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บทคัดย่อ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน และศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จํานวน 92 คน ผลการวิจัยพบว่า บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส  
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 91.90/80.15 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรยีนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันในเรื่อง กรด-เบส หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .01  และนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรม์ีความ 
พึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.21 
คําสําคัญ : บทปฏิบัติการ, กรด-เบส, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,์ การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน 
 
Abstract : The purposes of this research were 1) To develop  laboratory on acid base theory for 
Muttayomsuksa 5 at Princess Chulabhorn’s college, Pathuthani  2) To enhance science processing 
skill and apply knowledge in daily lift for Muttayomsuksa 5 at Princess Chulabhorn’s college, 
Pathuthani  3)To investigate the satisfactory level of students toward laboratory for enhance 
science processing skill and apply knowledge in daily lift for Muttayomsuksa 5 at Princess 
Chulabhorn’s college, Pathuthani. The sample used in this study are 92 Mattayomsuksa 5/1 to 
5/4 students at Princess Chulabhorn’s college, Pathuthani. 
 The findings of this study were as follows : the laboratory directions developed  
were highly qualified  and the effectiveness of the demonstration set of E1/E2 = 91.90/80.15, the 
students have scientific  process  skills  after learning  with  laboratory  more  than  before 
learning  with  laboratory, the students can apply knowledge in daily life more than before 
learning  with  laboratory, and the students’ satisfaction toward learning by laboratory is at a high 
level. 
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บทนํา การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์น้ันมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ เน่ืองจาก
วิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดท่ีเป็นเหตผุล ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ รวมท้ังเป็นวิชา
ท่ีมีการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบตามข้ันตอนวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและ
ประจักษ์พยาน รวมท้ังวิธีการท่ีสามารถตรวจสอบได้ โดยวิทยาศาสตร์น้ันถือว่าเป็นสังคมสมัยใหม่ท่ีกล่าวได้ว่าเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based society) ดังน้ันทุกคนจึงควรไดร้ับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific 
literacy) เพ่ือท่ีจะให้มีความรูค้วามเข้าใจโลกธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมนุษย์สรา้งข้ึน และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีเหตผุล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ซึ่งหลักสตูรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในอดีตน้ันมีข้อจํากัด จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคัญเพ่ือท่ีจะทําใหค้นไทยเรามี
ทักษะกระบวนการและสามารถนําความรู้ท่ีได้เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มนีโยบาย
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งหวัง 
ให้ผู้เรียนเช่ือมโยมความรู้ท่ีไดร้ับกับกระบวนการ เพ่ือให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  แต่ก็พบว่าปัจจุบันน้ี 
การเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องท่ีน่าเบ่ือ อาจจะเพราะมาจากเน้ือหาท่ียากหรือเป็นนามธรรมเกินกว่าท่ีนักเรียนจะ
นําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้ ครูจึงต้องพยายามหาวิธีเปลี่ยนเน้ือหาให้เป็นรูปธรรมท่ีเข้าใจง่าย นอกจากน้ี 
ครูยังต้องเป็นผู้ท่ีเปิดโอกาสตนเองเพ่ือท่ีจะไดร้ับประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างออกไป โดยการทําการทดลอง ปฏิบัติ 
หรือการศึกษา วิจัย เพ่ือใช้แนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ มาพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน มีความแปลก
ใหม่ มีชีวิตชีวา น่าตื่นเต้น และน่าเรียนรู้ ท้ังสําหรับครูและนักเรยีน (ทิศนา แขมมณ.ี 2555) ผนวกกับหลักสตูรของ
สถานศึกษาท่ีมีความจําเพาะต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน โดยท่ีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ซึ่งจัดเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดาํเนินการจัดการศึกษาสําหรับ ผูม้ีความสามารถพิเศษ
ด้านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย เพ่ือเป็นการกระจายโอกาส
ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ท่ีกระจายอยู่ในทุกภูมภิาคของประเทศ  และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุม่ด้อย
โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์  ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มคีวามสามารถพิเศษดา้นคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะ (หลักสูตรสถานศึกษา : ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556) แต่จากการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของทาง
โรงเรียนพบว่า ในการจัดการเรยีนรู้น้ันนักเรียนยังไมส่ามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังการทําการทดลองก็
ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งท้ังหมดน้ีก็ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนส่วนหน่ึง 
พร้อมท้ังยังส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงความรู้ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได ้
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรยีนรู้รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรม การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้บทปฏิบัติการ พบว่าเน้ือหาสาระการเรียนรูเ้รื่อง กรด-เบส  ซึง่เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีต้องอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆด้านเพ่ือท่ีจะใหเ้กิดความเข้าใจและยังมีการทําปฏิบตัิการเป็นจํานวนมาก 
โดยปฏบัิติการซึ่งถือเป็นโปรแกรมทางการสอนท่ีไดจ้ัดไว้อยา่งเหมาะสม มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนท่ีหลากหลาย 
ท้ังด้านเน้ือหา แบบทดสอบ ท่ีมีการกําหนดจดุมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนท่ีครูจดัไว้ให้นักเรียนแต่ละคนได้
ศึกษาและฝึกฝนตนเอง (ฉวีวรรณ เกยงค์. 2552) นอกจากน้ีบทปฏิบัติการยังส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนะทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได ้ซึ่งปฏิบัติการเรื่อง กรด-เบสน้ัน ใช้สารเคมีเป็น
จํานวนมาก ท้ังท่ีมีสารท่ีอยู่ในชีวิตประจําวันมากมายท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผูเ้รียนเข้าใจมากข้ึน  
(สําเนียง พุทธา. 2550) ในการประยุกต์ความรู้เรื่อง กรด-เบส น้ันไดม้ีการใช้พืชในธรรมชาติในการทําการทดลอง 
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เรื่องอินดิเคเตอร์ พืชในท้องถ่ินเพ่ือใช้ในการตรวจวัด pH ของสารละลาย จากการทดลองพบว่าพืชหลายชนิดใน 
ท้องถ่ินน้ัน สามารถนํามาเป็นอินดิเคเตอร์เพ่ือใช้วัด pH ของสารละลายได้ (นาวี จันทฤทธ์ิ, ยุพเรศ อิศระภญิโญ,  
ศิริขวัญ ปุริโส. 2555) จากการศึกษาพบว่าสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติการท่ีใช้ในห้องเรียนได้ด้วยเหตุน้ี
ผู้วิจัยจึงได้เกิดความสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบตัิของนักเรียนให้นักเรยีนได้ลงมือทํากิจกรรม 
ปฏิบัติการทดลองทางเคมี พัฒนาบทปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5/1-5/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ภาคเรยีนท่ี 1   
ปีการศึกษา 2557  รวม 92 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ประกอบด้วย 4 บทปฏิบัติการดังน้ี  
 บทปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอน  
 บทปฏิบัติการท่ี 2 เรื่อง ปฏิกิริยาของสารละลายกรดและเบส  
 บทปฏิบัติการท่ี 3 เรื่อง การวัดค่า pH ด้วยอินดิเคเตอร์ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของ
สารละลาย  
 บทปฏิบัติการท่ี 4 เรื่อง การไทเทรตกรดแก่ เบสแก่ และการหาปรมิาณแอมโมเนียในนํ้ายาทําความ
สะอาด  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส จํานวน 4 แผน รวมเวลา  
8 ช่ัวโมง  
 3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
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 4. แบบวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส โดยใช้แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 
14 ข้อ 
 5. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. พัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ซึ่งประกอบด้วย 4 บทปฏิบัติการดังท่ีกล่าวไปแล้ว 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของบทปฏิบตัิการโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของบท
ปฏิบัติการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
 3. ประเมินเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบสและแบบวัดความพึงพอใจ โดยการประเมิน
ค่าความตรงเชิงเน้ือหา ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก 
 4. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันพร้อมท้ังให้
นักเรียนประเมินตนเองเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
 5. ดําเนินการสอนตามการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บทปฏิบตัิการ ซึ่งดําเนินการจัดการเรยีนรู้ใน 
ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 พร้อมท้ังสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยครูผูส้อน 
 6. หลังจากจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทปฏิบัติการครบท้ัง 4 บทปฏิบัติการแล้ว ให้นักเรียนทดสอบ
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจาํวันของนักเรียน 
 7. ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏบัิติการวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบ
วัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลู ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
 2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลังเรียนโดยคํานวณค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรยีบเทียบโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) แบบ t- dependent test  
 3. เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยคํานวณค่าเฉลีย่
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) แบบ t- dependent test 
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส โดยใช้วิธีหาค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ เร่ือง กรด-เบส เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากับ 80/80 
 ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยในการตอบคําถามท้ายบทปฏิบัติการ แบบทดสอบหลังเรียนและค่าประสทิธิภาพ 
            ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
 

