า งแบบจ าลอง นัก เรีย นแต่ล ะคน
ทดลองตามขัน้ ตอนที่กาหนด บันทึกผลและ สร้างแบบจาลองพืน้ ฐาน โดยอาศัยจากความรู ้
จัดกระทาข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
เดิ ม และความรู ้ใ หม่ เข้า ด้ว ยกั น แล้ว สร้า ง
แบบจาลองที่เป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์นนั้
ขึน้ มา
3. ขั้ น ท ดสอบแบบจ าลอง นั ก เรี ย นน า
แบบจาลองที่สร้างไปทดสอบปรากฏการณ์นนั้
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ตาราง 2 (ต่อ)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน
3. อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ นักเรียน 4. ขั้ นประเมิน แบบจ าลอง นัก เรียนนาแบบ
นาผลผลการทดลองที่ได้มาอภิปราย และสรุป ทดลองมาปรับปรุงแก้ไข โดยมี ครู ผสู้ อนคอยให้
ร่วมกัน พร้อมทัง้ นาเสนอหน้าชัน้ เรียนเพื่อสรุป คาแนะนา
บทเรียนโดยครูเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
5. ขั้ น ข ย า ย แ บ บ จ า ล อ ง นั ก เรี ย น น า
แบบจ าลองที่ ส ร้า งขึ ้น มาน าเสนอหน้ า ชั้ น
นักเรีย นแต่ล ะคนร่ว มกัน อภิ ป ราย และขยาย
แบบจาลองเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ
จากขัน้ ตอนการเรียนรู แ้ บบปฏิบตั ิการและการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐาน จะเห็นได้ว่ามี ลกั ษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐาน ผูว้ ิจัยเลือกใช้ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู ค้ ือ 1) ขัน้ นาและคาถาม 2) ขัน้ สร้างแบบจาลอง
3) ขัน้ ทดสอบแบบจาลอง 4) ขัน้ ประเมิ นแบบจาลอง และ 5) ขัน้ ขยายแบบจาลอง ส่วนขัน้ ตอน
การจัดการเรีย นรู แ้ บบบทปฏิ บัติการ ผูว้ ิจัยเลือ กใช้ขนั้ ตอนการจัดการเรีย นรู ค้ ื อ 1) ขัน้ กาหนด
ปั ญ หา 2) ขั้น ทดลองและบั น ทึ ก ผล และ 3) ขั้น อภิ ป รายและสรุ ป ผล ผู้วิ จั ย จึ ง เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน และขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ปฏิบตั ิการ และพบว่า ขัน้ นาและคาถามของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองมีความสอดคล้อง
กับขัน้ กาหนดปั ญหาของการจัดการเรียนรู แ้ บบปฏิบัติการ ขัน้ สร้างแบบจาลองและขัน้ ทดสอบ
แบบจาลองของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลอง มีความสอดคล้องกับขัน้ ทดลองและบันทึกผล
ของการจัดการเรียนรูแ้ บบปฏิบตั ิการ และขัน้ ประเมิ นแบบจาลองและขัน้ ขยายแบบจาลองของการ
จัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน มี ความสอดคล้อ งกับขัน้ อภิปรายและสรุ ปผลของการ
จัดการเรียนรู แ้ บบปฏิบตั ิการ ผูว้ ิจัยได้นาขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ม้ าเชื่อมโยงได้เป็ นขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนรู ด้ ้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ น ฐานของนักเรียน ดังภาพประกอบ 4 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ
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1. ขั้ น มุ่งปรากฏการณ์และคาถาม (Phenomenon and Question) เป็ นการ
นาเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยปรากฏการณ์ท่ีนา่ สนใจที่สามารถพบได้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้นกั เรียนเกิด
ความสงสัย เพื่อตัง้ สมมติฐาน
2. ขั้ น สร้ างแบบจ าลองเบื้องต้ น (Produce basic model) เป็ นขัน้ ตอนที่ให้
นักเรียนสร้างแบบจาลอง นาไปทดลอง เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์ โดยอาศัยความรูเ้ ดิม
และจากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลใหม่เข้าด้วยกัน
3. ขั้นนาแบบจาลองไปใช้ (Test model) เป็ นขัน้ ตอนที่นาแบบจาลองที่สร้าง
ไปทดลองและบันทึกผลการทดลอง เพื่อ ตรวจสอบปรากฏการณ์ และร่วมกันวิเคราะห์ผลการใช้
แบบจาลอง
4. ขั้ น ปรั บ ปรุ งแบบจ าลอง (Develop model) เป็ น ขัน้ ตอนที่ให้นักเรีย นน า
แบบจาลองที่นาไปทดลอง มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ดีย่งิ ขึน้
5. ขั้ น น าเสนอและขยายแบบจ าลอง (Elaborate model) เป็ นขั้น ตอนที่
นักเรียนนาแบบจาลองที่สร้างขึน้ นาเสนอต่อเพื่อนร่วมชัน้ เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน
อภิปราย และสรุปความรู ้ โดยมีครูผสู้ อนขยายความรูเ้ พิ่มเติม
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ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการ

ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
บทปฏิบัติการที่เน้น
แบบจาลองเป็ นฐาน

ขั้นการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบจาลองเป็ นฐาน

1.กาหนดปั ญหา

1.ขัน้ มุ่งปรากฏการณ์และ
คาถาม

1.ขัน้ นาและคาถาม

(Phenomenon and Question)

2. ขัน้ สร้างแบบจาลองเบือ้ งต้น
2. ทดลองและบันทึกผล

2. ขัน้ สร้างแบบจาลอง

(Produce basic model)
3. ขัน้ ทดสอบแบบจาลอง
3. ขัน้ นาแบบจาลองไปใช้
(Test model)

4. ขัน้ ปรับปรุงแบบจาลอง
(Develop model)
3. ขัน้ อภิปรายและสรุปผลการ
เรียนรู ้

5. ขัน้ นาเสนอและขยาย
แบบจาลอง
(Elaborate model)

4. ขัน้ ประเมินแบบจาลอง

5. ขัน้ ขยายแบบจาลอง

ภาพประกอบ 4 เปรียบเทียบขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทปฏิบตั ิการและการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้แบบจาลองเป็ นฐาน และขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
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บทบาทครู ผสู้ อนและนักเรียนในการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลอง
เป็ นฐานแต่ละขัน้ ตอนแสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครูผู้สอน
1. ขั้นมุง่ ปรากฏการณ์และ - สร้างความสนใจให้กบั
คาถาม
ผูเ้ รียน โดยปรากฏการณ์ท่ี
น่าสนใจ
- กระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความ
สนใจในการจัดการเรียนรู ้
- ตัง้ คาถามร่วมกับนักเรียน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์นนั้ ๆ
2. ขั้นสร้างแบบจาลอง
- ทบทวนความรูเ้ ดิม
เบือ้ งต้น
- เสริมความรูใ้ หม่ท่ี
จาเป็ นต้องใช้ในการสร้าง
แบบจาลอง
3. ขั้นนาแบบจาลองไปใช้ - กระตุน้ ให้นกั เรียนนา
แบบจาลองที่สร้างขึน้ ไปใช้
ทดสอบสมมติฐาน
- ควบคุมดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือในการทดลอง
4. ขั้นปรับปรุงแบบจาลอง - ช่วยเหลือ/แนะนา นักเรียน
เพื่อให้นกั เรียนปรับปรุง
แบบจาลองเพื่อให้สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ได้
ถูกต้อง

บทบาทนักเรียน
- กาหนดปั ญหาของการ
ทดลอง
- ตัง้ สมมติฐานเกี่ยวกับการ
ทดลอง

- สร้างแบบจาลองเพื่อใช้
ตรวจสอบสมมติฐาน

- นาแบบจาลองที่สร้างขึน้ ไป
ทดสอบสมมติฐาน
- บันทึกผลการทดลอง

- ปรับปรุง/แก้ไข แบบจาลอง
เพื่อให้สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ถกู ต้อง
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ตาราง 3 (ต่อ)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครูผู้สอน
5. ขั้นนาเสนอและขยาย
- กระตุน้ ให้นกั เรียนอธิบาย
แบบจาลอง
แบบจาลองที่ตนเองสร้างขึน้
- ขยายความรูเ้ พิ่มเติมจาก
แบบจาลองที่นกั เรียนนาเสนอ

บทบาทนักเรียน
- นาเสนอแบบจาลองแก่
เพื่อนนักเรียน
- ร่วมกันอภิปรายแบบจาลอง
กับเพื่อน พร้อมทัง้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

