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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการ
แนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี
โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ 3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของชุดเครื่องมือในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ในหองเรียนที่ใชการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ดวยวิธีการสืบสอบแบบแนะแนวทางภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 132 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ประกอบไปด ว ย 7 ขั้ น ตอน ได แ ก 1. การตั้ ง สมมติ ฐ านหรื อ ป ญ หาใน
การทดลอง 2. การวางแผนการทดลอง 3. การสํารวจและเก็บขอมูล 4. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 5. การสราง
ขอสรุป 6. การประเมินและสะทอนความคิด และ 7. การขยายความรู 2) องคประกอบในการประเมินทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร มี 4 ดาน ไดแก ดานเทคนิควิธีการทดลอง ดาน กระบวนการทดลอง ดานความคลองในการปฏิบัติงาน และ
ดานความเปนระเบียบในการทํางาน 3) มีความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน อยูระหวาง 0.863 – 0.927 4) มีคาความ
เที่ยงระหวางผูประเมิน จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน มีสัมพันธกันสูงที่ระดับนัยสําคัญที่ .01
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop chemical laboratory skills assessment process
using guide-inquiry approach for secondary school students; 2) to develop instrument of chemical
laboratory skills assessment process using guide-inquiry approach for secondary school students; and
3) to validate the quality of chemical laboratory skills assessment process using guide-inquiry approach
for secondary school students. Participants were 132 eighth grade students in secondary educational
service area.
The research findings were as follows: 1) six steps of chemical laboratory skills assessment
process using guide-inquiry approach for secondary school students were problem, planning, survey
and collect data, analysis and synthesis, reach conclusion, evaluation and reflection, and applying;
2) four factors of science laboratory skills assessment were Experimental techniques, procedure,
dexterity and Neatness; 3) internal consistency reliability instruments of chemical laboratory skills
assessment process using guide-inquiry approach for secondary school students were 0.863 – 0.927; and
4) there was a significant at .01 level on consequences from Pearson product moment correlation
coefficient of inter-rater

