การสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่า
เพือส่งเสริมการเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 เรืองกรด-เบส
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วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ชัยรัมย์
และ ดร.สุภาพ ตาเมือง ที่ได้ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนให้ความรู้ แนวคิด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ ส าขาวิท ยาศาสตร์ศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ทุ ก ท่ านที่ คอยให้ ค วาม
ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งนี้ และคณาจารย์ ทุกท่านที่
กรุณาสละเวลาให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึ กษาและการวิจัยให้แก่ข้าพเจ้าจน
ทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างเรียบร้อย สมบูรณ์
ขอขอบคุ ณ ผู้ เชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าเสี ย สละเวลาเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในการให้ ค าปรึ ก ษา
คาแนะนา และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย จนทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้ อมูล
ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้อานวยการ คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัด
สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาวิจัย และอานวยความสะดวกในการทดลอง
ใช้ เครื่อ งมื อวิจั ย ตลอดจนนั กเรีย นโรงเรีย นสทิ งพระวิท ยาที่ ให้ ความร่ว มมื ออย่างดี ยิ่งในการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ขอขอบคุ ณ พี่ ๆ เพื่ อ น ๆ ชาววิท ยาศาสตร์ศึ ก ษาและชาวเคมี ทุ ก ท่ านที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือและเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่กรุณาให้ทุ นสนับสนุนในการ
ทาวิจัยในครั้งนี้ตลอดจนทุกคนในครอบครัว มารดา พี่น้องและสามีผู้คอยเป็นกาลังใจ และสนับสนุนใน
การศึกษา และทาวิจัยครั้งนี้ จนผู้วิจัยประสบผลสาเร็จด้วยดี

อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ
ผู้วิจัย

ข

บทคัดย่อ
เรื่อง

: การสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่า เพื่อส่งเสริม
การเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องกรด-เบส
ผู้วิจัย
: อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ
ชื่อปริญญา
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: วิทยาศาสตร์ศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุภาพ ตาเมือง
คาสาคัญ
: ชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่าย, การทดลองแบบย่อส่วน, ต้นทุนต่า,
การไทเทรตกรด-เบส, มัธยมศึกษา
การวิ จั ยนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างชุ ดทดลองการไทเทรตอย่ างง่ายแบบย่ อส่ วนและต้ นทุ นต่ า
สาหรับส่งเสริมการเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องกรด-เบส สาหรับปฏิบัติการระดับไมโครในห้องเรียน
เคมี การสร้างชุดทดลองการไทเทรตนี้ประกอบด้วยกระบอกฉีดยา ข้อต่อสามทาง ขวดแก้วขนาดเล็ก
ฝาปิดจุกยาง เหล็กเสียบกระดาษและคลิปหนีบกระดาษ ผลการทดลองที่ได้จากชุดไทเทรตที่พัฒนานี้
ให้ผลที่ใกล้เคียงกับชุดไทเทรตมาตรฐาน สาหรับการดาเนินการวิจัยทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 26 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางแห่ง
หนึ่ งในเขตจั งหวัด สงขลาการออกแบบการวิจั ย เป็ น แบบกลุ่ ม เดี ย วสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความเข้าใจ แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 3 ลาดับขั้น (3-tier diagnostic tests) แบบรายงานผลการทดลองด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific process skills) ตามแผนผั งตั ว ยู (U-diagram) และ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ จากการวิเคราะห์ แบบวัดความเข้ าใจ พบว่า นั กเรียนมี ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส หลังเรียน (mean 20.64, SD 4.95) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 9.91, SD
2.74) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์ คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 (mean 4.27, SD 0.53) แสดงให้
เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ประกอบกับชุดการทดลองการไทเทรต
อย่ า งง่ า ยแบบย่ อ ส่ ว นและต้ น ทุ น ต่ าสามารถพั ฒ นาความเข้ า ใจและท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการไทเทรตกรด-เบสได้เป็นอย่างดี

ค

ABSTRACT
TITLE
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DEGREE
MAJOR
ADVISOR
KEYWORDS

: FABRICATION OF A SIMPLE, LOW-COST AND SMALL SCALE TITRATION
SET FOR ENHANCING GRADE 11 STUDENTS’ LEARNING, EXPERIMENTAL
SKILLS AND ATTITUDE IN ACID-BASE CHEMISTRY
: ASEESAH DIN-A
: MASTER OF SCIENE
: SCIENCE EDUCATION
: SUPARB TAMUANG, Ph.D.
: TITRATION SET, SMALL SCALE LABORATORY, LOW- COST, ACID-BASE,
TITRATION, HIGH SCHOOL

This research aimed to fabrication of a simple, low-cost and small scale titration
set for enhancing grade 11 students’ Learning, experimental skills and attitude in
acid-base using inquiry learning for microscale laboratory in chemistry classroom.
A titration set consists of a syringe, a three ways stopcock, a small vial bottle, rubber
stoppers, a memo spike holder and paper binder clips. The results obtained from the
developed titration set were close to the standard titration set. For conducting
research in education, the sample in this study was 26 grade 11 students, who were
studying at a medium-size high school in Songkhla Province. The research design was
based on one group pretest–posttest design. The instruments used to investigate the
students’ understanding consisted of the three-tier diagnostic tests (TTDT), scientific
process skills by U-diagram and questionnaire. The results in this study indicated that,
from TTDT, students had an understanding in the concept of acid-base titration after
learning (mean 20.64, SD 4.95) more than before (mean 9.91, SD 2.74) at a statistically
significant level of .05 from scientific process skills by U-diagram, most students
gained science process skills in a good level (mean 3.11). From questionnaire,
students also enjoy this learning in a good level (mean 4.27, SD 0.53). This is verified
that using inquiry learning incorporated with a simple, low-cost and small scale
titration set effectively developed students’ understanding and science process skills
of acid – base titration.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ประเทศไทยไดกําหนดให “การรูวิทยาศาสตร” (sciencetific literacy) เปนเปาหมายหลักของ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรใหกับพลเมืองของตนเอง โดยทั่วไปแลว “การรูวิทยาศาสตร” หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการทําความเขาใจและมีสวนรวมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ขอมูลทางวิ ทยาศาสตรที่ป รากฏในชีวิตประจําวัน ไดอยางมีความหมาย ในการนี้ประเทศไทยเห็ น
ตรงกันวา “การสืบเสาะหาความรู” (inquiry) เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่จะ
นํ า พาพลเมื อ งของตนเองสู การบรรลุ เ ปาหมายประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ ง ที่ ไ ดตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญดังกลาวโดยไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหา ใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวย
การลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ตองคํ า นึ งถึ งจุ ด มุ งหมาย 3 ดาน ไดแก ดานพุทธพิสัย (ความรูความจํา ความเขาใจ) ดานทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (ทักษะและความสามรถออกแบบ และวางแผนการวิเคราะห และ
การแปลความหมายขอมูลและการนําไปใช) ดานเจคติในวิชาวิทยาศาสตร (คุณลักษณะดานความ
สนใจ ความเขาใจและเห็นคุณคา คานิยม และความเชื่อ) ดังนั้นผูสอนตองมีความรูความสามารถใน
การวางแผน สราง วิเคราะห และใชเครื่องมือเพื่อวินิจฉัยคุณลักษณะและศักยภาพของผูเรียนใหตรง
ตามสภาพความเปนจริง กิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเปนฝายปฏิบัติ วิเคราะหและสรุปผล
ดวยตนเองเพื่อใหการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร โดยเฉพาะสาขาวิชาเคมี มีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากสาขาวิชาอื่ น ๆ คือ
วิชาวิทยาศาสตรจะเนนเกี่ ยวของกับ การทดลอง ซึ่งมีความจําเปนตองใชอุป กรณการทดลองและ
เครื่องมือตาง ๆ
การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ของโรงเรี ยนสทิงพระวิทยาที่ผานมายังไมประสบผลสํ าเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากโรงเรียนสทิงพระวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดปานกลาง เปนโรงเรียน
ประจําอําเภอสทิงพระ นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความมุงมั่นในการเรียนสวนใหญเมื่อเรียนจบระดับชั้น
มั ธ ยมศึ กษาตอนตนจะยายเขาเรี ย นโรงเรีย นในตัว เมื องที่มีชื่ อเสี ย ง ดังนั้น นักเรีย นสวนใหญของ
โรงเรียนจึงเปนกลุมปานกลางและกลุมออน แลวเมื่อเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษานักเรียนจะ
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ขาดแรงจู งใจที่ จ ะเขาศึ กษาตอในระดับ มหาวิ ทยาลัย จึงทําใหนักเรี ย นมี ความสนใจในการเรี ย น
วิชาวิทยาศาสตรนอยมาก ไมเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร คิดวาวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชา
ที่ยากและเปนสิ่งที่ไกลตัวเกินไป เมื่อพิจารณารอยละของคะแนนรายวิชาเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนสทิงพระวิทยาตั้งแตปการศึกษา 2556-2558 พบวาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
เคมี 3 เรื่องกรด-เบส นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี เทากับ 62.69 (SD 10.35), 63.00 (SD 5.47)
และ 64.10 (SD 11.55) ตามลําดับ (กลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนสทิงพระวิทยา, 2556-2558) ซึ่ง
ถือวาผลสัมฤทธิ์อยูในระดับต่ํา ดังตารางที่ 1.1 และนอกจากนี้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ของกลุมสาระการเรี ย นรูวิ ท ยาศาสตร ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปที่ 6
โรงเรีย นสทิงพระวิทยา ปการศึกษา 2556-2558 พบวามีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 27.92 (SD 5.32),
31.83 (SD 5.56) และ 32.56 (SD 5.86) ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาระดับจังหวัดระดับสํานักงานเขตพื้นที่
และระดับประเทศ ตอเนื่องกัน 3 ปการศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556-2558)
โดยโรงเรียนไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหสูงขึ้นทุกป
ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนวิชาเคมี (ยอนหลัง 3 ปการศึกษา)
ปการศึกษา 2556
คาเฉลี่ย
SD
ภาคเรียนที่ 1 (เคมี 2) 57.04
7.49
ภาคเรียนที่ 2 (เคมี 3) 62.69 10.35
ภาคเรียน