จากตาราง 3 บทบาทของครู ผู้ส อนในการจั ด การเรีย นรู ้ด ้ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้น
แบบจาลองเป็ นฐาน ครูผสู้ อนเป็ นผูเ้ ตรียมการจัดการเรียนการสอน จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่ปลุกเร้า เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ ส่งเสริมให้นกั เรียนคิด ฝึ กปฏิบตั ิ คอยให้คา
ช่วยเหลือ แนะนานักเรียน เพื่อให้นกั เรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนได้ดว้ ยตนเอง
กระตุน้ ให้นกั เรียนนาเสนอและแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู ้ ในส่วนของบทบาทนักเรียน
ในการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน นักเรียนต้องมีความกระตือรือร้น
ในการเรีย น ฝึ กคิด และลงมื อปฏิบัติการทดลอง พร้อ มทัง้ สรุ ปความรู ท้ ่ีได้ด ้วยตนเอง น าเสนอ
ผลงานพร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนสมาชิก
2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับบทปฏิบัติการ
พันศักดิ์ สายแสงจันทร์ (2544, น. 55-59) ได้พฒ
ั นาบทปฏิบตั ิการเรื่อง เทคนิคการแยก
สาร ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ่ บทปฏิบตั ิการ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน
40 คน ผลการวิจัย พบว่า บทปฏิ บัติ ก ารที่ พัฒ นาขึน้ มี ป ระสิท ธิ ภาพตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด คื อ
81.19/80.33 นัก เรีย นที่ ได้รบั การจัด การเรียนรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บัติ ก ารเรื่อ ง เทคนิ ค การแยกสาร มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นั ยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ .01
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ่ บทปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับดีมาก
ทวิช แจ่มจารัส (2545, น. 82-89) ได้พฒ
ั นาบทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เรื่อง นา้
สกัดชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทอ้ งถิ่น ผลการวิจัยพบว่า บทปฏิบัติการที่สร้างขึน้ มี คุณ ภาพและ
ความเหมาะสมส าหรับ การนาไปใช้ในการการสอนอยู่ในระดับดีม าก เมื่ อ นาบทปฏิ บัติการไป
ทดลองสอน พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางทางสถิติท่รี ะดับ .01
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วารี ย ์ บุ ญ ลื อ (2550, น. 70-72) ได้พั ฒ นาบทปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง การปลู ก พื ช แบบ
ไฮโดรพอนิกส์ สาหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ซึ่งบทปฏิบตั ิการที่สร้างขึน้ เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์ ให้นัก เรียนคิด และปฏิ บัติด ้วยตนเอง โดยมี ครู ผูส้ อนชี แ้ นะ กลุ่ม ตัวอย่างคื อ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จานวน 30 คน พบว่าบท
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ร้า งขึ ้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 84.38/80.50 และนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ว ยบทปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์ท่ีพฒ
ั นาขึน้ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
จันทร์จี รา เทพดนตรี (2558, น. 81-85) ได้พัฒนาบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ น
ฐาน เรื่อ งยางพารา ศึก ษาผลการใช้บ ทปฏิ บัติก ารในด้า นผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียนและความ
ตระหนัก ต่ อ สิ่ งแวดล้อ มของนัก เรีย น ซึ่ง บทปฏิ บัติ ก ารมุ่ ง เน้น ให้นัก เรีย นคิ ด ออกแบบ และ
ดาเนินการทดลองเกี่ยวกับผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มจากการปฏิบัติงานในสอนยางพารา โดยมี
ครู ผสู้ อนเป็ นผูค้ อยให้คาปรึกษา ผลการใช้บทปฏิบตั ิการพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01
Orehowsky (1999, p. 103-105) ได้ศึกษาการสอนแบบปฏิบตั ิการ และประเมินทัศนคติ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อวิชาเคมี การวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบ
ปฏิบตั ิการให้นกั เรียนมีประสบการณ์ ให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ิจริง จะทาให้นกั เรียนมีทศั นคติเชิงบวก
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบเดิม
Scott Moor S. & Piergiovanni P. (2003, p. 9) ได้พัฒ นาบทปฏิ บัติก ารวิท ยาศาสตร์
หรือ การจัด การเรียนรู แ้ บบปฏิ บัติก าร สามารถส่งเสริม ให้นักเรีย นเกิ ดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะภาคปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนได้คิดและปฏิบตั ิจริง โดยมี
ครู ผูส้ อนคอยให้คาแนะนา จึงทาให้นักเรียนเกิ ดประสบการณ์โดยตรง และมี ทัศนคติท่ีดีต่อ วิช า
วิทยาศาสตร์
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า บทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ สามารถส่งเสริม
ให้นกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริง โดยครู ผสู้ อน
เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
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3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
3.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สรศัก ดิ์ แพรด า (2544, น. 33) กล่า วว่า ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ ได้แก่ การสังเกต การจาแนก
ประเภท การวัด การคานวณ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา การจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การตัง้ สมมติฐาน การกาหนดและ
การควบคุมตัวแปร การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การทดลอง และการตีความหมายจากข้อมูล
และการลงข้อสรุ ปได้อย่างคล่อ งแคล่ว ถูกต้อ งและแม่ น ยา เพื่ อ การเสาะแสวงหาความรู ห้ รือ
แก้ปัญหา อันเกิดจากการปฏิบตั ิและฝึ กฝนความนึกคิดอย่างเป็ นระบบ
นักการศึกษาหลายท่าน(ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, น. 14-29; สรศักดิ์ แพรดา, 2544,
น. 53-54) ได้จดั ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้หลายประเภท ซึ่งสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี ้
1. ทักษะกระบวนการขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Scienctific Process Skills) เป็ นทักษะ
กระบวนการ ที่นกั เรียนควรฝึ กให้เกิดความชานาญเป็ นพืน้ ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ทักษะดังนี ้
1.1 ทั ก ษะการสัง เกต (Observing) หมายถึ ง ความสามารถในการใช้
ประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิน้ และผิวกาย) เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ
โดยไม่ลงความคิดเห็นของผูส้ งั เกตไปด้วย
1.2 ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying) หมายถึง ความสามารถในการ
จาแนกหรือเรียงวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ตา่ งๆ ออกเป็ นหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์ตา่ งๆ ใน
การจาแนก
1.3 ทั ก ษะการวั ด (Measuring) หมายถึ ง ความสามารถในการเลื อ ก
เครื่องมือวัด และสามารถวัดค่าของปริมาณที่ตอ้ งการทราบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทัง้ ระบุ
หน่วยอย่างถูกต้อง
1.4 ทักษะการคานวณ (Using Numbers) หมายถึง ความสามารถในการจัด
กระทา (บวก ลบ คูณ หาร เป็ นต้น) กับตัวเลขที่ได้มาจากการสังเกต การวัด การทดลอง ตัวเลขที่
นามาคานวณต้องอยูใ่ นหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ท่ไี ด้จากการคานวณจะช่วยให้ส่อื ความหมายได้
ตรงและชัดเจนขึน้
1.5 ทักษะการหาความสัม พัน ธ์ระหว่างสเปสกับ สเปสและสเปสกับ เวลา
(Space/Space and Space/Time Relationships) หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
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กับสเปสของวัตถุซ่งึ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติกับ 3 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งที่
อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอี กวัตถุหนึ่ง และเป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ซึ่ง
ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่อ ยู่ของวัตถุกับเวลา หรือ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างสเปสของวัตถุท่เี ปลี่ยนไปกับเวลา
1.6 ทักษะการจัดกระทาและการสื่อ ความหมายข้อ มูล (Organizing Data
and Communicating) หมายถึง ความสามารถในการนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การ
ทดลองฯ จัดกระทาใหม่ ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปของ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ สมการ เขียน
บรรยาย เป็ นต้น เพื่อให้ผอู้ ่ืนเข้าใจข้อมูลชุดนัน้ ดีย่งิ ขึน้
1.7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถ
ในการอธิบายข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างมีเหตุผล โดใช้ความรูห้ รือประสบการณ์เดิมมาช่วย
1.8 ทั ก ษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึ ง ความสามารถในการ
คาดคะเนสิ่งที่เกิดขึน้ ล่วงหน้า โดยอาศัย หลักการ ทฤษฎี กฏในเรื่องนัน้ ๆ มาช่วยในการทานาย
2. ทักษะกระบวนการขัน้ ผสมหรือขัน้ บูรณาการ (Integrated Scientific Process
Skills) เป็ นทักษะกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยการบูรณาการจากทักษะขัน้ พืน้ ฐานซึ่ง นักเรียนฝึ กฝนให้
เกิ ด ความช านาญมาก่ อ น จึ งจะท าให้ทัก ษะทัก ษะกระบวนการขั้น ผสมหรือ ขั้ น บู รณาการมี
ประสิทธิภาพ ทักษะกระบวนการขัน้ ผสมหรือขัน้ บูรณาการประกอบด้วย 5 ทักษะดังนี ้
2.1 ทั ก ษ ะ ก า รตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น (Formulating Hypothesis) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการอธิบายคาตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง
2.2 ทัก ษะการก าหนดและควบคุ ม ตัว แปร (Identifying and Controlling
Variables) หมายถึ ง ความสามารถในการก าหนดตัว แปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ ต ้อ ง
ควบคุมในการสมมติฐาน การควบคุมตัวแปรเป็ นการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อตัวแปรตาม
2.3 ทั ก ษ ะ ก า รก า ห น ด นิ ย า ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร ( Defining Variable
Operationally) หมายถึง ความสามารถในการกาหนดความหมายและขอบเขตของคา หรือตัวแปร
เพื่อให้สามารถเข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตได้และวัดได้
2.4 ทัก ษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึ ง ความสามารถในการ
กาหนดขัน้ ตอนการหาคาตอบหรือ ทดสอบสมมติฐ านที่ตงั้ ไว้ ในการทดลองจะประกอบไปด้วย
กิจกรรม 3 ขัน้ ตอน คือ
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2.4.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดลองจริง เพื่อกาหนดวิธีดาเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการกาหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ตี อ้ งการใช้ในการทดลอง
2.4.2 การปฏิบตั ิการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตั ิการทดลองจริงๆ
2.4.3 การบัน ทึ ก ผลการทดลอง หมายถึ ง การจดบัน ทึก ผลที่ ได้จ ากการ
ทดลองซึ่งอาจมาจากการสังเกต การวัด และอื่นๆ
2.5 ทัก ษะการตี ค วามหมายและลงข้อ สรุ ป (Interpreting Data and Making
Conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลที่ได้จัดกระทา และอยู่ใน
รูปแบบที่ใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปตาราง กราฟ สามารถลงข้อสรุปโดยนา
ข้อมูลทัง้ หมดมาแสดงในรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ตอ้ งการศึกษาภายในขอบเขต
ของการทดลองนัน้ ๆ
จากความหมายของทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สามารถจ าแนกทัก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ได้ 2 ประเภท คื อ ทัก ษะกระบวนการขั้น พื ้ น ฐานและทัก ษะ
กระบวนการขัน้ บูรณาการ ในงานวิจัยเล่มนี ้ ผูว้ ิจัยสนใจศึกษาทักษะกระบวนการขัน้ บูรณาการ
เพราะกลุม่ ตัวอย่างชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นกลุม่ ที่ตอ้ งการการพัฒนาทักษะขัน้ สูง ซึ่งจะในการ
เรียนหรือการค้นคว้าในระดับที่สงู ขึน้ ต่อไป
3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากการศึกษางานวิจัยของนักวิจัย (ชาญวิทย จรัสสุทธิอิศร, 2545, น. 30-31); นิตยา มี
สุข ดี (2543, น. 14-15) ได้ส รุ ป แนวทางในการสร้า งแบบทดสอบวัด ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ดงั นี ้
1. กาหนดความมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ซึ่งต้องแจงแจงให้ชัดเจน โดยครู ผสู้ อนต้อ ง
ศึกษาจุดมุ่งหมายแต่ละทักษะให้เข้าใจ แล้วนามาแจกแจงเป็ นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะมี
ทัง้ ภาคสถานการณ์ ภาคพฤติกรรมที่คาดหวังและภาคเกณฑ์ในการกาหนดพฤติกรรมนัน้ ๆ
2. การเลือกเนือ้ หาที่จะวัด หมายถึง การเลือกความมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมกับเนือ้ หา
ที่จาเป็ นในบทหนึ่งๆ ควรกาหนดว่าทักษะใด เนือ้ หาใด เป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทักษะนัน้ ควรปรากฏอยู่
ในข้อสอบ
3. การสร้างตารางเพื่อกาหนดเนือ้ หาและพฤติกรรมทักษะ ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จ ะ
กาหนดว่าจะวัดทักษะหรือพฤติกรรมได้เท่าไร อย่างละกี่ขอ้ จะได้ไม่บกพร่อง นอกจากนัน้ ผูอ้ อก
ข้อสอบยังทราบต่อไปว่าข้อสอบวัดพฤติกรรมใดมีสดั ส่วนมากน้อยเพียงใด
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4. การเลือกแนวทางในการออกข้อ สอบ ควรยึด หลักว่า ควรใช้ขอ้ สอบแบบใดจึ ง
สามารถตรวจวัดพฤติกรรมนัน้ ได้ตรงและถูกต้อ งเหมาะสมที่สุด ตลอดทัง้ เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน ประหยัดเวลา และง่ายต่อการปฏิบตั ิ
การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี ้ ชาญวิทย จรัสสุทธิ อิศร (2545, น. 30-31) และ นิตยา มีสขุ ดี (2543, น. 1415) ยังได้เสนอแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี ้
1. การสร้างสถานการณ์
1.1 สถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ เป็ นสถานการณ์สมมติ หรือ นามาจากเอกสารอื่น ก็
ตาม ต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้ ของนักเรียน
1.2 ใช้ค าพู ด เข้า ใจง่า ย ศัพ ท์เทคนิ ค ต้อ งไม่ น อกเหนื อ จากที่ นัก เรีย นเรีย นรู ้
มาแล้ว
1.3 สถานการณ์ตอ้ งไม่ใช่สถานการณ์ท่เี ป็ นไปไม่ได้ ต้องเป็ นจริง สมเหตุสมผล
1.4 ระบุหน่วยของการวัดให้ชดั เจน
1.5 สถานการณ์ ต ้อ งสั้น กะทั ด รัด อ่ า นเข้า ใจง่ า ย และสถานการณ์ แ ต่ ล ะ
สถานการณ์สามารถถามได้มากกว่า 1 ข้อคาถาม
2. การสร้างคาถาม คาถามที่ให้ตอบตามสถานการณ์ควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
2.1 ถามในเรื่องที่ตอ้ งใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ถามเรื่องที่เป็ น
ความรู ้ ความจา
2.2 ไม่ถามถึงปั ญ หาหรือ สมมติฐ านที่ เคยสรุ ปกัน มาแล้ว เพราะจะกลายเป็ น
ความจา
2.3 ใช้คาถามรัดกุม บ่งชัดว่าจะให้ตอบเรื่องใด แม้ว่าบางคาถามจะมี ทางออก
หรือความคิดเห็นได้หลากหลาย แต่จะต้องเป็ นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องนัน้ โดยเฉพาะ
2.4 ข้อความที่ให้ตอบแต่ละคาถาม ควรเป็ นตอนละเรื่อง และกาหนดคะแนนให้
เหมาะสม ถ้าเป็ นไปได้ควรให้คะแนนเป็ น 1 ถ้าตอบถูก และ 0 ถ้าตอบผิด
3. การตรวจ ถ้าเป็ นแบบทดสอบแบบให้ตอบสัน้ ๆ จะต้องตอบคาถามที่ผถู้ ามคิดว่า
จาเพาะเจาะจง คาตอบน่าจะแน่นอน แต่การตรวจต้องดูเหตุผลของนักเรียนที่ตอบแตกต่างออกไป
จากเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้ ถ้าสมเหตุสมผลควรยอมรับ
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จากการศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่า ก่อน
การสร้างแบบทดสอบผูว้ ิ จัยต้อ งวิเคราะห์เนื อ้ หา วิเคราะห์ทักษะกระบวนการที่ ตอ้ งการจะวัด
ลักษณะแบบทดสอบควรเป็ นแบบสถานการณ์ แต่ละสถานการณ์สามารถถามได้หลายข้อ ข้อสอบ
ต้องชัดเจนว่าต้องการวัดทักษะกระบวนการใด และการให้คะแนนควรให้แบบ ตอบถูก 1 คะแนน
และตอบผิด 0 คะแนน ในงานวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้สนใจทักษะกระบวนการขัน้ ผสมหรือขัน้ บูรณา
การ โดยผู้วิจัย วัด ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ของนัก เรีย น ทั้งหมด 5 ทัก ษะ โดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อสอบแบบอัตนัย จานวน 20 ข้อ
3.3 หลักการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย
สุนี ย ์ เหมะประสิ ท ธิ์ (2536) ได้ก ล่า วว่า ธรรมชาติ ข องข้อ สอบอัต นัย เป็ นข้อ สอบที่
ประกอบไปด้วยข้อคาถามจานวนไม่มาก ไม่มีคาตอบให้เลือก ผูต้ อบจะต้องคิดหาคาตอบเอง โดย
บูรณาการความรู แ้ ละความคิด แล้วแสดงออกเป็ นภาษาเขียนอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลตาม
ศาสตร์ของวิชานัน้ ๆ ดังนัน้ ข้อสอบอัตนัยจึงเป็ นเครื่องมือ ที่วดั สมรรถภาพทางสมองในระดับสูง
ทักษะตลอดจนทัศนคติได้อย่างแท้จริง
ข้อสอบอัตนัยมีสองประเภท คือ
1. แบบจากัดคาตอบ (Restricted response type) เป็ นข้อสอบที่จากัดขอบเขตของ
เนือ้ หาและการตอบ เหมาะสาหรับการวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านความเข้าใจ การนาไปใช้
และการวิเคราะห์ ดังนัน้ จึงไม่อาจวัดความสามารถทางด้านการสังเคราะห์หรือ บู รณาการทาง
ความคิด
2. แบบไม่จากัดคาตอบ (Extend response type) เป็ นข้อสอบลักษณะยืดหยุ่น ให้
เสรีภาพในการตอบเต็มที่ เหมาะสาหรับวัดความสามารถในการสังเคราะห์หรือ บูรณาการและ
ประเมินค่า การแสดงออกทางความคิด ทัศนคติ บ่งชีถ้ ึงศักยภาพในระดับสูงของผูต้ อบ
หลักการสร้างข้อสอบอัตนัย
1. ขัน้ เตรียมหรือขัน้ วางแผนการสร้างข้อสอบ ต้องกระทาสิ่งต่อไปนี ้
1.1 ตัง้ วัตถุประสงค์ของการสร้างข้อสอบอัตนัยว่า มุ่งวัดพฤติกรรมด้านใด
1.2 จัดทาตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือตารางวิเคราะห์เนือ้ หาวิชา เพื่อกาหนดว่า
ข้อสอบต้องวัดเนือ้ หาและพฤติกรรมด้านใด
2. ขัน้ สร้าง เป็ นขัน้ ตอนการสร้างข้อ สอบตามตารางวิเคราะห์เนือ้ หา โดยอาจจะมี
จานวนข้อสอบมากกว่าจานวนที่กาหนด ซึ่งจะดาเนินการคัดทิง้ ภายหลัง สิ่งที่ควรคานึงถึงในการ
สร้างข้อสอบอัตนัย มีดงั นี ้
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2.1 ควรเป็ นข้อสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมขัน้ สูง ที่ไม่สามารถวัดได้ดว้ ยข้อสอบ
ชนิดอื่นๆ
2.2 ควรมีกรอบโครงสร้างของข้อคาถามที่แจ่มชัดไม่กากวม เพื่อให้ผตู้ อบทราบ
แนวทางว่าควรตอบในแง่มุมใด นอกจากนีข้ อ้ คาถามควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทัง้ ระบุเวลาที่
ใช้ในการทาข้อสอบ
2.3 ข้อสอบควรเน้นคาตอบสัน้ ๆ เช่น 1-2 หน้า กระดาษจะเหมาะสมกว่าความ
ยาว 3-4 หน้ากระดาษ นัน้ คือเน้นคาตอบที่มีขอบเขตจากัด ทัง้ นี ้เพื่อให้ขอ้ สอบเป็ นตัวแทนของ
เนื ้อ หาวิ ช า อี ก ประการหนึ่ ง ก็ เพื่ อ ลดความล าเอี ย งในการให้ค ะแนน แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามไม่ ไ ด้
หมายความว่าข้อสอบอัตนัยควรมีลกั ษะคาตอบแบบจากัดคาตอบเท่านัน้ บางข้ออาจต้องใช้แบบ
ไม่จากัดคาตอบเพื่อวัดความสามารถในการบูรณาการ และความคิดริเริ่ม
2.4 ไม่ควรสร้างข้อ สอบอัตนัยแบบให้เลือ กทา เช่นให้เลือกทา 4 ข้อ จาก 6 ข้อ
เพราะ ยากที่จะสร้างข้อสอบให้มีความยาก-ง่ายเท่ากัน ผูท้ ่เี ก่งอาจจะมีแนวโน้มว่าจะเลือกทาข้อที่
ยากหรือมีลกั ษณะท้าทาย ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน และผูต้ อบอาจจะเกิดความลังเลในการเลือก
ทาข้อสอบ ทาให้เสียเวลา ซึ่งส่งผลต่อคะแนนการสอบ
2.5 ควรสร้างให้เหมาะสมกับความสามารถและวุฒิภาวะของผูต้ อบ
2.6 ควรสร้างข้อสอบให้มีรูปแบบใหม่ สถานการณ์ใหม่ ซึ่งมีลกั ษณะท้าทายการ
พัฒนาการของผูต้ อบในด้านความสามารถของสมองในระดับสูง
3. ขั้น สร้า งเฉลยค าตอบและการให้ค ะแนน ซึ่งเป็ น ขั้น ตอนการเฉลยค าตอบที่ มี
โอกาสเป็ นไปได้พร้อมทัง้ กาหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน
4. ขัน้ ตอนทบทวนและคัดเลือกข้อสอบ
4.1 ตรวจสอบว่าข้อสอบแต่ละข้อที่สร้างวัดตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ หรือตามตาราง
วิเคราะห์เนือ้ หาหรือไม่
4.2 คาดคะเนว่าข้อสอบแต่ละข้อมีระดับความยากระดับใด เช่น ยาก ปานกลาง
และน้อย พร้อมทัง้ พิจารณาว่ามีโอกาสที่จะมีผตู้ อบถูกหรือไม่ ถ้าคาดว่าจะไม่มีก็ควรตัดทิง้ หรือ
ปรับปรุงให้งา่ ยขึน้
4.3 คัดเลือกข้อสอบตามจานวนข้อ ที่ตอ้ งการ พร้อมทัง้ พิจารณาว่าจานวนข้อ ที่
คัดเลือกนัน้ เหมาะสมกับเวลาในการสอบ
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3.4 ประเภทของการให้คะแนนข้อสอบอัตนัย
สุนีย ์ เหมะประสิทธิ์ (2536, น. 32-33) ได้แบ่งการให้คะแนนข้อ สอบอัตนัยออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1. การให้ ค ะแนนแบบ จุ ด หรื อ แบบ วิ เ คราะห์ แ บ บส่ ว นๆ (Point method or
Analytical method) เป็ นการจัดเตรียมเกณฑ์ซ่ึงแบ่งเป็ นส่วนย่อยๆ มีก ฎเกณฑ์การให้คะแนนที่
ตายตัว วิธีการให้คะแนนโดยการเปรียบเทียบคะแนนกับเฉลย ถ้าถูกต้องตามเฉลยก็ให้คะแนนเต็ม
ถ้าถูกบางส่วนก็ให้คะแนนลดลงตามที่วางไว้ การตรวจให้คะแนนด้วยวิธีนี ้ เหมาะสมกับแบบจากัด
คาตอบ
2. การให้ค ะแนนแบบประเมิ น ค่า หรือ แบบภาพรวม (Rating method or Global
Holistic method) เป็ นการจัดเตรียมเกณฑ์การให้คะแนนแบบกว้างๆ วิธีต รวจให้ค ะแนนอย่าง
กว้างๆ วิธีให้คะแนนโดยเปรียบเทียบคาตอบข้อหนึ่งๆ กับของทุกคน พร้อมทัง้ จัดแบ่ง ตามคุณภาพ
ออกเป็ นกลุม่ หรือเป็ นกองๆ เช่นข้อนัน้ มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน จะมี 6 กอง คือ กองคะแนน ตัง้ แต่
0-8 คะแนน หรือบางครัง้ แบ่งออกเป็ น 5 กอง เช่น ดีเยี่ยม ดี ปานกลาง ไม่ดี และแย่มาก เป็ นต้น