คําสําคัญ: ทักษะปฏิบัติการเคมี / การสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
KEYWORDS: CHEMICAL LABORATORY SKILLS / GUIDE-INQUIRY APPROACH
บทนํา
จากการศึกษาการวัดและประเมินผลในระดับนานาชาติ ดวยขอสอบที่ใชเปนขอสอบมาตรฐาน เชน
ขอสอบที่ใชในการประเมินนานาชาติตามโครงการ TIMMS (Trends in International Mathematics and
Science Study) และ PISA (Programme for International Student Assessment) นั้น ซึ่งขอสอบ
ดังกลาวนี้ไมไดเนนการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเนื้อหาที่ผูเรียนกําลังเรียนในหองเรียนโดยตรง แตเนน
การประเมินสมรรถนะของผูเรียนในการใชความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อศึกษาตอไปในระดับสูง โดยในขอสอบตามโครงการ PISA นี้จะประเมินสมรรถนะของผูเรียน 3 ดาน
ดวยกัน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) และ
การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2554;
สุนีย คลายนิลและคณะ, 2550) สวนขอสอบตามโครงการ TIMMS จะเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูของผูเรียนในวิทยาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งผลการสอบนั้นพบวา ในการสอบ PISA และ
TIMMS ครั้งลาสุด คะแนนการสอบ PISA ป 2009 ประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม
ประเทศ OECD ทั้ง 3 ดาน โดยในดานวิทยาศาสตรประเทศไทยไดคาเฉลี่ย 419 (คาเฉลี่ย OECD 496) และ
คะแนนการสอบ TIMMS ป 2007 ประเทศไทยไดคะแนนทั้งสองวิชา คือ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับต่ํา โดยคาเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 441 ซึ่งจัดวาอยูในระดับที่ 1 จากทั้งหมด 5 ระดับ (ระดับต่ําที่สุดคือต่ํา
กวาระดับ 1) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,2554) จากผลการประเมินดังกลาวนั้น
แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูในประเทศไทยนั้นยังไมสามารถทําใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห แกปญหาได
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ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรนั้น นอกจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีแลว ภาคปฏิบัติถือ
วาเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เนื่องจากจะทําใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูและทักษะทาง
วิทยาศาสตรไปสูชีวิตจริง เชน ทักษะการคิด การใชเหตุผล การทํางานเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งนักเรียนสามารถนํา
ความรูเหลานี้ไปประยุกตใชในชีวิตจริงได โดยสรุปความสําคัญของการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรได
เปน 3 ดานหลักๆ ดวยกัน ไดแก ดานทักษะทางวิทยาศาสตร ดานสติปญญา และ ดานเจตคติ (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2550) ปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามลักษณะที่เกิดขึ้นในหองเรียน 2
ลักษณะ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2550) ไดแก การปฏิบัติการทดลองตาม
บทเรียนปกติและกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูดําเนินการหรือมีสวนโดยตรงในกิจกรรมการเรียนเพื่อ
ตรวจสอบหาความรู จากลักษณะหองเรียนทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อพิจารณาในแงของการแกปญหาในสถานการณ
จริงจะเห็นวา การเรียนลักษณะที่ 2 นี้จะทําใหผูสอนทราบไดวา เมื่อผูเรียนเรียนรูเนื้อหาสาระและทักษะทาง
วิทยาศาสตรไปแลว นักเรียนสามารถแกปญหาหรือเผชิญหนากับปญหาที่เกิดขึ้ นในชีวิ ตจริงไดอยางมั่นใจ
หรือไม มากกว าการปฏิบัติ การในหองเรีย นปกติ ดังนั้นในกระบวนการวัด และประเมินผลผูสอนจึงต องใช
กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหไดมาซึ่งผลการประเมินที่ตรงตามความสามารถและสภาพ
จริงของนักเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการในการคิดและแกปญหา
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งในปจจุบันถือวา
การวัดและประเมินการปฏิบัติวิทยาศาสตรนี้ เปนจุดออนของการวัดและประเมินผลการศึ กษามาตลอด ทั้งๆ
ที่ไมสามารถปฏิเสธไดวาการปฏิบัตินี้เปนสวนสําคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550)
ในกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนี้ วิธีการที่นํามาใชในกระบวนการจัดการเรียนรูสวนใหญคือ
การเรียนรูรูปแบบสืบสอบ (Inquiry Learning) ซึ่งมีผลดีในการที่จะทําใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล ผูเรียนอิสระ
ในการหาความรูไดอยางเหมาะสมตามความสามารถ นอกจากนี้ความรูที่ไดจากการสืบสอบจะมีคุณคาและมี
ความหมายกับผูเรียน เพราะผูเรียนจะเปนผูคนพบไดดวยตนเอง และความรูที่เกิดขึ้นนี้จะเปนความรูระยะยาว
ที่นักเรียนจะสามารถนําไปใชประโยชนไดอีกนานดวย ซึ่งตอมาพบวาวิธีดังกลาวนี้หากนําไปใชกับผูเรียนที่ไม
