
 
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ รายวิชาเคมี  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ 
ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย                                         

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  
 
 
 



รายงานการวิจัยหน้าเดียว 

ชื่อเรื่อง   การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจ าแนก 
ประเภทสารอินทรีย์ วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ผู้วิจัย ชื่อ  นางปภัชญา บรรเทาทุกข์  ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 
ปีท่ีวิจัย  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

สภาพปัญหา 
  

จากการสอนวิชาเคมี เรื่องสารอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิยาคม 
พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก ซ่ึง
ทักษะการจ าแนกเปน็ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พ้ืนฐาน จ าเป็นต้องน าไปใช้ในการเรียนรู้และเป็น
การพัฒนา กระบวนการคิดการวางแผน ลงมือปฏิบัติ  ศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการต่างๆจากแหล่งการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหาเป็น ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้การคิดเป็น ท าเป็นรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง 
ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาค้นคว้า และพบว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในวิชาเคมี ให้ได้ผล โดยการให้
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙  ได้ลงมือฝึกปฏิบัติในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ออกแบบชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา  
ความสามารถในการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี พร้อมทั้งแก้ปัญหาผล
สมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรยีนมีผลสมฤทธิ์สูงขึ้นโดยต้องการให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในทักษะการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ท าให้ผลการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี ของ
นักเรยีน บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี 

ปัญหาการวิจัย 
 ท าอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ ที่เรียนวิชาเคมี เรื่องสารอินทรีย์ มี

ความรู้ความสามารถในทักษะการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายการวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ 

ขอบเขตการวิจัย 
๑. ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 
๒. เครื่องมือที่ใช้ 

๒.๑ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้แก่ทักษะการจ าแนก 
๒.๒ แบบทดสอบการวัดการจ าแนก Pre-test Post -test 
 

 



วิธีการวิจัย 
๑. ศึกษาข้อมูลจากการวดผลประเมินผลและสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียนรายวิชาเคมี แล้ว

น ามาสรุปถึงปัญหาในการเรียน การสอนและสิ่งที่จะตอ้งน าไปประยุกต์ปรับปรุงแกไข้ /การพัฒนา  
2. ท าการก าหนดหัวข้อที่จะท าการวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือการ พัฒนาให้

ดีขึ้น 
๓. ออกแบบชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ ดังนี้ 

เรื่องสารอินทรีย์ 
 ตอนที่ 1. การใช้ทักษะการสังเกตหมู่ฟังก์ชัน 
 ตอนที่ 2. การจดัประเภทของสารอินทรีย์ โดยใช้ทักษะจ าแนกจากสูตรทั่วไปของสารอินทรีย์          
 ตอนที่ 3. การทดลองและปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารอินทรีย์ 
๔. จดัท าเครือ่งมือวัดทักษะการจ าแนก โดยการออกแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนฝึกการจ าแนกจริงตามสิ่งที่ก าหนดให้ ผู้สอนประเมินผลตาม เกณฑ์เป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
๕. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๖. นักเรียนท ำแบบฝึกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (กำรจ ำแนก ) 
๗.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๘. สรุปผลการพัฒนา โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์  

ช่วงเวลาด าเนินการ 
- สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  จ านวน ๒๐ ข้อ 
- สร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๓ เรื่อง  
- นักเรียนศึกษา เรียนรู้ ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่  ๗  พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ –  ๒o พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
- นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ๒-๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ผลการวิจัย 
๑.  ก่อนศึกษาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจ าแนก

ประเภทสารอินทรีย์นักเรียนมีผลประเมินดังนี้ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
-  นักเรียนได้คะแนน ระหว่าง ๑๖-๒๐ คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
   จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ - 
-  นักเรียนได้คะแนน ระหว่าง ๑o-๑๕ คะแนน มีคุณภาพระดับ ปานกลาง  
   จ านวน ๒o  คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๑ 
-  นักเรียนได้คะแนน ระหว่าง o-๙ คะแนน มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง    

