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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ กลุมตัวอยาง        คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน 
ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน  
 สรุปผลการวิจัยคือ นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และมคีวามพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ  : บทปฏิบัติการตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ, ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน, ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ  

 

Abstract 

This research is to examine the action development’s result of  investigating  

Formalin (Formaldehyde) by using micro fluidic  paper-based analytical devices for 

Bachelor students of Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat University. The 

objective is to examine the achievement and the satisfaction towards actions. The 

population was the group of General Science students ( Bachelor level) who took the 

course “ teaching behavior in science subject for high school level” in semester 1 

academic year 2560(2017). The student groups were 5711202 and 5711203. There 

were 58 students in total.  

To conclude, the students who studied the action development of 

investigating Formalin (Formaldehyde) by using micro fluidic  paper-based analytical 

devices, have  higher achievement’s score after studied. The significant number is at 

0.05 and also also have a satisfaction at high level. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การจัดการเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษา ซึ่งเนน การถายทอด
เน้ือหาและการทองจําจากเอกสารประกอบการสอนเปนสวนใหญ ทําใหผูเรียนขาดทักษะการคิด ประสบการณ การ
นําขอมูลมาสังเคราะหเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปน ตองพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา (วิจิตร ศรีสอาน, 2550) ไดกลาววา การปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดเรื่องสําคัญไว 4 เรื่อง ท่ี
ทําใหการปฏิรูปการเรียนรูสูคุณภาพคนไทยประสบความสําเร็จ คือ 1) เรื่องการปฏิรูป ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูท่ีขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด ก็คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
รวมถึงผูบริหาร ศึกษานิเทศกและบุคลากรท่ีเก่ียวของอ่ืน ถาเราปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไมได เราก็จะ
ปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ 2) เรื่องคุณภาพการศึกษา เปนครั้งแรกท่ีไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังสวนท่ีกําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายใน ท่ีสถานศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท จะตองทําเปนประจําป แลวรายงานผลสูสาธารณะ เพ่ือจะนําผลน้ันมาใชปรับปรุงการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับ   ทุกประเภท รวมท้ังไดใหมีการประกันคุณภาพภายนอกโดยกําหนดใหมี สมศ. (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 3) เรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เราคงหนีไมพนท่ีจะตองนําเอา
เทคโนโลยี เขามาเปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาการเรียนรู เทคโนโลยีเปนเสมือนเครื่องมือใหมท่ีถารูจักใชก็จะ
ชวยเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรูไดเปนอยางดี 4) เรื่องการระดมทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุนการจัด
การศึกษา เราใชคําวาระดม เราไมไดหมายความวารัฐจะตองจัดงบประมาณเพ่ิมข้ึนอยางเดียว แตเราคิดวาตองมี
ระบบการจัดสรรงบประมาณกันใหมท่ีใหเงินไปสูเรื่องการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด เพราะเราพบวาในอดีตเราเสีย
เงินเปนคาบริหารคอนขางสูง ถาเราลดสวนท่ีเปนคาใชจายบริหารลงแลวเอาเงินสวนน้ันไปเสริมใหกับสวนท่ีเปนการ
เรียนการสอน ในท่ีสุดมันถึงไดเกิดแบบการจัดใหมท่ีมุงไปสูคาหัวสําหรับเด็ก  

การปฏิบัติการเปนวิธีการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีใหประสบการณโดยตรงแกผูเรียนและเปนการสอน
ประเภทการกระทําท่ีสามารถถายทอดเน้ือหาท่ีเปนความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร
ได จึงเปนวิธีการสอนท่ีมีประโยชนและมีความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนอยางยิ่ง (ภพ เลาหไพบูลย, 
2542) ระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต   ท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ จึงเปนกลไกสําคัญในการนําพาประเทศไปอยูในกลุมประเทศกาวหนา การพัฒนา ชุดกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงเปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร การเรียนการสอนดวยบท
ปฏิบัติการเปนเทคนิคท่ีเปนรากฐานของการแกปญหาใหผูเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถ
ศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อท่ีสามารถเรียนไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการสรุปครอบคลุม และการใช
การสรุปครอบคลุมในสถานการณใหมๆ สงเสริมใหผูเรียนเพ่ิมพูนความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน มีทักษะในดานตางๆ มากข้ึน ตลอดจนชวยพัฒนา   เจตคติทางวิทยาศาสตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
 เน่ืองจากบทปฏิบัติการมีการใชสารเคมีเปนจํานวนมาก สารบางชนิดมีราคาสูงและหาสถานท่ีจัด
จําหนายไดยาก ระเหยไดงาย สารบางชนิดเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอผูทําการทดลอง 
สามารถทําลายอวัยวะภายในรางกาย เกิดการระคายเคือง สะสมใหเกิดโรครายแรง ถาปลอยสูสิ่งแวดลอมภายนอก
หรือกําจัดไมถูกวิธี ทําใหเกิดการปนเปอนและสงผลกระทบตอหวงโซอาหารและการเปลี่ยนแปลง   ในระบบนิเวศ 
ตองเสียคาใชจายสูงในการกําจัด ดวยอุปกรณตรวจสอบแบบกระดาษมีขอดีหลายประการ ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา
การพัฒนาบทปฏิบัติการตรวจสอบแบบกระดาษ พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งหากนําหลักการดังกลาวไปใชได
จริง ก็จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีปลอดภัย แถมยัง
สามารถนําหลักการพัฒนาบทปฏิบัติการตรวจสอบแบบกระดาษน้ีไปประยุกตใชกับชุดกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรยีนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหล
จุลภาคแบบกระดาษ 
   

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาค
แบบกระดาษและเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการทดลองการตรวจสอบฟอรมาลีน   แบบกระดาษกับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ท่ีลงทะเบียนรายวิชา พฤติกรรมการสอนวิชา วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และ
ดานความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ 
 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี จําแนกตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัยได
ดังน้ี  
  1) ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา 
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 
58 คน และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา พฤติกรรมการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คิดเปนรอยละ 80 กําหนดกลุมตัวอยางดวยการใชตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamame ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +5% (พรรณี, 2553) 
  2) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของบทปฏิบัติการ เรื่อง          
การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจลุภาคแบบกระดาษ โดยการสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง 
  3) การสรางและหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ โดยการทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษา 3 กลุม คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุ
ศาสตร กลุมยอย 6 กลุมยอย 9 คน และกลุมยอย 15 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง กอนท่ีจะนําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 10 คน  
  4) ศึกษาประสิทธิผลของบทปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ 2 ดาน 
ดังน้ี 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปฏิบัติการ การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
2) ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน โดย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 3. ขอบเขตดานตัวแปรการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใช
อุปกณของ 

ไหลจลุภาคแบบกระดาษ 
          3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตอการเรียนดวยบทปฏิบัติ, ความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติการ 
 4. ขอบเขตดานเวลา 
  การวิจัยครั้งน้ีเริ่มดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณ
ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ และประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา
ปริญญาตรีท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการ ดังกลาวโดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
  ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาบทปฏิบัติการ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลของบทปฏิบัติการ 2 ดาน ดังน้ี 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปฏิบัตกิาร 
2) ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ 

 
1.กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาท่ีใชในการวิจยัครั้งน้ี เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา พฤติกรรม
การสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรยีน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน 
  

2.ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย มีดังน้ี 

1 ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
 2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอการเรียนดวยบทปฏิบัติ, ความพึงพอใจตอบทปฏิบัตกิาร 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 เคร่ืองมือและสารเคม ี