วิธีนเี ้ หมาะกับข้อสอบอัตนัยไม่จากัดคาตอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย
ในการวิเคราะห์ขอ้ สอบแบบอัตนัย นัน้ สามารถประยุกต์วิเคราะห์หลักการวิเคราะห์
ข้อ สอบแบบเลือ กตอบมาใช้สาหรับ วิเคราะห์ข ้อ สอบแบบอัต นัย ได้ โดยการหาอัต ราส่วนของ
คะแนนที่สอบได้ของคนในกลุ่มเก่งและกลุม่ อ่อ น แล้วคานวณค่าดัชนีของข้อสอบแต่ละข้อ ตาม
หลักการวิเคราะห์ขอ้ สอบแบบเลือ กตอบ การแปรความหมายจะแปลความหมายเช่นเดียวกับ
แบบทดสอบปรนัย แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แบบทดสอบอัตนัย มีส่งิ ที่ตอ้ งคานึงถึงเสมอคือ
ค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก ซึ่งเป็ นผลจากการให้คะแนน ดังนัน้ ก่อ นวิเคราะห์ขอ้ สอบ
อัตนัย ควรแน่ใจว่าการตรวจให้คะแนนมีความเป็ นปรนัยดีแล้ว เพราะหากก่อนตรวจไม่เป็ นปรนัย
จะทาให้การแปลความหมายความยากง่ายและอานาจจาแนกผิดพลาดไปด้วย
สาหรับงานวิจัยเล่มนีผ้ วู้ ิจัยได้วิเคราะห์ความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก โดยใช้
สูตรของ D.R. Whiteney & D.L. Sabers(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 217-219)
วิเคราะห์ขอ้ สอบแบบอัตนัยประเภทจากัดคาตอบ และหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยโดย
วิธีสมั ประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha method)(ล้วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2538, น. 200)
สาหรับงานวิจยั เล่มนี ้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้ บูรณาการ จานวน 20 ข้อ โดยวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการ
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ตัง้ สมมติฐาน ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการนิยามเชิ งปฏิบัติการ ทักษะการ
ทดลอง และทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุ ป โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนเป็ นแบบจุด หรือ
วิเคราะห์เป็ นส่วนๆ
3.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เนื ้ อ ทอง นายี่ (2544, น. 87-89) ได้ ศึ ก ษาชุ ด กิ จ กรรมทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับการสอนโดยครู เป็ นผูส้ อน ที่มีต่อ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความ
สนใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยลักษณะกิจกรรมเป็ นแบบให้นกั เรียน
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นัก เรีย นที่ ไ ด้รบั การจั ด การเรีย นรู ด้ ้ว ยชุ ด กิ จ กรรมสูงกว่า นัก เรีย นที่ ส อนโดย ครู ผู้ส อนอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
วิทวัส ดวงภุมเมศ, ประสานพันธ์ สุริศักดิ์, และ แก้วอุไร วารีรตั น์ (2018, น. 70-72) ได้
ศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู ท้ ่ี มี ต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์แ ละทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการเรียนรู ก้ ระตุน้ ให้นกั เรียนตระหนักถึงความสาคัญ
ของสมาชิ ก ในกลุ่ม ผลการวิ จัย พบว่า นัก เรีย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เจตคติ แ ละทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
เอราวรรณ ศรีจกั ร (2550, น. 77-78) ได้พฒ
ั นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรียนรู ป้ ระกอบกับแบบฝึ กทักษะ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ระดับดีมาก และคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ฐิ ติพ ร ดวงจิ ต ร (2548, น. 75-78) ได้พัฒ นาชุด ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความตัง้ ใจ และ
กระตือรือร้นที่จะทาการทดลอง ร่วมมื อในการทากิจ กรรม และตอบคาถาม ทาให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนดีขนึ ้
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะเห็ นได้ว่า การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการหรือชุด
กิ จ กรรมสามารถพัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ได้ ซึ่งถื อ เป็ น ทักษะที่ สาคัญ และ
จาเป็ นต้องพัฒนาให้กับนักเรียน ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงสนใจพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งถือเป็ นทักษะที่สาคัญและเป็ นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์
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4. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
มี นักการศึกษาหลายท่าน(จัน ทร์จี รา เทพดนตรี, 2558, น. 58; ศิ ริลกั ษณ์ วิท ยา,
2555, น. 45) ได้นิ ย ามความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นไว้ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ดัง นี ้
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป็ นคุ ณ ลัก ษณ ะเกี่ ย วกั บ ความรู ้ ความสามารถของบุ ค คลที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ที่ได้มากจากการสั่งสมประสบการณ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรม
ทางการเรียน การฝึ กทักษะ สามารถวัดได้จ ากสัง เกตและวัดด้วยแบบทดสอบหรือเครื่องมื อทาง
จิตวิทยา
4.2 ลาดับขั้นการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ชวลิต ชูกาแพง (2550, น. 90-93) ได้กล่าวถึงลาดับการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสยั
ของบลูมที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีลาดับขัน้ 6 ขัน้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
4.2.1 จา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการ
ได้ บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้
4.2.2 เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้
4.2.3 ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) หมายถึ ง ความสามารถในการน าไป ใช้
ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้
4.2.4 วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะการจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้
4.2.5 ประเมิ น ค่ า (Evaluating) หมายถึ ง ความสามารถในการตรวจสอบ
วิจารณ์ ตัดสิน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้
4.2.6 คิ ด สร้า งสรรค์ (Creating) หมายถึ ง ความสามารถในการออกแบบ
(Design) วางแผน ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถนาเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎี
เดิมได้
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2553, น. 204-213) กล่าวถึงลาดับการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิส ยั
ของบลูมเก่า ซึ่งมี 6 ขัน้ ตอน สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
1. ความรู ้ การวัดความรู ห้ รือ วัดระดับความจา เป็ นการวัดความสามารถของ
นักเรียนในการระลึกเรื่องราว หรือสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว เช่น คาศัพท์ นิยาม ข้อเท็จจริง หลักการ
หรือกลวิธีในการแก้ปัญหา
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2. ความเข้าใจ การวัดระดับความเข้าใจนัน้ คาถามที่ใช้วดั จะต้องเป็ นคาถามที่
ได้นาเรื่องราวซึ่งเคยเรียนรู ม้ า แล้วมาใช้แก้ปัญ หาตามเงื่อ นไขต่างๆ ที่กาหนดขึน้ สิ่งสาคัญ คือ
จะต้องมีลกั ษณะที่ทาให้นกั เรียนระลึกถึงความรู ท้ ่ีจาเป็ นซึ่งเคยเรียนมาแล้วมาใช้แก้ปัญหา โดย
แบ่งย่อยเป็ น 3 ระดับดังนี ้ คือ
2.1 ระดับการแปรความ เป็ นความสามารถของนักเรียนในการถอดความของ
เรื่องราว หรือข้อความให้เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ท่ไี ม่เหมือนเดิม
2.2 การตี ค วาม เป็ นการวัด ความสามารถของนัก เรีย นในการน าข้อ มู ล
เรื่องราวที่อ่านมาวินิจฉัย เพื่ออธิบายว่าเรื่องราวนัน้ เป็ นอย่างไร หรือเพื่อเป็ นการสรุปข้อความใน
เรื่อ งราวมากกว่าการแปลความ การตี ค วามสามารถอธิ บ ายความสามารถได้น อกเหนื อ จาก
ข้อ ความที่ปรากฏในข้อความ สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆได้ และสามารถ
รวบรวมข้อความที่สาคัญจากบทความได้ดว้ ย
2.3 การขยายความ เป็ นการวัดความสามารถที่ จ ะต้อ งใช้สมรรถภาพทาง
สมองในระดับที่สงู ขึน้ ไปจากการแปลความ และการตีความ มีลกั ษณะเป็ นการพิจารณาแนวโน้ม
หรือแนวทาง รู ปแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็ นไปได้ โดยพิจารณาจากสภาพการรับรู ข้ อ้ ความใน
การสื่อสารที่ตนได้รบั
3. การนาไปใช้ มีลกั ษณะการวัดคล้ายกับระดับความเข้าใจตรงที่ให้นกั เรียนรา
เรื่องราวที่ได้เรียนมาแล้วแก้ปัญหาและต่างกันตรงที่คาถามนัน้ จะช่วยให้นกั เรียนตัดสินได้วา่ จะใช้
อะไรแก้ปั ญ หาเรื่องราวหรือ ความรู ท้ ่ี เคยเรียนมา โดยค าถามในระดับ นีส้ ามารถตรวจสอบว่า
นักเรียนสามารถเลือกเอาความรูท้ ่เี หมาะสมที่สดุ มาใช้แก้ปัญหาใหม่ๆได้อย่างถูกต้องหรือไม่
4. การวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์โดยวิธีตอ่ ไปนี ้
4.1 ชี ้ใ ห้ เ ห็ น ความคลาดเคลื่ อ นในเรื่ อ งราวต่ า งๆ เช่ น ความขั ด แย้ ง
ความคลาดเคลื่อนในการอนุมาน หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตีความ
4.2 ชี ้ให้เห็ น ความสัม พั น ธ์ ห รือ จ าแนกประเภทของเรื่ อ งราวต่ า งๆ เช่ น
ข้อเท็จจริง ข้อสมมติฐาน แนวความคิด ฯลฯ ในเรื่องราวนัน้ ๆ
5. การสังเคราะห์ เป็ นการวัดความสามารถในการนาเอาหน่วยความรู ย้ อ่ ยๆ มา
ผสมผสาน หรือมาจัดระเบี ยบใหม่เพื่ อ ให้เกิ ดเป็ นโครงสร้างขึน้ มาใหม่ ท่ีแปลกกว่าเดิม ชัดเจน
กว่า เดิ มและมี คุณ ภาพดี ด ้วย นักเรีย นมี ความรู ใ้ นระดับ นี ้ จะต้อ งมี ค วามสามารถในการมอง
เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและหลายแง่มุม รู จ้ ักพลิกแพลงปรับปรุ งของเดิมให้แปลกใหม่
กว่า
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6. การประเมิ นผล เป็ น การวัด ความสามารถในการตัด สิน คุณ ค่าของแนวคิ ด
ผลผลิตและวิธีการ ฯลฯ ได้ตามจุดหมาย พร้อมกับสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องและเหมาะสม
สาหรับการตัดสินนัน้ ๆ
จากลาดับขัน้ การวัดด้านพุทธิ พิสยั ตามแนวคิดของบลูมเก่าและบลูมใหม่ มี ความ
คล้ายคลึงกัน จะต่างกันในส่วนของขัน้ สังเคราะห์ จะปรากฏในแนวคิดของบลูมเก่าเท่านัน้ และคิด
สร้างสรรค์ จะปรากฏอยูใ่ นแนวคิดของบลูมแบบใหม่
4.3 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ราตรี นันทสุคนธ์ (2553, น. 87-92) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี
คุณภาพ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) หมายถึ ง ความคงเส้น คงวาของการวัด ไม่ ว่ า น า
แบบทดสอบนัน้ ไปวัดกับกลุม่ ตัวอย่างกี่ครัง้ ก็ยงั คงได้คะแนนเท่าเดิม
2. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง การที่แบบทดสอบนัน้ วัดได้ตามสิ่งที่ตอ้ งการ
จะวัดหรือวัดได้ตามจุดประสงค์ท่ีตอ้ งการจะวัด ความเที่ยงตรงแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และความเที่ยงตรงเชิงสัมพันธ์
2.1 ความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หา (content validity) หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ได้
สอบคล้องและครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ หมด
2.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) หมายถึง แบบทดสอบที่
สามารถวัดได้ตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตา่ งๆ ของโครงสร้างนัน้
2.3 ความเที่ ย งตรงเชิ ง สั ม พั น ธ์ (Criterion-relate validity) หมายถึ ง ความ
เที่ยงตรงแบบอาศัยเกณฑ์ท่ีตอ้ งการเป็ นหลัก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ความเที่ยงตรงตาม
สภาพ และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์
2.3.1 ค ว า ม เที่ ย งต รงต า ม ส ภ า พ (Concurrent validity) ห ม า ย ถึ ง
แบบทดสอบที่สามารถวัดได้ตามสภพจริงของกลุม่ ตัวอย่าง
2.3.2 ค ว า ม เที่ ย งต รงเชิ งพ ย า ก รณ์ (Predictive validity) ห ม า ย ถึ ง
แบบทดสอบที่ วัด ได้ตามความเป็ น จริง และผลที่ ได้ส ามารถน าไปใช้ท านายอนาคตของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ถกู ต้อง
3. ความยากง่าย (Difficulty) หมายถึง ค่าที่คานวนได้จากจานวนคนที่ทาข้อสอบนัน้
ถูก ใช้สญ
ั ลักษณ์ p ซึ่งย่อมากจาก percent และ proportion โดยปกติขอ้ สอบที่มีความยากง่ายที่
ใช้ได้จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80
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ถ้ามีค่าต่ากว่านีแ้ สดงว่าจานวนคนที่ทาข้อสอบถูกมีนอ้ ย ถือว่าข้อสอบนัน้ ยาก
เกินไป
ถ้ามี ค่าสูงกว่านีแ้ สดงว่าจานวนคนที่ทาข้อสอบถูกมี มาก ถือว่าข้อ สอบนัน้ ง่าย
เกินไป
ถ้ามี ค่า 0.50 แสดงว่าจ านวนคนที่ท าข้อ สอบถูก มี ป ระมาณร้อ ยละ 50 ถื อ ว่า
ข้อสอบนัน้ มีความยากง่ายปานกลางหรือพอเหมาะ
4. อานาจจาแนก (Discrimination) ใช้สญ
ั ลักษณ์ r แทน
กรณี เป็ น แบบทดสอบอิ งกลุ่ม อานาจจาแนก หมายถึง ความสามารถในการ
จาแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้
กรณี เป็ นแบบทดสอบอิ งเกณฑ์ อานาจจาแนก หมายถึง ความสามารถในการ
จาแนกความรูก้ ่อนเรียนและหลังเรียน
5. ความเป็ นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความชัดเจนของข้อคาถาม มาตรฐานใน
การให้คะแนน และการแปลความหมายของคะแนนของแบบทดสอบ ซึ่งไม่วา่ ใครจะอ่านก็ตามจะ
เข้าใจตรงกันว่าถามอะไร
6. ประสิทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่ดี นอกจากจะวัดความรู ข้ อง
นัก เรีย นได้แ ล้ว ยัง สามารถน าผลการสอบไปใช้ป ระโยชน์เพื่ อ ให้ค วามคุ้ม ค่ า กั บ เวลาและ
งบประมาณที่ใช้ในการจัดทา เช่น ผลการสอบนาไปใช้ในการแนะแนว หรือ หาจุดบกพร่อ งของ
นักเรียน เป็ นต้น
ดังนัน้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีดีตอ้ งมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
ผูว้ ิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามลาดับดังนี ้ 1) ค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา 2) ค่าความเชื่อมั่น 3) ค่าความยากง่าย และ 4) ค่าอานาจจาแนก
4.4 หลักการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
4.4.1 หลักการสร้างตัวคาถาม (Stem)
สาหรับขัน้ ตอนการสร้างคาถามของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมี นกั การ
ศึกษาบางท่านกล่าวไว้ซ่งึ พอสรุปได้ดงั นี ้
1. ตัวคาถามมีความสมบูรณ์ เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สัน้ ชัดเจน ไม่ตอ่ ความ
หรือถามหลายประเด็น
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2. ประโยคบอกเล่าในการถาม หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธ หากจาเป็ นควร
ขีดเส้นใต้
3. หากต้องการใช้ศพั ท์เทคนิคควรมีภาษาอังกฤษกากับหรือแปลความหมายไว้
ด้วย
4. อาจมี การใช้รูปภาพประกอบเพื่อ ให้เข้าใจได้ง่าย ถามคาถามให้ลึกและไม่
แนะนาคาตอบ (จันทร์จีรา เทพดนตรี, 2558, น. 60)
4.4.2 หลักการสร้างตัวเลือก (Alternative)
จันทร์จีรา เทพดนตรี (2558, น. 60)ได้กล่าวถึงหลักการสร้างตัวเลือกในแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดงั นี ้
1. ควรมีตวั เลือกหลายตัวโดยที่ตวั เลือ กทุกตัวในข้อเดียวกันจะต้องมีความ เอก
พันธ์
2. มีโอกาสถูกและมีความยากง่ายพอๆ กัน
3. ภาษาที่ใช้ไม่ควรตรงข้อคาถาม
4. เรียงตัวเลือกตามหลักการและเหตุผล
5. ตัวเลือกที่ถูกควรมี ตวั เลือกเดียวและไม่ควรนาตัวเลือกปลายเปิ ดมาใช้ หาก
จาเป็ นต้องใช้ควรใช้ให้เหมาะสม
6. ควรมีจานวนตัวเลือกที่เหมาะสมกับวัยและระดับชัน้
ดังนัน้ แบบทดสอบที่ ดีตอ้ งมี ลกั ษณะดังนี ้ ข้อ สอบควรมี หลายตัวเลือ ก และมี
ความเป็ นเอกพันธ์ เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชัน้ ของนักเรียน
4.5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนกั วิชาการบางท่านกล่าวไว้
ซึ่งพอสรุปได้ดงั นี ้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิ นคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ศึกษาทฤษฎี วิธีการ เอกสารหลักสูตร คู่มือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. กาหนดกรอบโครงสร้างและรู ปแบบของการวัด โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบ
ไปด้วย ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักวัดผล และผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
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4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบที่สร้างขึน้ ผ่าน
การวิพากษ์วิจารณ์โดยคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีและได้รบั การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงโดยคณะกรรมการ
5. นาแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองในภาคสนาม กับนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่
ได้มาโดยวิธีการสุม่ ทางสถิติ
6. วิเคราะห์หาคุณ ภาพของข้อ สอบโดยนาผลที่ได้จ ากผลทดสอบมาวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่ อมั่น โดยมี
ขัน้ ตอน ดังนี ้
6.1 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบโดยนาแบบทดสอบไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เลือกแบบทดสอบที่มีคา่ ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80
6.2 หาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ โดยนาแบบทดสอบไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เลือกแบบทดสอบที่มีคา่ อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป
6.3 นาแบบทดสอบที่ได้ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกที่เหมาะสม
มาหาค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ
7. น าแบบทดสอบที่ ไ ด้ร ับ การพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง และพัฒ นา ไปทดลองใน
ภาคสนามอีกครัง้
8. น าข้อ สอบที่ ได้จ ากการทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่ อ ให้ได้แบบทดสอบที่ เป็ น
มาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมิ น (จัน ทร์จีรา เทพดนตรี, 2558, น. 61-63; ศิ ริล ักษณ์ วิทยา,
2555, น. 50)
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ผูว้ ิจยั พบว่าการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิยมใช้แบบทดสอบแบบปรนัย ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ ผูว้ ิจัยจึงเลือกวิธีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก
โดยครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสยั 3 ด้าน คือ ด้านการประยุกต์ ด้านวิเคราะห์และ ด้าน
ประเมินค่า จานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็มทัง้ ฉบับ 20 คะแนน และหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยวิเคราะห์จากค่า ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา ความยาก
ง่ายและอ านาจจาแนกของแบบทดสอบ และความเชื่ อ มั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เพื่อ ให้ได้
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ สาหรับใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีประสิทธิภาพ)
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4.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ประเทืองทิพย์ สุกมุ ลจันทร์ (2545, น. 67-68) ได้พฒ
ั นาบทปฏิบตั ิการ เรื่อง การแปรรู ป
และทดสอบสารอาหารในพืชสมุนไพร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม เมื่อนาบทปฏิบตั ิการไปทดลองสอน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมี นยั สาคัญ ทางสถิ ติท่ี
ระดับ .01
เมธา โยธาฤทธิ์ (2549, น. 82) ได้พัฒ นาบทปฏิ บัติ ก ารเรื่อ งระบบนิ เวศป่ าชายเลน
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 และเจตคติของนักศึกษาต่อบทปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับดี
อรทัย ศรีสมชัย (2547, น. 71) ได้พัฒ นาบทปฏิ บัติ การสิ่งแวดล้อ มศึกษาในโรงเรีย น
ผลการวิจัยพบว่า บทปฏิบัติการที่สร้างขึน้ มีประสิทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด และเมื่อ นาไป
ทดลองสอนกับนักเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอ่ บทปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับมาก
Patrick A.O (2010, p. 171-177) ได้ศกึ ษาผลการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีทาปฏิบตั ิการในรายวิชา
ชีววิทยา พบว่า กลุม่ ผูเ้ รียนที่ได้ลงมือปฏิบตั ิการทดลองมีคะแนนปฏิบตั ิการและคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนีก้ ารลงมื อปฏิบัติการ
ทดลองยังช่วยกระตุน้ ความเข้าใจของผูเ้ รียนเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างเจต
คติท่ดี ีตอ่ วิชาชีววิทยาซึ่งมีอิทธิผลต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
Peter O.I, Abiodun A.P, & Jonathan O.O (2010, p. 59-64)ได้ ศึ ก ษาการจั ด การ
เรียนรู แ้ บบสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยประเมิ นผลการเรียนรู จ้ ากการทางานร่วมกันและการทา
แบบฝึ กหัดของผูเ้ รียน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มทดลองที่ได้รบั การเรียนรู แ้ บบปฏิบัติการ
และกลุ่มควบคุมได้รบั การเรียนรู แ้ บบบรรยาย จากการศึกษาพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
จากงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า การจัด การเรีย นรู โ้ ดยใช้บ ทปฏิ บัติ ก าร
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บทปฏิบตั ิการเป็ นการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นให้ผูเ้ รียนลงมือ ปฏิบัติดว้ ยตนเอง ทาให้ผเู้ รียนเรียนรู จ้ ากประสบการณ์จ ริง
ทาให้ผเู้ รียนกระตือรือร้นในการเรียน และทาให้บรรยากาศในการเรียนรูด้ ีดว้ ย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 เตรียมการ
ระยะที่ 2 สร้างบทปฏิบตั ิการและเครื่องมือในการวิจยั
ระยะที่ 3 ดาเนินการวิจยั
ระยะที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูล

ระยะที่ 1 เตรียมการ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เตรียมการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทปฏิบตั ิการ การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
แบบจ าลองเป็ นฐาน ไฟฟ้ า เบื ้อ งต้น วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์เบื ้อ งต้น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ศึกษาตัวชี ว้ ดั และสาระการเรียนรู แ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน เรื่อ งไฟฟ้า
เบือ้ งต้น ดังตาราง 4
ตาราง 4 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สาระที่
สาระที่ 5
พลังงาน

มาตรฐานที่
มาตรฐาน
ว 5.1

ตัวชีว้ ัด
- ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า
ความต้านทาน และนา
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

เนือ้ หา/สาระการเรียนรู้
- ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทานมี ความสัมพันธ์กัน
ตามกฎของโอห์ม
- การนากฎของโอห์มไปใช้
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
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ระยะที่ 2 สร้างบทปฏิบัตกิ ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ในการสร้างบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นและเครื่องมือที่
ใช้ในการวิ จัย ซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียน และแบบวัด ทัก ษะ
วิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. สร้ างบทปฏิ บัติก ารที่ เน้ น แบบจ าลองเป็ นฐาน เรื่ อง ไฟฟ้ าเบื้องต้น โดย
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 นาผลการศึกษาค้นคว้าในระยะที่ 1 มากาหนดรู ปแบบและเนือ้ หาของบท
ปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น
1.2 สร้างบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้นจานวน 4
บทปฏิบตั ิการ ดังตาราง 5
ตาราง 5 ชื่อและเวลาที่ใช้ในแต่ละบทปฏิบตั ิการ
ลาดับที่
1
2
3
3

ชื่อบทปฏิบัติการ
ความสัมพันธ์ V I R
ความต้านทาน
วงจรอนุกรมพืน้ ฐาน
วงจรขนานพืน้ ฐาน
รวม

เวลาที่ใช้ (คาบ)
4
4
4
4
16

จากตาราง 5 แต่ละบทปฏิบัติการย่อย ประกอบไปด้วย ใบความรู ้ บทปฏิบัติการ แบบ
บันทึกผลการทดลอง และแบบฝึ กหัดท้ายบทปฏิบตั ิการ
1.3 การตรวจสอบคุณ ภาพของบทปฏิบัติ การที่เน้นแบบจาลองเป็ น ฐาน โดย
วิธีการและขัน้ ตอนการดาเนินการดังนี ้
1.3.1 นาบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมของ
เนือ้ หา ความสอดคล้องของเนือ้ หา และกิ จ กรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ้ แล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาแนะนาให้เรียบร้อย
1.3.2 นาบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานที่ปรับปรุ งแก้ไขเรียบร้อ ย
แล้ว ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ที่มีคณ
ุ สมบัติมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญา

48
เอกด้า นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ห รือ ฟิ สิก ส์ หรือ มี วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์หรือฟิ สิกส์ ตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในด้านความ
เที่ยงตรงของเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ และกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องตัง้ แต่ 0.6 ขึน้ ไป แต่ถา้ ส่วนใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.6 ให้นามาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ สาหรับประเด็นที่แก้ไขมีดงั นี ้
1. ควรปรับปรุ งรู ปภาพในบทปฏิบัติการ ให้มีค วามคมชัด และภาพควรมี
ความน่าสนใจ โดยการใส่รูปภาพที่มีสสี นั สวยงาม
2. ควรตรวจสอบการใช้คาในบทปฏิบตั ิการ ให้มีความชัดเจน สามารถสื่อสาร
ได้ดี กระชับ และไม่กากวม
1.3.3 นาบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบางปะหัน เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ด้านเนือ้ หา และภาษาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
2. การสร้ า งคู่ มื อ ครู บ ทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น แบบจ าลองเป็ นฐาน โดยผู้วิ จั ย
ดาเนินการดังนี ้
2.1 จัด ท าคู่มื อ ครู บ ทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ น ฐาน ซึ่งประกอบด้ว ย
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนรู แ้ บบบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
จานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู ้ ใบความรู ้ ใบกิจ กรรม พร้อมเฉลย บทปฏิบัติการที่ประกอบไป
ด้วย คานา คาชีแ้ จงสาหรับครู แนวคาตอบรายงานผลการทดลอง แนวการตอบคาถามท้ายบท
ปฏิบตั ิการ
2.2 นาคูม่ ือครูท่วี ิจยั สร้างขึน้ เรียบร้อย เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้ หา ภาษาที่ ใช้ และกิ จ กรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ้ แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย
2.3 นาคู่มือครูท่ปี รับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ที่มี
คุณสมบัติมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือ ปริญญาเอกด้านการสอนวิชาวิ ทยาศาสตร์หรือ
ฟิ สิก ส์ หรือ มี วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ห รือ ฟิ สิกส์ ตรวจสอบเพื่ อ
วิเคราะห์ห าค่าดัชนีค วามสอดคล้อ ง (IOC) ในด้านความเที่ ยงตรงของเนื อ้ หา ภาษาที่ใช้ และ
กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.6 ขึน้ ไป แต่ถ้า
ส่วนใดมี ค่าดัชนี ค วามสอดคล้อ งต่ ากว่า 0.6 ให้น ามาแก้ไขตามข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สาหรับประเด็นที่แก้ไขมีดงั นี ้
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2.3.1 ควรปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนือ้ หา
2.3.2 ควรเพิ่มเกณฑ์การวัดประเมินผลให้ครบถ้วน
2.4 น าคู่มื อ ครู ทั้งหมดที่ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้เชี่ ย วชาญไปทดลองใช้กั บ
นักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง โรงเรียนบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา จานวน 40 คน ผูว้ ิจยั พบข้อบกพร่อง
คือ 1) กิ จกรรมการทดลองบางการทดลองไม่สมั พันธ์กับเวลาที่ใช้ในการทดลอง 2) นักเรียนใช้
อุป กรณ์ในการอ่ านค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ได้ไม่ คล่อ งแคล่ว ข้อ ดีท่ี พ บคื อ 1) การ
จั ด การเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐาน ท าให้นัก เรีย นเกิ ด ความสนใจ
กระตือรือร้นในการเรียน 2) การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน ทาให้
นักเรียนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั จึงได้นาข้อบกพร่อง
มาปรับปรุ งให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ ก่อนนาไปใช้ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างจริงในการดาเนินการ
วิจยั ต่อไป
3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็ นแบบวัดความรูข้ องนักเรียนก่อนและ
หลังเรียน ซึ่งผูว้ ิจัยสร้างขึน้ โดยเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 2 ชุด ชุดละ 20 ข้อ
โดยครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านการประยุกต์ใช้ (Applying) ด้านวิเคราะห์ (Analyzing)
และด้านประเมินค่า (Evaluation) โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างดังต่อไปนี ้
ขัน้ เตรียมการ
1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคาถามใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) วิเคราะห์หลักสูตร เนือ้ หา และจุดประสงค์การเรียนรู ว้ ิช าวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เรื่องไฟฟ้า เพื่ อ กาหนดความสาคัญ ของเนือ้ หา จุดมุ่งหมายเชิ งพฤติกรรมที่
ต้อ งการวัด และจานวนข้อของแบบทดสอบ โดยผูว้ ิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาจากคาอธิ บาย
รายวิชาในหลักสูตร
ขัน้ สร้าง
1) ดาเนินการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยในการสร้างคาถาม
จะต้องมีความชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แต่ละคาถามจะมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
ส่วนตัวเลือกจะเป็ นประเด็นเรื่องเดียว มีความยาวใกล้เคียงกันและกระจายคาตอบของข้อสอบทัง้
ฉบับให้มีสดั ส่วนของแต่ละตัวเลือกใกล้เคียงกัน
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2) พิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบให้คลอบคลุมทัง้ ปั ญหาและตัวเลือกและ
เหตุผลในการสร้างตัวเลือก รวมทัง้ คาตอบที่ถกู ต้อง
3) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนือ้ หาที่ตอ้ งการจะวัดโดยสร้างแบบวัดเป็ น
แบบชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จานวน 2 ชุด ชุดละ 20 ข้อ
ขัน้ ตรวจสอบคุณภาพ
1) นาแบบทดสอบที่สร้างขึน้ ตามตารางการวิเคราะห์แบบทดสอบ (ภาคผนวก ค)
เสนอต่อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาปริญ ญานิ พนธ์เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งกับเนื อ้ หาแล้วน ามา
ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
2) น าแบบทดสอบไปประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ งเนือ้ หา ความเหมาะสมของ
ภาษาโดยให้ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่า น ประเมิ น พร้อ มทั้ง ให้ข ้อ เสนอและปรับ ปรุ ง โดยเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือมี วุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบวัดค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความสอดคล้อง
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนัน้ ผูว้ ิจัยดาเนินการแก้ไข
ข้อสอบตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมีคาแนะนาดังนี ้
1. ปรับแก้ภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบให้มีความสม่าเสมอ
2. ปรับแก้ความชัดเจนของกราฟ และภาพประกอบ
3) นาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบางปะหัน และโรงเรียนบ้านแพรกประชา
สรรค์ จานวน 40 คน
4) นากระดาษคาตอบของนักเรียนมาตรวจแล้วให้คะแนนโดยใช้เ กณฑ์การให้
คะแนนดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน สาหรับข้อที่นกั เรียนตอบถูก
คะแนน 0 คะแนน สาหรับข้อที่นกั เรียนตอบผิด หรือตอบมากกว่า 1 คาตอบ
5) นาแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน เพื่อ หาค่า ความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนก โดยวิเคราะห์เป็ นรายข้อ โดยใช้สูตรแบบง่ายในการแบ่งกลุม่ สูง กลุม่ ต่ า เป็ นร้อ ยละ 50
หลังจากคัดเลือกข้อสอบที่มีคา่ ความยากง่ายตัง้ แต่ 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้
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ไป จากจานวนข้อสอบ 40 ข้อ จึงคัดเลือกไว้ 20 ข้อ ซึ่งได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80
และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.64
6) นาคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่คดั เลือกไว้มาหาค่า
ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับโดยใช้สตู ร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ล้วน สายยศ
และ อังคณา สายยศ (2543, น.197-198) ได้คา่ ความเชื่อมั่น 0.86
เมื่ อ ได้ผ ลการวิเคราะห์คุณ ภาพแล้ว ได้แ บบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
จานวน 20 ข้อ ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านประยุกต์ใช้ จานวน 5 ข้อ ด้านวิเคราะห์ 7
ข้อ และด้านประเมินค่า 8 ข้อ ซึ่งนาไปใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุม่ ตัวอย่างโดยทาการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกัน
4. การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึน้ โดยเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย
แบบจากัดคาตอบ จานวน 30 ข้อ โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนแบบแบบจุด คะแนนเต็มข้อละ 1
คะแนน โดยครอบคลุมทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ ทักษะการทดลอง และทักษะการสรุปและลงความหมายจากข้อมูล
ขัน้ เตรียมการ
1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคาถามใน
การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2) วิเคราะห์หลักสูตร เนือ้ หา และจุดประสงค์การเรียนรู ว้ ิช าวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เรื่องไฟฟ้า เพื่ อ กาหนดความสาคัญ ของเนือ้ หา จุดมุ่งหมายเชิ งพฤติกรรมที่
ต้อ งการวัด และจานวนข้อของแบบทดสอบ โดยผูว้ ิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาจากคาอธิ บาย
รายวิชาในหลักสูตร
ขัน้ สร้าง
1) ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใน
การสร้างคาถามจะต้องมีความชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2) พิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบให้คลอบคลุมทั้งปั ญหา และแนวทางการ
ตอบสอดคล้องกับปั ญหา
3) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนือ้ หาที่ตอ้ งการจะวัดโดยสร้างแบบวัดเป็ น
แบบอัตนัยแบบจากัดคาตอบจานวน 30 ข้อ
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ขัน้ ตรวจสอบคุณภาพ
1) นาแบบทดสอบที่สร้างขึน้ ตามตารางการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับเนือ้ หาแล้วนามาปรับปรุ งตาม
คาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
2) น าแบบทดสอบไปประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ งเนือ้ หา ความเหมาะสมของ
ภาษาโดยให้ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่า น ประเมิ น พร้อ มทั้ง ให้ข ้อ เสนอและปรับ ปรุ ง โดยเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือมี วุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบวัดค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความสอดคล้อง
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนัน้ ผูว้ ิจัยดาเนินการแก้ไข
ข้อสอบตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมีคาแนะนาดังนี ้
1. แก้ไขภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบให้มีความสม่าเสมอ
2. ปรับปรุงช่องว่างในการเขียนคาตอบให้เหมาะสมกับคาตอบ
3. แก้ไขความชัดเจนของตาราง กราฟ และรูปภาพ
3) นาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบางปะหัน และโรงเรียนบ้านแพรกประชา
สรรค์ จานวน 40 คน
4) นากระดาษคาตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนโดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี ้
+1 คะแนน สาหรับข้อที่นกั เรียนตอบถูกหรือมีแนวโน้มที่ถกู
0 คะแนน สาหรับข้อที่นกั เรียนตอบผิด
5) นาแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าอานาจจาแนก(D) และค่าความ
ยากง่าย (PE) วิเคราะห์เป็ นรายข้อ จากสูต รของ D. R. Whitey and D. L Sabers(ล้ว น สายยศ
และ อัง คณา สายยศ, 2538, น.217-219) หลัง จากนั้น คัด เลื อ กข้อ สอบที่ มี ค่ า ความยากง่า ย
ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้ ไป จากข้อสอบจานวน 30 ข้อ คัดเลือกไว้
จานวน 20 ข้อ ได้คา่ ความยากง่ายตัง้ แต่ 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.80
6) นาคะแนนของแบบทดสอบที่คดั เลือกไว้มาหาค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับจากสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชื่อมั่น 0.93
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เมื่ อ ได้ผ ลการวิเคราะห์คุณ ภาพแล้ว ได้แ บบทดสอบวัด ทัก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์จ านวน 20 ข้อ เป็ นข้อ สอบอัต นัย ประเภทจ ากัด ค าตอบ โดยครอบคลุม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ 5 ด้าน คือ ทักษะการตัง้ สมมติฐ านจานวน ทักษะการกาหนด
และควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข้อ มูล และลงข้อสรุ ป และทักษะ
การก าหนดนิ ย ามเชิ งปฏิ บัติ ก าร จ านวนทัก ษะละ 4 ข้อ ซึ่ง น าไปใช้ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่างโดยทาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกัน
ตาราง 6 แสดงการจัดทาเครื่องมือสาหรับวิจยั
เครื่องมือ
1. บทปฏิบัติการ
ที่เน้น
แบบจาลองเป็ น
ฐาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้กบั กลุม่
ตัวอย่างนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
3 จานวน 20 คน