ปการศึกษา 2557
คาเฉลี่ย
SD
60.75
5.92
63.00
5.47

ปการศึกษา 2558
คาเฉลี่ย
SD
59.31
8.75
64.10
11.55

นอกจากนี้ โ รงเรีย นสทิ งพระวิทยา มีวัส ดุอุป กรณและสารเคมีไมเพีย งพอตอจํานวนนักเรียน
เนื่ องจากโรงเรี ยนมี งบประมาณไมเพีย งพอในการจัดหาซื้ออุป กรณและสารเคมีทางวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะวิชาเคมี แตละกิจกรรมตองใชวัสดุ อุปกรณ และสารเคมี จํานวนมากตอกิจกรรมการทดลอง
ตองใชเครื่องมือ/อุปกรณทางวิทยาศาสตรที่มีราคาแพง เชน การทดลองเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
ตองใชชุดอุปกรณ standard buret ซึ่งเปนอุปกรณที่มีขนาดใหญ ใชสารเคมีในปริมาณมาก วัสดุและ
อุปกรณที่ใชจึงมีราคาสูงไปดวยดังนั้นจึงควรใชวัสดุอุปกรณที่สามารถหาซื้อไดงาย ตนทุนต่ํา และลด
ปริมาณสารเคมีที่ใชในการทดลอง ซึ่งทําไดโดยเปลี่ยนขนาดการทดลองใหลดลงกวาเดิม เปลี่ยนการ
ทดลองเปนแบบยอสวน (small scale laboratory) แตสามารถอธิบายทฤษฎีเดียวกันได โดยใชวัสดุ
อุ ป กรณที่ มี ข นาดเล็ ก ลง ตนทุ น ต่ํ า เชน Mono et al. (2000) ทํ า การทดลองการไทเทรตโดยใช
Microburet ที่ดัดแปลงมาจากปเปตขนาด 2 มิลลิลิตร เชื่อมตอกับกระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร
พบวาอุปกรณที่ถูกพัฒนาขึ้นมีราคาถูกมาก (ราคานอยกวา$20 ประมาณ 700 บาท) เมื่อเทียบกับ
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standard buret ขนาด 10 มิลลิลิตร (ราคา $60 ประมาณ 2,100 บาท) และ 50 มิลลิลิตร (ราคา
$80 ประมาณ 2,100 บาท) ซึ่ ง สอดคลองกั บ งานวิ จั ย Acharry and Suwannathada (2010)
ไดพัฒนาบทปฏิบัติการระดับไมโครสเกล เรื่องการไทเทรตใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชา
Chemistry for Engineers โดยใช Microburet ขนาดเสนผานศู น ยกลาง 0.3 เซนติ เ มตร ยาว
20 เซนติเมตร เชื่อมตอดวยกระบอกฉีดยาขนาด 5 มิลลิลิตร และใชถาดหลุมพลาสติกแทนการใช ขวด
รูปชมพู พบวา อุปกรณที่พัฒนาขึ้นนี้ชวยลดคาใชจายอุปกรณการทดลอง ปริมาณสารตัวอยาง ปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น และใชเวลาในการทดลองนอยลง นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
ดานทักษะกระบวนการวิ ทยาศาสตร เชน การสังเกต ทักษะการใชตัวเลข และทักษะการทดลอง
เปนตน
นอกจากปญหาขางตนดังที่ไดกลาวแลว ปญหาดานครูผูสอนก็เปนปญหาหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
เนื่องจากครูผูสอนมีเทคนิคการสอนที่ไมหลากหลาย และมีเวลาในการเตรียมการสอนนอยเพราะมี
ภาระงานพิเศษอื่น ๆ ที่ตองรับผิดชอบ ทําใหนักเรียนสวนใหญไดเรียนเฉพาะในทฤษฎีจากการสอน
บรรยายของครูนักเรียนมีโอกาสที่จะไดทดลองมีนอยมาก ทําใหเด็กเหลานี้ขาดความเขาใจขาดทักษะ
กระบวนการทดลอง และสงผลใหนักเรียนมองวาวิชาเคมีเปนวิชาที่มีเนื้อหาสลับซับซอน เกี่ยวของกับ
เรื่องนามธรรมที่มองไมเห็นและสัมผัสไมได ยากตอการทําความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ นักเรียนไมมี
พื้ น ฐานเนื้ อหากอนหนาที่ จ ะมาเรี ย นเนื้อหาในปจจุบัน เนื่องจากแนวคิ ด ตาง ๆ ในวิช าเคมีมักจะ
เกี่ยวเนื่องกันและกันโดยแนวคิดที่เรียนกอนจะเปนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่องที่เรียนถัดไป มีกิจกรรม
การทดลองที่ตองทําความเขาใจหลายกิจกรรม แสดงใหเห็นวาการศึกษาแนวคิดหรือการพัฒนาความ
เขาใจแนวคิดเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการเรียนรู เนื่องจากการศึกษาแนวคิดหรือการพัฒนา
ความเขาใจแนวคิดนั้น อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
จากการศึกษาความหมายของการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
อุดม ทิพราช (2553) ไดพูดถึงความสําคัญไววา เปนการเรียนรูที่ทําใหผู เรียนสามารถนําความรู ไป
ใชไดจริง ความรูที่ไดเปนความรูที่คงทน จําไดนาน เนื่องจากเปนความรูที่เกิดจากการเรียนโดยการลง
มือทําจริง (practice by doing) สอดคลองกับ สถาพร พฤฑฒิกุล (2558) ที่ไดกลาววา การเรียนรู
ตามแนว Constructivism ทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง
ผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู โดยการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากกระบวนการคิดขั้นสูง ดังนั้นควรจัด
กิ จ กรรมและใชสื่ อที่ ส งเสริ มใหผู เรีย นเขาใจแนวคิดที่เปนนามธรรมไดชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้
ครูผูสอนจําเปนตองมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนทั้ง
ทางดานความรูและทักษะกระบวนการ เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และจดจําการเรียนรูนั้นไดนาน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จะเกิดประสิทธิภาพก็ตอเมื่อนักเรียนไดมีโอกาสทดลอง เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจในหลักการ กฎ และทฤษฎีตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร สามารถนําความรูที่ไดไป
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ปรับใชใหเกิดประโยชน (อุบลวรรณ ไททอง, 2554) เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนปฏิบัติจริง
สามารถพัฒนาเจตคติตอวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสารและการ
แยกสาร โดยเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
ผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริง (Hands-on) มีคาเฉลี่ย 22.69 (SD 2.15) โดยเพิ่ม
จากผลสั มฤทธิ์ กอนเรี ยนที่ มีคาเฉลี่ย 8.44 (SD 2.22) คิ ดเปนคะแนนความกาวหนา 14.25 หรื อ
รอยละ 46.67 นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรในระดับสูง (mean 4.68, SD 0.50)
และมี ความสามารถดานทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับ ดี (mean 3.75, SD 0.77)
(ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2554) สอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร ตนสวรรค และกานตตะรัตน วุฒิเสลา
(2554) ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติรวมกับการสรางผังกราฟก ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสติระดับความเชื่อมั่น .05 นักเรียนมีทักษะการทดลอง
คิ ด เปนรอยละ 82.83 และงานวิ จั ย ของนั ฐ ชยพชร คํ า นวณ (2551) พบวาการเรี ย นจากการทํ า
ปฏิบัติการ เรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาเฉลี่ยของความกาวหนาคิด
เปนรอยละ 48.06
จาการการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเรียนรูที่สามารถพัฒนานักเรียนทางดานความรูและ
ทักษะกระบวนการ พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูสามารถชวย
พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติและเรียนรูเพื่อพัฒ นา
ความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความเขาใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสํารวจตรวจสอบ
รวบรวมขอมูล หรือหลักฐานตาง ๆ มาใชเพื่ออธิบายปรากฏการณธรรมชาติหรือแกปญหาในสิ่ งที่
นักเรียนตองการหาคําตอบ (ชาตรี ฝายคําตา, 2551) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 5 ขั้นเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งสําหรับการจัดการเรียนการสอน
เคมี (Supasorn, 2015) มุงเนนใหนักเรียนตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ และทําการทดลองดวย
ตัวเอง สรางความเขาใจทางวิทยาศาสตรโดยการเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับหลักฐานที่ไดจากการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร และสรางเปนองคความรูขึ้นมา (ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2554) โดยที่ครูทําหนาที่
อํานวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ชวยเหลือ ตลอดจนแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการเรียนการสอนเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและมโนมติทางวิทยาศาสตร
ควบคูกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ดวยการสืบเสาะหาความรู (Inquiry approach) สามารถพัฒนาความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร
ของผูเรียนได เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงความรูของผูเรียนที่มีมากอนกับสิ่ง
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ใหมที่กําลังเรียนรู ตลอดจนพัฒนาใหมีทักษะความรูในขั้นที่สูงขึ้นที่ตอเนื่องและสัมพันธกันไดเปนอยาง
ดี โดยทั่ ว ไปรู ป แบบการจัด การเรี ย นรูแบบกระบวนการสืบ เสาะหาความรู แบบ 5E (5E Inquiry
process) จัดเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย
5 ขั้ น ตอน ไดแก ขั้ น สรางความสนใจ (Engagement) ขั้ น สํ า รวจและคนหา (Exploration)
ขั้ น คํ า อธิ บ ายและลงขอสรุ ป (Explanation) ขั้ น ขยายความรู (Elaboration) และขั้ น ประเมิ น ผล
(Evaluation) ตามลํ า ดั บ ซึ่ งเปนรู ป แบบการสอนที่มีการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
คอนขางชัดเจน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจ กรรม
และแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยครูอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย ดังนั้นครูจึง
ตองมีการพัฒนาการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนคนพบตัวเองมากที่สุด (ชาตรี ฝายคําตา, 2551) สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548) ไดจําแนกระดับของกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูออกเปน 4 ระดับ ไดแก (1) การสืบเสาะหาความรูแบบยืนยัน (confirmed inquiry) เปนการ
สืบเสาะหาความรูที่ใหผูเรียนเปนผูตรวจสอบความรูหรือแนวคิดเพื่อยืนยันความรูหรือแนวคิดที่ถูก
คนพบมาแลวโดยครูเปนผูกําหนดปญหาและคําตอบ (2) การสืบเสาะหาความรูแบบนําทาง (directed
inquiry) เปนการสื บ เสาะหาความรูที่ใหครูเปนผูกําหนดปญหา และสาธิตหรืออธิบ ายการสํารวจ
ตรวจสอบแลวใหผูเรียนปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบตามวิธีการที่กําหนด (3) การสืบเสาะหาความรู
แบบชี้แนะแนวทาง (guided inquiry) เปนการสืบเสาะหาความรูที่ใหผูเรียนเปนผูกําหนดปญหาและ
ครูเปนผูชี้แนะแนวทางการสํารวจตรวจสอบ รวมทั้งใหคําปรึกษาหรือแนะนําใหผูเรียนปฏิบั ติ การ
สํารวจตรวจสอบ และ (4) การสืบเสาะหาความรูแบบเปด (open inquiry) เปนการสืบเสาะหาความรู
ที่ใหผูเรียนมีอิสระในการคิด กําหนดปญหา ออกแบบ และปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เ กี่ยวของดั งที่ กลาวขางตน ถาครูสามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจ
วิ ท ยาศาสตรโดยการจั ด การเรี ย นการสอน สรางสื่ อ การสอนที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใหมี อุ ป กรณ
ประกอบการเรี ย นใหเพี ย งพอที่ ไ มตองใชทุ น ทรั พ ยสู ง มากนั ก ดวยกิ จ กรรมชุ ด ทดลองอยางงาย
(Hands-on) ที่ไดจากการประยุกตใชอุปกรณที่มีอยูในชีวิตประจําวันและมีอยูในทองถิ่นตามบริบทของ
โรงเรียน จะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรไปพรอมกับการลงมือปฏิบัติจริงควบคูไปกับการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรูดวยกระบวนการสืบ เสาะหาความรู จะชวยพัฒ นาการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
นักเรียนไดทําใหเกิดการเชื่อมโยงความคิดจากการปฏิบัติการทดลองสูทฤษฎี หรือทฤษฎีสูการปฏิบัติ
และมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเพื่อหาคําอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ้น จนสามารถสรางความรูไดดวย
ตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีสูงขึ้น และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบนี้ดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการออกแบบและสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบ
ยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับปฏิบัติการระดับไมโครในหองเรียน โดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ การ
ทดลองจริงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมการเรียน ทักษะการทดลอง
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหสูงขึ้น และมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนเรื่องกรด-เบส
สามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับปฏิบัติการ
ระดับไมโครในหองเรียนเคมี
1.2.2 เพื่อศึกษาความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลอง
การไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
1.2.3 เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรต
กรด-เบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลอง
การไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.3.1.1 ประชากร คือนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสทิงพระ
วิ ท ยา อํ า เภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 16
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน
2 หองเรียน รวม 53 คน
1.3.1.2 กลุมตัวอยาง คือนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสทิง
พระวิทยา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 29 คน ชาย 12 คน หญิง 17 คน ในหองเรียนมีทั้งเด็กกลุมเกง ปานกลาง
และออน โดยมีผลการเรียนวิชาเคมี 2 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 71.64 ที่เรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
1.3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1.3.2.1 ตัวแปรตน ไดแกการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู แบบสืบเสาะดวยชุ ดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําที่สรางขึ้น
1.3.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจของนักเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรต
อยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
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1.3.3 เนื้อหาที่ใชในการทําวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหนังสือเรียน
วิชาเคมีเพิ่มเติม เลม 3 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.3.4 ระยะเวลาที่ใชในการทําวิจัย
การวิจัยครั้งนีไ้ ดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
1.3.5 เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย
1.3.5.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวน
และตนทุนต่ํา
1.3.5.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 แผน รวมเวลา 8 ชั่วโมง
2) แบบทดสอบวัดความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรดเบส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 3 ลําดับขั้น (3-tier diagnostic tests) จํานวน
15 ขอ โดยแบบทดสอบตอบแบบ 3 ขั้น ประกอบดวย ขั้นที่ 1 (First tier) เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ขั้นที่ 2 (Second tier) เหตุผลของคําตอบ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
และขั้นที่ 3 (Third tier) แสดงระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือก จํานวน 5 ระดับ คือ 1) คาดเดา
2) ไมมั่นใจอยางมาก 3) ไมมั่นใจ 4) มั่นใจ และ 5) มั่นใจอยางมาก
3) แบบรายงานผลการทดลองดวยทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
(Scientific process skills) ตามแผนผังตัวยู (U-diagram) ไดแกทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการออกแบบและวางแผนการทดลอง ทักษะการออกแบบตาราง
และบันทึกผลการทดลอง ทักษะการแปลความหมายขอมูล และทักษะการสรุปผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรดเบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ดาน ไดแกดานการสอน 4 ขอ และดานกิจกรรมการทดลอง 8 ขอ
รวมทั้งหมด 12 ขอ
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ชุดทดลองที่สรางขึ้นเองนี้ เหมาะสําหรับใชเปนสื่อการเรียนการสอนในหองเรียนหรือ
หองปฏิบัติการสําหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณทางวิทยาศาสตรไดและยังสามารถสรางความเขาใจ
เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี
1.4.2 นักเรียนมีความเขาใจ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส จากการลงมือปฏิบัติการทดลองดวยชุด
ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา ที่ถูกตองเพิ่มขึ้น สามารถนําความรูที่ไดไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและการทดสอบ O-NET ใหเพิ่มสูงขึ้น
1.4.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการปฏิบัติการทดลองซ้ําๆหลายๆการ
ทดลอง ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา สงผลใหเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่สูงขึ้น
1.4.4 เปนแนวทางสําหรับครูในการปรับปรุงกิจกรรมการสอนวิชาเคมีในหัวขออื่น ๆ หรือนําไป
ประยุกตใชกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได
1.4.5 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส จากกิจกรรมที่ไดลงมือ
ปฏิบัติสงผลใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาเคมีมากขึ้น
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 ชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา หมายถึงชุดอุปกรณการทดลอง
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยกระบอกฉีดยา (ขนาด 10 มิลลิลิตร) ขอตอสามทาง ขวดแกวขนาดเล็ก
(ขนาด 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร) ฝาปดจุ ก ยาง เหล็ ก เสี ย บกระดาษและคลิ ป หนี บ กระดาษ โดยใชปริ มาตร
สารละลายใหนอยลงอยูในระดับไมโคร แทนการใชชุดไทเทรตมาตรฐาน เพื่อใหนักเรียนไดทําการ
ทดลองในการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
1.5.2 การจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู หมายถึงการสอนโดยใชแผนการจัดการ
เรี ย นรู ที่ ผู วิ จั ย สรางขึ้ น ตามรู ป แบบกระบวนการสื บ เสาะหาความรู (Inquiry process) เปน
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยผานกระบวนการคิดและปฏิ บัติ
และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมืออยูในระดับของการสืบเสาะหาความรูแบบนําทาง
(Directed Inquiry) เปนการสืบเสาะหาความรูที่ใหผูเรียนคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยครู
เปนผู กํ า หนดปญหา และสาธิ ต หรื ออธิบ ายการสํารวจตรวจสอบ แลวใหผูเรีย นปฏิบัติการสํารวจ
ตรวจสอบตามวิธีการที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดสรุปไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ (engagement)
ขั้นที่ 2 การสํารวจและคนหา (exploration)
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ขั้นที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป (explanation)
ขั้นที่ 4 การขยายความรู (elaboration)
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation)
1.5.3 แบบทดสอบวัดความเขาใจเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส หมายถึงแบบทดสอบวัดความ
เขาใจแบบปรนั ย ชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก สามลํ า ดั บ ขั้ น (Three-tier diagnostic test: TTDT) เรื่ อ งการ
ไทเทรตกรด-เบสจํานวน 15 ขอ แบบทดสอบประกอบดวย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 (First tier) เลือกคําตอบ
ที่ถูกตองที่สุด แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ขั้นที่ 2 (Second tier) เหตุผลของคําตอบ แบบปรนัยชนิด
4 ตัวเลือก และขั้นที่ 3 (Third tier) แสดงระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือก จํานวน 5 ระดับ คือ
1) คาดเดา 2) ไมมั่นใจอยางมาก 3) ไมมั่นใจ 4) มั่นใจ และ 5) มั่นใจอยางมาก
1.5.4 ทักษะการทดลอง หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
กระบวนการในการทดลองประกอบดวยกิ จกรรม 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ การออกแบบการทดลอง
การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึงความสามารถในการใชกระบวนการตาง ๆ
ในการคิดคนควาหาความรู และการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย การสังเกต การวัด การจําแนก
ประเภท การหาความสั ม พั น ธระหวางสเปสกั บ เวลา การใชตั ว เลข การจั ด กระทํ า และการสื่ อ
ความหมายขอมูล การลงความเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการทดลอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จะกลาวโดยรวมวาเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.5.5 ความพึงพอใจ หมายถึงระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่องการ
ไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานการสอน และดานกิจกรรมการทดลอง

บทที่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย เรื่องการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา เพื่อสงเสริม
การเรีย นของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปที่ 5 เรื่องกรด-เบส ผูวิจัย ไดทําการศึกษาคนควา รวบรวม
เอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางพืน้ ฐานในการทําวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้
2.1 หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)
2.1.2 ปรามิดแหงการเรียนรู (Learning Pyramid)
2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
2.1.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 การทดลองเคมีแบบยอสวน (Small Scale Chemistry)
2.2.1 ความหมายของการทดลองเคมีแบบยอสวน
2.2.2 ขอดีของการทดลองเคมีแบบยอสวน
2.3 แบบทดสอบวัดความเขาใจตัวเลือก 3 ลําดับขั้น (Three-tier diagnostic tests)
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการหรือท ษ ีที่เกี่ยวของ
ท ษ ีการสรางความรดวยตนเอง Constructivism)
ทฤษฎี ก ารสรางความรู ดวยตนเอง หรื อ ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ซึ ม (Constructivism)
เกี่ยวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎี
ดานจิตวิทยา เริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอวาการเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการสวนบุคคลมี
ความเปนอัต นั ย Vygotsky ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุ คคลวาเกิดจากการสื่อสารทาง
ภาษากับบุคคลอื่น สําหรับดานสังคมวิทยา ทิศนา แขมมณี (2554) เชื่อวาสภาพแวดลอมทางสังคมมี
ผลตอการเสริมสรางความรูใหม
จากแนวคิ ด พื้ น ฐานของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ซึ ม สามารถแบงเปน 2 ประเภท คื อ
Cognitive Construtivism และ Social Construtivism ดังนี้
(1) Cognitive Constructivism มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของทฤษฎี
นี้เนนผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยเปนผูสรางความรู โดยการลงมือกระทํา Piaget เชื่อวาถาผูเรียนถูก
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กระตุนดวยปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (Cognitive conflict) หรือเรียกวาเกิดการเสีย
สมดุ ล ทางปญญา (Disequilibrium) ผู เรี ย นตองพยายามปรั บ โครงสรางทางปญญา (Cognitive
structuring) ใหเขาสูภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ไดแกการรับขอมูล
ใหมจากสิ่ งแวดลอมเขาไปไวในโครงสรางทางปญญา และการปรับ เปลี่ ย นโครงสรางทางปญญา
(Accomodation) คือการเชื่ อมโยงโครงสรางทางปญญาเดิม หรือความรูเดิมที่ มีมากอนกั บ ขอมู ล
ขาวสารใหม จนกระทั่งผูเรียนสามารถปรับโครงสรางทางปญญาเขาสูสภาพสมดุล หรือสามารถที่จะ
สรางความรูใหมขึ้นมาได หรือเกิดการเรียนรูนั่นเอง
(2) Social Constructivism เปนทฤษฎี ที่ มี ร ากฐานมาจาก Vygotsky ซึ่ งมี แนวคิ ด ที่
สําคั ญ ที่ วา “ปฏิสัมพั น ธทางสังคม มีบ ทบาทสําคัญในการพัฒ นาดานพุทธิป ญญา” รวมทั้งแนวคิ ด
เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาดานพุทธิปญญาที่อาจมีขอจํากัดเกี่ยวกับชวงของการพัฒนาที่รียกวา
Zone of Proximal Development ถาผู เรี ย น อยู ต่ํ า กวา Zone of Proximal Development
จําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลือในการเรียนรูที่เรียกวา Scaffolding และ Vygotsky เชื่อวาผูเรียน
สรางความรูโดยผานทางการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่น ไดแกเด็ก กับ ผูใหญ พอแม ครู และเพื่อน
ในขณะที่เด็กอยูในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
2.1.1.1 คุณลักษณะรวมของทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิซึม
แมวานั กจิตวิทยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism
จะมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องการอธิบายวาผูเรียนสรางความรูไดอยางไร ทุกคนตางเห็นรวมกันใน
คุณลักษณะของทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิซึม ดังตอไปนี้
(1) ผูเรียนสรางความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง
(2) การเรียนรูสิ่งใหมขึ้นกับความรูเดิมและความเขาใจที่มีอยูในปจจุบัน
(3) การมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความสําคัญตอการเรียนรู
(4) การจัดสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่คลายคลึงกับชีวิตจริงทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย (สุรางค โควตระกูล, 2552)
ภิญญาพัชน ปลากัดทอง (2551) ไดกลาวถึงคอนสตรัคติวิซึม วานักเรียนเปน
ผูสรางความรู หรือความหมายของสิ่งที่รับรูขึ้นมาดวยตนเองโดยนักเรียนแตละคนอาจสรางความหมาย
ของสิ่งที่รับรูแตกตางกันตามความรูเดิมของแตละคน การสรางความรูของนักเรียนเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเกี่ยวของกับกระบวนการอื่น ๆ อยางนอย 3 กระบวนการ คือกระบวนการ
กํากับตนเอง กระบวนการทางสังคม และกระบวนการสืบสอบ
Nomnian (2010) ไดกลาวถึ งแนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมวามีความหลากหลายสามารถประมวลไดดังนี้
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(1) กระตุนใหนักเรียนใชมุมมองที่หลากหลายในการนําเสนอความหมายของ
มโนทัศน
(2) นักเรียนเปนผูกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายการเรียนของตนเองหรือ
จุดมุงหมายของกาการเรียนการสอนเกิดจากการเจรจาตอรองระหวางนักเรียนกับครู
(3) ครูแสดงบทบาทเปนผูชี้แนะ ผูกํากับ ผูฝกฝน ผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนของนักเรียน
(4) จัดบริบทของการเรียน เชน กิจกรรม โอกาส เครื่องมือ สภาพแวดลอมที่
สงเสริมวิธีการคิดและการกํากับเกี่ยวกับการรับรูของตนเอง
(5) นักเรียนมีบทบาทสําคัญในการสรางความรูและกํากับการเรียนรูของตนเอง
(6) จั ด สถานการณการเรี ย น สภาพแวดลอม ทั ก ษะ เนื้ อ หา และงานที่
เกี่ยวของกับนักเรียนตามสภาพที่เปนจริง
(7) ใชขอมูลจากแหลงปฐมภูมิเพื่อยืนยันตามสภาพการณที่เปนจริง
(8) เสริมสรางความรูดวยตนเองดวยการเจรจาตอรองทางสังคมและการเรียนรู
รวมกัน
(9) พิ จ ารณาความรู เดิ ม ความเชื่ อ ทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นประกอบการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(10) สงเสริมการแกปญหา ทักษะการคิดระดับสูง และความเขาใจเรื่องงที่เรียน
อยางลึกซึ้ง
(11) นําความผิดพลาด ความเชื่อที่ไมถูกตองของนักเรียนมาใชใหเปนประโยชน
ตอการเรียนรู
(12) สงเสริมใหนักเรียนคนหาความรูอยางอิสระ วางแผน และการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูของตนเอง
(13) ใหนักเรียนไดเรียนรูงานที่ซับซอน ทักษะ และความรูที่จําเปนจากการลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง
(14) สงเสริมใหนักเรียนสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนของเรื่องที่เรียน
(15) อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักเรียนโดยใหคําแนะนํา หรือให
ทํางานรวมกับผูอื่น
(16) วัดผลการเรียนรูของนักเรียนตามสภาพที่เปนจริงขณะดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน
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จากแนวความคิดคอนสตรัคติวิซึม ดังกลาวขางตนสรุปไดวา Constructivism
เปนปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนฐานความเชื่อที่วาผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ซึ่งความรู
นี้ จะฝงติ ด อยู กั บ คนสราง ดั งนั้ น ความรูของแตละคนเปนความรูเฉพาะตัว เปนสิ่งที่ตนสรางขึ้น เอง
เทานั้น โดยนักเรียนจะเปนผูกําหนดหรือมีสวนรวมในการกําหนดสิ่งที่จะเรียนและวิธีการเรียนของ
ตนเอง และเปนผูตัดสิน วาตนเองจะไดเรียนรูอะไร เรียนรูอยางไรและพั ฒ นาการเรียนรูของตนเอง
อยางไร สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในบริบทอื่นไดอยางเหมาะสม เรียนรูจากการปฏิบั ติมีอิสระใน
การคิ ด และทํ า สิ่ งตาง ๆ เกี่ ย วกั บ เรื่ องที่ เรีย นดวยตนเอง และเรีย นรูบรรยากาศการเรีย นที่ มี ก าร
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ปรามิดแหงการเรียนร Learning Pyramid)
ปรามิดแหงการเรียนรู คือแผนภาพการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ในระดั บ ตาง ๆ เปนสั ด สวนจากสวนยอดของสามเหลี่ ย มลงมาถึ ง ฐานเพื่ อ แสดงถึ งกิ จ กรรมที่ มี
ประสิทธิผลตอการเรียนรู
งานวิจัยเกี่ยวกับปรามิดการเรียนรูพัฒนาและใชโดยหองปฏิบัติการการฝกอบรมแหงชาติ
(National Teaching Laboratory Institute) หรือ NTL เมืองบีเธล รัฐเมน ประเทศสหรัฐ อเมริกา
เป น อ งค ก ารห นึ่ งข อ ง The National Education Association’s Adult Education Division
แผนภาพปรามิ ดการเรียนรู แสดงถึงอัตราเฉลี่ ยความคงทนการเรียนรูที่ ไดจากการใชวิธีการสอนที่
แตกตางกัน เรียงลําดับจากสวนยอดมายังฐานลาง คือการบรรยาย การอาน การใชสื่อโสต การสาธิต
การอภิปรายกลุม การใหปฏิบัติการสอนคนอื่นและการนําไปใชในทันที
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ภาพที่

แผนภาพแสดงปรามิดแหงการเรียนร Learning Pyramid)