1. บีกเกอร 50 ml    2 ใบ 
  2. หลอดหยด     1 หลอด 
  3. กระดาษกรอง เบอร 1   1 แผน  
  4. ปากกาเคมี Permanent Marker   1 ดาม 
  5. เครื่องปน    1 เครื่อง 
  6. ใบมะยมแก    15 g 
  7. นํ้ากลั่น     15 ml 
  8. สารหรืออาหารท่ีเราคิดวามีสารฟอรมาลีน 
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3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอบทปฏิบัติ 
ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู 6 ดาน คือ ความรู

ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา โดยแตละขอมีตัวเลือกท่ีเปน
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ คือ ถาตอบคําถามถูกตองได 1 
คะแนน ถาตอบคําถามไมถูกตองหรือไมตอบได 0 คะแนน 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสอบถามปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” 

มีลักษณะขอคําถามประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน เชน เพศ อายุ ช้ันป สาขาวิชา เปนตน 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เชนดานการ 

ใชประโยชน ดานความพึงพอใจและดานความรูความเขาใจ เปนตน 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 
4. วิธีการทดลอง   

 4.1 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติการ เร่ือง “การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาค
แบบกระดาษ” 
  ทดลองปฏิบัติการ 
  1. 1นําใบมะยมแก 15 g ปนกับนํ้ากลั่นปริมาณ 15 ml  
  2. ตั้งนํ้าใบมะยมท่ีปนแลวท้ิงไวใหตกตะกอน จนใส1 
  3. นํา1ปากกาเคมี Permanent Marker 1วาดเปนชองๆตามจินตนาการลงบนกระดาษกรอง
เบอร 1 เพ่ือไมใหของเหลวซมึผานออกมาได1 
  4. ใชหลอดหยดดดูนํ้าใบมะยมในสวนท่ีใส แลวนํามาหยดลงบนกระดาษกรองตามชองท่ีวาด
ไว จากน้ันท้ิงไวใหแหง 

5. นําของเหลวจากอาหารหรือสารท่ีตองการตรวจสอบหยดลงบน1เครื่องมือตรวจสอบ 
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ 

  6. สังเกตการเปลี่ยนแปลง  
  7. เมื่อหยดของเหลวจากอาหารหรือสารท่ีตองการตรวจสอบหยดลงบน1เครื่องมือตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ1แลว ถากระดาษเปลี่ยนจากท่ีไมมีสเีปนสีเขียว แสดงวาในสารหรืออาหารน้ีมสีารฟอรมาลีนอ
ยู แตถาไมมีการเปลี่ยนแปลง แสดงวาไมมสีารฟอรมาลีน 
   

4.2 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การสรางเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกําแพงเพชร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือวิเคราะหหลักสตูร จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา และ
พฤติกรรมการเรียนรูท่ีตองการวัด 
   2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3. จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแสดงความสัมพันธของจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมกับเน้ือหาวิชาท่ีตองการวัด นํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ วิเคราะหเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งวัด
พฤติกรรมการเรียนรู 4 ระดับ คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห โดยแตละขอมีตัวเลือก
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ท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ คือ ถาตอบคําถามถูกตองได 1 
คะแนน ถาตอบคําถามไมถูกตองหรือไมตอบได 0 คะแนน 
   4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ ท่ีสรางไวเรียบรอยแลวเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม
ในดานตาง ๆ 
   5. นําขอเสนอแนะท่ีไดมาดําเนินการปรับปรุง แกไขจุดบกพรอง การหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ บทปฏิบัติการ เรื่อง“การตรวจสอบสาร
ฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบท
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอ
ตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนชุดเดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบัติการ เพ่ือ
พิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมของขอคําถาม โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ 
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ซึ่งกําหนดเกณฑการพิจารณา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 73) ดังน้ี  
  คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม 
  คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม 

คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม 
ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบท

ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ จากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67 - 1.00  
  จากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          บท
ปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ ควรปรับปรุงขอคําถามใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการ
เรียนรูท่ีตองการวัดมากข้ึน และครอบคลุมเน้ือหา ปรับปรุงตัวเลือกเพ่ือใหมีความยากงายท่ีมีความเหมาะสม และ
ควรใชภาษาท่ีทําใหผูเรียนเขาใจในขอคําถาม โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี คือ ปรับปรุงขอ
คําถามใหมีความสอดคลองกับหลักการและพฤติกรรมการเรียนรูท่ีตองการวัด ปรับปรุงตวัเลือกใหมีความถูกตองและ
เหมาะสมโดยไมยากหรืองายเกินไป โดยปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหใชภาษาท่ีเขาใจงาย ไมกํากวม และเปน
ประโยคท่ีกระชับไดใจความ 
  2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ ท่ีผานการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไปทดลองใช กับนักศึกษา กลุมยอยท่ีไมใชนักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน เพ่ือ
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ โดยคัดเลือกขอสอบไว จํานวน 
20 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.30 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป  
  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ ท่ีไดคดัเลือกไว จํานวน 20 ขอ 
มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-
Richardson) พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏบัิติการ มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.83  
   

4.3 การศึกษาความพึงพอใจ 
การสรางเคร่ืองมือ 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ และการสรางแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ 
  2. กําหนดวัตถุประสงค เน้ือหา และเกณฑในการวัดความพึงพอใจ 
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  3. สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ท่ีมีระดับความพึงพอใจ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยท่ีสุด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
  ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ 
  ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสดุ 
 นําคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏบัิติการเคมีวิเคราะห แปล
ความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ดังน้ี  
  คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   4. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีน
แบบกระดาษ ท่ีสรางไวเรียบรอยแลวเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถูกตองและ
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ 
   5. นําขอเสนอแนะท่ีไดมาดําเนินการปรับปรุง แกไขจุดบกพรอง 
 
  การหาประสิทธิภาพ 
  การหาประสิทธิภาพแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรือ่ง การตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ มีข้ันตอนดังน้ี 
   1. ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนชุด
เดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของขอ
คําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือสอดคลอง ไมแนใจ ไม
สอดคลอง ซึ่งึ กําหนดเกณฑการพิจารณา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 73) ดังน้ี  
  คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ 
เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ จากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 - 
1. 
  จากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พบวาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท มีขอคําถาม
บางขอท่ีมีความคลายคลึงกัน และควรปรับปรุงการใชภาษา โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี คือ ขอคําถามใดท่ีมีความคลายคลึงกันผูวิจัยจะ
เปลี่ยนขอคําถามหรือเลือกขอคําถามมาใชเพียงขอเดียว และปรับสํานวนภาษาใหผูเรียนเขาใจงาย กระชับได
ใจความ 
   2. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอเปลี่ยนท่ีผานการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไปทดลองใชกับ นักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
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วิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน และคัดเลือกแบบสอบถามไว 
จํานวน 45 ขอ มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค พบวา
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ ในการทดลองบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92  

 
5. การวิเคราะหขอมูล  
 5.1 การวิเคราะหคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ กอนเรียนและหลงั
เรียนดวยบทปฏิบัติการของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติ t - test for dependent samples 
 5.2 การวิเคราะหคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ หลังเรยีนดวยบท
ปฏิบัติการของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
 1. นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ท่ีระดับ 
.05 
 2. นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ มีความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ อยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

 1.  อุปกรณแบบกระดาษยังคงมีขอจํากัดอยูหลายดาน ท้ังดานของการรั่วซึมของสาร โอกาสในการ
ระเหยของสารตัวอยาง หากผูท่ีตองการศึกษาวิจัยตออาจตองทดสอบชนิดของกระดาษท่ีจะทําใหผลการทดลอง
ไดผลท่ีดีข้ึน 
 2.  เน่ืองดวยเวลาในการทําวิจัยเรื่องน้ีมีอยางจํากัดจึงไดทดสอบใชกับการทดลองเรื่อง “การตรวจสอบ
สารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” ผูท่ีสนใจนําวิจัยน้ีไปศึกษาตอควรจะพัฒนาอุปกรณให
สามารถใชในการทดลองในเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
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