บท
ปฏิบัติการ 

คําถามท้ายการทดลอง 
(E1) 

แบบทดสอบหลังเรียน 
(E2) 

ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ 
(E1/E2) 

1 91.74 

91.90 80.37 91.90 / 80.37 
2 90.33 

3 91.63 

4 93.91 

 
 จากตาราง 1 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการตอบคําถามท้ายบทปฏิบัติการระหว่างเรียนต่อค่า
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนมีค่าเท่ากับ 91.90 / 80.37 แสดงว่า บทปฏิบัติการ 
ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 2 และ 3 
 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการประเมินตนเองของนักเรียน 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนความสามารถ  
t-test ก่อนเรียน (n=92) หลังเรียน (n=92) 

�� S.D �� S.D 
1. ทักษะการสังเกต 4 2.52 0.70 3.26 0.59 9.7881* 
2. ทักษะการจําแนกประเภท 4 2.32 0.63 3.37 0.61 11.6367* 
3.ทักษะการวัด 4 2.37 0.72 3.46 0.67 11.9467* 
4. ทักษะการคํานวณ 4 2.35 0.75 3.43 0.60 11.3116* 
5. ทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร 

4 2.36 0.64 3.43 0.65 12.3071* 

6. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4 2.26 0.61 3.33 0.60 13.0702* 
7. ทักษะการทดลอง 4 2.29 0.70 3.34 0.54 11.9509* 
8. ทักษะการลงความเห็นและให้
ข้อสรุป 

4 2.18 0.57 3.42 0.58 13.6750* 

เฉลี่ยรวม 4 2.33 0.67 3.38 0.66 34.2405* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตาราง 2 การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแตล่ะดา้น ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การจําแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการทดลอง ทักษะการลงความเห็นและให้ข้อสรุป เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักเรยีนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการประเมินของครผูู้สอน 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนความสามารถ  
t-test ก่อนเรียน (n=92) หลังเรียน (n=92) 

�� S.D �� S.D 
1. ทักษะการสังเกต 4 2.01 0.95 3.03 0.82 8.758* 
2. ทักษะการจําแนกประเภท 4 2.09 0.85 3.04 0.98 8.132* 
3.ทักษะการวัด 4 2.16 0.92 3.32 0.89 10.058* 
4. ทักษะการคํานวณ 4 2.14 0.93 3.27 0.83 9.425* 
5. ทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร 

4 
2.01 0.93 3.17 1.01 9.243* 

6. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4 1.97 0.86 3.09 0.85 8.995* 
7. ทักษะการทดลอง 4 1.97 0.95 3.04 0.92 9.046* 
8. ทักษะการลงความเห็นและให้
ข้อสรุป 

4 
1.91 0.57 3.13 0.92 10.941* 

เฉลี่ยรวม 4 2.03 0.88 3.14 0.94 31.2249* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตาราง 3 การทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน ได้แก่ ทักษะ 
การสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการลงความเห็นและให้ข้อสรุป เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ในการสอนเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส ผู้วิจัย
ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน  
 