                        จ านวน  ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๙ 
๒.  หลังจากให้นักเรียนศึกษาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ มีผลการประเมินดังนี้ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
-  นักเรียนได้คะแนน ระหว่าง ๑๖-๒๐ คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
   จ านวน ๓๔คน คิดเป็นร้อยละ ๘o.๙๕ 
-  นักเรียนได้คะแนน ระหว่าง ๑o-๑๕ คะแนน มีคุณภาพระดับ ปานกลาง  



   จ านวน ๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.o๕ 
-  นักเรียนได้คะแนน ระหว่าง o-๙ คะแนน มีคุณภาพระดับ ปรับปรุง    

                        จ านวน  - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจ าแนก  เป็นรายบุคคล พบว่านักเรียนมีความสามารถในการ
จ าแนกประเภทสารอินทรีย์ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูควรเตรียมการสอน 

เกี่ยวกับเอกสารอุปกรณ์การทดลองต่างๆ และควรท าความเข้าใจโดยชี้แจงแนะน านักเรียนให้ความรู้มีทักษะ
พ้ืนฐานเรื่องสารอินทรีย์ก่อน  

2. ควรมีการน าเอาผลงานของนักเรยีนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการทดสอบ ติดบอร์ดหน้าห้องเรียนเพ่ือ 
ให้เกดิความพึงพอใจในผลงานของตนเอง  

 3. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ควรประเมินผลทันที
และประกาศผลให้นักเรยีนทราบ เพ่ิมความภาคภูมิใจในผลงานของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

แบบสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเ์พ่ือพัฒนาความสามารถในการจ าแนก เร่ือง สารอินทรียแ์ละประเภทของสารอาหาร  

  