คุนเคยกับวิธีการเรียนดังกลาว หรือผูเรียนที่ไมเคยไดรับการฝกฝนใหเกิดทักษะหรือกระบวนการคิดมากอนเลย
นั้น อาจจะทําใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ค วร ดังนั้นวิธีการดังกลาวนี้จึงถูกปรับ
และนําเสนอการเรียนรูในรูปแบบของการสืบสอบแบบแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) เพื่อมุงเนน
ใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิดและการความรูเดิมที่มีอยูเปนฐานในการสรางความรูใหมอยางมีความหมาย
ตามแนวทางของตนเอง โดยมีปญหาหรือสถานการณเปนตัวกระตุนในการสรางความรูดังกลาว ซึ่งผูเรียนจะใช
ทักษะการสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม สรางขอความคาดการณและตรวจสอบขอความ จนทายสุดได
คนพบเปนความรูใหม ความรูใหมที่ไดนี้สามารถนําไปใชแกปญหาหรือสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันได
โดยมีผูสอนเปนชี้แนะแนวทาง (เสาวรัตน รามแกว, 2552) จากการศึกษางานวิจัยพบวามีผูนําการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการสืบสอบแบบแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) มาใชในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร (Donaldson & Odom, 2010) โดยใชสถานการณจําลองเขามาเปนตัวชวยในการ
กําหนดปญหาใหผูเรียนคิด วิเคราะห และแกปญหา ซึ่งในกระบวนการวัดและประเมินผลจึงตองประเมินทั้ง
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ทักษะการทดลอง และทักษะการคิดวิเคราะห โดยพบวาวิธีการดังกลาวนี้นอกจากจะชวยพัฒนาการสอนของ
ครูแลวยังชวยในการประเมินทักษะความคิดระดับสูงทักษะการใหเหตุผล และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ของผูเรียนดวย
จากที่ผูวิจัยไดกลาวไปขางตนวาการเรียนรูแบบสืบสอบแบบแนะแนวทางนั้นสามารถชวยฝกทักษะ
การคิดวิเคราะห การแกปญหาได นอกจากจะชวยใหนักเรียนไดฝกคิดและแกปญหาไดจริงแลว ยังมีสวนชวย
ใหนักเรียนคุนเคยกับการคิดและแกปญหาวิทยาศาสตรดวย ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแบบการสืบสอบแบบแนะ
แนวทาง (guide-inquiry approach) นี้ ถือเปนตัวชวยที่จะทําใหนักเรียนไดฝกการคนพบความรู วิธีการ
แกปญหาที่ มีครูเปน ผูชี้แนวแนวทาง จากการศึกษางานวิ จัยพบวาในกระบวนการวัดทั กษะปฏิบั ติการทาง
วิทยาศาสตรมีผูศึกษาการประเมินทักษะปฏิบัติการบางแลว ไดแก งานวิจัยของกุลชลี ตาลชวง (2546) ซึ่งเนน
การประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดําเนินการทดลองตามหนังสือแบบเรียน ไมไดเนนปฏิบัติการการ
ทดลองวิทยาศาสตรที่สามารถนําไปแกไขสถานการณหรือปญหาจริง นอกจากนี้ในสวนของรูปแบบการเรียนรู
แบบสืบสอบแบบแนะแนวทางนั้น การวิจัยสวนใหญไดใชการจัดการเรียนรูรูปแบบดังกลาวมาเปนแนวทางใน
การจั ด การเรี ย นการสอน ได แก งานวิ จั ย ของ เสาวรั ต น รามแก ว (2552), จั น ทร จิ ร า แก ว โกย (2554),
ศุกิจา ศรีนันทกุล (2551), แจมจันทร ศรีอรุณรัศมี (2554) ซึ่งพบวามีงานวิจัยที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ในหองเรียน (เสาวรัตน รามแกว, 2552) หองเรียนเสมือน (จันทรจิรา แกวโกย, 2554; แจมจันทร ศรีอรุณรัศมี
, 2554) หรือ การเรียนการสอนบนเว็บ (ศุจิกา ศรีนันทกุล , 2551) ซึ่งเมื่อจบการเรียนการสอน ผูวิจัยจะทํา
การประเมินดวยแบบประเมินอื่นที่สรางขึ้นเชน แบบประเมินทักษะการแกไขปญหา แบบประเมินทักษะการ
คิดไตรตรอง แตยังไมมีผูที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินที่จะประเมินการจัดการเรียนรูรูปแบบสืบ
สอบแบบแนะแนวทางโดยตรง ดังนั้นผูวิจัยจึงนํารูปแบบสืบสอบแบบแนะแนวทางมาใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยเลือกวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเคมี เพื่อศึกษาวาใน
กระบวนการประเมินปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบแบบแนะแนวทางนั้น มีกระบวนการในการ
ประเมินอยางไรบาง อีกทั้งชุดเครื่องมือในการประเมินปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบแบบแนะ
แนวทางนั้น มีลักษณะอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับครูและผูสนใจนําไปเพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารเคมี ห รื อ วิ ทยาศาสตร ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ต อ ไปได
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะ
แนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะ
แนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดเครื่องมือในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบ
สอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิจัย โดย
ศึกษากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียน
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ซึ่ งสามารนํ ามาพั ฒ นากระบวนการประเมิ น นั กเรี ย นได โดยสามารถสรุ ป เป น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ได
ดังภาพ 1
การวางแผนการปฏิบตั ิ