การสอบ คะแนนเต็ม N �� S.D. t-test 
ก่อนเรียน 24 92 18.62 2.21 

5.014 * 
หลังเรียน 24 92 19.29 1.75 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตาราง 4 ในการทําแบบทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวันคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 18.62 ส่วนหลังเรียนอยู่ท่ี 19.26  
ซึ่งพบว่ามีคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเมื่อได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยบทปฏิบัติการสูงข้ึนและเมื่อนํามาวิเคราะห์
ค่าสถิติ t-test พบว่า มีค่าสถิติ t-test เท่ากับ 5.014 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้บทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ท่ีได้พัฒนาข้ึน ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันเพ่ิมข้ึน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการ 
 

ตาราง 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส 
 

ด้านท่ี รายการประเมิน �� S.D ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านความรูส้ึกนึกคิดต่อบทปฏบัิติการ 4.26 0.76 พึงพอใจมาก 

2 การแสดงออกต่อกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วยบท
ปฏิบัติการ 

   

2.1 
การแสดงออกต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบัติการ 

4.20 0.79 พึงพอใจมาก 

2.2 การเห็นประโยชน์ของบทปฏิบัติการ 4.17 0.75 พึงพอใจมาก 
เฉลี่ยรวม 4.21 0.77 พึงพอใจมาก 