จากแผนภาพจะเห็นไดวา วิธีการบรรยาย ซึ่งอยูที่สวนยอดของปรามิดเกิดสัมฤทธิ์ผลของ
อัตราเฉลี่ยความคงทนรอยละ 5 และที่ฐานลางของปรามิด แสดงใหเห็นวาวิธีที่จัดใหมีการสอนคนอื่น
หรือนําสิ่งที่รูไปใชในทันทีเกิดสัมฤทธิผลของอัตราเฉลี่ยความคงทนรอยละ 90 อธิบายไดดังนี้
Lecture รอยละ 5 การเรี ย นแบบนั่ ง ฟงบรรยายนั้ น พบวาผลที่ ไดรั บ นั้ น นอยกวา
รอยละ 10 มันเปนวิธีที่งายที่สุดและก็ไดผลที่นอยที่สุดเชนกัน การเรียนแบบนี้คนเรามักจะลืมไปมันไป
ในไมชา
Reading รอยละ 10 การเรียนโดยการอานนั้นจะไดผลอยูประมาณรอยละ 10 ชวยใหรู
และเขาใจในตอนที่อานเทานั้น แตอยางไรก็ตามถาไมทบทวน มันก็สามารถถูกลืมไปไดในที่สุด และไม
สามารถจําไดทั้งหมด
Audio and Visual รอยละ 20 การเรียนที่ไดผลเพิ่มมากขึ้นมาคือการเรียนแบบการฟง
และดูวิดีทัศน การฟงเสียง ดูรูปภาพ หรือวิดีโอมันทําใหสมองเราไดเห็นและคิดตาม และจดจําสิ่งที่
เรียนไดดีขนึ้
Demonstration รอยละ 30 การเรี ย นแบบเห็ น ตั ว อยางจริ ง นั้ น เปนการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มาถึงรอยละ 30 เชน การสาธิตใหดูของอาจารยผูสอน หรือการที่ คุณ ไปยืน ดู
แมคากําลังทําอาหารอยู
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Discussion Group รอยละ 50 การเรียนที่ไดผลเพิ่มขึ้นมาคือการเรียนแบบพูดคุยและ
แบงปนความคิดเห็น มันไดผลมากถึงรอยละ 50 เลยทีเดียว เชนการเรียนเปนกลุม
Practice by doing รอยละ 75 ถาจะใหดีที่สุดคงหนีไมพนการปฏิบัติลงมือทําจริง การ
เรียนเชนนี้ทําใหผูเรียนไดลองทําจริง มันไดผลมากถึงรอยละ 75 มันทําใหคุณไดเจอปญหา และเขาใจ
ในสิ่งที่ทํามากขึ้น และมันก็ทําใหเรียนรูไดมากที่สุดแลว
Teach others รอยละ 90 สุดทายคือการสอนคนอื่น หลังจากที่ไดเรียนมาจากวิธีตาง ๆ
ทั้งหมดแลว สามารถใชความรูที่มีไปสอนคนอื่น ๆ ไดนั่ นหมายถึงไดเรียนรูสิ่งนั้นมากถึงรอยละ 90
และยากที่จะลืม
ปรามิดการเรียนรูจึงมีประโยชนในการชวยใหครูและนักการศึกษาไดเขาใจการเรียนการ
สอนของตนเองและขยายความเขาใจในวิธีการสอนแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนชวย
สะทอนถึงการปฏิบัติและความหลากหลายของกิจกรรมที่ควรนํามาใชในการเรียนการสอน อีกทั้งยังทํา
ใหเห็นศักยภาพของกิจกรรมตาง ๆ ในการสอนและความเปนไปไดในการเลือกกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวน
รวมเพิ่มมากขึ้น ปรามิดการเรียนรูยังเปนประเด็นที่นํามาใชในการแลกเปลี่ยนถึงคุณคา จุดมุงหมาย
และทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมถึงการนําไปปฏิบัติและศึกษาเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรมการเรียนรแบบสืบเสาะหาความร
2.1.3.1 ความหมายของการสืบเสาะหาความรู
การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตรตามทฤษฎี ค อนสตรัคติ วิซึม (Constructivism) เปน
กระบวนการที่นักเรียนจะตองสืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําให
สามารถสรางองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางคงทน สามารถนํามาใช
ไดเมื่ อ มี ส ถานการณใด ๆ มาเผชิ ญ หนา ดั ง นั้ น การที่ นั ก เรี ย นจะสรางองคความรู ได ตองผาน
กระบวนการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ งกระบวนการสื บ เสาะหาความรู (Inquiry
Process) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ดังนี้
ภพ เลาหไพบู ล ย (2542) ไดใหความหมายวา การจั ด การเรี ย นรู แบบสื บ
เสาะหาความรู เปนการสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริง
ตาง ๆ ดวยตนเองใหนั ก เรี ย นไดมี ป ระสบการณตรงในการเรี ย นรู เนื้ อ หาวิ ช าครู วิ ท ยาศาสตรจึ ง
จําเปนตองมีการเตรียมสภาพแวดลอมในการเรียนรูศึกษาโครงสรางของกระบวนการสอนการจัดลําดับ
เนื้อหาโดยครูทําหนาที่คลายผูชวยและนักเรียนทําหนาที่คลายผูจัดการวางแผนการเรียนนักเรียนเปนผู
เริ่มตนในการจัด การเรียนการสอนดวยตั วเองมี ความกระตือรือรนที่ จะศึกษาหาความรูโดยวิธีการ
เชนเดียวกับการทํางานของนักวิทยาศาสตรและเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เปนผูรับความรูมาเปนผู
แสวงหาความรูและใชความรู
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548) การเรียนการสอน
แบบสืบ เสาะหาความรู เปนรูป แบบหนึ่ งของการเรีย นรูที่ นํ ามาใชไดผลในวิช าวิทยาศาสตร ทําให
นักเรียนมีความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร และมีความรูในคําศัพททางวิทยาศาสตรมากขึ้น มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร คุนเคยกับกระบวนการหาความรูของ
นักวิทยาศาสตร เขาใจวานักวิทยาศาสตรคนพบความรูทางวิทยาศาสตรไดอยางไรและประยุกตใช
ความรูทางวิทยาศาสตรสูประเด็นทางสังคมและประเด็นเกี่ยวกับบุคคลได ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ที่ ป ระกอบดวย 5 ขั้ น ตอน ไดแก ขั้ น สรางความสนใจ
(Engagement) ขั้ น สํ า รวจและคนหา (Exploration) ขั้ น อธิ บ ายและลงขอสรุ ป (Explanation)
ขั้นขยายความรู (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation)
สถาบั น สงเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) ไดกลาวถึ ง
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามที่ NSES และ AAAS นิยามไว ดังนี้
(1) NSES (National Science Education Standards) ไดใหความหมายของ
การจัดการเรีย นรูแบบสืบเสาะหาความรูวาเปนกิ จกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับการสั งเกต การถาม
คําถาม การสํารวจตรวจสอบจากเอกสารและแหลงความรูอื่น ๆ การวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
การทดสอบตรวจสอบหลักฐานเพื่ อเปนการยืนยันความรูที่ไดคนพบมาแลว การใชเครื่องมือในการ
รวบรวม การวิเคราะห และการแปลความหมายขอมู ล การนํ าเสนอผลงาน การอธิบ ายและการ
คาดคะเน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับผลงานที่ได
(2) AAAS (American Association for the Advancement of Science)
ไดใหความหมายการจัด การเรียนรูแบบสื บเสาะหาความรูวา เริ่มตนดวยคําถามเกี่ย วกับ ธรรมชาติ
พรอมทั้งกระตุนนักเรียนใหตื่นเตนสงสัยใครรูใหนักเรียนตั้งใจรวบรวมขอมูลและหลักฐาน ครูเตรียม
ขอมูลเอกสารความรูตาง ๆ ที่มีคนศึกษาคนความาแลว เพื่อใหนักเรียนเชื่อมโยงกับความรูใหม หรือ
เพื่อใหมองเห็นภาพไดชัดเจนลึกซึ้งขึ้นใหนักเรียนอธิบายใหชัดเจน ไมเนนความจําเกี่ยวกับศัพททาง
วิชาการ และใชกระบวนการกลุม
ชาตรี ฝายคําตา (2551) กลาววากระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนหา
ความรูทางวิ ทยาศาสตร หรือกิ จกรรมหรือวิธีการเรีย นรูที่ นั กเรียนไดปฏิ บัติ และเรีย นรูเพื่ อพั ฒ นา
ความรูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร โดยกิ จ กรรมการเรีย นรูนั้น สะทอนถึงการทํ างานของนั กวิทยาศาสตร
สิ่งสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรูก็คือการใหโอกาสนักเรียนไดใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานตาง ๆ มา
ใชเพื่ออธิบายปรากฏการณธรรมชาติหรือแกปญหา
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เจริญ สุ ข คงชาติ (2552) ไดอธิบ ายเกี่ ย วกั บ การสอนวิ ท ยาศาสตรแบบสื บ
เสาะหาความรูวามีความหมายดังนี้ คือ
(1) การสอนวิทยาศาสตรในฐานะที่เปนแบบสืบเสาะหาความรูเปนเนื้อหาสวน
หนึ่ งที่ รวมอยู ในวิทยาศาสตร ในการจัดการใหเกิ ดการเรีย นรู เนื้ อหาบางอยาง โดยการกระตุนให
นักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น และเสาะแสวงหาความรูโดยการถาม และพยายามคนหาคําตอบให
พบโดยตนเอง
(2) การสอนวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปน
วิธีการเรียนโดยการแกปญหาในกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้น ซึ่งปรากฏการณใหม ๆ ที่นักเรียนเผชิญใน
แตละครั้งจะเปนตัวกระตุน การคิดดวยการสังเกตอยางถี่ถวนเปนระบบออกแบบการวัดที่ตองการ
แยกแยะสิ่งที่สังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิงอยางชัดเจน ประดิษฐคิดคน ตีความหมายภายใตสถานการณ
แวดลอมที่เหมาะสมที่สุด การใชวิธีการอยางฉลาด สามารถทดสอบไดและสรุปอยางมีเหตุผล
ทิศนา แขมมณี (2554) ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไว
วาเปนการจั ด การเรี ย นการสอนโดยครูกระตุ นใหผูเรีย นเกิดคํ าถาม เกิด ความคิด และลงมื อเสาะ
แสวงหาความรู เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเองโดยที่ครูคอยชวยอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูดานตาง ๆ ใหแกผูเรียน เชน ในดานการสืบคนหาแหลงความรู การศึกษาขอมูล
การวิเคราะห การสรุปขอมูล การอภิปรายโตแยงทางวิชาการ และการทํางานรวมกับผูอื่น เปนตน
จากความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ดังกลาวขางตน
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งใหเกิดการเรียนรูเนื้อหา
บางอยางของวิชาวิทยาศาสตร โดยการกระตุนใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็นและเสาะแสวงหา
ความรูโดยการถามคํ าถามและพยายามใหผูเรีย นรูจักศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาไดดวย
ตนเอง จนสามารถสรุปองคความรูที่ไดอยางมีเหตุผลโดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และวิ ธี การทางวิท ยาศาสตร จากการสังเกต ตั้งคําถาม สํารวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูล หรือ
หลั ก ฐานตาง ๆ ปฏิ บั ติ ล งมื อ ทํ า ดวยตนเอง โดยมี ค รู เ ปนผู แนะนํ า และอํ า นวยความสะดวกจั ด
บรรยากาศการสอนใหเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมายในการเรียนรู
2.1.3.2 ประเภทของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548) ไดแบงระดับหรือ
ประเภทของการสืบเสาะหาความรูเปน 4 ระดับ (Level of Inquiry) ดังนี้
1) การสื บ เสาะหาความรู แบบยื น ยั น (Confirmed Inquiry) เปนการสื บ
เสาะหาความรูที่ใหผูเรียนเปนผูตรวจสอบความรูหรือแนวคิด เพื่อยืนยันความรูหรือแนวคิดที่ถูกคนพบ
มาแลว โดยครูเปนผูกําหนดปญหาและคําตอบ หรือองคความรูที่ คาดหวังใหผูเรียนคนพบ และให
ผูเรียนทํากิจกรรมที่กําหนดในหนังสือหรือใบงาน หรือตามที่ครูบรรยายบอกกลาว
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2) การสืบเสาะหาความรูแบบนําทาง (Directed Inquiry) เปนการสืบเสาะหา
ความรูที่ใหผูเรียนคนพบองคความรูใหมดวยตนเองโดยครูเปนผูกําหนดปญหา และสาธิตหรืออธิบาย
การสํารวจตรวจสอบแลวใหผูเรียนปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบตามวิธีการที่กําหนด
3) การสืบเสาะหาความรูแบบชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry) เปนการสืบ
เสาะหาความรูที่ใหผูเรียนคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยผูเรียนเปนผูกําหนดปญหา และครูเปน
ผูชี้แนะแนวทางการสํารวจตรวจสอบ รวมทั้ งใหคํ าปรึกษาหรือแนะนําใหผู เรียนปฏิบั ติการสํ ารวจ
ตรวจสอบ
4) การสืบเสาะหาความรูแบบเปด (Open Inquiry) เปนการสืบเสาะหาความรู
ที่ ใหผู เรีย นคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยใหผู เรี ย นมีอิ ส ระในการคิ ด เปนผูกําหนดปญหา
ออกแบบ และปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง
2.1.3.3 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) เปนหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดอธิ บ ายขั้ น ตอนการจั ด
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนเปนการจัด
กิจกรรมหรือสถานการณที่ กระตุ น ยั่วยุ ใหผูเรีย นเกิดความสงสัย ใครรู อยากรูอยากเห็น แลวเกิด
ปญหาหรือประเด็นที่จะศึกษาซึ่งผูเรียนจะตองสํารวจตรวจสอบตอไปดวยตัวของผูเรียนเอง
2) ขั้ น สํ า รวจและคนห า (Exploration) เป นขั้ น ตอนที่ ทํ าให ผู เรี ย น มี
ประสบการณรวมกันเปนกลุมในการสรางองคความรูใหมโดยการวางแผนกําหนดการสํารวจตรวจสอบ
และลงมือปฏิ บัติในการสํารวจตรวจสอบปญหาหรือประเด็นที่ผูเรียนสนใจใครรูครูมีห นาที่สงเสริม
กระตุน ใหคําปรึกษา ชี้แนะ ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนดําเนินการสํารวจตรวจสอบ
เปนไปดวยดี
3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดสรางองค
ความรู ใหมรวมกั น ทั้ งชั้ น เรี ย น โดยนํ าเสนอองคความรู ที่ ไดจากการสํ ารวจ ตรวจสอบ พรอมทั้ ง
วิเคราะห อธิบายและเปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือโตแยงในองคความรู
ใหมที่ ไดสรางสรรค มี การอางอิงหลักฐาน ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ หรือองคความรูเดิม แลวลง
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
4) ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดเพิ่มเติมหรือเติม
เต็มองคความรูใหมใหกวางขวางสมบูรณ กระจางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการอธิบายยกตัวอยาง อภิปราย
ซักถามแลกเปลี่ยนรู และเชื่อมโยงความรูเดิมสูองคความรูใหมอยางเปนระบบนําไปประยุกตใชในเรื่อง
อื่น ๆ หรือในชีวิตประจําวัน หรือผูเรียนอาจจะเกิดปญหาสงสัย ใครรู นําไปสูการศึกษาคนควา
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5) ขั้ น ประเมิ น ผล (Evaluation) เปนขั้ น ตอนนี้ ที่ ใ หผู เรี ย นไดประเมิ น
กระบวนการ สํารวจตรวจสอบและผลการตรวจสอบ หรือองคความรูใหมของตนเองและของเพื่อนรวม
ชั้ น เรี ย น โดยการวิ เคราะห วิ จ ารณ อภิ ป รายซั ก ถามแลกเปลี่ ย นองคความรู ซึ่ งกั น และกั น ในเชิ ง
เปรียบเทียบ ประเมินจุดดี หรือจุดดอย ปรับปรุง หรือ ทบทวนใหม และใหครูไดประเมินกระบวนการ
สรางองคความรู ใหมของผู เรีย นเนนการประเมิน ตามสภาพจริงในระหวางการจัดการเรีย นรู เพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
เมื่อผูเรียนเกิดปญหา สงสัยใครรู นําไปสูการศึกษาคนควา ทดลอง หรือสํารวจ
ตรวจสอบตอไปจะทําใหเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรูที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เรียกวา วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle) ดังภาพที่ 2.2

ขั้นสรางความสนใจ
(Engagement)

ขั้นประเมิน
(Evaluation)

ขั้นขยายความรู
(Elaboration)

ภาพที่

ขั้นสํารวจและคนหา
(Exploration)

ขัน้ อธิบายและลงขอสรุป
(Explanation)

วั จักรการสืบเสาะหาความร
ที่มา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2546)

ชาตรี ฝายคํ า ตา (2551) ไดใหขอแนะนํ าเกี่ ย วกั บ บทบาทของครูในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในการปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอน ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่

พ ติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครในการจัดกิจกรรมการเรียนรแบบ
สืบเสาะหาความร

การจัดกิจกรรม
การเรียนร
1.ขั้นสรางความ
สนใจ

2.ขั้นสํารวจและ
คนหา

พ ติกรรมของนักเรียน

บทบาทของคร

ถามคําถาม เชน ทําไมถึงเกิดเชนนี้
อะไรที่ฉันรูแลวบางเกี่ยวกับเรื่องนี้
ขอมูลอะไรทีฉ่ ันสามารถหาเพื่อศึกษา
เรื่องนีจ้ ะมีวิธีการแกปญหาเรื่องนี้
อยางไร

1. สรางความสนใจ
2. สรางความอยากรู อยากเห็น
3. ตั้งคําถามหรือปญหา
4. ตรวจสอบหรื อ หาความรู เดิ ม
ของนั กเรียนเกี่ ยวกับ แนวคิ ดหรื อ
หัวขอที่กําลังจะ สอน
1. สนับสนุนใหนักเรียนไดทํางาน
เปนกลุม
2. สังเกตและฟงขณะนักเรียน
ทํางานและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
รวมชั้น
3. ถามคําถามเพื่อชี้ประเด็นให
นักเรียนรูทิศทางวาเขากําลัง
ตรวจสอบอะไร
4. ใหเวลากับนักเรียนในการ
สํารวจตรวจสอบเปนที่ปรึกษา
1. สนับสนุนใหนักเรียนอธิบาย
แนวคิดและนิยาม ตามความเขาใจ
ของนักเรียนเอง
2. ถามนักเรียนเพื่อใหนักเรียน
แสดงหลักฐาน และสรางความ
กระจางกับสิ่งที่สํารวจหรือคนหา
3. เตรียมคํานิยาม คําอธิบาย และ
คําศัพทใหม
4. ใชประสบการณเดิมของ
นักเรียนในการอธิบายแนวคิด

1. คิดอยางสรางสรรคภายใตกิจกรรม
ที่กําหนด
2. ทดสอบการทํานายและสมมติฐาน
3. ตั้งการทํานายและสมมติฐานใหม
4. หาวิธีการแกปญหาและอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการนั้นกับเพื่อนรวมชั้น
5. บันทึกสิ่งที่สังเกตได
6. ตรวจสอบแนวคิดของตน

3. ขั้นอธิบายและ 1. อธิบายคําตอบที่เปนไปใหแกเพื่อน
ลงขอสรุป
รวมชัน้
2. ฟงการอธิบายของเพื่อนกลุมอื่น
อยางพินิจพิเคราะห
3. ถามคําถามเกี่ยวกับการอธิบายของ
ผูอื่น
4. ฟงและพยายามทําความเขาใจจาก
การอธิบาย
5 เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผานมา ใช
ขอมูลที่บันทึกจากการสังเกตในการ
อธิบาย
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พ ติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครในการจัดกิจกรรมการเรียนรแบบ
สืบเสาะหาความร ตอ)