ลักษณะ
บทปฏิบตั ิการจานวน
4 บทปฏิบตั ิการ ได้แก่
1) ความสัมพันธ์ V I
R 2) ความต้านทาน
3) วงจรอนุกรม
พืน้ ฐาน
4) วงจรขนานพืน้ ฐาน
2. คู่มือครูบท
เพื่อใช้กบั กลุม่
แผนจัดการเรียนรูท้ ่ี
ปฏิบัติการที่เน้น ตัวอย่างนักเรียน เน้นแบบจาลองเป็ น
แบบจาลองเป็ น ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ฐานจานวน 4 แผน
ฐาน
3 จานวน 20 คน
3.แบบทดสอบ เพื่อใช้วดั
แบบทดสอบแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ปรนัย 4 ตัวเลือก
ทางการเรียน
เรียนก่อน-หลังการ จานวน 20 ข้อ
ได้รบั การจัดการ คะแนนเต็ม 20
เรียนรู ้ ของกลุม่
คะแนน
ตัวอย่าง

การตรวจสอบคุณภาพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ได้คา่ ระหว่าง 0.60-1.00

ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ได้คา่ ระหว่าง 0.60-1.00
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ได้คา่ ระหว่าง 0.60-1.00
- ความยากง่าย 0.20-0.80
- อานาจจาแนก 0.20-0.64
- ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ 0.86
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ตาราง 6 (ต่อ)
เครื่องมือ

วัตถุประสงค์

4. แบบทดสอบวัด ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
ทักษะ
ของกลุม่ ตัวอย่าง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ลักษณะ

การตรวจสอบคุณภาพ

คะแนนเต็ม 20 - ผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน
คะแนน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ได้
ค่าระหว่าง 0.60-1.00
- ความยากง่าย 0.20-0.80
- อานาจจาแนก 0.20-0.80
- ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ 0.93

ระยะที่ 3 ดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้านแพรก
ประชาสรรค์ ตาบลสาพะเนียง อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้าน
แพรกประชาสรรค์ ตาบลสาพะเนียง อาเภอพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค
เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวนนักเรียน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
selection)
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั โดยใช้ระยะเวลาทัง้ หมด 21 คาบ ซึ่งมีรายละเอียดของเวลาที่ใช้
ในแต่ละกิจกรรม ดังแสดงในตาราง 7
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ตาราง 7 ระยะเวลาในการวิจยั
สัปดาห์
กิจกรรม
ที่
1
ทดสอบก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้ บูรณาการ
2
ความสัมพันธ์ระหว่าง V I และ R
3
ความต้านทานไฟฟ้า
4
วงจรไฟฟ้าอนุกรมพืน้ ฐาน
5
วงจรไฟฟ้าขนานพืน้ ฐาน
6
- ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยการทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณา
การชุดเดียวกับก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู ้
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทปฏิบตั ิการ
รวม

เวลาที่ใช้
(คาบ)
2

4
4
4
4
2

1
21

เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจัย
เนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สาระการเรียนรูท้ ่ี 5 พลังงาน มาตรฐาน
ว 5.1 ม.3/2-3 ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) ผูว้ ิจยั ใช้
รู ป แบบการทดลองแบบหนึ่ ง กลุ่ม ทดสอบก่ อ นและหลัง การทดลอง (One-group pretest –
posttest design) ดังตาราง 8
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ตาราง 8 แบบแผนการทดลอง
ตัวอย่าง
E

ทดสอบก่อน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน กลุม่ ตัวอย่าง
T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน
X
แทน การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
T2
แทน การทดสอบหลังเรียน
ขั้นตอนดาเนินการทดลอง
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ก่อ นท าการทดลองให้นัก เรีย นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการจานวน 2 คาบ
แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เป็ นคะแนนก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู ้
2. ชีแ้ จงรายละเอียดและวิธีการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลอง
เป็ นฐานเรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น เพื่อให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง
3. ดาเนินการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิ บัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ ง
ไฟฟ้าเบือ้ งต้น ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบปฏิบตั ิการผสมผสาน
กับการใช้แบบจาลองเป็ นฐาน จานวน 16 คาบ โดยมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบตั ิการ
ทดลอง ตรวจรายงานผลการทดลองรายบุคคล และตรวจคาถามท้ายบทหลังจากการจัดการเรียนรู ้
จบในแต่ละบท
4. หลังจากการจัดการเรียนรู เ้ รียบร้อ ยแล้ว ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู ส้ กึ ที่มี
ต่ อ การจั ด การเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐานจ านวน 1 คาบ และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณา
การ โดยใช้เวลา 2 คาบ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้หลังได้รบั การจัดการเรียนรู ้
5. น าคะแนนที่ ไ ด้จ ากการท าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการของนักเรียน ก่อนและหลังได้รบั
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การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป

ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั นี ้
1. สถิติพรรณนา ได้แก่
1.1 ร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.3 การวิเคราะห์คา่ ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
1.4 วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบประเมินเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
2. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ ผสมหรือบูรณาการก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรู ้ โดยใช้การทดสอบค่าที (ttest for dependent samples)
2.2 เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ ผสมหรือบูรณาการกับเกณฑ์รอ้ ยละ 60 โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for One
sample)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการสร้างบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานเรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น
ตอนที่ 2 ผลการใช้บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ งไฟฟ้าเบือ้ งต้น ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อ นและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น
2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นกับเกณฑ์ท่กี าหนด
2.3 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อ นและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น
2.4 การเปรีย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ทั้ง รายด้า นและ
ภาพรวม หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ น
ฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นกับเกณฑ์ท่กี าหนด

สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ การแปลความในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาการทดลองดังนี ้
𝑥̅
แทน คะแนนเฉลี่ย(Mean)
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน การทดสอบสถิติ
*
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
**
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significance)
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
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ตอนที่ 1 ผลการสร้างบทปฏิบัตกิ ารทีเ่ น้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้ า
เบือ้ งต้น
จากการน าบทปฏิ บัติ ก ารเสนอต่อ ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้อง(Index of Consistency, IOC) เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน พบว่า บทปฏิบตั ิการมีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้องในแต่ละบทปฏิบตั ิการดังตาราง 9
ตาราง 9 ดัชนีความสอดคล้องในแต่ละบทปฏิบตั ิการ

ประเด็นพิจารณา
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้ และผลการเรียนรูท้ ่ีคาดหวัง
1.1 เนือ้ หาสาระมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทปฏิบตั ิการที่
เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
1.2 เนือ้ หาสาระมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ และผลการ
เรียนรูท้ ่คี าดหวัง
1.3 กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทปฏิบตั ิการด้วยตนเอง
1.4 กิ จกรรมในบทปฏิบตั ิการสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู แ้ ละผล
การเรียนรูท้ ่คี าดหวัง
2. เนือ้ หา สาระการเรียนรู ้
2.1 ปริมาณเนือ้ หาเหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนดให้
2.2 คาถามมีความสอดคล้องกับเนือ้ หาการเรียน
2.3 เนือ้ หามีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 ลาดับเนือ้ หามีความเหมาะสม
2.5 ภาพประกอบมีความน่าสนใจ
2.6 เนือ้ หามีความเหมาะสมกับระดับชัน้ ของนักเรียน
2.7 เนือ้ หามีความกระชับ ครอบคลุมเนือ้ หา มีความน่าสนใจ
2.8 บทปฏิบตั ิการมีการกาหนดจุดประสงค์ และวิธีการใช้บท
ปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน

IOC

แปลผล

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 9 (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ
3.2 ลาดับเนือ้ หามีลาดับขัน้ ตอนต่อเนื่อง
3.3 กิจกรรมในบทปฏิบตั ิการมีความสอดคล้องกับเรื่องที่สอน
3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับนักเรียน
3.5 กิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นให้นกั เรียน ฝึ กปฏิบตั ิและเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 กิจกรรมการเรียนรูเ้ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ
3.7 ในกิ จ กรรมการเรียนรู ้ นัก เรีย นได้ใช้กระบวนการฝึ กแก้ปั ญ หา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมความรอบรู ้
4. การนาไปใช้
4.1 บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานเหมาะสมต่อการนาไปใช้
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
4.2 บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน มีความสะดวกต่อการ
นาไปใช้ สาหรับครูผสู้ อน
4.3 บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน สามารถฝึ กทักษะการ
เรียนรู ้ และสามารถให้นกั เรียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4.4 บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นชุดที่สะดวกต่อการ
นามาใช้ของครูผสู้ อนและนักเรียน
4.5 มีวิธีการอธิบายการใช้บทปฏิบตั ิการให้กบั นักเรียนอย่างชัดเจน
นักเรียนสามารถนาไปใช้เรียนได้

IOC

แปลผล

1.00
0.60
0.80
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

0.60

สอดคล้อง

0.60

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

0.60

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง
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จากตาราง 9 ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งในแต่ล ะด้านของบทปฏิ บัติ ก าร จะเห็ น ว่าบท
ปฏิบตั ิการที่สร้างขึน้ มีดชั นีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่าบทปฏิบตั ิการที่สร้างขึน้
มี จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนือ้ หา สาระการเรียนรู ้ กิ จ กรรมการสอนและการนาไปใช้ เมื่ อ นาบท
ปฏิบัติ การไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน พบว่านักเรียนสามารถ
ดาเนินการตาบทปฏิบตั ิการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตอนที่ 2 ผลการใช้บทปฏิบัตกิ ารทีเ่ น้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้ าเบือ้ งต้น
ทีส่ ่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น
ตาราง 10 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น
หลังเรียน
S.D.
𝑥̅
3.50
0.76

t

p

19

ก่อนเรียน
𝑥̅ S.D.
1.90 0.78

8.43**

.00

20

19

2.75

0.85

4.90

0.78

8.83**

.00

20

19

3.10

0.78

5.40

0.82

10.51**

.00

รายการ

n

df

1. ด้านการ
ประยุกต์ใช้
(Applying)
2. ด้านวิเคราะห์
(Analyzing)
3. ด้านประเมินค่า
(Evaluation)
ภาพรวม

20

20

19

7.70

2.16

** p < .01

13.80

2.11

11.785* .00
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จากตาราง 10 พบว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ร ับ การจั ด การเรี ย นรู ้ด ้ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เ น้น
แบบจ าลองเป็ นฐานมี คะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนหลังเรีย นสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2.2 การเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นกับเกณฑ์ท่กี าหนด
ตาราง 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ย
บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นกับเกณฑ์ท่กี าหนด