 
 จากตาราง 5 พบว่าผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้บทปฏิบัตกิารน้ันมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.21 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน 
มีค่า E1/E2 เท่ากับ 91.90 / 80.37 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยบทปฏิบัติการสูงกว่าก่อนเรียน 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันได้มากข้ึนจากหลังเรียนด้วยบทปฏิบตัิการ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส อยู่ในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  โดย
คํานวณหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้สูตร  E1/E2  พบว่า  ค่าประสิทธิภาพของบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คือ 91.90/80.37 ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นชุด
กิจกรรม บทปฏบัิติการ โครงงาน น้ันมีส่วนช่วยในการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรยีน (ผ่องฤดี พวงประดิษฐ์. 2546) และการพัฒนาบทปฏิบัติการท้ัง 4 บทปฏิบัติการน้ันได้ใช้พ้ืนฐานมาจากบท
ปฏิบัติการเดิมเพียงแต่มีการเพ่ิมจดุเน้นท่ีต้องการให้ผูเ้รียนไดเ้สริมทักษะหรือการประยุกต์ใช้ โดยอย่างแรกท่ีมี 
การพัฒนาเข้าไปในบทปฏิบัติการคือ การใช้สารในชีวิตประจําวันในการทําปฏิกิรยิา ซึ่งการเพ่ิมสารบางอย่างท่ีพบใน
ชีวิตประจําวันเข้าไปให้ผูเ้รียนไดล้องใช้ในปฏิบัติการ จะทําให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตประจําวันได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สําเนียง พุทธา (2550) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าการจดักิจกรรมท่ีมีการแก้ปญัหาจากสถานการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับชีวิต หรือมีสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของผู้เรียน จะเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีนสนใจ และได้รับการเรยีนรูม้ากข้ึน
กว่าเดิม และนอกจากตัวปฏิบัติการท่ีผู้วิจัยได้ทําการเพ่ิมสารท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันเข้าไปแล้ว ยังได้เพ่ิมส่วน
ของการออกแบบการทดลองโดยต้องลงมือเขียนแผนภาพออกแบบการทดลองในอุปกรณ์ท่ีกําหนดให ้ซึ่งการพัฒนา
รูปแบบน้ีเป็นการส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติและยังเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรยีนได้ทํากิจกรรมกลุม่หรือได้ม ี
การลงมือปฏิบตัิร่วมกันน้ันจะทําให้ผู้เรยีนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความคิดท่ีกว้างข้ึน (ฉวีวรรณ 
เกยงศ์. 2552) โดยการท่ีผู้เรียนไดทํ้าการทดลองท่ีมสี่วนเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันน้ันก็จะทําให้ผู้เรียนเกิด 
การเรยีนรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีการสร้างความรูด้้วยตนเอง (constructivism) ท่ีจะต้องมีการปรับตัวผ่านข้อมูล 
หรือประสบการณ์ใหม่ๆ  เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้เดมิท่ีมีอยู่  
 2. การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ังหมด 8 ทักษะ คือ 1) ทักษะการสังเกต  
2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการคํานวณ 4) ทักษะการจําแนกประเภท 5) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (1-5 เป็นทักษะ 
ข้ันพ้ืนฐาน)  6) ทักษะการควบคุมและกําหนดตัวแปร 7) ทักษะการทดลอง 8) ทักษะการลงความเห็นและให้ข้อสรุป 
(6-8 เป็นทักษะข้ันผสมผสาน)และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะมาจากการประเมินด้วยตนเองหรือการประเมนิโดยครูผูส้อนและการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจําวันหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการเรียนด้วย 
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์น้ัน นักเรียนมโีอกาสไดฝ้ึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ทํางานเป็นกลุม่และเป็นรายบุคคล (วรรณทิพา รอดแรงค้า. 2540) บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ี
พัฒนาข้ึนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมอืปฏิบัติการทดลองพร้อมท้ังการวางแผนออกแบบการทดลอง ซึ่งต้องมีข้ันตอน
โดยบทปฏิบตัิการน้ันนอกจากจะสง่ผลดีทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรม 
การเรยีนรวมท้ังการเล็งเห็นประโยชน์ในการทํากิจกรรม (สันติ พันธ์ุชัย. 2553) เน่ืองจากบทปฏิบัติการน้ันเป็น 
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การเรยีนท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจงึทําให้ไม่น่าเบ่ือเวลาเรยีน รวมท้ังการพัฒนาบทปฏิบัติการท่ีเน้นใหม้ี 
การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันน้ันยังส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
 3. การประเมินความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้บทปฏิบัติการ เรื่อง กรด-เบส ผู้วิจัยได้ศึกษา 
ความพึงพอใจดังน้ี ด้านท่ี 1 ความรู้สึกนึกคิดต่อบทปฏิบัติการ และดา้นท่ี 2 การแสดงออกต่อบทปฏิบตัิการ โดย
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการเรียน
ด้วยบทปฏิบัติการท่ีพัฒนาข้ึน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจและแปลกใหม่  
มีการประยุกต์ใช้สารในชีวิตประจาํวันได้และทําให้นักเรยีนรู้จักการใช้อุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบตัิการมากข้ึน 
นอกจากน้ันผู้เรยีนยังไดฝ้ึกการทํางานเป็นกลุ่มและมีการร่วมกันอภปิรายภายในกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรทิพย์ วงนาป่า (2548) ซึ่งพบว่า จากการประเมินหลังเรยีนนักเรยีนท่ีเรียนด้วยบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสกัดแยกแซนโทนจากผลมังคุดมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
มาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอท่ัวไป 
 1. การทําปฏิบัติการทุกครั้งครูควรอธิบายหรือช้ีแนะนักเรียนเพ่ือใหเ้กิดความเข้าใจท่ีตรงกันและ 
เน้นยําในจุดท่ีนักเรียนต้องระมัดระวังให้มาก เช่น การเจือจางกรด เป็นต้น จะได้ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้เรยีน 
 2. บทปฏิบัติการท่ีพัฒนาข้ึนมามีการเพ่ิมส่วนของการทดลองกับสารท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
ดังน้ันครูควรบริหารจัดการเวลาให้ด ี
 3. สารบางชนิดเป็นสารท่ีมสีีเดิมอยู่แล้ว ดังน้ันเป็นการยากท่ีจะพิจารณาสีของสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ว่าเป็นสีใดเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน ดังน้ันครูควรจดัเตรียมสารท่ีมลีักษะใสไม่มสีีจะทําใหส้ะดวกในการสังเกต 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ทําการศึกษาอินดิเคเตอร์ธรรมชาติจากพืชชนิดอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน พร้อมท้ังศึกษาคุณสมบัติของ 
สารว่ามปีระโยชน์อ่ืนๆหรือไม ่
 2. ควรพัฒนาชุดอุปกรณ์ท่ีได้ให้สามารถนําไปใช้ในสถานท่ีอ่ืนนอกจากห้องปฏิบัติการได้หรือ 
ให้สามารถทําเป็นการทดลองเคลือ่นท่ี (Mobile Lab) 
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