การวางแผนการดําเนินงาน
เทคนิคการทดลอง

การประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารเคมีโดยใช้

/วิธีการ

การปฏิบตั ิ

ความกล่องการทํางาน

(guide-inquiry)

ความเป็ นระเบียบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การตีความหมายการปฏิบตั ิ

สถานการณ
/ปญหา

การสรุปผลข้ อมูล
การขยายความรู้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ
1) เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะ
แนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2) เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะ
แนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดเครื่องมือในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบ
สอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
การกําหนดประชากรและตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในหองเรียนที่ใชการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ดวยวิธีการสืบสอบแบบแนะแนวทางภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ในหองเรียนที่ใชการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ดวยวิธีการสืบสอบแบบแนะแนวทางภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อนํามาทดลองใชกับชุดเครื่องมือการประเมินทักษะ
ปฏิบัติการเคมีที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
นอกจากนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการเลือกครูผูประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบ
สอบที่มีการแนะแนวทาง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. จบการศึกษาการสอนวิทยาศาสตร หรือ สาขาวิทยาศาสตร
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2. มีประสบการณในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดวยวิธีการสืบสอบ
หรือสืบสอบแบบแนะแนวทางไมนอยกวา 3 ป
3. มีความเต็มใจและพรอมที่จะใหความรวมมือในการวิจัย เนื่องจากจะตองใชเวลาในการประเมิน
ทักษะกระบวนการตางๆ รวมกับผูวิจัย
โดยจากการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนักเรียนทั้งหมด 4 หองเรียนจากทั้งหมด 3 โรงเรียน ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9 (จํานวน 36 คน) และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 (จํานวน 35 คน)
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2/11 (จํานวน 37 คน) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 (จํานวน 24 คน) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อใชในการวิวิเคราะหขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบสอบที่มี
การแนะแนวทาง (guide-inquiry approach)
2. แบบสัมภาษณครูเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guide-inquiry
approach)
3. แบบบันทึกกิจกรรม ซึ่งจะประกอบไปดวยขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach) 4 กิจกรรมดวยกัน ไดแก ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน สารที่ใชทําความสะอาด
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2
4. เกณฑในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมีโดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guideinquiry approach)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งมีขั้นตอนการเก็บขอมูลแบงออกเปน 3 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลเพื่อสรางแบบบันทึกกิจกรรมประกอบไปดวยขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบสอบที่มี
การแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) ซึ่งจะใชวิธีการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สังเกต และสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ และครูผูสอนที่ใชวิธีการสอนแบบสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach)
2. การรวบรวมขอมูลเพื่อสรางเกณฑในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่
มีการแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) ซึ่งจะใชวิธีการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สังเกต และสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ และครูผูสอนที่ใชวิธีการสอนแบบสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach)
3. นํ าชุ ดเครื่ องมือที่ส รางขึ้ น นําไปทดลองใชกับกลุมตัว อย าง เพื่อนํามาวิเ คราะหคุณภาพของ
เครื่องมือ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
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1. ในการพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะ
แนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยใชวิธีการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ การสังเกตและการสัมภาษณครูผูสอนที่สอนดวยการใชวิธีดังกลาว
2. ตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของแบบบันทึกกิจกรรมกระบวนการทักษะปฏิบัติการเคมี และ
เกณฑ ที่ใช ในการประเมิ น โดยใช แนวคิ ดแบบสืบ สอบที่มีการแนะแนวทาง ในการตรวจสอบความตรงตาม
โครงสรางจะใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ IOC 