การจัดกิจกรรม
พ ติกรรมของนักเรียน
การเรียนร
4. ขั้นขยาย
1. การประยุกตหรือขยายแนวคิด
ความรู
กระบวนการหรือทักษะของตน
2. นําความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนพบ
เพิ่มเติมไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอื่น ๆ
3. เรียนรูแบบรวมมือ
4. รวมอภิปรายเปนกลุม
5. แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
แนวคิดที่ตนเขาใจกับผูอื่น
6. รับขอมูลปอนกลับจากเพื่อนรวมชั้น
7. เผชิญกับสถานการณหรือปญหา ใหม
5. ขั้นประเมิน
1. ประเมินการพัฒนาความเขาใจของ
ตนเองวาไดเรียนรูอะไรบาง และเรียนรู
อยางไร
2. เปรียบเทียบความรูเดิมและแนวคิด ที่
ไดคนพบเพิ่มเติม
3. ทําแบบวัดและประเมินพัฒนาการ
เรียนรูของตน

บทบาทของคร
1. กระตุนนักเรียนใหแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด
ของตน
2. ใหขอมูลปอนกลับ
3. จัดเตรียมประสบการณ หรือ
สถานการณหรือปญหาใหม

1. กระตุนใหนักเรียนประเมิน
ความเขาใจของตน
2. วัดและประเมินพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน
3. ใชเครื่องมือหรือแบบทดสอบ
การเรียนรูของนักเรียน

ที่มา ชาตรี ฝายคําตา (2551)
จากการศึ ก ษาขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แบบสื บ เสาะหาความรู
สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามกระบวนการนี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสรางความ
สนใจ (2) ขั้นสํารวจและคนหา (3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (4) ขั้นขยายความรู และ (5) ขั้นประเมิน
ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ใหโอกาสแก
ผูเรียน ไดฝกคิด ฝกสังเกต ฝกนําเสนอ ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู โดยครูควรจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะทางดานตาง ๆ จากขั้นสรางความสนใจ กระตุนให
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นั กเรีย นเกิ ด ความสนใจในการเรียนรูโดยการถามคําถาม หรือกําหนดสถานการณ เปนกิ จ กรรมที่
เชื่อมโยงในสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลวและสิ่งที่กําลังจะเรียนตอไป ในขั้นสํารวจและคนหา นักเรียน
สํารวจตรวจสอบและคนหาแนวคิดของตนโดยใชทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อรวบรวม
ขอมูลในการตอบปญหาขั้นอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง จากการ
สํารวจตรวจสอบ รวมกันวิเคราะห หาความสัมพันธของขอมูล แปลความหมายขอมูลและลงขอสรุป
ในขั้น ขยายความรูนั กเรีย นเชื่อมโยงการอธิ บ ายของนั กเรีย นกับ ความรูอื่น ๆ และเปรีย บเที ย บกับ
ความรูวิทยาศาสตรและนักเรียนจะไดพัฒนาความรูความเขาใจที่กวางขึ้นจากประสบการณใหม และ
ขั้ น ประเมิ น ผล ครู ผู สอนประเมิ น ผลนั ก เรี ย นในทุ ก ขั้ น ตอนของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู และ
นอกจากนี้นักเรียนก็มีสวนรวมในการประเมินความเขาใจของตัวเองไดดวย
2.1.3.4 ขอดีและขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายขอดีและขอจํากัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูที่ผูสอนควรรู เพื่อจะไดนําไปปรับใหเหมาะกับสถานการณจึงสรุปไว ดังตารางที่
2.2
ตารางที่

ขอดีและขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรแบบสืบเสาะหาความร

ขอดี
บัญญัติ ชํานาญกิจ (2550)
1. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่
2. มีแรงจูงใจที่กระหายอยากรูอยากเรียนอยู
ตลอดเวลา
3. ไดฝกการคิดและการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธี
จัดระบบความคิดและวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ทําใหการเรียนรูเกิดความคงทนและสามารถ
ถายโยงการเรียนรูได
5. นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน
6. นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
7. นักเรียนจะเรียนรูมโนทัศนทางวิทยาศาสตรได
เร็วขึ้นกวาเดิม

ขอจํากัด
บัญญัติ ชํานาญกิจ (2550)
1. นักเรียนที่ตองการแรงกระตุนใหเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนมาก ๆ
อาจจะพอตอบคําถามได แตนักเรียนจะไม
ประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้
เทาที่ควร
2. โอกาสที่จะทําใหใชการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูอยูเสมอ ๆ ทําใหความสนใจ
ศึกษาคนควาลดลง
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ขอดีและขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรแบบสืบเสาะหาความร ตอ)

ขอดี
ภพ เลาหไพบูลย (2542)

ขอจํากัด
วิทวัฒน ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ
วีระธรรมโม (2549)
1. นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ 1. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง
ไดศึกษาคนควาดวยตนเองจึงมีความอยากรูอยาก 2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมทําให
เรียนตลอดเวลา
สงสัยแปลกใจ จะทําใหนักเรียนเบื่อหนาย
2. นักเรียนมีโอกาสฝกความคิดและฝกการกระทํา และถาครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ของการ
ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะ
สอนวิธีนี้ มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและ มากเกินไปจะทําใหนักเรียนไมมีโอกาส
ถายโยงการเรียนรูได
สืบเสาะความรูดวยตนเอง
3. นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 3. นักเรียนที่มีสติปญญาต่ํา และเนื้อหาวิชา
ทําใหการเรียนมีความหมาย เปนการเรียนที่มี
ที่คอนขางยาก นักเรียนอาจจะไมสามารถ
ชีวิตชีวา
ศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง
4. นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทาง 4. นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ ทํา
วิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น
ใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา
5. นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร
Joyce และ Weil (1986)
1. เปนวิธีที่ยั่วยุใหนักเรียนตองการเรียนรูดวย
ตนเอง
2. เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและสงเสริม
ประสบการณทางวิทยาศาสตรที่มีคุณคาใหกับ
นักเรียน
3. เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนฝกใหรูจักการทํางานเปนกลุมตาม
ระบบประชาธิปไตย
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จากที่ กลาวมาขางตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ เสาะหาความรูมีทั้ง
ขอดีและขอจํากัดหลากหลาย สามารถสรุปไดดังนี้ ขอดีคือ ชวยเพิ่มโอกาสการเรียนรูดวยตนเองของ
ผูเรียน พัฒนาศักยภาพดานปญญา ความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ มี
ประสบการณตรง ฝกทักษะการแกปญหา ทําใหนักเรียนคนพบและสามารถสรางองคความรูดวยตัวเอง
สวนขอจํากัด คือใชเวลามาก ครูตองมีความสามารถในการสรางสถานการณใหมีความนาสนใจเพื่อ
กระตุนผูเรียนใหอยากเรียนรู ตองเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมกับวิธีสืบเสาะหาความรู และเหมาะสมกับ
ระดับสติปญญาของผูเรียนเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จใน
การเรียน ดังนั้นครูควรเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาที่สอนในแตละครั้งดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.1.4.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นั ก การศึ ก ษาหลายทานไดใหความหมายของทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไวดังตอไปนี้
วรรณทิพา รอดแรงคา (2540) กลาววาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการตาง ๆ ไดแก การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา การใชตัวเลข การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุปอยางคลองแคลว ถูกตอง
และแมนยํา
พันธ เดชะคุปต (2544) ใหความหมายวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คือ ความชํานาญและความสามารถในการใชการคิดและกระบวนการคิดเพื่อคนหาความรูรวมทั้งการ
แกปญหา
ยุพา วีระไวทยะ และปรีชา นพคุณ (2544) ไดกลาวไววา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หมายถึงความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบในการ
เสาะแสวงหาความรูหรือแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ประดั บ จรตระการ (2547) สรุ ป ความหมายของทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไววาหมายถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนในการแสดงการคิดการปฏิบัติ อยางมี
เหตุผลมีระบบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสะสมอยูในตัวนักเรียนและสามารถนําไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและแสวงหาความรูได
จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขางตน กลาวโดยสรุป
ไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการตาง ๆ ในการ
คิดคนควาหาความรู และการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท
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การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา การใชตัวเลข การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป
2.1.4.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สมาคมเพื่ อ ความกาวหนาทางวิท ยาศาสตร แหงสหรั ฐ อเมริ ก า (American
association for the advancement of science: AAAS) ได เส น อ ทั ก ษ ะ ก ระ บ ว น ก ารท าง
วิทยาศาสตรสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตร เมื่อป ค.ศ. 1970 โดยไดกําหนดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไว 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสม
หรือบูรณาการ 5 ทักษะ (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2544) สรุปไวดังตารางที่ 2.3
ตารางที่

ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการขั้นพื้น าน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม
หรือบร าการ
1. ทักษะการสังเกต
1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
2. ทักษะการวัด
2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ
3. ทักษะการคํานวณ
ตัวแปร
4. ทักษะการจําแนกประเภท
3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
5. ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธระหวางสเปส 4. ทักษะการทดลอง
กับสเปสและสเปสกับเวลา
5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลง
6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ขอสรุป
7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
8. ทักษะการพยากรณ
ทักษะกระบวนการทั้ง 2 ประเภทรวมแลวมีทั้งหมด 13 ทักษะโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั้ น พื้ น ฐ า น (Basic science process skills)
ประกอบดวย
1.1) ทักษะการสังเกต คือความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อหาขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ โดยไมเพิ่มความคิดเห็นสวนตัว
ลงไปเห็ นอยางไรรูสึกอยางไรไดยินอยางไรไดกลิ่น อยางไรหรือรสชาติ เปนอยางไรก็ตอบไปตามนั้ น
ประสาทสัมผัสมี 5 ชนิด คือ
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1.1.1) ประสาทตา สังเกตไดโดยการดูเพื่อบอกรูปรางสัณฐานขนาด
สี สถานะ
1.1.2) ประสาทหู สังเกตโดยการฟงเพื่อบอกเสียงที่ไดยิน เสียงดั ง
เสียงคอยเสียงสูงเสียงต่ําหรือเสียงดังอยางไรตามทีไ่ ดยิน
1.1.3) ประสาทจมูก สังเกตโดยการดมกลิ่นเพื่อบอกวามีกลิ่นหรือไม
หอมเหม็นประสาทลิ้น สังเกตโดยการชิมรสเพื่อบอกวามีรสชาติ หวานขมเผ็ดเค็ม เปรี้ยวฝาด แตใน
การสังเกตโดยการชิมนี้ตองแนใจวาสิ่งนั้นไมมีอันตรายและสะอาดเพียงพอ
1.1.4) ประสาทผิวกาย สังเกตไดโดยการสัมผัส เพื่อบอกอุณ หภู มิ
ความหยาบ ความละเอีย ดความเรียบความลื่น ความเปยกชื้ นความแหงของสิ่ งนั้ น การใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ชนิด สังเกตโดยตรงแลวการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ
ไดก็ จั ด วาเปนทั กษะการสั งเกตเชนเดีย วกัน เชน การเปลี่ย นแปลงของสี การเปลี่ย นแปลงรูป ราง
สัณฐานการเปลี่ยนแปลงขนาดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสอุณหภูมิ ล
1.2) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
1.2.1) ชี้บ งและบรรยายคุณ สมบั ติของวัตถุไดโดยการใชประสาท
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
1.2.2) บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุโดยการกะประมาณ
1.2.3) บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได
2) ทักษะการวัด หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ ทําการ
วัดหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนโดยมีหนวยวัดมาตรฐานกํากับเสมอ ซึ่งหนวย
วัดมาตรฐานที่ใชเปนสากลในปจจุบันคือ ระบบหนวย SI (international system of units) ในการวัด
จะตองพิจารณาวา
2.1) จะวัดอะไร เชน วัดความยาวเสนรอบรูปของลูกบอล ชั่งน้ําหนักกอน
หิน
2.2) จะใชเครื่องมืออะไรวัด เชน ใชเชือกและไมบรรทัดวัดเสนรอบรูปของ
ลูกบอล
2.3) เหตุใดจึงใชเครื่องมื อนั้ น เชน ทําไมจึงเลือกใชเชือกและไมบรรทัด
วัดเสนรอบรูป ลูกบอล จะใชเครื่องมืออื่นไดหรือไม
2.4) จะวัดอยางไร เชน เมื่อมีเชือกและไมบรรทัดแลวจะทําการวัดอยางไร
มีเทคนิคอยางไร สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการวัดแตละครั้งคือความเที่ยงตรง แนนอนในการวัดและคาที่
ถูกตองวิธี แกความคลาดเคลื่อนทําไดโดยการวัดหลาย ๆ ครั้ง ศึกษาเครื่องมือวิธีการใชมาตราสวน
การวัด
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2.5) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการวัดแลว
2.5.1) เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด
2.5.2) บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือได
2.5.3) บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือวัดไดถูกตอง
2.5.4) ทําการวัดปริมาณตาง ๆ ไดถูกตอง
2.5.5) ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได
3) ทักษะการคํานวณ หมายถึงความสามารถในการนั บจํานวน การใชตั วเลข
แสดงจํานวนที่นับได การตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน สามารถคํานวณโดย
การบวก ลบ คูณ หาร หาคาเฉลี่ย หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไดจาก
การสังเกต การวัด การทดลอง โดยตรงหรือจากแหลงอื่น ตัวเลขที่นํามาคํานวณตองแสดงคาปริมาณ
ในหนวยเดียวกัน ตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณจะชวยใหสื่อความหมายไดตรงตามที่ตองการและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3.1) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการคํานวณแลว
3.1.1) คํานวณไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.1.2) บอกหรือแสดงวิธีการคิดคํานวณได
3.1.3) ระบุหนวยที่ใชไดอยางถูกตอง
3.1.4) นับและใชตัวเลขแสดงจํานวนสิ่งของที่นับไดถูกตอง
4) ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึงความสามารถในการจัดจําพวกวัตถุหรือ
เหตุการณ หรือเรียงลําดับสิ่งของโดยมีเกณฑ ซึ่งเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน แตกตางกัน หรือ
สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งก็ได
4.1) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
4.1.1) แบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอื่นกําหนดให หรือโดยใช
เกณฑที่ตนเองกําหนด
4.1.2) เรียงลําดับสิ่งของ โดยใชเกณฑที่ผูอื่นกําหนดให หรือในการ
แบงพวกสิ่งของที่ผูอื่นจําแนกไวแลว
4.1.3) บอกเกณฑในการเรียงลําดับสิ่งของที่ ผูอื่นเรียงลําดับไวแลว
5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา
สเปซของวัตถุ หมายถึงที่วางบริเวณที่วัตถุนั้นครอบครอง ซึ่งจะมีรูปรางและ
ลั กษณะเชนเดี ย วกั บ วั ต ถุ นั้ น โดยทั่ ว ไปสเปซของวั ต ถุ จ ะมี 3 มิ ติ (Dimensions) คื อ ความกวาง
ความยาว ความสูง หรือความหนาของวัตถุทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ และสเปซ
กับเวลา อธิบายไดดังนี้
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5.1) ทั กษะการหาความสั ม พั นธระหวางสเปซกั บ สเปซ หมายถึ ง
ความสามารถในการหาความสัมพัน ธระหวางสเปซกับ สเปซของวัตถุ ซึ่งไดแกความสัมพันธระหวาง
รูปทรง 2 มิตกิ ับ 3 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงทีอ่ ยูของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่บง
วาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ ไดแกการบงชี้รูปทรง 2 มิติ กับ3 มิติไดบอก
ตําแหนงหรือทิศของวัตถุได บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกเงาและภาพที่ปรากฏในกระจก
เงาได เปนตน
5.2) ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธระหวางสเปซกั บ เวลา หมายถึ ง
ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางรูป 2 มิติ 3 มิติ ความสามารถในการระบุรูปทรง ขนาด
ตําแหนงและทิศทาง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาตาง ๆ เชน ความสัมพันธระหวางขนาดของน้ําแข็งที่
เปลี่ยนแปลงไปในเวลาตาง ๆ เปนตน
5.3) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
5.3.1) บอกจํานวนมิติ ของวัตถุที่พบเห็นได
5.3.2) ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติ ได
5.3.3) บอกชื่อรูปและรูปทรงทางเรขาคณิตได
5.3.4) วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูปทรง 3 มิติ ได
5.3.5) บอกตําแหนงและทิศทางของวัตถุโดยการใชตัวเองหรือวัตถุ
อื่นเปนเกณฑ
5.3.6) บอกความสัมพันธระหวาง การเปลี่ยนตําแหนงเปลี่ยนขนาด
หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได
6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึงความสามารถในการ
นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่น ๆ มาจัดกระทําใหม โดยการหาความถี่
เรี ยงลํ าดั บ จั ดจํ าแนกประเภทเพื่ อใหผู อื่ นเขาใจความหมายไดดี ขึ้ น โดยอาจเสนอในรู ป ของตาราง
แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ และการเขียนบรรยายเปนตน
6.1) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
6.1.1) เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลไดเหมาะสม
6.1.2) บอกเหตุ ผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลได
6.1.3) ออกแบบเสนอขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได
6.1.4) เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได
6.1.5) บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสม
กะทัดรัดจนสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได
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6.1.6) บรรยายหรื อ วาดแผนผั ง แสดงตํ า แหนงของสภาพจนสื่ อ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจ
7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล หมายถึงความสามารถในการอธิบายหรือ
สรุปขอมู ลที่ ไดจากการสังเกตโดยตรง หรือจากการวัดการทดลองโดยเพิ่ มความคิดเห็นสวนตัวที่มี
เหตุผลลงไปโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวยการลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกัน
อาจแตกตางกัน เพราะมีประสบการณตางกัน ดังนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตรพบวัตถุหรือปรากฏการณ
ตางๆ มักจะลงความคิดเห็นจากขอมูลอาจเปนไปไดหลายอยาง ตอจากนั้นจะมีการตรวจสอบวาการลง
ความคิดเห็น ขอใดมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอในบางกรณีอาจมีการทดสอบ การลงความคิดเห็น
จากบางสวนเพื่อนําไปสูการตั้งสมมุติฐานที่รัดกุมตอไป
7.1) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
7.1.1) อธิบาย หรือสรุป เกินขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกต
7.1.2) เพิ่มความคิดเห็นสวนตัวลงไป
8) ทักษะการพยากรณ หมายถึงความสามารถในการคาดคะเนคําตอบหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต หรือขอมูลที่จากประสบการณที่เกิดซ้ํา หลักการ
กฎ หรือทฤษฎี ในเรื่องนั้ น มาชวย การทํ านายที่ แมนยําเปนผลจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่
ถู ก ตอง การบั น ทึ ก และการจั ด กระทํ า ขอมู ล อยางเหมาะสม การพยากรณทํ าได 2 แบบ คื อ การ
พยากรณภายในขอบเขตขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณนอกขอบเขตขอมูลที่มีอยู เชน การพยากรณผล
ของขอมูลเชิงปริมาณ
8.1) ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
8.1.1) การพยากรณทั่วไป คือการทํานายผลที่เปนหลักการ กฎ หรือ
ทฤษฎีที่มีอยูได
8.1.2) การพยากรณจากขอมูล เชิงปริมาณ เชน ทํ านายผลที่ เกิ ด
ภายในขอบเขตขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได และทํานายผลที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่
มีอยู
8.1.3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม หรือบูรณาการ
(Integrated science process skills) ประกอบดวย
8.1.3.1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึงการคิดหาคําตอบ
หรือสรุปคําตอบของปญหาลวงหนากอนจะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณ
เติมคําตอบลวงหนานี้เปนสิ่งที่ยังไมทราบหรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎี ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือหาคําตอบลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณ
เดิม
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8.1.3.2) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
หมายถึงความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือขอความ เพื่อใหเปนที่เขาใจ
ตรงกัน สามารถสังเกต หรือวัด หรือตรวจสอบไดงายโดยใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธี
จัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ควรใหความหมายที่รัดกุมและ
เหมาะสมกับระดับการศึกษา ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ระบุสิ่งที่สังเกตได และ (2)
ระบุการกระทําซึ่งอาจจะไดจากการวัด การทดสอบ หรือการทดลอง สิ่งที่ควรคํานึงในการใหคํานิยาม
เชิงปฏิบัติการคือ ควรใชภาษาที่ชัดเจน ไมกํากวม จะตองอธิบายสิ่งที่สังเกตไดและระบุการกระทําไว
ดวย อาจมีคําตอบเชิงปฏิบัติการมากกวา 1 นิยาม และคํานิยามหนึ่งอาจจะเหมาะกวาอีกนิยามหนึ่ง
ขึ้นอยูกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และเนื้อหาในบทเรียนนั้น ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลวคือ
กําหนดความหมายขอบเขตของคาหรือตัวแปรตาง ๆ ใหสังเกตไดหรือวัดได
8.1.3.3) ทั ก ษะการกํ าหนดและควบคุ ม ตั ว แปร หมายถึ ง
ความสามารถในการกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในสมมติฐานหนึ่งการควบคุม
ตัวแปรเปนการควบคุมสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหาก
ไมควบคุมใหเหมือนกัน คือ (1) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึง สิ่งที่
จั ดใหแตกตางกั น ซึ่ งเปนตนเหตุ ทําใหเกิดผลซึ่งคาดวาจะแตกตางกัน มี ความเปนอิ ส ระในตัว เอง
(2) ตั ว แปรตาม (Dependent variable) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ต องติ ด ตามผล ซึ่ ง เปนผลมาจากการจั ด
สถานการณบางอยางใหแตกตางกัน ไมมีความเปนอิสระในตัวเอง ตองแปรเปลี่ยนไปตามตัวแปรตน (3)
ตัวแปรควบคุม (Controlled variable) หมายถึงสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลการทดลอง
ดวย ซึ่งจะตองควบคุมใหเหมือนๆ กัน มิเชนนั้นอาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน พฤติกรรมหรือ
ความหมายที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการกําหนดตัวแปรที่ตองควบคุมได ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ ตองควบคุมได
8.1.3.4) ทักษะการทดลอง หมายถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น กระบวนการในการทดลองประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน
ใหญ ๆ คือการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง คือ (1) การ
ออกแบบการทดลอง หมายถึงการวางแผนทดลองกอนลงมือทดลองจริงเพื่อกําหนดวิธีทดลอง อุปกรณ
ที่ใชในการทดลอง (2) การปฏิ บั ติการทดลอง หมายถึงการลงมือปฏิ บัติ การทดลองจริง ๆ (3) การ
บันทึกผลการทดลอง เปนการจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองซึ่งอาจเปนผลจากการสังเกต การวัด
และอื่ น ๆ ความสามารถที่ แสดงวาเกิดทั กษะแลว คื อออกแบบการทดลองไดเหมาะสม (เที่ย งตรง
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด) เลือกวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่ใชในการทดลองไดเหมาะสมใชอุปกรณ
เครื่องมือไดถูกตอง คลองแคลว ปลอดภัย บันทึกผลการทดลองไดเหมาะสม ทําความสะอาด จัดเก็บ
อุปกรณ หรือเครื่องมือได
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8.1.3.5) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป หมายถึง
ความสามารถในการตี ความหมายขอมู ลโดยการบรรยายลั กษณะและสมบั ติ ของขอมู ลที่ มี อยู และ
ลงขอสรุป โดยการบอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ
แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูไดบอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยู
ได
การทดลองเคมีแบบยอสวน
การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructivism เนนนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ใช
รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ห ลากหลาย นักการศึกษาหลายทานได
เสนอไว เชน การเรียนการสอนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Based) การ
เรียนการสอนโดยการแกปญหา (Problem–Solving) กิจกรรมที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ (Hands–on
Activity) เปนตน ภพ เลาหไพบู ล ย (2542) บุ ญ ชม ศรีส ะอาด (2541) และวิม ล สํ า ราญวานิ ช
(2532) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงวา ทํ าใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงมี โอกาสฝกทั กษะในการทดลอง และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนและไดเรียนโดยผานประสาทสัมผัสหลายดานการจัดการเรียนการ
สอนแบบปฏิบัติเปนการฝกการทํางานรวมกันของผูเรียน ซึ่งการเรียนรูที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัตินั้น
เปนสวนสําคัญของการเรียน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรมีทฤษฎี กฎ สูตร ตาง ๆ มากมาย การสอน
แบบการทดลองนั้ น ทํ าใหผู เรียนไดพบประสบการณตรงจากการปฏิบั ติจริง ตามกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตรดวยตนเอง เมื่ อ นั ก เรี ย นเปนผู ทดลองเองแลวทํ าใหไดความรูที่ ค งทน จดจํ าไดนาน
นําความรูนั้นไปใชประโยชน (ชาญชัย ยมดิษฐ, 2548) ซึ่งการทดลองเคมีแบบเดิมนั้นอุปกรณมีขนาด
ใหญ สารเคมีที่ใชมีปริมาณมาก เมื่อทดลองเสร็จแลวมักทิ้งสารเคมีในปริมาณมากทําใหสงผลเสียตอ
สภาวะแวดลอม และการใชสารเคมีในปริมาณ มากก็ยังเปนอันตรายสําหรับครูและนักเรียนหากสัมผัส
กับสารเคมีโดยตรงหรือสูดดมเขาไป นอกจากนี้บางโรงเรียนมีงบประมาณที่จํากัดทําใหอุปกรณการ
ทดลองและสารเคมีไมเพียงพอ ครูผูสอนจึงเลือกที่จะสอนเพียงแตเนื้อหาเพียงอยางเดียวทําใหนักเรียน
ขาดโอกาสที่จะไดทดลองขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางแทจริง
การทดลองเคมี แบบยอสวนจึ งเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับ ครูและนั กเรี ยนในโรงเรีย นสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนอุปกรณและสารเคมี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชชุดการทดลอง
แบบยอสวนจะใชสารเคมีในปริมาณนอย ภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมีในการทําการทดลองเปนวัสดุใช
แลวนํากลับมาใชใหมสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกสวนวัสดุหลายชนิดที่นํามาใชในการทําปฏิกิริยาเคมี
เปนวั ส ดุ ที่ นั ก เรี ย นพบเห็ น ในชี วิ ต ประจํ าวั น (สาลิ นี อาจารีย , 2552) ซึ่ งนอกจากนี้ ก ารทดลองมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเทาการทดลองแบบดั้ ง เดิ ม แตระยะเวลาในการเตรี ย มการทดลองสั้ น ลง
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การทดลองเคมีลักษณะนี้ถูกยอสวนลงใหมีขนาดที่เล็กที่สุดและยังสามารถสรางปฏิกิริยาทางเคมีได
เชนเดียวกับในการทดลองในขนาดปกติ การเรียนการสอนทางเคมีจะสามารถขยายไปไดในวงกวาง
มากขึ้น โดยนักเรียนสามารถทําการทดลองไดดวยตนเอง และเสี่ยงตออันตรายนอยลง การทดลอง
แบบยอสวนยังใชเวลาและกอใหเกิดของเสียนอยกวาปกติอีกดวย (ศุภวรรณ ตันตยานนท, 2554)
ความหมายของการทดลองเคมีแบบยอสวน
การทดลองเคมี แบบยอสวน คื อการทดลองที่มีการลดปริ มาณการใชสารเคมีใหอยูใน
ระดับที่นอยมาก แตยังใหผลการทดลองที่ดี เรียกวา microscale หรือ small scale chemistry ซึ่ง
เปนกระบวนการที่ส ามารถรั กษาสิ่ งแวดลอม ปองกัน การเกิดมลภาวะ แตยังคงมีคุณ ภาพมี ความ
เที่ ยงตรงและแมนยํ า สามารถลดปริมาณสารเคมี ที่ใชไดถึงรอยละ 80-90 (Kelly and Finlayson,
2002) การทดลองแบบยอสวน (Small-scale experiment) บางครั้งอาจเรียกวา การทดลองแบบ
ไมโครสเกล (Microscale laboratory) คือการทําการทดลองใหมีขนาดเล็กลงจากการทดลองในระบบ
เกา โดยการทดลองแบบเกาจะใชสารปริมาณมาก ใชอุปกรณขนาดใหญแตเทคนิคไมโครสเกลจะใช
สารปริมาณนอยและมีการดัดแปลงอุป กรณที่ ใชใหเหมาะสมทํ าใหลดคาใชจายสําหรับ สารเคมีล ง
ไดมาก ลดอันตรายมีความปลอดภัยสําหรับครู-อาจารย นักเรียนและนักศึกษามากขึ้น (พิทักษ อยูมี,
2544) การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล ทดลองที่มีการใชปริมาณสารเคมีที่นอยมาก ในการทําการ
ทดลอง โดยปกติแลวปริมาณสารเคมีในการทดลองระดับมาตรฐานจะใชอยูที่ 5 -100 กรัม และใช
เครื่องแกวที่ส ามารถบรรจุป ริมาตรสารเคมีไดตั้ งแต 100 - 500 ลู กบาศกเซนติเมตรขึ้น ไป แตใน
ปจจุบันก็มีการทดลองระดับมาตรฐานที่พยายามลดการใชสารเคมีใหอยูที่ประมาณ 1-10 กรัม และ
ปริมาตรสารละลายใชนอยกวา 50 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยใชเครื่องมือและอุปกรณ ทดลองที่ใชกัน
ทั่วไปในปฏิบัติการ สวนการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเปนการทดลองทีใ่ ชปริมาณสารเคมีแตกตาง
จากการทดลองในระดับมาตรฐานมาก โดยทั่วไปการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลจะมีปริมาณการใช
สารเคมี ป ระมาณ 0.05 - 1.0 กรั ม และเครื่ อ งแกวที่ ใชจะบรรจุ ป ริ ม าตรที่ น อยกวา 25 ลู ก บาศก
เซนติเมตร (สาลินี อาจารีย, 2552)
ศุภวรรณ ตันตยานนท และคณะ (2547) ไดกลาววาปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน (Small
Scale Chemical Laboratory) เปนเรื่ อ งใหมที่ จ ะนํ า ผู เรี ย นเขาสู การทดลองทางเคมี ที่ ป ระหยั ด
ปลอดภัย ชวยใหการเรียนเคมีนาสนใจ เขาใจลึกซึ้งมีความใฝรูใฝเรียน สงเสริมกระบวนการ ความคิด
ในทางวิทยาศาสตร รูปแบบของชุดการทดลองแบบยอสวน มีดังนี้คือใช สารเคมีปริมาณนอยลงถึง
1 ใน 1,000 เทาของปริมาณที่ ใชกัน ในหองปฏิ บัติ การเคมีทั่วไป ประหยัดคาใชจาย ลดมลพิษจาก
สารเคมี ต อสิ่ งแวดลอมดวยเปลี่ ย นจากการใชเครื่ อ งแกวมาเปนอุ ป กรณที่ ทํ าดวยพอลิ เมอรหรื อ
พลาสติ ก เปนการสั งเกตเปรี ย บเที ย บตั ว อยางตาง ๆ ที่ ห ลากหลาย ปฏิ กิ ริย าของสารบางชนิ ด มี
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อันตราย เชน ระเบิดติดไฟ ทําใหไมสามารถนามาใชปฏิบัติการทดลองไดแตเมื่อใชสารปริมาณนอย
เพียง 1-2 หยดก็สามารถนามาใชไดอยางปลอดภัย อุปกรณพลาสติกสามารถหาไดทั่วไป และราคาถูก
Singh et al. (1999) กลาวไววา Microscale chemistry เปนปฏิ บัติ การที่เปนมิต รกั บ
สิ่งแวดลอม ปองกันการเกิดมลภาวะผานกระบวนการใชเครื่องแกวขนาดเล็กและลดปริมาณการใช
สารเคมีซึ่งงายตอการจัดการแตยังสามารถอธิบายหลักการทางเคมีได ชุดการทดลองระดับไมโคร หรือ
แบบยอสวนไมเพียงแตจะใชอุปกรณการทดลองที่มีขนาดเล็กลง แตยังเปนการทดลองที่ใชสารเคมีใน
ปริมาณนอยในการทําการทดลองดวย นอกจากนี้ผลการทดลองที่ไดสามารถอธิบายโดยใชหลักการ
และทฤษฎีเดียวกัน ทําใหผลการทดลองที่ไดมีคาใกลเคียงกับการทดลองมาตรฐานทั่วไป (standard
scale) อีกดวย (Wooster, 2007)
จากความหมายของการทดลองเคมีแ บบยอสวนขางตน กลาวโดยสรุป ไดวาเปนการ
ทดลองที่ใชปริมาณสารเคมีแตกตางจากการทดลองในระดับมาตรฐานมาก ลดการใชสารเคมีใหนอยลง
สงผลใหลดของเสียที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการได ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปองกัน
การเกิดมลภาวะไดดี และใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีขนาดเล็ก อาจจะใชอุปกรณที่ทําดวยพอลิเมอร
หรือพลาสติก สามารถหาไดทั่วไป และราคาถูก นอกจากนี้การทดลองสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
ผลการทดลองที่ไดสามารถอธิบายโดยใชหลักการและทฤษฎีเดียวกันได
ขอดีของการทดลองเคมีแบบยอสวน
การเลือกใชการทดลองแบบยอสวน ในการนําเสนอผูเรียนระดับมัธยมศึกษาเปนทางเลือก
ที่ดีสําหรับครูที่จะชวยใหการเรียนการสอนวิชาเคมี นาสนใจและสรางแรงจูงใจกับผูเรียนมากกวาการ
ใชเทคนิคการสอนโดยวิธีการสาธิตการดูจากวีดีโอเทป หรือการดูจากคอมพิวเตอรเพราะเปดโอกาสให
เรียนทําการทดลองไดดวยตัวเองโดย Wood (1990) ไดเสนอขอดีของการสอนโดยใชการทดลองเคมี
แบบยอสวน ดังนี้
(1) ชวยลดคาใชจายในการทําการทดลอง และชวยลดปริม าณสารพิษที่ เกิดจากการ
ทดลองใหนอยลง
(2) การใชเวลาในการทําการทดลองนอยลงทําใหการเรียนการสอนแตละครั้ง สามารถทํา
การทดลองไดหลายการทดลอง
(3) การทดลองหลายการทดลองไมจําเปนตองใชตูดูดควันหนากากปองกันสารพิษ หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ ในหองปฏิบัติการที่ชวยใหการทดลองมีความปลอดภัย ดังนั้นจึงสามารถทําการทดลอง
ในหองใดก็ได ไมจําเปนตองใชหองทดลองโดยเฉพาะ
(4) มีหลายการทดลองที่พบวาไมปลอดภัยนักสําหรับครูและผูเรียน แตถาปรับเปนการ
ทดลองดวยแบบนี้สามารถทําไดผลดี และมีความปลอดภัยมากขึ้น เชน การทดลองการทําปฏิกิริยา
ระหวางแกสไ โดรเจนและแกสออกซิเจน เปนตน
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Wooster (2007) ไดกลาววาการสอนโดยใชการทดลองแบบยอสวน มีขอดีห ลายดาน
จุดเดนที่สุดคือ นักเรียนทุกคนมีโอกาสทําการทดลองไดดวยตนเองไมจําเปนตองทําการทดลองเปน
กลุม สามารถทําการทดลองอยางอิสระ ใชไดกับนักเรียนทุกวัยทั้งเด็กเกงและเด็กออนโดย Wooster
ไดนําการทดลองจํานวนหลายการทดลองมาใชกับนักเรียน เชน การเตรียมสารประกอบการเตรียมแก
ส การไทเทรต การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา เปนตน พบวานักเรียนรูสึกสนุกสนาน เนื่องจากใช
เวลาในการทําการทดลองไมนานรวมเวลาที่ใชประมาณ 20 นาทีตอการทดลอง และทําความสะอาด
อุป กรณตาง ๆ ไดงาย ทํ าใหมี เวลาเหลื อมากขึ้ น ในการอภิป รายผลการทดลองรวมกั น ในชั้ น เรีย น
นอกจากนี้อุปกรณตาง ๆ มีการดัดแปลงอุปกรณที่ใชใหเหมาะสมเปลี่ยนจากการใชเครื่องแกวมาเปน
อุป กรณที่ ทําดวยพอลิเมอรหรือพลาสติก ราคาถูก หาไดทั่ว ไป ปลอดภัย และพกพาสะดวก หรือ
สามารถนํ า กลั บ มาใชใหมได ดั งภาพที่ 2.2 ผู สอนสามารถนํ ามาใชทดลองควบคู กั บ การสอนใน
หองเรียน ผูเรียนสามารถทําการทดลอง พรอมสังเกตและสรุปผลได

ภาพที่

อุปกร ที่ใชในการทดลองเคมีแบบยอสวน
ที่มา Abdullah et al. (2009)