รายการ
1. ด้านการประยุกต์ใช้
(Applying)
2. ด้านวิเคราะห์
(Analyzing)
3. ด้านประเมินค่า
(Evaluation)
ภาพรวม

p

เกณฑ์

19

หลังเรียน
t
S.D.
𝑥̅
3.50 0.76 3.24**

.00

20

19

4.90

0.78 3.97**

.00

20

19

5.40

0.82 3.27**

.00

20

19

13.80 2.11 3.80**

.00

3.00
(ร้อยละ60)
4.20
(ร้อยละ60)
4.8
(ร้อยละ60)
12.00
(ร้อยละ60)

n

df

20

**p < .01
จากตาราง 11 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ร ับ การจั ด การเรีย นรู ด้ ้ ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น
แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ งไฟฟ้าเบือ้ งต้นมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ท่กี าหนดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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2.3 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น
ตาราง 12 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น

19

ก่อนเรียน
S.D.
𝑥̅
0.50 0.60

หลังเรียน
S.D.
𝑥̅
3.25 0.78

12.72** .00

20

19

0.60

0.59

2.70

0.47

16.99** .00

20

19

0.80

0.61

2.85

1.08

8.34**

.00

20
20

19
19

0.35
1.20

0.48
0.76

2.35
2.90

0.98
0.91

8.71**
7.76**

.00
.00

20

19

3.45

1.73

14.00

3.19

19.52** .00

รายการ

n

df

ทักษะการ
ตัง้ สมมติฐาน
ทักษะนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการ
ทักษะการกาหนดตัว
แปร
ทักษะการทดลอง
ทักษะการ
ตีความหมาย และ
ลงข้อสรุป
ภาพรวม

20

t

p

**p < .01
จากตาราง 12 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ร ับ การจั ด การเรีย นรู ด้ ้ ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น
แบบจาลองเป็ นฐานมี ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ยภาพรวม และรายทักษะ
ทัง้ 5 ทักษะ คือ ทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะนิยามเชิ งปฏิบัติการ ทักษะการกาหนดตัวแปร
ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมาย และลงข้อสรุ ป สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01
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2.4 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทงั้ รายด้านและภาพรวม หลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้า
เบือ้ งต้นกับเกณฑ์ท่กี าหนด
ตาราง 13 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทงั้ รายด้านและภาพรวม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้า
เบือ้ งต้นกับเกณฑ์ท่กี าหนด(ร้อยละ 60)
รายการ

n

df

หลังเรียน
S.D.
𝑥̅

t

p

ทักษะการตัง้ สมมติฐาน

20

19

3.25

0.78 4.83**

.00

ทักษะนิยามเชิงปฏิบตั ิการ

20

19

2.70

0.47 2.85**

.00

ทักษะการกาหนดตัวแปร

20

19

2.85

1.08

1.84*

.04

ทักษะการทดลอง

20

19

2.35

0.98

-0.22

.41

ทักษะการตีความหมาย
และลงข้อสรุป

20

19

2.90

0.91 2.45**

.01

20

19

14.00 3.19 2.79**

.01

ภาพรวม

*p < .05, **p < .01

เกณฑ์
2.40
(ร้อยละ
60)
2.40
(ร้อยละ
60)
2.40
(ร้อยละ
60)
2.40
(ร้อยละ
60)
2.40
(ร้อยละ
60)
12
(ร้อยละ
60)
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จากตาราง 13 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ร ับ การจั ด การเรีย นรู ด้ ้ ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น
แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้นมี ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยในภาพรวม
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนทักษะรายด้านได้แก่
ทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะนิยามเชิงปฏิบตั ิการ และทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป มี
คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 และทักษะการกาหนดตัวแปรมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ส่วนทักษะการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดอย่างไม่มีนยั สาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนีม้ ี จุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ ง
ไฟฟ้าเบือ้ งต้นสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 2) เพื่อศึกษาผลการใช้บทปฏิบัติการที่เน้น
แบบจาลองเป็ นฐานในประเด็นดังนี ้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
1) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด (ร้อยละ 60)
3) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ ผสมหรือบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ ผสมหรือ ขัน้ บูรณาการหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด
(ร้อยละ 60)
แบบแผนที่ใช้ในการวิจยั นี ้ คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุม่ เดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน (One-Group Pretest Posttest Design) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
มีจานวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 16 คาบ คาบละ 50
นาที (ไม่รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ ง ไฟฟ้าเบือ้ งต้น ที่ผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
ด้านความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู ้ และผลการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง เนือ้ หา สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนการสอน การนาไปใช้ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้ อยูร่ ะหว่าง
0.60-1.00
2. แผนการจัด การเรียนรู ท้ ่ีเน้น เทคนิค การเรียนแบบ แบบจ าลองเป็ น ฐาน ที่ ผ่า น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ มี ค่าดัช นีความสอดคล้อ งของแผนการจัดการเรีย นรู ก้ ับ
จุดประสงค์ เนือ้ หา ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการวัดประเมินผล อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
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3. แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบปรนัย 4 ตัว เลือ ก
จานวน 20 ข้อ เพื่อใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.6
ถึง 1.00 มี ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.64
และมีคา่ ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเป็ น 0.86
4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ บู รณาการ ที่มีลกั ษณะ
เป็ นอัตนัย จานวน 20 ข้อ เพื่อใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทงั้ 5 ทักษะของนักเรียน
ได้แก่ ทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะการนิยามเชิ งปฏิบัติการ ทักษะการกาหนดและควบคุมตัว
แปร ทักษะการทดลอง และทักษะการสรุ ป และลงความเห็นจากข้อมูล มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.00มีคา่ ความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.85 ค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 และมีคา่ ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเป็ น 0.93
สถิ ติพื น้ ฐานที่ ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานได้แก่ 1) ใช้ t-test for Dependent Samples เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบท
ปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ งไฟฟ้าเบือ้ งต้นมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ใช้ t-test for One Sample
เพื่อ ตรวจสอบว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนด(ร้อยละ 60)

สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้างบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
จากการนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อ พิจ ารณาความสอดคล้อ งเชิ ง
เนือ้ หา โดยใช้แบบประเมินวัดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) เป็ นเกณฑ์ใน
การประเมิน พบว่าบทปฏิบตั ิการมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องในแต่ละด้านอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
ตอนที่ 2 ผลการใช้บ ทปฏิ บัติ การที่ เน้น แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ งไฟฟ้าเบื อ้ งต้น เพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
2.1 นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ ภาพรวมและรายด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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2.2 นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทัง้ ภาพรวมและรายด้าน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2.3 นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
พบว่านักเรียนมี ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทงั้ ภาพรวมและรายด้าน หลังเรียนสูงก่อ น
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2.4 นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
พบว่านักเรียนมี ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ในด้านทักษะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ทักษะการตัง้ สมมติฐาน
ทักษะการนิ ย ามเชิ งปฏิ บัติ ก าร และทัก ษะการตี ค วามหมายและลงข้อ สรุ ป นักเรีย นมี ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติท่ีระดับ
.01 และทักษะการกาหนดตัวแปรนักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกาหนดอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ในส่วนของทักษะการทดลองนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 3
ประเด็น ดังนี ้
1. บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทัง้ นี ้
เนื่องจากขัน้ ตอนการสร้างและการออกแบบบทปฏิบตั ิการนัน้ มีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ อีก
ทั้งบทปฏิ บัติ ก ารมี อ งค์ป ระกอบตามก าหนดประกอบด้ว ย เนื ้อ หา กิ จ กรรมในบทปฏิ บัติ ก าร
จุดประสงค์การเรียนรู ้ ภาพประกอบ ใบความรู ้ และแบบฝึ กหัดท้ายบทปฏิบตั ิการ บทปฏิบตั ิการนี ้
มีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของฉัตรชัย วายุวรรธนะ (2546, น.
68-69) ซึ่งได้ศึกษาผลการเรียนรู ด้ า้ นความรู ้และทักษะการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนด้วยบทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก
ฟางข้าว ผลการวิจัยพบว่า บทปฏิบัติการที่สร้างขึน้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จึง
ส่งผลให้ผลการเรียนรูด้ า้ นความรูแ้ ละทักษะกระบวนการปฏิบตั ิการทดลองวิทยาศาสตร์ห ลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และสอดคล้อง
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กับสุรุจิรา บุญเลิศ (2556, น.64) ซึ่งได้ศกึ ษาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการทดลองเสมื อนจริง เรื่อง
สารละลายกรดและเบส ผลการวิจัยพบว่า บทปฏิบัติการที่สร้างขึน้ ผ่านเกณฑ์การประเมิ นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 จึงส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
หลังเรีย นสูงกว่า ก่ อ นเรีย นอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 และมี ค วามพึง พอใจต่ อ บท
ปฏิบตั ิการในระดับมาก
2. นัก เรีย นที่ ไ ด้รบั การจัด การเรีย นรู ด้ ้ว ยบทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียน และผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด (ร้อ ยละ 60) ทัง้ นี ้
เนื่องมาจาก บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นสื่อการเรียนรูท้ ่ี มีการลาดับขึน้ ตอนการ
เรียนรูไ้ ด้แก่ โดยบทปฏิบตั ิการที่ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น 4 บทปฏิบตั ิการ ได้แก่ บทปฏิบตั ิการที่
1 ความสัมพันธ์ระหว่าง V I R บทปฏิบตั ิการที่ 2 ความต้านทาน บทปฏิบตั ิการที่ 3 วงจรอนุกรม
อย่างง่าย และบทปฏิบตั ิการที่ 4 วงจรขนานอย่างง่าย ซึ่งในแต่ละบทปฏิบัติกาจะมีกิจกรรมการ
ทดลองที่ท าให้นัก เรีย นใช้ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทัง้ 5 ทัก ษะ ได้แก่ ทัก ษะการ
ตัง้ สมมติฐาน ทักษะการนิยามเชิ งปฏิบัติการ ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
ทดลองและทักษะการสรุ ปและตีความหมายจากข้อมูล พร้อ มทัง้ ในแต่ละบทปฏิบัติการยังมีใบ
ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับเนือ้ หา และแบบฝึ กหัดท้ายบทปฏิบตั ิการในแต่ละบท ทาให้นกั เรียนสามารถ
พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับ อัม พร กรุ ดวงษ์ (2548, น. 132-133) ที่ ได้
พัฒนาบทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “พลังงานความร้อน” สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
จัง หวัด นครปฐม ซึ่ง ผลการวิ จั ย พบว่า นัก เรีย นที่ เรีย นด้ว ยบทปฏิ บัติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ ง
“พลังงานความร้อน” มีการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ดา้ นความรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียน
สูงกว่า ระดับ ดี และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ พรยมล บัว คี รี (2546, น. 98) ที่ ไ ด้พัฒ นาบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ซึ่งผล
การวิจบั พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร มีผลการ
เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ดา้ นความรู ก้ ่อ นเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ี
ระดับ .05 และผลการเรียนรู ด้ า้ นความรู ห้ ลังเรียนด้วยบทปฏิ บัติการวิทยาศาสตร์เมื่ อ เทียบกับ
เกณฑ์ระดับ ดี และสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ ปวีนันทร์ รังแก้ว (2559, น. 63) ที่ ได้พัฒ นาบท
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเพาะเนือ้ เยื่อพืช สาหรับนั กเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรีย นด้วยบทปฏิ บัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อ ง การเพาะเนือ้ เยื่อ พื ช มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
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.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา ควัฒน์กุล (2558, น. 42-55) ที่ได้ศึกษา ผลการเรียนรู ้
วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการเรียนรู โ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เพื่อ พัฒนามโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้า งแบบจ าลองทางวิท ยาศาสตร์ สาหรับ นัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานสูงกว่าการเรียนรูแ้ บบ
ปกติ และมโนทัศน์ หลังเรียนด้วยการจัดการเรีย นรู โ้ ดยใช้แบบจาลองสูงกว่าก่อ นเรีย นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ในส่วนของขัน้ ตอนการจัดเรียนการสอนด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
ประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 5 ขัน้ ตอนคือ 1. ขัน้ มุ่งปรากฏการณ์และคาถาม
(Phenomenon and Question) 2. ขัน้ สร้างแบบจาลองเบือ้ งต้น(Produce basic model) 3.ขัน้ นา
แบบจาลองไปใช้(Test model) 4. ขัน้ ปรับปรุงแบบจาลอง(Develop model) และ 5. ขัน้ นาเสนอ
และขยายแบบจาลอง(Elaborate model) แต่สาหรับขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนที่ผวู้ ิจยั คิดว่า
ส่งผลต่อ คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนมากที่สุดคื อ ขัน้ มุ่งปรากฏการณ์แ ละคาถาม และขั้น
นาไปใช้ ในส่วนของขัน้ มุ่งปรากฏการณ์และคาถามนัน้ เป็ นขัน้ นาเข้าสูบ่ ทเรียนด้วยปรากฏการณ์ท่ี
น่าสนใจ ทาให้นกั เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน ซึ่งสอดคล้อ งกับ ทิศนา แขมมณี (2555, น. 38) ที่
กล่าวว่า ตัวอย่างที่ให้ควรเป็ นตัวอย่างที่น่าสนใจและท้าทายความคิดความสามารถของนักเรียน
ไม่ ย ากหรือ ง่า ยจนเกิ น ไป และตัว อย่า งที่ ให้ค วรมี ค วามหลากหลายและครอบคลุม ลัก ษณะ
องค์ป ระกอบส าคัญ สองมโนทัศน์ แนวคิด หลักการนั้น นอกจากนัน้ การตัง้ ประเด็ นค าถามให้
นักเรียนได้คิดค้นหาคาตอบจากตัวอย่างที่ให้ ก็มีความสาคัญอย่างมาก การตัง้ ประเด็นคาถามที่
ตรงจุด ตรงประเด็น และมีลกั ษณะที่ทา้ ทายความคิด จะช่วยจูงใจให้นักเรียนอยากคิด อยากหา
คาตอบ และอยากเรียนรูเ้ พิ่ม ส่วนขัน้ นาไปใช้ นักเรียนมีการทางานเป็ นกลุม่ แลกเปลี่ ยนความคิด
กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และนาแบบจาลองที่สร้างขึน้ ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้อ งกับ ทิศนา
แขมมณี (2555, น. 25) ซึ่งกล่าวว่า การทดลองเป็ นวิธีการที่ช่วยมุ่งให้นกั เรียนรายบุคคลหรือราย
กลุ่มเกิ ดการเรียนรู โ้ ดยการเห็นผลประจักษ์ชัดจากการคิดและการกระทาของตนเอง ทาให้การ
เรียนรูน้ นั้ ตรงกับความจริง มีความหมายสาหรับนักเรียนและจาได้นาน
นอกจากนีใ้ นขัน้ นาแบบจาลองไปใช้ เป็ นขัน้ ที่นกั เรียนนาแบบจาลองที่สร้างขึน้ ไปทดลอง
ใช้กับสถานการณ์ โดยครู ผสู้ อน มีบทบาทคอยช่วยแนะนา ช่วยเหลือ นักเรียนระหว่างนักเรียนทา
กิ จ กรรม ส่งผลให้นักเรีย นมี ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ ครู เข้าใจเนื อ้ หามากขึน้ สนุกสนานในการท า
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กิจกรรม ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้น
แบบจาลองเป็ นฐาน ดังนี ้
“รูส้ กึ สนุก ตืน่ เต้น ชอบมาก ได้ความรูเ้ ยอะ ไม่เคยทาแบบนีม้ าก่อน”
นักเรียนคนที่ 1
“สนุกดีคะ สามารถเอาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ แถมเป็ นเรือ่ งทีง่ ่ายและสนุก ได้ทดลอง
ได้รบั อะไรหลายอย่าง”
นักเรียนคนที่ 2
“ได้รูพ้ นื ้ ฐานของไฟฟ้า และรับความสนุกจากการทดลอง”
นักเรียนคนที่ 3
จากตัวอย่างความคิ ดเห็ นของนักเรียนพบว่า ความสัมพันธ์ท่ี ดีระหว่างครู ผูส้ อนและ
นักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ภารดี
ภัก ดี โยธิ น (2560, น. 132-133) ซึ่งได้ศึกษาปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ ความสุข ในการเรีย น ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สังกัด
ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างครู ผูส้ อนกับ นักเรียนมี ความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
3. นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานมีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียน และผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด (ร้อ ยละ 60)
ทัง้ นีเ้ นื่องมาจาก การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นการจัดการ
เรียนรู ท้ ่ีมุ่งให้นักเรีย นได้ใช้ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ทัก ษะการ
ตัง้ สมมติฐาน ทักษะการนิยามเชิ งปฏิบัติการ ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
ทดลองและทักษะการสรุ ปและตีความหมายจากข้อมูล ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้คิด
วางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่องสมาชิกภายในกลุม่ โดยมี ครูผสู้ อนคอยให้คาปรึกษาและแนะนา ซึ่ง
ส่งผลให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ สกล ขุ
ขันธิ น (2553, น. 102) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบาบัดนา้ เสียแบบใช้ออกซิเจน เพื่อพัฒนา
บทปฏิบัติการ เรื่อง การบาบัดนา้ เสีย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนภัทรพิทยา
จารย์ ซึ่ง ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ เรื่อ ง การบาบัดนา้ เสีย มี ค่าเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธนวรรณ โสมน้อ ย (2548, น. 78) ที่ ได้พัฒ นาบท
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ปฏิบัติการเรื่อง การใช้จุลินทรีย ์ในการย่อ ยสลายสียอ้ มผ้า สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบตั ิการเรื่อง การใช้จุลนิ ทรียใ์ นการย่อยสลายสียอ้ มผ้า
มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ.
01 และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ อรทัย ศรีส มชั ย (2547, น. 71) ได้พั ฒ นาบทปฏิ บัติ ก าร
สิ่งแวดล้อมศึก ษาในโรงเรียน โดยบทปฏิบัติการสิ่งแวดล้อ มศึกษาในโรงเรีย น ได้ศึก ษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบท
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน มี ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
การที่ นัก เรีย นได้ล งมื อ ปฏิ บัติ ด ้วยตนเอง ท าให้นัก เรีย นได้ฝึ กทักษะการสังเกต การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็ นการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอีกด้วย ขณะที่นกั เรียนทา
การทดลอง ผูส้ อนจะต้องดูแล และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพราะจะช่วยอธิบายเนือ้ หาในส่วนที่
นัก เรีย นไม่ เข้าใจ และช่ วยแก้ปั ญ หาของนัก เรีย นได้ ส่งผลให้นัก เรีย นสามารถพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีย่งิ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2555, น. 28) ซึ่งกล่าว
ว่า สอนโดยการทดลองเป็ นวิธีสอนที่นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้
พิสจู น์ ทดสอบ และเห็นผลประจักษ์ดว้ ยตนเอง จึงเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี มีความเข้าใจ และจดจาการ
เรียนรูน้ นั้ ได้นาน นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ จานวนมาก เช่น
ทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการแสวงหาความรู ้ ทักษะกระบวนการคิด และทักษะ
กระบวนการกลุม่ รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาลักษณะนิสยั ใฝ่ รู ้ อีกทัง้ นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมมาก จะทา
ให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้
ในทักษะการทดลอง เป็ นทักษะที่ตอ้ งใช้ทกั ษะอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งตรงกับ ทิศนา แขมมณี
(2555, น. 27) ที่ ก ล่า วว่า นัก เรีย นจะเรีย นรู ใ้ นรู ป แบบการทดลองได้ดี หากนัก เรีย นมี ทัก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ท่ี จาเป็ น ผู้ส อนจึงควรฝึ ก ฝนทักษะดังกล่าวให้นัก เรียน ก่ อ นให้
นัก เรีย นท าการทดลอง หรือ ไม่ ก็ ต ้อ งฝึ ก ไปพร้อ มๆ กัน ดัง นั้น หากนัก เรีย นไม่ มี ป ระสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการทดลอง หรือมี ประสบการณ์เกี่ยวกับการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์นอ้ ย ดังนัน้ การพัฒนาทักษะการทดลองจึงเป็ นไปได้ยากในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งเมื่อ
สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนไม่มี
ประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์นอ้ ย
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
1.1 บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานที่ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมเพื่ อ ส่งเสริม ให้นัก เรีย นมี ผลสัมฤทธิ์ ท างกรเรีย น และทัก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ท่ี ดี ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม ครู ผู้ส อนควรตรวจสอบความรู พ้ ื ้น ฐานเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2 การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐานนักเรียนได้ลงมื อ
ปฏิบตั ิกิจกรรมทุกคาบ เช่น การต่อหลอดไฟ การต่อโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ การอ่านค่าจากโวลต์
มิเตอร์ แอมมิเตอร์ การวางแผนการทดลอง การสรุ ปผล เป็ นต้น ซึ่งต้อ งใช้ระยะเวลามาก ดังนัน้
ครูผสู้ อนควรวางแผน และออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา
1.3 การจัดการเรียนการสอนด้วยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน ครู ผสู้ อน
ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอสาหรับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อ ให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
1.4 การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นการจัดการ
เรียนรูแ้ บบกลุม่ ครูผสู้ อนควรจัดกลุม่ นักเรียนแบบคละความสามารถ และกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิด
การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทางานเป็ นทีมของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจเกี่ ยวกับบทปฏิบตั ิการในแต่ละบท เพื่อ ตรวจสอบผล
การจัดการจัดการเรียนรู ้
2.2 ควรศึ ก ษาผลการใช้ บ ทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้ น แบบจ าลองเป็ นฐานที่ พั ฒ นา
ความสามารถด้า นอื่ น ๆ เช่ น เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เนื่ อ งจากระหว่ า งการทดลองผู้วิ จั ย
สังเกตเห็นความกระตือรือร้นของนักเรียน และความสนุกสนานในขณะทดลอง
2.3 ควรศึ ก ษาผลการใช้บ ทปฏิ บั ติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐาน ในด้า นการ
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการใช้บทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลอง
เป็ นฐาน
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย

82

รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองนา
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์โอภาส สุขหวาน
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์เพ็ญจันทร์ นาคะรังสี
ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3) สอนวิชาฟิ สกิ ส์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
4. อาจารย์อษั ฎายุธ จินพล
ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3) สอนวิชาฟิ สกิ ส์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
5. อาจารย์ไพฑูรย์ ธิราพืช
ข้าราชการบานาญ อดีตครูชานาญการพิเศษ (คศ.3) สอนวิชาฟิ สกิ ส์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
1. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ตัวอย่างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ไฟฟ้ าเบือ้ งต้น
คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนีม้ ีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
เวลา 60 นาที
2. เขียน ชื่อ – นามสกุล ชัน้ เลขที่ วิชาที่สอบ วันที่สอบ ด้วยปากกาลงในกระดาษคาตอบ
3. ให้เลือกคาตอบที่ถกู ต้องเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
4. หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบคาตอบเดิมให้สะอาดแล้วจึงเลือกตัวเลือกใหม่
ข้อที่

1.

2.

3.

ข้อคาถาม

พฤติกรรม
ด้านพุทธิ
พิสัย
จากรูป กาหนดให้ความต้านทาน R1 = 1 โอห์ม, R2 = 2 โอห์ม และ R3 = 3 โอห์ม จงหา นาไปใช้
ความต้านทานรวมของวงจร
1) 0.55 Ω
2) 1.00 Ω
V= 12 V
3) 5.00 Ω
4) 6.00 Ω
เฉลย ข้อ 4
วิเคราะห์
วัสดุสองชนิด คือ A และ B วัสดุ A มีความยาวมากกว่าวัสดุ B แต่วสั ดุ B
มีพนื ้ ที่หน้าตัดมากกว่าวัสดุ A ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) วัสดุ A มีความต้านทานมากกว่าวัสดุ B
2) วัสดุ B มีความต้านทานมากกว่าวัสดุ A
3) วัสดุ A และ B มีความต้านทานเท่ากัน
4) ไม่สามารถสรุปได้
เฉลย ข้อ 4
ในการต่อตัวต้านทาน 2 ตัว และต้อ งการให้ความต้านทานรวมมากกว่าความต้านทาน ประเมิน
ค่า
ของตัวต้านทานใดตัวหนึ่ง นักเรียนต้องต่อตัวต้านทานอย่างไร
1) ต่อแบบอนุกรม 2) ต่อแบบขนาน 3) ต่อแบบผสม4) ต่อแบบวีท สโตน บริดจ์
เฉลย ข้อ 1
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ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้ าเบือ้ งต้น
คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางนีม้ ีลกั ษณะเป็ นแบบอัตนัยเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
เวลา 60 นาที
2. เขียน ชื่อ – นามสกุล ชัน้ เลขที่ วิชาที่สอบ วันที่สอบ ด้วยปากกาลงในกระดาษคาตอบ
3. ให้นกั เรียนเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้ โดยคาตอบจะต้องสอดคล้องกับข้อคาถาม
ข้อ
ที่
1.

2.
3.

4.

ข้อคาถาม

ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน

ทดลองนาลวดตัวนาที่ทาด้วยโลหะชนิดเดียวกัน จานวน 3 เส้น ซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากัน แต่ความยาวต่างกันเป็ น 1 เมตร, 2 เมตร และ 3 เมตร
ตามลาดับ แล้วทดลองต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ แล้ววัดค่ากระแสไฟฟ้า
กรณีละ 3 ครัง้ หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกัน กรณีดงั กล่าวถ้านักเรียนเป็ นผูท้ ดลอง
นักเรียนจะตัง้ สมมติฐานว่าอย่างไร
เงินเป็ นตัวนาไฟฟ้า คาว่า “ตัวนาไฟฟ้า” ควรนิยามอย่างไร จึงจะสังเกตและวัดได้ ทักษะการนิยาม
เชิงปฏิบัติการ
ตรงกัน
ทักษะการ
นักเรียนทาการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ระหว่างลวดตัวนาและ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนา โดยใช้ลวดตัวนาชนิดเดียวกัน พืน้ ที่หน้าตัดและ กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร
ความยาวเท่ากัน จานวน 3 เส้น แต่ให้ความต่างศักย์ระหว่างปลายลวดตัวนา
ต่างกัน ทาการวัดการทดลองวัดกระแสไฟฟ้า 3 ครัง้ จากข้อความดังกล่าว จงระบุ
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
ทักษะการ
นักวิทยาศาสตร์สงั เกตว่า “ถ้าเพิ่มความต่างศักย์กบั ลวดตัวนาจะทาให้
ทดลอง
กระแสไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึน้ ”
4.1 ถ้านักเรียนเป็ นนักวิทยาศาสตร์คนนัน้ นักเรียนจะออกแบบการทดลอง
อย่างไร
4.2 จะใช้วสั ดุอุปกรณ์ประกอบการทดลองอะไรบ้าง
4.3 รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินการทดลองเป็ นอย่างไร
4.4 การบันทึกผลการทดลองควรออกแบบอย่างไร
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ข้อ
ที่
5.

ทักษะ
ข้อคาถาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ทักษะการ
จงศึกษาข้อมูลในตารางที่แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนา โดยใช้
ตีความหมาย
จานวนถ่านไฟฉายที่ตา่ งกัน แล้วตอบคาถามในข้อ 5.1.1-5.1.2
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป

5.1จานวนถ่านไฟฉาย 2 ก้อน อ่านกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนาได้เท่าใด
5.2 จากข้อมูลข้างต้นลงข้อสรุปได้วา่ อย่างไร
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ภาคผนวก ค
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตาราง 14 แสดงค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ค่าความยากง่า ย (p) ค่าอ านาจ
จาแนก (r) รายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ตาราง 15 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทปฏิบตั ิการที่เน้น
แบบจาลองเป็ นฐาน
3. ตาราง 16 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าอานาจจาแนก (t) ของแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ตาราง 17 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อ นและหลังเรียน ด้วยบท
ปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
5. ตาราง 18 ผลการประเมิ น แผนการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี เน้น แบบจ าลองเป็ นฐานโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. ตาราง 19 การวางแผนและออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. ตาราง 20 การวางแผนและออกข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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การหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินผล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตาราง 14 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อ
ที่

ผลการประเมินของ
ค่าความ
ผลการ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม IOC
ยากง่าย
ประเมิน
(p)
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.45
2 1 1 1 1 1
4
1.00 สอดคล้อง
0.29
3 1 1 0 1 1
4
0.80 สอดคล้อง
0.49
4 1 1 0 1 1
4
0.80 สอดคล้อง
0.32
5 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.73
6 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.29
7 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.66
8 1 0 1 1 1
4
0.80 สอดคล้อง
0.41
9 1 1 1 0 1
4
0.80 สอดคล้อง
0.44
10 1 1 1 1 0
4
0.80 สอดคล้อง
0.66
11 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.34
12 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.68
13 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.63
14 1 1 1 1 0
4
0.80 สอดคล้อง
0.71
15 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.44
16 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.80
17 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.20
18 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.41
19 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.76
20 1 1 1 1 1
5
1.00 สอดคล้อง
0.61
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.86

ค่าอานาจ
จาแนก (r)
0.45
0.24
0.64
0.40
0.44
0.34
0.25
0.35
0.41
0.25
0.26
0.42
0.50
0.38
0.41
0.22
0.30
0.45
0.30
0.54
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ตาราง 15 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ก่อนเรียน (คะแนน)
5
9
7
6
7
6
8
10
7
5
5
8
7
8
10
10
13
8
5
10

หลังเรียน (คะแนน)
12
12
13
12
13
14
12
15
14
12
16
12
13
16
14
16
17
14
15
14
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2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตาราง 16 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข้อ
ที่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
1 2 3 4 5
1. ทักษะการตัง้ สมมติฐาน
1 1 1 0 1 1
4
2 1 1 1 1 1
5
3 1 1 1 1 1
5
4 1 1 1 1 1
5
2. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
1 1 1 1 1 1
5
2 1 1 1 1 1
5
3 0 1 1 1 1
4
4 0 1 1 1 1
4
3. ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ
1 1 1 1 1 1
5
2 1 1 1 1 1
5
3 1 1 1 1 1
5
4 0 1 1 1 1
4
4. ทักษะการทดลอง
1 1 1 1 1 1
5
2 0 0 1 1 1
3
3 1 1 1 1 1
5
4 1 1 1 1 1
5

IOC

ผลการ
ประเมิน

อานาจ
จาแนก
(r)

ค่า
ความยาก
ง่าย(P)

0.80
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.40
0.40
0.20
0.20

0.80
0.60
0.80
0.75

1.00
1.00
0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.40
0.20
0.60
0.60

0.20
0.75
0.60
0.60

1.00
1.00
1.00
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.20
0.30
0.30
0.40

0.80
0.75
0.45
0.70

1.00
0.60
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.70
0.80
0.20
0.60

0.35
0.50
0.40
0.60
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้อ
ที่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
รวม
1 2 3 4 5
5. ทักษะการตีความและสรุปผล
1 1 1 1 1 1 5
2 1 1 0 1 0 3
3 1 1 1 1 1 4
4 1 1 1 1 1 5

IOC

1.00
0.60
0.80
1.00

ผลการ
ประเมิน

อานาจ
จาแนก
(r)

ค่า
ความยาก
ง่าย(P)

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.30
0.70
0.60
0.60

0.75
0.65
0.80
0.60

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ น 0.93
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ตาราง 17 คะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ด้วยบทปฏิบตั ิการที่เน้น
แบบจาลองเป็ นฐาน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ก่อนเรียน (คะแนน)
0
3
4
4
3
4
5
6
2
6
4
1
5
5
4
4
3
10
0
4