เลขที่ ค าน าหน้า
นาม ชื่อ สกุล ก่อนเรียน 

๒๐ คะแนน 
หลังเรียน 

๒๐ คะแนน ผลการพัฒนา หมายเหตุ 

๑ นาย กิตติภณ พยอม ๗ ๑๓ ดีขึ้น  

๒ นาย กิตตินนัท ์ อ ่าเทศ ๑o ๑๖ ดีขึ้น  

๓ นาย จิตรทิวสั เสือมี ๑๒ ๑๖ ดีขึ้น  

๔ นาย ชยานนัท ์ เสือโต ๑o ๑๕ ดีขึ้น  

๕ นาย ชินวตัร ยนตรดิษฐถาวร ๑๑ ๑๖ ดีขึ้น  

๖ นาย ธนชาติ โกธรรม ๗ ๑๔ ดีขึ้น  

๗ นาย ธนาศิลป์ ไก่แกว้ ๑๑ ๑๖ ดีขึ้น  

๘ นาย ภานุวฒัน์ คล ่าคง ๗ ๑๓ ดีข้ึน  

๙ นาย สรวศิ พกุเกล้ียง ๑๑ ๑๖ ดีข้ึน  

๑o นาย สิรารมย ์ เทียนพนัธ ์ ๑o ๑๖ ดีข้ึน  

๑๑ นาย สุพจน์ เนียมสมัฤทธ์ิ ๑๑ ๑๖ ดีข้ึน  

๑๒ นาย ภูริภทัร ออมสินอุษา ๕ ๑๒ ดีข้ึน  

๑๓ นาย พีรันธร จิโน ๑๑ ๑๘ ดีข้ึน  

๑๔ นางสาว จุฑามาศ ศิริศรีลดามาศ ๑o ๑๕ ดีข้ึน  

๑๕ นางสาว ปริณดา เทพค า ๑๑ ๑๖ ดีข้ึน  

๑๖ นางสาว สิริวมิล ใคร้ยะ ๗ ๑๕ ดีข้ึน  

๑๗ นางสาว อริญรดา สุขแกว้ ๑๓ ๑๙ ดีข้ึน  

๑๘ นางสาว กรชนก สุรเชาวต์ระกลู ๘ ๑๔ ดีข้ึน  

๑๙ นางสาว กฤติกา เรืองค า ๑๑ ๑๗ ดีข้ึน  

๒o นางสาว กานตธิ์ดา เกิดป้อม ๗ ๑๒ ดีข้ึน  

๒๑ นางสาว ญารินดา วนิชศิริ ๘ ๑๔ ดีข้ึน  

๒๒ นางสาว ณฐัชณิ์ชา อุดมรัตนโยธิน ๑o ๑๕ ดีข้ึน  

๒๓ นางสาว ณิชนนัทน ์ อินดี ๖ ๑๒ ดีข้ึน  

๒๔ นางสาว ธญัรัตน์ ดารารัตน ์ ๑o ๑๕ ดีข้ึน  

๒๕ นางสาว นตัติยา สม้แกว้ ๙ ๑๕ ดีข้ึน  

๒๖ นางสาว นนัทิชา มกัทา ๑o ๑๕ ดีข้ึน  

๒๗ นางสาว ปารณีย ์ สีแนม ๘ ๑๒ ดีข้ึน  

๒๘ นางสาว ป่ินหทยั ป่ินดี ๗ ๑๓ ดีข้ึน  

๒๙ นางสาว ผกามาศ แกว้จนัทร์ ๑๑ ๑๖ ดีข้ึน  

๓o นางสาว ภทัรีรัตน ์ อน้น่วม ๘ ๑๓ ดีข้ึน  

๓๑ นางสาว วรฤทยั วงคค์  า ๘ ๑๔ ดีข้ึน  

๓๒ นางสาว วลิกัขณา แกว้ถม ๕ ๑๑ ดีข้ึน  

๓๓ นางสาว ศิรินนัท ์ ปลีวงั ๖ ๑๒ ดีข้ึน  

๓๔ นางสาว สตรีรัตน ์ อินทร์ลบั ๗ ๑๒ ดีข้ึน  



เลขที่ ค าน าหน้า
นาม ชื่อ สกุล ก่อนเรียน 

๒๐ คะแนน 
หลังเรียน 

๒๐ คะแนน ผลการพัฒนา หมายเหตุ 

๓๕ นางสาว สลิลทิพย ์ ออมสิน ๑๑ ๑๖ ดีข้ึน  

๓๖ นางสาว สิริยพุา ยงัดี ๘ ๑๓ ดีข้ึน  

๓๗ นางสาว สุวชิาดา แกว้หนู ๗ ๑๒ ดีข้ึน  

๓๘ นางสาว เสาวนีย ์ พนัธ์ุวไิล ๑๒ ๑๘ ดีข้ึน  

๓๙ นางสาว อริศรา ยอดเพชร ๕ ๑๒ ดีข้ึน  

๔o นางสาว อจัฉริยาภรณ์ นาคคุม้ ๖ ๑๔ ดีข้ึน  

๔๑ นางสาว ชลธิชา ตุนก่อ ๑๑ ๑๗ ดีข้ึน  

๔๒ นางสาว นิศาชล ฉิมสวา่ง ๘ ๑๔ ดีข้ึน  

 สรุป               ดีมาก (ร้อยละ) 
                    ปานกลาง (ร้อยละ) 

     ปรับปรุง (ร้อยละ) 

-(0)  
 ๒o(๔๗.๖๑) 
๒๒ (๕๒.๓๙) 

 ๓๔ (๘o.๙๕) 
๘ (๑๙.o๕) 

- (0) 

  

๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ระหว่าง  ๑๖-๒๐ คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก  
คะแนน ระหว่าง  ๑o-๑๕ คะแนน   มีคุณภาพระดับ   ปานกลาง  
คะแนน ระหว่าง  o-๙ คะแนน   มีคุณภาพระดับ  ปรับปรุง  
 
 

 
 