จากผลการศึกษาทําใหสรุปไดวาการทดลองดวยแบบยอสวนมีขอดีหลายดานเมื่อเทียบกับ
การทดลองระดับมาตรฐานทั่วไป ทั้งดานเวลาทําใหประหยัดเวลา เวลาที่ตองใชในการเตรียมสารกอน
ทําการทดลอง เวลาที่ใชในการทดลอง รวมถึงการทําความสะอาดอุปกรณในการทดลองจะใชเวลา
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นอยลง ดานคาใชจายประหยัดคาใชจายในการซื้อสารเคมีปริมาณการซื้อสารเคมีและคาใชจายในการ
ซื้ออุปกรณในการทดลองลดลง ดานความปลอดภัยการทดลองแบบยอสวนนี้ปลอดภัยกวา เนื่องจาก
การใชปริมาณสารที่นอยในการทําการทดลอง ถาเกิดปญหาขึ้น เชน การลุกไหม การระเบิดก็จะเกิดไม
รุนแรงมากนัก ดานสิ่งแวดลอมจะเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม เพราะการใชปริมาณสารที่ลดลงทําใหของ
เสียที่เกิดจากการทดลองมีปริมาณนอยลงตามไปดวย และที่สําคัญที่สุดดานการเรียนรู ผูเรียนทุกคนใน
ชั้นเรียนมีโอกาสไดทําการทดลองสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนไดดีพอ ๆ กับ การทดลองในระดับ
มาตรฐานทั่วไป ดังนั้นถาสามารถจัดการทดลองแบบยอสวนไดก็จะสงผลดีในหลายดานรวมถึงทําให
ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหและ
ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู
แบบทดสอบวัดความเขาใจตัวเลือก ลําดับขั้น
-tier diagnostic tests)
การศึกษาแนวคิดของผูเรียนมีความสําคัญเนื่องจากแนวคิดของทฤษฏีสรางองคความรูดวยตนเอง
เนนผูเรียนเปนหลักในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกอนเรียนขณะเรียนหรือแมกระทั่ง
เรียนจบไปแลวเพื่อเปนขอมูลในการออกแบบสรางและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและวินิจฉัย
ความเขาใจที่ คลาดเคลื่อนเพื่ อแกไขจุ ดบกพรองในการสรางแบบทดสอบมี ความสํ าคัญ มากเพราะ
แบบทดสอบจะเปนเครื่องมือที่ใชศึกษาแนวคิดของผูเรียน โดยแบบทดสอบนั้นตองมีคุณภาพเพราะ
จะตองนํ าไปสู การวั ด และประเมิ น ผลที่ มี คุ ณ ภาพดวยแบบวั ด ความเขาใจตั ว เลื อ กสามลํ าดั บ ขั้ น
ประกอบดวย 3 ขั้น คือขั้นที่ 1 (First tier) เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด ขั้นที่ 2 (Second tier) เหตุผล
ของคําตอบ และขั้นที่ 3 (Third tier) แสดงระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือก การพัฒนาขอสอบแบบ
3 ขั้นจะใชขอสอบแบบ 2 ขั้นเปนฐานแตจะตางกันที่เพิ่มระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือกซึ่งพบวา
ขอสอบแบบนี้เปนเครื่องมือที่มีความละเอียดในการถามระหวางคําถามเริ่มตน และเหตุผลโดยมีระดับ
ความมั่นใจในการเลือกตอบเปนขอสอบกระตุนใหผูเรียนมีการพัฒนาความคิดและทําใหเกิดการวัดผล
และประเมิ น ผลอยางนาเชื่ อ ถื อ และทราบความคลาดเคลื่อนในการตอบคํ าถามของนั กเรีย น ซึ่ ง
สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ Harika (2012) ไดศึ ก ษาการพั ฒ นาและสํ ารวจความรูความเขาใจผิ ด
เกี่ ย วกั บ ปญหาสิ่ งแวดลอม (AREPDiT) โดยใชขอสอบแบบ 3 ขั้ น เปนขอสอบแบบปรนั ย โดยการ
พัฒนาขอสอบแบบ 3 ขั้น จะใชขอสอบแบบ 2 ขั้นเปนฐาน แตจะตางกันที่เพิ่มระดับความเชื่อมั่นใน
การตอบคําถามแตละรายการ ซึ่งพบวา แบบทดสอบแบบ 3 ขั้น เปนเครื่องมือที่เปนประโยชนสําหรับ
ตรวจสอบขอมูลความเขาใจผิดเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม (AREPDiT) ที่เกิดขึ้นชวยใหผูวิจัยสามารถ
จัดประเภทความเขาใจผิดไดเปนกลุมขาดความรูหรือคาดเดา การขาดความเชื่อมั่น และ/หรือกลุม
เขาใจผิดมากกวาแบบทดสอบประเภทอื่นที่แบงประเภทไดเพียงเขาใจผิดอยางเดียว ลักษณะเดนของ
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เครื่องมือนี้ คือหากตองการความตรงตามเนื้อหาก็สามารถแยกความเขาใจผิดเชิงบวกหรือความเขาใจ
ผิดเชิงลบได โดยไมตองดําเนินการสัมภาษณในภายหลัง
แบบทดสอบวัดความเขาใจตัวเลือกแบบสามลําดับขั้น (Three-tier Multiple Choice Test) จึง
มีลักษณะแตกตางจากแบบทดสอบทั่วไปเปนแบบทดสอบวัดความเขาใจที่เนนศึกษาความเขาใจของ
ผูเรียนกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามและระบุความมั่นใจในการตอบคําถามตัวเลือกและเหตุผลโดยใช
ความเขาใจมากกวาความจํ า มุ งวิ เคราะหคํ า ตอบของนั ก เรี ย นเปนรายขอ เพื่ อ แสดงใหเห็ น ถึ ง
กระบวนการคิ ด ของนั ก เรี ย นในการวิ เคราะหความเขาใจในการเรี ย นทํ า ใหเกิ ด การวั ด ผลและ
ประเมินผลอยางมีนาเชื่อถือ และทราบความคาดเคลื่อนในการตอบคําถามของนักเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรแบบสืบเสาะหาความร
ปจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูใน
วิชาวิทยาศาสตรอยางหลากหลาย เชน งานวิจัยของ วิชัย ลาธิ (2556) ไดพัฒนาทักษะความรูขั้นสูง
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พบวานักเรียนกลุมเกง ปานกลาง และออน มีความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นรอยละ 40.63, 46.45 และ 38.50 ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ ก ารใชกิ จ กรรมทํ า นาย-สั ง เกต-อธิ บ าย
สามารถสรางความสนใจของนักเรียนและกระตุนใหเกิดคําถาม แลวดําเนินการสํารวจและหาคําตอบ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอโณทัย ดาทอง
และคณะ (2558) ไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย
ใชแผนผังตัวยูในเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นฐานการสืบเสาะหาความรูแบบชี้แนะแนวทาง
พบวา จากแบบทดสอบวัดความเขาใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอบแบ 3 ชั้น นักเรียนมี
ความเขาใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความสนุกสนานที่ไดเรียนรูลงมือทําการทดลองในหองปฏิบัติการ
กมลนุช ไชยมัชชิม และเสนอ ชัยรัมย (2557) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงเสริม
ความเขาใจ และศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องสารชี วโมเลกุลโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมนักเรียนสวนใหญมี
ความเขาใจถูกตองบางสวนและเขาใจความหมายผิดเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล อยางไรก็ตามการเรียนรูที่
เนนนักเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้นนี้มีสวนชวยใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนภายใน
กลุม การไดลงมือทําการทดลองมีผลใหนักเรียนสนใจและเขาใจในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
บทบาทของครูยังเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูโดยครูจะตองใหความสนใจและสามารถตอบ
คําถามของนักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย ซึ่งจะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขกับกิจกรรม

37
และสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของวรนุช เชื้อออน และเสนอ ชัยรัมย (2557) ได
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน เรื่องโปรตีนโดยใชแนวการสอนวิธีกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน (p < .05) หลังการเรียนดวยแนวการสอนวิธีกระบวนการสืบเสาะแบบแนะนํานักเรียนสวนมากมี
แนวคิดเรื่องโปรตีนถูกตองเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกอนเรียน นอกจากนี้นักเรียนมีความคงทนของ
ความรูอยูในระดับที่นาพอใจเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาหของการเรียน จากแบบทดสอบวัดความเขาใจ
ระดั บ จุ ล ภาคนั ก เรีย นสวนมากไมสามารถวาดภาพโครงสรางโปรตีน กอนและหลั งแปลงสภาพได
การวิจัยครั้งนี้บ งบอกใหรูวา ครูผูสอนเคมีควรมีการจัด การเรียนรูเรื่องโปรตีนโดยเนนใหนักเรียนมี
ความเขาใจระดับจุลภาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสนทยา บงพรม และศักดิ์ศรี สุภาษร
(2558) ไดศึกษาความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร เรื่องไฟฟาเคมี ดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ
5 ขั้ น ผสมผสานกั บ เทคนิ ค การทํ า นาย-สั ง เกต-อธิ บ ายในขั้ น ขยายความรู สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร พบวานักเรียนมีคะแนนมโนมติหลังเรียนสูงกวากอน
เรี ย น และนั กเรี ย นมี ค วามพึ งพอใจตอการจัด กิจ กรรมการเรีย นรูอยูในระดั บ มากอั น เนื่ อ งมาจาก
กิจกรรมมีสวนสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางานรวมกัน
เปนกลุมทําใหเกิดการเชื่อมโยงความรูที่มีอยูเดิมและความรูใหมที่ไดจากการเรียนรูผานกิจกรรม เกิด
เปนทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูมีสวนสําคัญในการสงเสริม กระตุนดวยคําถามทาง
วิทยาศาสตรคอยแนะนําในการดําเนินกิจกรรมของนักเรียน และสรุปองคความรูรวมกับนักเรียนจนทํา
ใหนั กเรีย นแกไขมโนมติที่ผิ ด เกิด เปนมโนมติที่ถูกตองหรือมโนมติวิทยาศาสตรที่เปนที่ย อมรับ ของ
นักวิทยาศาสตร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรดวยการทดลองแบบยอสวน
จากการสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวของในระดับชาติ นักวิจัยบางกลุมเริ่มใหความสําคัญและ
พยายามพัฒนาชุดการทดลองดวยปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนเพื่อนํามาใชในวิชาเคมีหลายสาขาวิชา
ทั้ งเคมี อิน ทรีย เคมีอนิน ทรีย เคมี วิเคราะห และชีวเคมีซึ่งมี ดังนี้ Acharry et al. (2009) ไดพั ฒ นา
ปฏิบตั ิการระดับไมโครสําหรับเคมีไฟฟาซึ่งประกอบดวย 4 บทเรียน ไดแกปฏิกิริยารีดอกซ เซลลกัลวานิก เซลลความเขมขน และการแยกสลายสารละลายดวยไฟฟา การทดลองในระดับไมโครนี้ใชสารเคมี
ในปริมาณที่นอย จุดเดนของการทดลองระดับไมโคร คือมีความปลอดภัย ลดปริมาณสารเคมีที่ใชใน
การทดลอง ลดปริมาณสารตกคางหลังการทดลอง และทําใหเวลาที่ใชในการทดลองนอยลง หลังจาก
นําปฏิบัติการระดับไมโครที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3
(ป.วช. 3) พบวา ผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น เกิดทักษะการคิดวิเคราะห และมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาวิทยาศาสตร เชนเดียวกัน Khattiyavong et al. (2014) ไดพัฒนาชุดการทดลองเซลลกัลวานิก
แบบยอสวนและตนทุนต่ําเพื่อใชเปนอุปกรณในการสอนเคมีไฟฟาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมี
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แนวคิดทางเคมีเกี่ยวกับรักษสิ่งแวดลอม กลาวคือลดปริมาณการใชสารเคมีในการทดลอง ทําใหของ
เสียมีปริมาณที่นอยลง และใชเวลาในการทดลองที่นอยลง แตยังคงรักษาสภาวะที่สมบูรณของการ
ทดลองไวอยางการทดลองตนแบบ หลังจากนําปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใชนักเรียน พบวาชุด
การทดลองเซลลกัลวานิกแบบยอสวนและตนทุนต่ําที่พัฒนาขึ้นนี้ทําใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับ
เซลลกัลวานิกมากกวาการใชชุดการทดลองเซลลกัลวานิกแบบดั้งเดิม
นอกจากนี้ Logan and Abrams (2012) ไดพั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณอยางงายในการแยก
ของเหลว-ของเหลว (liquid–liquid separations) โดยใชกระบอกฉีดยาพลาสติก (plastic syringe )
ฝาปดจุกยาง (rubber stopper) และขอตอเปด-ปด (Luer-lock stopcock) สําหรับแยกกลีเซอรอล
(glycerol) ออกจากไบโอดีเซล (biodiesel) ผลการทดลอง พบวาชุดอุปกรณที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช
แยกสารของเหลวไดเปนอยางดี เมื่อพิจารณาตนทุน ชุดอุปกรณที่พัฒนาขึ้นนี้มีคาใชจายเพียง 4.83 $
(ประมาณ 170 ) ซึ่งนอยกวาชุดอุปกรณกรวยแยกแบบแกว (glass separator funnel) ที่มีราคาสูง
ถึง 50.68 $ (ประมาณ 1,775 ) นอกจากนี้ ชุดอุปกรณที่พัฒนาขึ้นนี้มีขอดีคือ ชวยลดการแตกหัก
ของอุปกรณเครื่องแกว ทํ าใหลดตนทุน คาใชจายอุ ปกรณในหองปฏิบัติการได และยังลดของเสีย ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการทดลองแตละครั้งใชสารในปริมาณที่นอย
นอกจากการพัฒนาชุดการทดลองแบบยอสวนเพื่อใชสอนในหัวขออื่นในรายวิชาเคมีใน
หลากหลายสาขาวิ ช าแลว ยั งมี ก ารพั ฒ นาชุ ด การทดลองแบบยอสวน สํ าหรั บ การไทเทรตดวย
ตัวอยางเชน Singh et al. (1998) ไดพัฒนาการไทเทรตโดยใชไมโครบิวเรต (microburet) สําหรับใช
ในการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ การตกตะกอน และการไทเทรตปฏิกิริยาการเกิด
สารเชิงซอน เมื่อเทียบกับชุดการไทเทรตมาตรฐาน ชุดการไทเทรตที่พัฒ นาขึ้นนี้นอกจากใหผลการ
ทดลองใกลเคียงกับชุดการไทเทรตมาตรฐานแลว ยังมีขอดีหลายดาน ไดแก ตนทุนต่ํา ประหยัดเวลาใน
การทดลอง และสะดวกตอการใชงาน ดังนี้ ชุดการไทเทรตที่พัฒนาขึ้นมีตนทุนต่ํา คือ 20$ (ประมาณ
700 ) ประหยัดเวลาในการทดลอง ใชเวลาเพี ย ง 3-5 นาที สวนชุดการไทเทรตมาตรฐาน บิ วเรต
ขนาด 10 mL มี ต นทุ น ที่ 80$ (ประมาณ 2,800 ) และขนาด 50 mL มี ต นทุ น ที่ 60$ (ประมาณ
2,100 ) ใชเวลาในการไทเทรตประมาณ 25 นาที อยางไรก็ตาม สําหรับชุดการไทเทรตที่พัฒนาขึ้นนี้
การเติ ม ไทแทรนตยั ง ตองควบคุ ม ดวยมื อ จากผู ทํ า การทดลอง ซึ่ ง ทํ า ใหผลการทดลองมี ค วาม
คลาดเคลื่อนได
Villalon (2013) ไดพัฒนาชุดการไทเทรตแบบยอสวนจากการดัดแปลงขวดบรรจุสารให
เปนบิวเรตแบบดิจิตอลสําหรับการไทเทรตที่ใชปริมาตรนอย (small volume titrations) ในงานวิจัย
นี้ บิวเรตแบบดิจิตอลจะถูกตอพวงเขากับขวดบรรจุสาร ขนาด 1 ลิตร โดยอาศัยอุปกรณที่เชื่อมใหเขา
กันได (adapters) บิวเรตแบบดิจิตอลนี้มีความถูกตองมากกวาการควบคุมดวยมือ สําหรับไทแทรนตที่
มีปริมาตร 100 mL หรือนอยกวา และสามารถประยุกตใชกับขวดพลาสติกที่ทํามาจากพอลีเอทิลีน
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(เสนผานศูน ยกลางประมาณ 65 mm) ที่ ใชอยูทั่วไปในหองปฏิ บัติ การได ชุดอุป กรณที่พัฒ นาขึ้น นี้
สามารถนําไปไทเทรตกับสารที่มีราคาสูงหรือสารที่ไมเสถียรได ซึ่งชวยลดคาใชจายและพื้นที่เก็บสารใน
หองปฏิบัติการไดอีกดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรเรื่อง กรด-เบส
สุธี ผลดี (2553) ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่ เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
พบวานักเรียนกลุมเกงและปานกลางมีคะแนนความกาวหนาทางผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมออนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คะแนนความกาวหนาทางการเรียนของกลุมเกงและปานกลางพบวาไมแตกตางกัน
เนื่องจากมีกิจกรรมที่นาสนใจ และสามารถเชื่อมโยงเขากับบริบทชีวิตประจําวันใหนักเรียนไดทดลอง
และลงมือปฏิบัติดวยตัวนักเรียนเอง ไดเรียนรูรวมกันกับเพื่อน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลให
นักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี เชนเดียวกับงานวิจัยของพัลยมน เย็นสมุทร (2557) ไดพัฒนาความเขาใจ
เชิงมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กรด-เบส โดย
กิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย บนพื้นฐานแนวการสอนแบบสืบเสาะหาความรู พบวามีความเขาใจ
ถูกตองเพิ่มขึ้นทุกมโนมติและมีรอยละของนักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลงโดยมีความเขาใจมโน
มติที่ถูกตองมากที่สุด ไดแก เรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลตและนอนอิเล็กโทรไลต รองลงมา คือกรดเบสในชีวิตประจําวัน ปฏิกิริยาของกรด-เบส และทฤษฎี กรด-เบส และพีเอช (pH) ของสารละลาย
ตามลํ าดับ และนั กเรียนมีความเขาใจมโนมติห ลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จิณหณิภา นาคะเสนีย และคณะ (2558) ไดศึกษาแนวคิดเรื่อง กรด–เบส ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในไดแก
แบบวัดแนวคิดชนิดปลายเปด ในหั วขอสารละลายกรด–เบสและทฤษฎีกรด–เบส วิเคราะห พบวา
นักเรียนสวนใหญรอยละ 46.51 ใชองคประกอบของสารในการพิจารณาวาสารชนิดใดเปนกรด เชน
สารที่เปนกรดคือสารที่มี H หรือ S เปนองคประกอบ และนักเรียนรอยละ 48.84 ใชประสบการณใน
ชีวิตประจําวันในการอธิบายความเปนเบสของสาร เชน เบสคือสารที่สัมผัสแลวลื่น มีรสฝาด ไมเปรี้ยว
และไมกัดกรอน สําหรับหัวขอทฤษฎีกรด–เบส แบงไดเปน 3 ประเด็น คือ ทฤษฎีกรด–เบสของอารเรเนียส พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 48.49 อธิบายวากรดคือสารที่แตกตัวได H+ และนักเรียนรอย
ละ 42.43 อธิบ ายวาเบสคือสารที่แตกตัวได OH- โดยสวนมากไมไดกลาวถึงน้ําซึ่งเปนตัวทํ าละลาย
สําหรับทฤษฎีกรด–เบสของเบรินเสตด–ลาวรี พบวานักเรียนสวนใหญรอยละ 33.33 อธิบายความเปน
กรดของสารโดยใชเหตุผลอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับทฤษฎีกรด–เบส เชน อธิบายกวากรดคือสารที่มีประจุ
บวก กรดคือสารที่มี H มากกวา และนักเรียนรอยละ 33.33 อธิบายความเปนเบสของสารวา เบสคือ
สารที่มีประจุลบหรือเปนสารที่ไมนําไฟฟาและสําหรับทฤษฎีกรด–เบสของลิวอิส พบวานักเรียนสวน
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ใหญรอยละ 18.18 อธิบายวากรดคือสารที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น และเบสคือสารที่ใหอิเล็กตรอน
แกสารอืน่
เมื่อพิจารณาเนื้ อหาการเรียนรูการไทเทรตกรด-เบส แลว เปนกระบวนการที่ใชในการ
วิเคราะหปริมาณหรือความเขมขนของสารละลายทางเคมีโดยอาศัยการวัดปริมาตรเพื่อหาความเขมขน
ของสารละลายตัวอยางที่ไมทราบความเขมขนจากการทําปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานที่ทราบ
ความเขมขน (Skoog et al., 2013) สําหรับชุดทดลองการไทเทรต โดยทั่วไปสารละลายตัวอยางที่ไม
ทราบความเขมขนบรรจุในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) สวนสารละลายมาตรฐานที่ทราบความ
เขมขนบรรจุอยูในบิวเรต (burette) หรือเรียกวาไทแทรนต (titrant) ซึ่งถูกยึดดวยขาตั้งพรอมที่หนีบ
(stand and clamp) เมื่อพิจารณาชุดไทเทรตมาตรฐาน วัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตรคอนขางมี
ขนาดใหญและมีราคาตอชุดคอนขางสูง นั กวิจัยหลายกลุ มจึงเริ่มมีแนวคิดในการพั ฒ นาชุดทดลอง
ระดับไมโคร (microscale) หรือแบบยอสวน (small scale laboratory) ซึ่งมีตนทุนต่ําและมีขนาดที่
เล็กลงกวาเดิม ชุดการทดลองระดับไมโครหรือแบบยอสวนไมเพี ยงแตจะใชอุปกรณการทดลองที่ มี
ขนาดเล็กลง แตยังเปนการทดลองที่ใชสารเคมีในปริมาณนอยในการทําการทดลองดวย นอกจากนี้ผล
การทดลองที่ ไดสามารถอธิ บ ายโดยใชหลัก การและทฤษฎี เดีย วกัน ทํ าใหผลการทดลองที่ ไดมี ค า
ใกลเคียงกับการทดลองมาตรฐานทั่วไป (standard scale) อีกดวย (Wooster, 2007)
Abdullah et al. (2009) ไดจัดการเรียนการสอนการไทเทรตกรด-เบสโดยใชชุดทดลอง
แบบยอสวน เชน Microtitration kit ที่ ป ระกอบดวย microburet, microstand และ plastic
microwell plate แทนการใช standard buret เทคนิ ค ไมโครสเกลนี้ ใชปริ ม าณสารละลายเพี ย ง
1.00 mL ในขณะที่ ก ารทดลองดวย standard buret ใชสารละลายมากกวา 25.00 mL ทํ า ให
นักศึกษามีความเขาใจในเรื่องการหาจุดยุติของการไทเทรตกรด-เบสไดเรียนรูเร็วกวาในระดับมาตรฐาน
ทั่ว ไป (Standard scale) แตการพั ฒ นาชุ ดการไทเทรตแบบยอสวน เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ที่
ตนทุนต่ําเหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีขอจํากัดดานงบประมาณยังมีอยูนอย Acharry et al. (2010)
ไดพั ฒ นาปฏิ บั ติ ก ารทดลองระดั บ ไมโครสํ า หรั บ การไทเทรต โดยใช Microburet ขนาดเสนผาน
ศูน ยกลาง 0.3 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตรเชื่อมตอดวยกระบอกฉีดยาขนาด 5 mL และใชถาด
หลุ ม พลาสติ ก เปนภาชนะรองรั บ สารขณะที่ ทํ า การไทเทรต แทนการใชขวดรู ป ชมพู จากนั้ น
เปรียบเทียบผลการทดลองระหวางชุดการไทเทรตที่พัฒ นาขึ้นนี้กับชุดการไทเทรตมาตรฐาน พบวา
อุปกรณที่พัฒนาขึ้นนี้ชวยลดคาใชจายอุปกรณการทดลอง มีการใชสารในปริมาณที่นอย ลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น และใชเวลาในการทดลองนอยลง นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
ดานทั กษะกระบวนการวิทยาศาสตร เชน การสังเกต ทักษะการใชตัวเลข และทักษะการทดลอง
เปนตน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบวัดความเขาใจตัวเลือกแบบ ลําดับขั้น
tier diagnostic tests)
Harika et al. (2012) ไดศึ ก ษาการพั ฒ นาและสํ ารวจความรู ความเขาใจผิ ด เกี่ ย วกั บ
ปญหาสิ่ งแวดลอม (AREPDiT) โดยใชแบบทดสอบแบบ 3 ลําดับ ขั้น เปนขอสอบแบบปรนั ย จะใช
แบบทดสอบแบบ 2 ขั้ น เปนฐานแตจะเพิ่ ม ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ในการตอบคํ าถามแตละรายการ
แบบทดสอบความเขาใจผิดเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม (AREPDiT) เปนเครื่องมือที่ระบุความเขาใจผิด
ของครูเกี่ ยวกับ เกี่ย วกับภาวะโลกรอน (EW) ภาวะเรือนกระจก (GE) ชั้นโอโซนที่ ถูกทําลาย (OLD)
และฝนกรด (AR) บงบอกถึงการขาดความรูของครู ซึ่งสวนใหญมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการปองกัน
ปญหาการทําลายชั้นบรรยากาศ จากการศึกษาสรุปไดวา แบบทดสอบแบบ 3 ขั้นเปนเครื่องมือที่เปน
ประโยชนสําหรับตรวจสอบขอมูลความเขาใจผิดเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม (AREPDiT) ที่เกิดขึ้นชวย
ใหผูวิจัยสามารถจัดประเภทความเขาใจผิดไดเปนกลุมขาดความรูหรือเดา การขาดความเชื่อมั่น และ/
หรือกลุมเขาใจผิด มากกวาแบบทดสอบอื่นที่แบงประเภทไดเพียงเขาใจผิดอยางเดียว ลักษณะเดนของ
เครื่องมือนี้คือ สามารถแยกความเขาใจผิดเชิงบวกหรือเชิงลบไดโดยไมตองดําเนินการสัมภาษณใน
ภายหลัง
นอกจากนี้ อ โณทั ย ดาทอง และเสนอ ชั ย รั ม ย (2558) ศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตรของนั กเรี ย นโดยใชแผนผั งตัว ยู เรื่อ งอัตราการเกิดปฏิกิริย าเคมี บ น
พื้นฐานการสืบเสาะหาความรูแบบชี้แนะแนวทางรูปแบบการวิจัยเปนแบบกลุมตัวอยางเดียวที่มีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบทดสอบสํารวจ
ความเขาใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบ 3 ขั้น (Three–tier diagnostic test, TTDT)
แผนผังตั วยู (U–diagram) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ขั้ นที่ 1 First–tier เลื อกคําตอบที่ถูกตองที่ สุด ขั้น ที่ 2
Second–tier อธิบ ายเหตุ ผ ลของคํ าตอบและขั้น ที่ 3 Third–tier แสดงระดั บ ความเชื่ อมั่ น สํ า หรั บ
ตัว เลื อกจํ านวน 5 ระดั บ ไดแก (1) คาดเดา (2) ไมมั่ น ใจอยางมาก (3) ไมมั่ น ใจ (4) มั่ น ใจและ (5)
มั่นใจอยางมาก ผลการวิจัยพบวา จากการสอบวัดความเขาใจชนิดตัวเลือกสามลําดับขั้น นักเรียนมี
ความเขาใจในทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรเรื่ อ งอั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ห ลั ง เรี ย น
(เฉลี่ ย 34.58) สู ง กวากอนเรี ย น (เฉลี่ ย 14.42) อยางมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 การใช
แบบทดสอบวัดระดับความเขาใจของนักเรียนตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบ 3 ลําดับขั้น
(3-tier diagnostic tests) ในการวิเคราะหระดับความเขาใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กอนเรียนและหลังเรียน สามารถแบงนักเรียนเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมมีความเขาใจ (CCC) (2) กลุม
มี ค วามเขาใจคลาดเคลื่ อ น (CIC, ICC และ IIC) (3) กลุ มคาดเดาและขาดความมั่ น ใจ (CCU) และ
(4) กลุมขาดความเขาใจ (CIU, ICU และ IIU) ผลการวิเคราะหขอสอบแบบ 3 ลําดับขั้น (Three–tier
diagnostic test: TTDT) สามารถจําแนกระดับ ความเขาใจของนักเรียนได ทํ าใหผูสอนสามารถนํ า
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ผลการวิจัยไปพัฒนาผูเรียนแตละกลุมใหมีความรูความเขาใจไดตรงตามความตองการเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมขาดความเขาใจ (CIU, ICU และ IIU) จําเปนจะตองพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรดวยวิธี การที่ ห ลากหลายและเนนการประเมิ น ตามสภาพจริ ง
เนื่องจากเปนกลุมนักเรียนเรียนออน
จาการการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิซึม และหลักการเรียนรูที่สามารถ
พั ฒ นานั ก เรี ย นทางดานความรู และทั ก ษะกระบวนการ พบวาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ
และทําการทดลองดวยตัวเอง สรางความเขาใจทางวิทยาศาสตรโดยการเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับ
หลักฐานที่ไดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร และสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมาโดยที่ครูทําหนาที่
อํานวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ชวยเหลือตลอดจนแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
ถาครู ส ามารถกระตุ นใหนั กเรี ย นสนใจวิท ยาศาสตรโดยการจัด ใหมี อุป กรณประกอบการเรีย นให
เพียงพอ ที่ไมตองใชทุนทรัพยสูงมากนัก ดวยกิจกรรมชุดทดลองอยางงาย (Hands-on) ที่ไดจากการ
ประยุ กตใชอุ ป กรณที่ มีอยู ในชี วิต ประจําวัน และมีอยูในทองถิ่น ตามบริบ ทของโรงเรียนจะสงผลให
นักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรไปพรอมกับการลงมือปฏิบัติจริงควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู จะชวยพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนได ทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงความคิดจากการปฏิ บัติ การทดลองสูทฤษฎี หรือทฤษฎีสูการปฏิบัติ และมีป ฏิสัมพัน ธกั บ
เพื่อนเพื่อหา คําอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ้น และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบนี้ดวย โดยเฉพาะปฏิบัติการทดลองเคมีแบบยอสวน สําหรับการไทเทรตกรด-เบส ที่ผานมา
ยังตองอาศัยอุปกรณทางวิทยาศาสตรบางสวนจากชุดการไทเทรตมาตรฐาน ไดแกขาตั้งและที่หนีบ
ทําใหชุดการทดลองยังมีตนทุนที่สูงและไมเหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงตองการสรางชุดการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับ
การไทเทรตในหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องกรด-เบส วัสดุ/
อุ ป กรณที่ ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดทั่ วไป เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ ชุ ดการไทเทรตมาตรฐาน
ชุดการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําที่พัฒนาขึ้นมานี้นาจะเปนที่สนใจสําหรับครู เพราะมี
ขนาดที่เล็กกวาใชสารเคมีที่นอยกวาทําใหมีคาใชจายที่ต่ํากวาจึงเหมาะที่จะนําไปใชในโรงเรียนที่ขาด
แคลนอุปกรณเพราะมีงบประมาณไมเพียงพอในการซื้ออุปกรณในหองปฏิบัติการได