R
คา IOC > 0.5 ถือวา ขั้นตอนในการเรียนรูแบบสืบ
N

สอบและขอคําถาม มีความสอดคลองกัน
3. ตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน (internal consistency) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอนบารค ของแบบประเมิน
4. ตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคลองระหวางผูประเมิน (inter-rater reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) ซึ่งเปนการหา
ความสั มพัน ธ ร ะหว างครู ผูต รวจให คะแนนในแบบประเมิ น ทั้ งหมด 9 ท าน (จากกลุ มตัว อยาง 3 โรงเรี ย น
โรงเรียนละ 3 ทาน)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการ
แนะแนวทาง (guide-inquiry approach) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. สภาพการใชวิธีการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมีของครูใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach) จากงานวิจัย การสังเกตและสัมภาษณ มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การสรางสถานการณหรือปญหา จากการวิเคราะหพบวาครูมักจะเชื่อมโยงกระบวนการ
เรียนการสอนไปสูการทดลองเพื่อหาคําตอบจากสถานการณหรือปญหาตางๆ ที่ใกลตัวกับนักเรียน ซึ่งมักเปน
สถานการณที่ไมตองอาศัยการคิดที่ซับซอน เมื่อฟงแลวนักเรียนเขาใจงายและโนมนาวใหนักเรียนเกิดความ
สงสัย อยากหาคําตอบ (ในขั้นตอนนีค้ รูกําหนดสถานการณขึ้น ดังนั้นจึงไมมีในรายการการประเมินนักเรียน)
1.2 การตั้งสมมติฐาน จากการสังเกต พบวาในขั้นตอนการตั้งสมมติฐานนี้ สวนใหญแลวครูจะ
เปนผูนําในการดําเนินการตั้งสมมติฐาน หรือบางครั้งเปนเพียงการตั้งคําถามหรือปญหาในการทดลองเทานั้น
1.3 การวางแผนการทดลอง จากการสั งเกต พบวาในขั้ นตอนการวางแผนการทดลอง
นักเรี ยนจะไม ได เป น ผู ดําเนิ นแผนการทดลองเอง ซึ่งการทดลองส ว นใหญ จะอยู ในแบบเรี ย นที่ มีผู กําหนด
แผนการทดลองเปนขั้นตอนใหอยูแลว แตอยางไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยพบวาควรใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในการวางแผนการทดลองเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงของการตั้งสมมติฐานที่นํามาสูการวางแผนการทดลอง
โดยจะทําใหนักเรียนไดรูสึกมีสวนรวมมากขึ้น
1.4 การสํารวจและการเก็บขอมูล
1.5 การวิเคราะหขอมูล
1.6 การสรุปผล
1.7 การประเมิน การสะทอนขอมูล
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1.8 การขยายความรู
2. ผลการพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะ
แนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในดานการเก็บขอมูลซึ่งตองอาศัยทักษะปฏิบัติการ จาก
การศึกษาองคประกอบในการประเมินทักษะปฏิบัติการจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสังเกต และการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และครูผูสอน มีสวนประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรไว 4 ดาน
ดวยกัน ไดแก
ดานที่ 1 เทคนิควิธีการทดลอง (Experimental techniques)
ดานที่ 2 กระบวนการทดลอง (Procedure)
ดานที่ 3 ความคลองในการปฏิบัติงาน (Dexterity)
ดานที่ 4 ความเปนระเบียบในการทํางาน (Neatness)
ซึ่งจากการสังเคราะหขอมูลทั้งหมดแลวจึงไดประเด็นในการประเมินดังตาราง 1
ตาราง 1 ประเด็นในการประเมิ นทั กษะปฏิบัติ การเคมี โดยใชแนวคิ ดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach)
ขั้นตอน
ประเด็นการประเมิน
สรางสถานการณหรือปญหา
- การตั้งสถานการณใหนักเรียนไดคิด วางแผนแกปญหา *
1. การตั้งสมมติฐาน
- การตั้งคําถาม สมมติฐานในการทดลองได
2. การวางแผนออกแบบการ
ทดลอง
3. สํารวจ/เก็บขอมูล
3.1 เทคนิคการทดลอง
3.2 ขั้นตอนการทดลอง
3.3 ความเปนระเบียบ

3.4 ความคลองในการทํางาน
4. วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล
5. สรางขอสรุป
6. การประเมิน