หลังเรียน (คะแนน)
10
12
13
10
15
14
14
19
11
16
16
10
13
16
19
16
18
18
10
18
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ตาราง 18 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่เี น้นแบบจาลองเป็ นฐานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
1. หน่วยการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
2. แผนการจัดการเรียนรู ส้ อดคล้องสัมพันธ์กบั หน่วย
การเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้
3. แผนการจัดการเรียนรูม้ ีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนมีความสัมพันธ์กนั
4. การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
5. จุดประสงค์การเรียนรูม้ ีความชัดเจนครอบคลุม
เนือ้ หาสาระ
6. จุดประสงค์การเรียนรูพ้ ฒ
ั นานักเรียนด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. กาหนดเนือ้ หาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
8. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
เนือ้ หาสาระและระดับชัน้ ของนักเรียน
9. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน
11. กิจกรรมเน้นให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริง
12. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนือ้ หาสาระ
13. นักเรียนได้ใช้ส่อื และแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
14. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC
1 2 3 4 5

แปลผล

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 0 1 0 1

5
3

1.00 สอดคล้อง
0.60 สอดคล้อง

1 0 1 0 1

3

0.60 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 0 1 0 1

5
3

1.00 สอดคล้อง
0.60 สอดคล้อง
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ตาราง 18 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
1. หน่วยการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
2. แผนการจัดการเรียนรู ส้ อดคล้องสัมพันธ์กบั หน่วย
การเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้
3. แผนการจัดการเรียนรูม้ ีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนมีความสัมพันธ์กนั
4. การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
5. จุดประสงค์การเรียนรูม้ ีความชัดเจนครอบคลุม
เนือ้ หาสาระ
6. จุดประสงค์การเรียนรูพ้ ฒ
ั นานักเรียนด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. กาหนดเนือ้ หาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
8. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
เนือ้ หาสาระและระดับชัน้ ของนักเรียน
9. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน
11. กิจกรรมเน้นให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริง
12. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนือ้ หาสาระ
13. นักเรียนได้ใช้ส่อื และแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
14. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC
1 2 3 4 5

แปลผล

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 0 1 1 1

5
4

1.00 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง

1 0 1 1 1

4

0.80 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 0 1 0 1

5
3

1.00 สอดคล้อง
0.60 สอดคล้อง
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ตาราง 18 (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
1. หน่วยการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
2. แผนการจัดการเรียนรู ส้ อดคล้องสัมพันธ์กบั หน่วย
การเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้
3. แผนการจัดการเรียนรูม้ ีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนมีความสัมพันธ์กนั
4. การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
5. จุดประสงค์การเรียนรูม้ ีความชัดเจนครอบคลุม
เนือ้ หาสาระ
6. จุดประสงค์การเรียนรูพ้ ฒ
ั นานักเรียนด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. กาหนดเนือ้ หาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
8. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
เนือ้ หาสาระและระดับชัน้ ของนักเรียน
9. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน
11. กิจกรรมเน้นให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริง
12. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนือ้ หาสาระ
13. นักเรียนได้ใช้ส่อื และแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
14. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC
1 2 3 4 5

แปลผล

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 0 1
1 0 1 1 1

3
4

0.60 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง

1 0 0 1 1

3

0.60 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 0 1 1
1 1 1 1 1

4
5

0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 0 1 1 1

5
4

1.00 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง
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ตาราง 18 (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
1. หน่วยการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
2. แผนการจัดการเรียนรู ส้ อดคล้องสัมพันธ์กบั หน่วย
การเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้
3. แผนการจัดการเรียนรูม้ ีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนมีความสัมพันธ์กนั
4. การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
5. จุดประสงค์การเรียนรูม้ ีความชัดเจนครอบคลุม
เนือ้ หาสาระ
6. จุดประสงค์การเรียนรูพ้ ฒ
ั นานักเรียนด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. กาหนดเนือ้ หาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
8. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
เนือ้ หาสาระและระดับชัน้ ของนักเรียน
9. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน
11. กิจกรรมเน้นให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริง
12. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
เนือ้ หาสาระ
13. นักเรียนได้ใช้ส่อื และแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
14. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC
1 2 3 4 5

แปลผล

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 0 1

4

0.80 สอดคล้อง

1 1 1 0 1

4

0.80 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 0 1 1 1

5
4

1.00 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง

1 0 0 1 1

3

0.60 สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00 สอดคล้อง

1 1 0 1 1
1 1 1 0 1

4
4

0.80 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง

1 1 1 0 1
1 0 1 0 1

4
3

0.80 สอดคล้อง
0.60 สอดคล้อง

สาระที่

มาตรฐานที่

ตัวชีว้ ัด

ระดับพฤติกรรม(จานวนข้อ)
ลักษณะข้อสอบ
เนือ้ หา/สาระการ
เรียนรู้
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 ปรนัย อัตนัย
5
ว 5.1 เข้าใจ
- ทดลองและ
- ความต่างศักย์
- 10 14 16 40
พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง อธิบาย
กระแสไฟฟ้าและ
พลังงานกับการ
ความสัมพันธ์
ความต้านทานมี
ดารงชีวิต การเปลี่ยน ระหว่างความ
ความสัมพันธ์กนั
รูปพลังงาน
ต่างศักย์
ตามกฎของโอห์ม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้า
- การนากฎของ
สารและพลังงาน ผล ความต้านทาน โอห์มไปใช้
ของการใช้พลังงานต่อ และนาความรูไ้ ป วิเคราะห์
สิ่งมีชีวิตและ
ใช้ประโยชน์
วงจรไฟฟ้าอย่าง
สิ่งแวดล้อม มี
ง่าย
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู ้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์

ตาราง 19 การวางแผนและออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

97

98
ตาราง 20 การวางแผนและออกข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

1
2
3
4
5

ทักษะการตัง้ สมมติฐาน
ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
ทักษะการทดลอง
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

ลักษณะข้อสอบ
ปรนัย
อัตนัย
6
6
6
6
6

99

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
1. ตัวอย่างบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น
2. ตัว อย่างแบบฝึ ก หัด ท้า ยบทปฏิ บัติ ก ารที่ เน้น แบบจ าลองเป็ นฐาน เรื่อ งไฟฟ้ า
เบือ้ งต้น
2. คูม่ ือครู ประกอบด้วย
2.1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
เรื่องไฟฟ้าเบือ้ งต้น
2.2 แนวทางการตอบคาถามในบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อ ง
ไฟฟ้าเบือ้ งต้น

100

ตัวอย่างบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน เรื่องไฟฟ้ าเบือ้ งต้น
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
เรื่องไฟฟ้ าเบือ้ งต้น
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ปี การศึกษา 2560
จานวน 3 คาบ

และความต้านทานไฟฟ้า
*******************************************************************************************
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ว5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ การดารงชี วิต การเปลี่ย นรู ป พลังงาน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้ และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ตัวชีว้ ัด
ว 5.1 ม.3/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้(K)
1) อธิบายความหมายของความต่างศักย์ไฟฟ้า
2) อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้า
3) อธิบายความหมายของความต้านทาน
4) ทดลองและอธิบายวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ทักษะการคิด
2) ทักษะการสร้างแบบจาลอง
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3. สาระการเรียนรู้
ความต่างศักย์ไฟฟ้ า (Potential Differrence) คือ ความแตกต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้าของ
จุดสองจุด การหาความต่างศักย์ไฟฟ้า สามารถหาได้จากการใช้โวลต์มิเตอร์ตอ่ เข้ากับวงจรดังรูป

ภาพการต่อโวลต์มเิ ตอร์เข้ากับวงจรอย่างง่ายเพื่อวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด

แบตเตอรี่ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สาหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในครัง้ ต่อไป แบตเตอรี่มี
ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้
ตัวเลขที่แสดงบนแบตเตอรี่ แสดงถึงความต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างขัว้ บวกและขัว้
ลบของแบตเตอรี่ จากรูปจะเห็นได้ว่า แบตเตอรี่มีความต่างศักย์ระหว่างขัว้ บวกและขัว้ ลบเป็ น 1.5
โวลต์ หรือขัว้ บวกมีความต่างศักย์มากกว่าขัว้ ลบ 1.5 โวลต์

กระแสไฟฟ้า เกิดขึน้ เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่หรือถ่ายโอนในตัวนา นัน้ คือ ประจุไฟฟ้า
บวกจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่ มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปสู่ศักย์ไฟฟ้าต่ า ประจุไฟฟ้าลบจะเคลื่อ นที่จ าก
บริเวณที่มีศกั ย์ไฟฟ้าต่าไปยังบริเวณที่มีศกั ย์ไฟฟ้าสูง
ทิศของกระแสไฟฟ้าจะมี ทิศเดียวกับการเคลื่อ นที่ของประจุบ วก นัน้ คื อ กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีศกั ย์ไฟฟ้าสูงไปยังบริเวณที่มีศกั ย์ไฟฟ้าต่า
ทิศของกระแสไฟฟ้าจะมี ทิศเดียวกับการเคลื่อ นที่ของประจุบ วก นัน้ คื อ กระแสไฟฟ้า
เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีศกั ย์ไฟฟ้าสูงไปยังบริเวณที่มีศกั ย์ไฟฟ้าต่า
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ในแบตเตอรี่ขวั้ บวกจะมี ศักย์ไฟฟ้ามากกว่าขัว้ ลบ ดังนัน้ กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อ นที่จ าก
ขัว้ บวกไปยังขัว้ ลบ เมื่อศักย์ไฟฟ้าระหว่างขัว้ บอกและขัว้ ลบเท่ากัน กระแสไฟฟ้าจะหยุดเคลื่อนที่

ภาพแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

ความต้านทาน เป็ นปริมาณอย่างหนึ่งที่ตา้ นการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ เช่น การไหล
ของนา้ ผ่านท่อที่มีขนาดต่างกัน จะพบว่า ท่อเล็กมีความต้านทานมาก นา้ จึงไหลผ่านได้นอ้ ยกว่า
ท่อใหญ่ในช่วงเวลาเท่ากัน จึงกล่าวได้วา่ ท่อเล็กมีความต้านทานมาก นา้ จึงไหลผ่านได้นอ้ ย ส่วน
ท่อใหญ่มีความต้านทานน้อยนา้ จึงไหลผ่านได้มาก
ในทางไฟฟ้า วัสดุชนิดใดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้นอ้ ย จะมีความต้านทานมาก
และวัสดุท่ยี อมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากจะมีความต้านทานน้อย
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1) ขั้นมุ่งปรากฏการณ์และคาถาม (Phenomenon and Question)
1.1 ครูนาหลอดไฟ สายไฟ และถ่านไฟฉาย มาแสดงให้นกั เรียนดูและถามนักเรียนว่าสิ่งเหล่านี ้
ทาหน้าที่อะไร
1.2 ครู อ ธิ บ ายความหมายของความต่า งศัก ย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน พร้อ มทั้ง
นาเสนอแบบจาลองการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจร
1.3 ครู ตงั้ คาถามกับนักเรียนว่า จากอุปกรณ์ท่ีกาหนดให้ (หลอดไฟ สายไฟ และถ่านไฟฉาย)
ให้นกั เรียนออกแบบแบบจาลองวงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้นเพื่อ ให้หลอดไฟสว่าง วาดแบบจาลองลงใน
กระดาษที่เตรียมไว้ให้พร้อมทัง้ ให้นกั เรียนเขียนทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า
1.4 ครูตงั้ คาถามกับนักเรียนว่า จะเกิดอะไรขึน้ ถ้านักเรียนเพิ่มถ่านไฟฉายในวงจรให้เพิ่มขึน้
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2) ขั้นสร้างแบบจาลองเบือ้ งต้น (Produce basic model)
นัก เรีย นแบ่ งกลุ่ม กลุ่ม ละ 3-4 คน วาดแบบจ าลองวงจรไฟฟ้ า อย่า งง่า ยลงในกระดาษที่
กาหนดให้ พร้อมทัง้ เขียนทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า
3) ขั้นนาแบบจาลองไปใช้ (Test model)
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมื อกันต่อ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายตามรู ป แบบของแบบจาลองที่ ได้วาด
เอาไว้แล้ว สังเกตการกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร
4) ขั้นปรับปรุงแบบจาลอง (Develop model)
4.1) หากผลการทดลองของนักเรียน สอดคล้องกับแบบจาลองเบือ้ งต้นของนักเรียนให้นักเรียน
นาเสนอและขยายแบบจาลอง
4.2) หากผลการทดลองของนักเรียน ไม่สอดคล้องกับแบบจาลองเบือ้ งต้น ให้นกั เรียนปรับปรุ ง
แบบทดลองนัน้ ให้ถกู ต้อง และนาเสนอพร้อมทัง้ ขยายแบบจาลองต่อไป
5) ขั้นนาเสนอและขยายแบบจาลอง (Elaborate model)
5.1 นักเรียนนาแบบจาลองที่ได้รบั การปรับปรุงแล้วมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน นักเรียนแต่ละคน
ช่วยกันอภิปรายและสรุปเป็ นแบบจาลองที่ถกู ต้องร่วมกัน
5.2 นักเรียนแต่ละคนตอบคาถามท้ายกิจกรรม
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
1) ชุดอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย สายไฟ และหลอดไฟ
2) ใบความรูเ้ รื่องที่ 1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
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6. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
- อธิบายความหมายของ
ความต่างศักย์
- อธิบายความหมายของ
ความต้านทานไฟฟ้า
- อธิบายความหมายของ
กระแสไฟฟ้า
- อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง V I และ R
ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสร้าง
แบบจาลอง

หลักฐาน

วิธีการ

เครื่องมือวัด

คาถามท้าย ตรวจ
คาถามท้าย
กิจกรรมการ คาถามท้าย กิจกรรม
เรียนการสอน กิจกรรม
การเรียน
การสอน

คาถามท้าย ตรวจ
คาถามท้าย
กิจกรรมการ คาถามท้าย กิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรม
เรียนการสอน
การเรียน
การสอน

เกณฑ์การ
ประเมิน
นักเรียนผ่านการ
ประเมินตัง้ แต่
ระดับดีขนึ ้

นักเรียนผ่านการ
ประเมินตัง้ แต่
ระดับดีขนึ ้
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แบบประเมินใบงาน/แบบฝึ กหัด
รายการ
ดีมาก(4)
ประเมิน
1. ความถูกต้อง ถูกต้องตามหลัก
ของเนือ้ หา
วิชาตัง้ แต่รอ้ ยละ
80 ขึน้ ไป
2. ความสะอาด ทางานสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อยเป็ น
ระเบียบดีมาก
3. เวลา

ส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
11-12
8-10
5-7
3-4

ดี(3)

พอใช้(2)

ปรับปรุง(1)

ถูกต้องตามหลัก
วิชาตัง้ แต่รอ้ ยละ
60-79
ทางานค่อนข้าง
สะอาดเรียบร้อย

ถูกต้องตามหลัก
วิชาตัง้ แต่รอ้ ยละ
50-59
ทางานไม่คอ่ ย
สะอาดและไม่
ค่อยเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
ส่งงานช้ากว่า
กาหนด 2 วัน

ถูกต้องตามหลัก
วิชาต่ากว่าร้อย
ละ 50
ทางานสกปรกไม่
เรียบร้อย

ส่งงานช้ากว่า
กาหนด 1 วัน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ส่งงานช้ากว่า
กาหนดเกิน 3
วันขึน้ ไป
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7.บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ปั ญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………
(ครูธนวัฒน์ สิงห์ปลอด)
ครูผสู้ อน
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ตัวอย่างแนวทางการตอบในบทปฏิบัติการ
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122

123
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ภาคผนวก จ
ภาพกิจกรรมขณะการจัดการเรียนรู้และผลงานนักเรียน
1. ภาพกิจกรรมขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยบทปฏิบตั ิการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน
2. ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน
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ภาพกิจกรรมขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการที่เน้นแบบจาลองเป็ นฐาน

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ าร
เรื่อง วงจรขนานพืน้ ฐาน

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ าร
เรื่อง วงจรขนานพืน้ ฐาน

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ าร
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง V I R

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ าร
เรื่อง ความต้านทาน

126

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ าร
เรื่อง วงจรอนุกรมพืน้ ฐาน

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ าร
เรื่อง ความต้านทาน

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ ารเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง V I R

ตัวอย่างภาพขณะทากิจกรรมในบทปฏิบตั กิ ารเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง V I R
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน
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ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

นายธนวัฒน์ สิงห์ปลอด
22 เมษายน 2534
พัทลุง
การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิ สกิ ส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25 หมู่ 6 ตาบลโคกสัก อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