บทที่ 3
วิ ีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่องการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา เพื่อสงเสริม
การเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องกรด-เบส ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบ
ยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับปฏิบัติการระดับไมโครในหองเรียนเคมี และสวนที่ 2 ศึกษาความเขาใจ
ของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวน
และตนทุนต่ํา ผูวิจัยไดใหรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 การสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับปฏิบัติการระดับ
ไมโครในหองเรียนเคมี
3.1.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
3.1.2 วิธีการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุน
3.2 ศึกษาความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
3.2.1 แบบแผนการวิจัย
3.2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
3.2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.5 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.7 การวิเคราะหขอมูล
3.1 การสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับป ิบัติการระดับ
ไมโครในหองเรียนเคมี
ผูวิจัยไดพัฒ นาและออกแบบชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําเพื่อใช
แทนชุดบิ วเรตมาตรฐาน โดยเริ่มตนจากการออกแบบไมโครบิวเรตอยางงาย โดยใชกระบอกฉีดยา
ขนาด 10 mL เชื่อมตอกับขอตอสามทาง เปนตัวควบคุ มการปลอยสาร และใชขวดรูปชมพู ขนาด
25 mL เปนตัวรับสารและการเกิดปฏิกิริยา ดังภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 1 การพั นาชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา ระหวางไมโคร
บิวเรตอยางงาย ( าย กับชุดไทเทรตที่ไดรับการพั นาแลว (ขวา
จากนั้นไดทําการพัฒนาชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําใหใชงานไดดี
ขึ้น โดยมีจุดเดนเปนการทดลองที่ใชสารเคมีนอย ชุดบิวเรตที่สรางขึ้นนี้เปนพลาสติกคงทนตอการแตก
มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา สะดวกในการใช สามารถเคลื่อนยายไดงายมีความสะดวกในการจัดเก็บไม
เปลืองเนื้อที่ โดยมีวัสดุ/อุปกรณ สารเคมี ขั้นตอนการสรางชุดทดลองการไทเทรต และขั้นตอนการใช
ชุดทดลองการไทเทรต ดังนี้
3.1.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
3.1.1.1 วัสดุ/อุปกรณและสารเคมี
1) กระบอกฉีดยาขนาด 10 mLจํานวน 1 กระบอก
2) ขอตอสามทาง จํานวน 1 อัน
3) ขวดแกวขนาดเล็ก ขนาด 30 mLจํานวน 1 ขวด
4) ฝาปดจุกยาง จํานวน 2 ฝา
5) เหล็กเสียบกระดาษจํานวน 1 อัน
6) คลิปหนีบกระดาษ จํานวน 2 อัน
7) สารละลายโพแทสเซี ย มไ โดรเจนพทาเลต (potassium hydrogen
phthalate, KHP) ความเขมขน 0.05 M ปริมาตร 5.00 mL
8) โซเดี ย มไ ดรอกไซด (sodium hydroxide, NaOH) ความเขมขน0.05 M
ปริมาตร 5.00 mL
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9) กรดฟอรมิ ก (formic acid, HC H) ความเขมขน 85 w/w ปริ ม าตร
5.00 mL
10) น้ําสมสายชู 5 ปริมาตร 5.00 mL
11) ฟนอลฟทาลีน (phenolphthalein) 1-2 หยด
วัสดุ/อุปกรณทั้งหมดสามารถหาซื้อไดงายตามรานขายยาและทองตลาดทั่วไป
แสดงดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 2 วัสดุ อุปกร ของชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
3.1.2 วิ ีการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
3.1.2.1 ขั้นตอนการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
เริ่มตนจากการติดฝาปดจุกยาง (rubber stoppers) บนปกทั้งสองขางของคลิป
หนีบกระดาษ (paper binder clips) ดวยกาว (glue) จากนั้นนําคลิปหนีบกระดาษนี้ไปติดตั้งเขากับ
เหล็กเสียบกระดาษ (memo spike holder) คลิปหนีบกระดาษสามารถเลื่อนขึ้น-ลงเพื่อปรับความสูง
ไดตามตองการเพราะความยื ด หยุ นจากฝาปดจุ ก ยาง อุ ป กรณที่ ส รางขึ้ น สวนนี้ จ ะทํ า หนาที่
เปรียบเสมือนขาตั้งและที่ห นีบ (stand and clamp) ของชุดการไทเทรต นําขอตอสามทาง (three
ways stopcock) มาตอเขากับกระบอกฉีดยาพลาสติก (plastic syringe) อุปกรณที่สรางขึ้นสวนนี้จะ
ทําหนาที่ เปรียบเสมื อนบิ วเรต (burette) ไวสําหรับ บรรจุ สารละลายไทแทรนตที่ ใชในการไทเทรต
กระบอกฉี ด ยาพลาสติ ก เปรี ย บเสมื อ นตั ว บิ ว เรต สวนขอตอสามทางเปรี ย บเสมื อ นกอกปด-เปด
(stopcock) สําหรับควบคุมอัตราการไหลของสารละลายจากกระบอกฉีดยาพลาสติก จากนั้นนําคลิป
หนีบกระดาษอีกชิ้นหนึ่งมาหนีบชุดบิวเรตอยางงาย
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ติดตั้งชุดกระบอกฉีดยาเขากับชุดขาตั้งและที่หนีบนําขวดแกว (vial bottle) มา
วางไวใตกระบอกฉีดยา ขวดแกวเปรียบเสมือนเปนขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) สําหรับบรรจุ
สารละลาย ขั้นตอนของการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําแสดงดัง
ภาพที่ 3.3

(1 ติด าปดจุกยางทั้งสอง
ขางของคลิปหนีบกระดาษ
ดวยกาว

(2 นําคลิปหนีบกระดาษ
ติดตัง้ เขากับเหลกเสียบ

(5 ติดตั้งชุดกระบอก
ฉีดยาเขากับชุดขาตั้ง
(3 นําขอตอสามทาง (4 นําคลิปหนีบกระดาษอีก
ตอเขากับกระบอกฉีด ชิ้นหนึ่งมาหนีบกับกระบอก
ฉีดยา

(6 นําขวดแกวมาวางไวใต
กระบอกฉีดยาจะไดชุดไทเทรต
อยางงายแบบยอสวน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนของการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
3.1.2.2 ขั้นตอนการใชชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําในการ
ไทเทรตกรด-เบส
ผูวิจัยไดนําอุปกรณชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําไป
ทําการทดลองเพื่อทดสอบความถูกตองดวยหลักการไมโครสเกลเทียบกับวิธีมาตรฐานคือการไทเทรต
แบบดั้งเดิม โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของกรด-เบส ในเบื้องตนผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพการไทเทรตของ
ชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ นต่ําที่พัฒ นาขึ้นนี้ โดยนําสารละลายโซเดียม
ไ ดรอกไซด (NaOH) มาทําปฏิกิริยาสารละลายโพแทสเซียมไ โดรเจนพทาเลต (KHP) ในการทดลอง
นี้ สารละลาย NaOH จั ด วาเปนสารละลายมาตรฐานทุ ติ ย ภู มิ (secondary standard solution)
ดังนั้นสารละลาย NaOH ที่เตรียมขึ้นมาจึงมีความเขมขนที่ไมแนนอนและจําเปนตองหาความเขมขนที่
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แนนอนดวยการไทเทรตกั บ สารละลาย KHP ซึ่ งจั ดวาเปนสารละลายมาตรฐานปฐมภู มิ (primary
standard solution) ขั้นตอนสําหรับการใชชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
ในการไทเทรตกรด-เบสมีดังนี้
ปเปตสารละลายมาตรฐานปฐมภู มิ (primary standard solution) 0.05 M
KHP ปริมาตร 5.00 m ลงในขวดแกว จากนั้นเติมอินดิเคเตอรฟนอลฟทาลีน 1-2 หยด แลวเขยาให
เขากัน นํ าสารละลายไปทําการไทเทรตกับ สารละลาย NaOH (ที่บ รรจุในกระบอกฉีดยา) ดวยชุ ด
ไทเทรตอยางงาย ในการไทเทรตชะสารละลายที่ติดอยูที่ขอบผนังดานในของขวดแกวดวยน้ํากลั่น เมื่อ
ถึงจุดยุติ สารละลายจะเปลี่ยนจากใส/ไมมีสีเปนสีชมพูจาง (สีชมพูไมจางหายไป ประมาณ 30 วินาที)
บันทึกปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใชในการไทเทรต ทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง คํานวณหา
ความเขมขนที่แนนอนของ NaOH
ทําการทดลองเชนเดียวกับขางตน แตเปลี่ยนจากสารละลาย KHP เปนกรดตัว
อื่นที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน เชน กรดอะซิติก (5 CH3C H) และกรดฟอรมิก (85 HC H)
อินดิเคเตอรยังคงเปนฟนอลฟทาลีนเชนเดิม 1-2 หยด เขยาใหเขากัน แลวนําไปไทเทรตกับสารละลาย
NaOH (ที่รูความเขมขนที่แนนอนแลว) ชะสารละลายที่ติดอยูที่ขอบผนังดานในของขวดแกวดวยน้ํา
กลั่ น (ถามี ) สารละลายจะเปลี่ ย นจากใส/ไมมี สี เปนสีช มพู จ างเมื่ อถึ งจุ ด ยุ ติ (สี ช มพู ไมจางหายไป
ประมาณ 30 วินาที) จากนั้นบันทึกปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใช สําหรับการไทเทรตกับกรดแต
ละตัว ใหทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง คํานวณหาความเขมขนที่แนนอนของกรดแตละตัวจากการ
ไทเทรต สุดทายเปรียบเทียบคาระหวางชุดไทเทรตอยางงายที่สรางขึ้นนี้กับชุดบิวเรตมาตรฐาน เพื่อ
ทดสอบความถูกตองดวยหลักการไมโครสเกลเทียบกับวิธีมาตรฐานคือการไทเทรตแบบดั้งเดิม ลักษณะ
และสีของสารละลายมีสีชมพูจางระหวางชุดไทเทรตอยางงายที่สรางขึ้นกับชุดบิวเรตมาตรฐานแสดงดัง
ภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 4 ลักษ ะและสีของสารละลายมีสีชมพจางเมื่อถึงจุดยุติ ระหวางชุดไทเทรตอยางงายที่
สรางขึ้น าย กับชุดบิวเรตมาตร าน (ขวา
3.2 ศึกษาความเขาใจของนักเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความพึงพอใจตอ
การเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
3.2.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียวทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
( ne group retest-Posttest Design) ประกอบดวย
กลุม: กลุมทดลอง
ทดสอบกอนเรียน: O1
ทดลอง X
ทดสอบหลังเรียน O2
เมื่อ O1 คือ การทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
X คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบ
ยอสวนและตนทุนต่ํา
O2 คือ การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
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3.2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 16 ที่ กํ าลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปการศึ ก ษา 2559 จํ า นวน
2 หองเรียน รวม 53 คน
3.2.2.2 กลุมตัวอยาง
กลุ มตั ว อยางที่ ใชในการวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นแผนการเรีย นวิท ยาศาสตรคณิ ต ศาสตร โรงเรี ย นสทิ งพระวิ ท ยา อํ า เภอสทิ งพระ จั ง หวั ด สงขลา สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
จํานวน 29 คน ชาย 12 คน หญิง 17 คน ในหองเรียนมีทั้งเด็กกลุมเกง ปานกลาง และออน โดยมีผล
การเรียนวิชาเคมี 2 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 71.64 โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
3.2.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน หนังสือเรียน
วิ ช าเคมี เพิ่ ม เติ ม เลม 3 ของสถาบั น สงเสริม การสอนวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.4.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก คือ ชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบ
ยอสวนและตนทุนต่ํา
3.2.4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1) แผนการจั ดการเรียนรูแบบสืบ เสาะ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 แผน รวมเวลา 8 ชั่วโมง ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่