- การออกแบบการทดลองที่สอดคลองกับสมมติฐาน
- การระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวของในการ
ทดลอง
- การเลือกใชอุปกรณไดถูกตองตามวัตถุประสงคในการใชงาน
- การใชอุปกรณแตละชนิดถูกตองตามหลักการใชงาน
- การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ไดวางแผน
- การตรวจสอบความถูกตองของการทดลอง
- การจัดอุปกรณใหเปนระเบียบ สะอาดอยูตลอดเวลาในขณะที่ทํา
การทดลอง
- การจัดพื้นที่ใหเปนระเบียบ สะอาดอยูตลอดเวลาในขณะที่ทํา
การทดลอง
- การใชอุปกรณอยางคลองแคลว มั่นใจ
- ปฏิบัติการทดลองเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
- การวิเคราะหขอมูลจากบันทึกผลการทดลอง
- การสรุปผลขอมูลจากการทดลอง
- การระบุสาเหตุของความผิดพลาดในการทดลอง
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ขั้นตอน
ประเด็นการประเมิน
7. ขยายความรู
- การยกตัวอยางเหตุการณที่สามารถนําผลสรุปไปอธิบายได
หมายเหตุ : * เปนขั้นตอนที่ครูผูสอนกําหนดสถานการณใหนักเรียนแกปญหา ดังนั้นจึงไมมีการประเมิน
นักเรียนในหัวขอดังกลาว
3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) พบวามีความสอดคลองอยูที่ 0.8-1.00 สามารถ
นํ า ไปใช ไ ด แต อ ย า งไรก็ ต ามมี ก ารปรั บ เนื้ อ หาข อ คํ า ถามบางข อ คํ า ถามที่ ดู กํ า กวมให ชั ด เจนมากขึ้ น ตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4. ผลตรวจสอบความเที่ ย งแบบความสอดคลองภายใน (internal consistency) โดยใช วิ ธี
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบารค เนื่ องจากทดสอบกั บ กลุมตั วอย างเพี ย งครั้ งเดี ย ว สามารถใช ไดอย าง
กวางขวางกับเครื่องมือที่ใหคะแนนแบบ 0, 1 หรือเครื่องมือที่กําหนดคะแนนแบบมาตรประมาณคา (rating
scale) พบวาแบบ ประเมินทักษะปฏิบัติการเคมีเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guideinquiry approach) ทั้ง 4 ฉบับมีคาความเที่ยงอยูระหวาง 0.863 – 0.927 โดยใชเกณฑพิจารณาพบวามี
ระดับความเที่ยงสูง ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความเที่ยงของแบบสอดคลองภายในของประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช
แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) ทั้ง 4 ฉบับ
แบบประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี
ความเที่ยง
1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1
0.903
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2
0.863
3. ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน
0.912
4. สารเคมีในชีวิตประจําวัน
0.927
5. ผลการวิเ คราะห ห าค าความเที่ ยงระหวางผูป ระเมิ น (inter-rater reliability) โดยใชสู ต ร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดยเปนการ
หาความสัมพันธร ะหวางครูผูตรวจใหคะแนน เนื่องจากในแตละโรงเรียนผูวิจัยไดใชผู ประเมินตางกลุมกั น
ดังนั้น จึ งเสนอขอมู ลเปน รายโรงเรี ย น ซึ่งพบว า ผู ประเมิ น ทั้ง 3 คนในแต ล ะโรงเรีย นมีคา สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) สัมพันธกันสูงที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นวามีความเที่ยงสูงเนื่องจากผูประเมินแตละคนประเมินไดสอดคลองกัน ดัง
ตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความเที่ยงระหวางผูประเมินของแบบประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิด
การสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guide-inquiry approach)
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
ผูประเมิน
ผูประเมิน 2
ผูประเมิน 3
ผูประเมิน 1 Pearson correlation
.929
.890
sig
.00
.00
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โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ผูประเมิน
ผูประเมิน 1 Pearson correlation
sig
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ผูประเมิน
ผูประเมิน 1 Pearson correlation
sig

ผูประเมิน 2
.634
.00

ผูประเมิน 3
.468
.00

ผูประเมิน 2
.661
.00

ผูประเมิน 3
.715
.00

6. ผลจากใชกระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากการสัมภาษณนักเรียนและครู
พบวาในดานอรรถประโยชน (utility) เครื่องมือในการประเมินนี้มีประโยชนสําหรับครูผูสอนที่ตองการให
นักเรี ย นคิ ด วิ เ คราะห มากกว าการทํ าปฏิ บั ติ การทดลองทางวิทยาศาสตร แบบทั่ ว ไป ยกตั ว อย างจากบท
สัมภาษณครูดังนี้

“เปนเครื่องมือที่ดี สถานการณก็ทําใหนักเรียนเขาใจงาย
เนนการตั้งคําถามที่ทําใหนักเรียนเกิดความสงสัยอยากคิดและทําการทดลองดวยตัวเอง”
สําหรับดานความเปนไปได (feasibility) ครูผูสอนไดอธิบายวาความเปนไปไดนี้อาจมีขอจํากัดบางประการที่
สงผลต อการใชกระบวนการประเมิน ทักษะปฏิบัติ การเคมี โดยใชแนวคิด การสืบ สอบที่ มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach) คือนักเรียนควรจะเปนนักเรียนกลุมเกง หรือโรงเรียนที่เนนกระบวนการเรียนการ
สอนด านวิทยาศาสตร ซึ่งนักเรี ยนกลุ มนี้ จ ะมีทักษะในการคิดแก ปญหาตางๆ ไดดีกว า ยกตัวอยางจากบท
สัมภาษณครูดังนี้

“จะใชเครื่องมือได นักเรียนตองมีทักษะการคิดมาบางแลวนะ
เหมาะกับนักเรียนที่เคยไดรับหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบนี้มากอน”
สําหรับดานความเหมาะสม (propriety) มีโอกาสที่จะใชไดและเหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มีประสบการณที่
ไดรับการสอนดวยรูปแบบการสืบสอบแบบแนะแนวทางมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูสึกสนุกไป
กับคนควา หาคําตอบกับสถานการณหรือปญหาที่ครูตั้งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น ได ด ว ย และ ความถู กต อ ง (accuracy) มี ความถู ก ต องในด านเนื้ อหา สถานการณ รวมถึ ง
ประโยชนที่นักเรียนไดรับ ที่นํามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนเรียนได โดยจากการสัมภาษณนักเรียน
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. ผลจากการสังเคราะห ขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบ สอบมีการแนะแนวทาง (guide-inquiry
approach) และ ทักษะที่ใชในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปสรางแบบประเมิน ทักษะปฏิบัติการ
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เคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) ผูวิจัยสามารถสังเคราะหได
ทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใหความเห็นตรงกันวาทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ เปน
ขั้นตอนที่สําคัญในการการเรียนรูแบบสืบสอบมีการแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) โดยสอดคลอง
กับ Lasley, Matczynski, & Rowley (2002) : Orlich et al.(2001) : Kuhlthau, Maniotes & Caspari,
(2007): วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2517) : สุวัฒน นิยมคา (2521) : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2550) และ Romey (1968) ; Joyce & Weil, 2000 อางถึงในจันทรจิรา แกวโกย, 2554) ซึ่งมี
บางขั้นตอนที่คลายคลึงกันจึงสามารถยุบรวมกันไดตามความเหมายสม เชน การนิยามความหมายซึ่งมีขั้นตอน
คล า ยกั บ การวางแผนการออกแบบการทดลองด ว ยการระบุ ตั ว แปรต น ตั ว แปรตาม และตั ว แปรควบคุ ม
นอกจากนี้ในขั้นตอนของการขยายความรูถึงแมวานักวิชาการสวนนอยจะเห็นความสําคัญของขั้นตอนดังกลาว
นอย แตอยางไรก็ตามพบวาเมื่อสังเกตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนแลว กลับพบวาเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่จ ะเชื่ อมโยงสิ่ งที่ นั กเรีย นไดคน พบเพื่ อนํ าไปอธิ บายเหตุ การณ ที่เกิ ดขึ้ น ในชีวิ ตประจํ าวั นได ดังนั้ น
จึงควรมี ขั้น ตอนดั งกล าว นักเรีย นจึงเห็น ความสําคั ญในการคน หาคํ าตอบของปญหาที่ เ กิด ขึ้ น โดยจาก 7
ขั้นตอนที่สําคัญในการการเรียนรูแบบสืบสอบมีการแนะแนวทาง (guide-inquiry approach) มี 7 ประเด็น
สําหรับในการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง (guide-inquiry
approach) ดวยกัน ไดแก 1) การตั้งสมมติฐาน 2) การวางแผนการทดลอง 3) การสํารวจและการเก็บขอมูล
4) การวิเคราะหขอมูล 5) การสรุปผล 6) การประเมิน การสะทอนขอมูล และ 7) การขยายความรู สําหรับ
ขั้นตอนการตั้งสถานการณหรือปญหานั้นเปนหนาที่ของผูสอนที่กําหนดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดหาแนวทางในการ
แกปญหานั่นเอง
2. ในการสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
(guide-inquiry approach) นี้เปนการประเมินทักษะปฏิบัติการที่มีพื้นฐานการเริ่มตนจากการกําหนด
สถานการณหรือปญหาซึ่งทําใหนักเรียนไดเรียนรูจักการคิด วางแผนในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550) ที่มุงเนนใหนักเรียนไดฝกทําแบบทดสอบที่คิด วิเคราะห
มากขึ้น เพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการประเมินดังกลาว
ใหสูงขึ้นดวย
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
การวิจัยนี้เปนการพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบสอบที่มี
การแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่ ง มี ข อ จํ า กั ด คื อ จะเหมาะสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่
ไดรับการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรูแบบสืบสอบที่มีการแนะแนวทางมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียน
การสอนดวยวิธีดังกลาว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบ
สอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกตในวิชา
วิทยาศาสตรแขนงอื่นๆ ได เชน ฟสิกส ชีววิทยา โดยอาศัยขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
ดวยกันได
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2. การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชแนวคิดการสืบ
สอบที่มีการแนะแนวทางสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชรูปแบบเปนแบบบันทึกกิจกรรม
ซึ่งถาหากมีพัฒนาเพิ่มเติมสามารถนําไปผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ animation ได
รายการอางอิง
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