กิจกรรมการเรียนรหลักในแตละแผนการเรียนร

แผน
เรื่อง
ที่
1 การไทเทรตกรด-เบส

2
3

กิจกรรมการเรียนรหลัก

การไทเทรตหาจุดสมมูลของปฏิกิริยาระหวาง
กรดแก-เบสแก กรดออน-เบสแก และกรดแกเบสออน
อินดิเคเตอรกับการไทเทรต การเลือกอินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการไทเทรต
กรด-เบส
กรดออน-เบสแก
การประยุกตใชวิธีการไทเทรต การหาความเขมขนของสารตัวอยางกรดและ
ในชีวิตประจําวัน
การหาความเขมขนของกรดอะเซติกใน
น้ําสมสายชูยี่หอตางๆ

จํานวน
ชั่วโมง
3

2
3

2) แบบทดสอบวัดความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรดเบส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 3 ลําดับขั้น (3-tier diagnostic tests) จํานวน
15 ขอ (ภาคผนวก ช)โดยแบบทดสอบตอบแบบ 3 ขั้น ประกอบดวย ขั้นที่ 1 (First tier) เลือกคําตอบ
ที่ถูกตองที่สุด แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ขั้นที่ 2 (Second tier) เหตุผลของคําตอบ แบบปรนัยชนิด
4 ตั วเลือก และขั้ นที่ 3 (Third tier) แสดงระดับ ความเชื่ อมั่ นสํ าหรับ ตัวเลือก จํานวน 5 ระดับ คื อ
1) คาดเดา 2) ไมมั่นใจอยางมาก 3) ไมมั่นใจ 4) มั่นใจ และ 5) มั่นใจอยางมาก
3) แบบรายงานผลการทดลองดวยทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
(Scientific process skills) ตามแผนผังตัวยู ( -diagram) ประกอบดวย
3.1) สมมติฐานการทดลอง
3.2) ตัวแปรที่ศึกษา
3.3) ออกแบบการทดลอง
3.4) บันทึกผลการทดลอง (ตารางหรือกราฟ)
3.5) แปลความหมายขอมูล
3.6) สรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรดเบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานการสอน 4 ขอ และดานกิจกรรมการทดลอง 8 ขอ
รวมทั้งหมด 12 ขอ แบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( ating
Scale) ตามวิธีของลิเคอรท ( ikert) โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ คือระดับ 5 หมายถึง
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นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนพึ ง
พอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย และระดับ 1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย
ที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
3.2.5 การสรางและการหาคุ ภาพเครื่องมือ
3.2.5.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู แบบสื บ เสาะ เรื่ อ งการไทเทรตกรด-เบส ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ศึกษาเอกสารจากตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเรื่องการไทเทรตกรด-เบส รวมทั้งศึกษามาตรฐาน
การเรีย นรูวิทยาศาสตร หลั กสู ต รการศึกษาขั้น พื้ น ฐานพุท ธศักราช 2551 เพื่ อเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรู เรื่องการไทเทรตกรด-เบส
2) กําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการ
เรียนรูในแตละเนื้อหา ใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น
เรื่องการไทเทรตกรด-เบส
3) สรางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแกขั้นที่ 1
ขั้นสรางความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยาย
ความรู และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล
4) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ ส รางขึ้น ใหอาจารยที่ป รึกษาและผูเชี่ย วชาญ
ตรวจสอบความถูก ตองของเนื้ อหา ภาษา และความเหมาะสม พิ จ ารณาใหขอคิ ดเห็ น แลวนํ ามา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนํา
5) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบความถูกตองโดยอาจารยที่
ปรึกษา และปรับปรุงแกไข ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางของการวิจัยตามที่กําหนดไว โดยขั้นตอนการ
สรางแผนการจัดการเรียนรูสามารถสรุปไดดังภาพที่ 3.5
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ศึกษารายละเอียดเนื้อหาเรื่องการไทเทรตกรด-เบส

กําหนดจุดประสงคการเรียนร
ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู
ที่ใชชุดทดลองการไทเทรต

ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น

จัดทําแผนการจัดการเรียนร
ที่ใชแนวทางการเรียนรแบบสืบเสาะ
ปรับปรุงแกไข
ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา ภาษา และความเหมาะสม

ใชไมได

ใชได
นําไปใช

ภาพที่ 3.5 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนร
3.2.5.2 แบบทดสอบวัดความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 5 แบบปรนั ย ชนิ ด 4 ตั ว เลื อก 3 ลํ าดั บ ขั้ น (3-tier diagnostic tests) จํ า นวน
15 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และคูมือการจัดการ
เรียนรูวิชาเคมี เพื่อรวบรวมเนื้อหาและแนวคิดที่นักเรียนตองศึกษา เรื่องการไทเทรตกรด-เบส
2) ศึ ก ษาทฤษฎี วิ ธี ก ารสรางแบบทดสอบ จากเอกสารเกี่ ย วกั บ การวั ด ผล
ประเมินผลและการสรางขอสอบ
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3) กําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการจะวัด เรื่องการไทเทรตกรด-เบส เพื่อ
นําไปสรางแบบทดสอบ
4) สรางแบบทดสอบวัดความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรต
กรด-เบส ชั้นมั ธยมศึ กษาปที่ 5 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 3 ลําดับขั้น (3-tier diagnostic tests)
จํานวน 15 ขอ โดยแบบทดสอบตอบแบบ 3 ขั้น ประกอบดวย ขั้น ที่ 1 (First tier) เลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุด แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ขั้นที่ 2 (Second tier) เหตุผลของคําตอบ แบบปรนัยชนิด
4 ตั วเลือก และขั้ นที่ 3 (Third tier) แสดงระดับ ความเชื่ อมั่ นสํ าหรับ ตัวเลือก จํานวน 5 ระดับ คื อ
1) คาดเดา 2) ไมมั่นใจอยางมาก 3) ไมมั่นใจ 4) มั่นใจ และ 5) มั่นใจอยางมาก
5) นํ า แบบทดสอบที่ ส รางขึ้ น เสนอตออาจารยที่ ป รึ ก ษาและผู เชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรู ความเหมาะสมของภาษา หาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เลือกขอสอบที่มีคา
I C ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงวาผลการเรียนรูนั้นวัดไดครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูและสาระ
การเรียนรู มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคกาเรียนรู
ถ้ าคา I C ที่ คํ า นวณไดมากกวาหรื อ เทากั บ 0.5 แสดงวาขอสอบนั้ น
สอดคลองกั บ จุ ด ประสงคที่ ตั้ งไว ถาคา I C ที่ คํ า นวณไดนอยกวา 0.5 แสดงวาขอสอบนั้ น ไม
สอดคลอง หรือ ไมเปนตั ว แทนจุ ด ประสงคของการวั ด ตั ดทิ้ งไปหรือ นํ าไปปรับ ปรุ งแกไขใหมตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6) นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแกไข และผานการตรวจสอบความถูกตองโดย
อาจารยที่ปรึกษาไปทดลองกับนั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสทิ งพระวิทยา จํานวน
28 คน ซึ่งผานการเรียนในเนื้อหาการไทเทรตกรด-เบส มาแลว
7) นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจ
จําแนก (r) คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) ในเกณฑ 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต
0.20 ขึ้นไป
8) จัดทําแบบทดสอบที่สมบูรณจํานวน 15 ขอไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อนําผลที่
ไดไปดําเนินการขั้นตอไป
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3.2.5.3 แบบรายงานผลการทดลองดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific
process skills) ตามแผนผังตัวยู ( -diagram) ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบรายงานผลการทดลองดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาเรื่องการไทเทรตกรด-เบส วิธีการสรางกิจกรรมการทดลองจาก
หนังสือเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม เลม และจากงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
2) สรางใบกิ จ กรรมการทดลอง เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส และสรางแบบ
บันทึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชแผนผังตัวยู ( –diagram) ที่ดัดแปลงมาจาก Knaggs
and Schneider (2012) ดังภาพที่ 3.6
3) นําใบกิจกรรมกิจกรรมการทดลองพรอมแบบบันทึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหถูกตองสมบูรณ
4) สรางเกณฑการใหคะแนน โดยผูวิจัยไดปรับปรุงจากงานวิจัยของ Knaggs,
and Schneider (2012) เปนเกณฑรูบริค ( ubic) 4 ระดับดังตารางที่ 3.2
5) นํ าแบบบัน ทึกเกณฑการใหคะแนนที่ สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตอง แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหถูกตองสมบูรณ
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ตารางที่ 3.2 การใหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามแผนผังตัวย (Uทักษะ
กระบวนการทาง
4
วิทยาศาสตร
1. ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน
ตั้งสมมติฐาน
ชัดเจน
สอดคลองกับ
เนื้อหา และ
สามารถ
ตรวจสอบได
2. ทักษะการ
กําหนดตัวแปร
กําหนดและ
ตนและตัวแปร
ควบคุมตัวแปร ตามไดถูกตอง
และสอดคลอง
กับสมมติฐาน
และระบุตัวแปร
ควบคุมไดอยาง
สมบูรณ
3. ทักษะการ
ออกแบบและ

ระดับคะแนน
3

2

1

ตั้งสมมติฐานไม
ชัดเจน แต
สอดคลองกับ
เนื้อหา และ
สามารถตรวจสอบ
ได
กําหนดตัวแปรตน
และตัวแปรตามได
ถูกตองและ
สอดคลองกับ
สมมติฐาน แตระบุ
ตัวแปรควบคุมไม
สมบูรณ

ตั้งสมมติฐานไม
ชัดเจน ไม
สอดคลองกับ
เนื้อหา และไม
สามารถ
ตรวจสอบได
กําหนดตัวแปร
ตนหรือตัวแปร
ตามอยางใด
อยางหนึ่งได
ถูกตอง แตยัง
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน

ออกแบบและวาง

ตั้งสมมติฐานไม
ชัดเจน ไม
สอดคลองกับ
เนื้อหา แต
สามารถ
ตรวจสอบได
กําหนดตัวแปร
ตนและตัวแปร
ตามไดถูกตอง
และสอดคลอง
กับสมมติฐาน แต
ระบุตัวแปร
ควบคุม ไม
ถูกตอง
ออกแบบและวาง

ออกแบบและวาง วางแผนการ

แผนการทดลองได

แผนการทดลอง

วางแผนการ

แผนการทดลอง

ทดลองได

สอดคลองกับการ

ไดสอดคลองกับ

ทดลองไม

สมบูรณและ

ทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบ

สอดคลองกับ

สอดคลองกับ

แตยังไมสมบูรณ

สมมติฐาน แตยัง การทดสอบ

การทดสอบ

เลือกใชอุปกรณ

ไมสมบูรณ และ

สมมติฐาน และ วิทยาศาสตรได

เลือกใชอุปกรณ

เลือกใชอุปกรณ เหมาะสม

วิทยาศาสตรไม

วิทยาศาสตรได

เหมาะสม

เหมาะสม

ออกแบบและ

สมมติฐาน
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ตารางที่ 3.2 การใหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามแผนผังตัวย (U(ตอ
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
4. ทักษะการ
ออกแบบตาราง
และบันทึกผลการ
ทดลอง

ระดับคะแนน
4

3

2

1

ออกแบบตาราง
และบันทึกผลการ
ทดลองสอดคลอง
กับการทดลองได
อยางสมบูรณ

ออกแบบตาราง
และบันทึกผลการ
ทดลองได
สอดคลองกับการ
ทดลองแตไม
สมบูรณ
แปลความหมาย
ขอมูลหรือบรรยาย
ลักษณะขอมูลได
ถูกตองครบถวน
แตไมชัดเจนรัดกุม

ออกแบบตาราง
หรือบันทึกผล
การทดลองไม
สอดคลองกับ
การทดลองอยาง
ใดอยางหนึ่ง
แปลความหมาย
ขอมูลหรือ
บรรยายลักษณะ
ขอมูลไดถูกตอง
บางสวน

ลงขอสรุปและ
อภิปรายผล
สอดคลองกับขอมูล
แตไมครอบคลุม
เนื้อหา

ลงขอสรุปหรือ
อภิปรายผล
สอดคลองกับ
ขอมูลแตไม
ครอบคลุม
เนื้อหา

ออกแบบ
ตารางและ
บันทึกผลการ
ทดลองไม
สอดคลองกับ
การทดลอง
แปล
ความหมาย
ขอมูลหรือ
บรรยาย
ลักษณะขอมูล
ไมถูกตอง
ลงขอสรุปและ
อภิปรายผลไม
สอดคลองกับ
ขอมูลและไม
ครอบคลุม
เนื้อหา

5. ทักษะการแปล แปลความหมาย
ความหมายขอมูล ขอมูลหรือ
บรรยายลักษณะ
ขอมูลไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
และรัดกุม
6. ทักษะการ
ลงขอสรุปและ
สรุปผลการ
อภิปรายผล
ทดลองและ
สอดคลองกับ
อภิปรายผลการ ขอมูล และ
ทดลอง
ครอบคลุมเนื้อหา

57
6 สรุปผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง (สรุปและ
ใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการ
อธิบาย)

1 สมมติ านการทดลอง:

2 ตัวแปรที่ศึกษา:
2.1 ตัวแปรตน คือ
...............................................
2.2 ตัวแปรตาม คือ
...............................................
2.3 ตัวแปรควบคุม ไดแก
..............................................

5 แปลความหมายขอมล
(เขียนบรรยายผลการทดลองที่
เกิดขึ้น):
4 บันทึกผลการทดลอง (ตาราง
หรือกราฟ)

3 ออกแบบการทดลอง: (เขียน flow chart แสดงขั้นตอนในการทดลอง

ภาพที่ 3.6 แผนผังตัวย (U-

ที่ใชสํารวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science

ที่มา: Knaggs and Schneider (2012)
3.2.5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และวิเคราะหขอมูลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อสรางแบบสอบถามความพึงพอใจใหมีความเหมาะสม
2) สรางแบบสอบถามความพึ งพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา ( ating
Scale) ตามวิธีของลิเคอรท ( ikert) โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ คือระดับ 5 หมายถึง
นักเรียนพึ งพอใจมากที่สุ ด ระดั บ 4 หมายถึง นักเรีย นพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนพึ ง
พอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย และระดับ 1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย
ที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
3) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งเปนออกเปน
2 สวนไดแก สวนที่ 1 ดานการสอน จํ านวน 4 ขอ สวนที่ 2 ดานกิ จ กรรมการทดลอง 8 ขอ รวม
ทั้งหมด 12 ขอ ดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 ขอคําถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน เรื่องการไทเทรต
กรด-เบส แยกตามประเดนการประเมิน
ประเดนหลักในการประเมิน
สวนที่ 1 ดานการสอน
สวนที่ 2 กิจกรรมการทดลอง
รวม

ขอที่
1-4
5-12
3 ขอ

3.1) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
พิจารณาความสอดคลองระหวางประเด็นการจัดการเรียนรูกับขอคําถาม
3.2) ปรับ ปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจในสวนที่บ กพรอง คําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา
3.3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแกไขแลวมาจัดพิมพและ
นําไปใชกับกลุมตัวอยาง
3.2.6 การเกบรวบรวมขอมล
ในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ไดทํ า การเก็ บ รวบรวมขอมู ล กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน มีขั้นตอนดังนี้
3.2.6.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับกลุมตัวอยาง โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
วั ด ความเขาใจแบบ 3 ลํ า ดั บ ขั้ น (3-tier diagnostic tests) จํ า นวน 15 ขอ ใชเวลาในการทํ า
แบบทดสอบ 60 นาที
3.2.6.2 ดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานแนว
ทางการสอนแบบสืบเสาะ โดยใชชุดทดลองการไทเทรตกรด-เบส ตามกิจกรรมการทดลองและแบบ
บั น ทึ ก ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร (Science process skills) โดยใชแผนผังตั ว ยูจํ านวน
3 แผน รวม 8 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
3.2.6.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุมตัวอยาง โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดความเขาใจแบบ 3 ลําดับขั้น (3-tier diagnostic tests) ชุดเดิม จํานวน 15 ขอ ใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 60 นาที
3.2.6.4 วั ด ความพึ ง พอใจ ของนั ก เรี ย นตอการจั ด การเรี ย นรู โดยใหนั ก เรี ย นทํ า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา ตามประเด็นการประเมิน คือ ดานการสอนและกิจกรรม
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การทดลอง ตามระดับความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ ซึ่งสามารถ
สรุปขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไดดังภาพที่ 3.7

ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)

จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแนวทางการสอนแบบสืบเสาะ โดยใชชุดทดลอง การไทเทรต
กรด-เบส ตามแผนการเรียนรูที่สรางไว จํานวน 3 แผน รวม 8 ชั่วโมง

ทดสอบหลังเรียน (Post-test)

วัดความพึงพอใจ

ภาพที่ 3.7 ขั้นตอนดําเนินการวิจัยและการเกบรวบรวมขอมล
3.2.7 การวิเคราะหขอมล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการทดลองตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับดังนี้
3.2.7.1 เกณฑการวิเคราะหขอมูล
1) วิ เคราะหความเขาใจของนั ก เรี ย น เรื่ อ งการไทเทรตกรด-เบส โดยการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดทดลองการ
ไทเทรตกรด-เบสอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยขอสอบแตละขอคิดเปน 2 คะแนน การตอบ
ตัวเลือกหรือเหตุผลถูกใหอยางละ 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน โดยใชสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย คา
เบี่ ย งเบนมาตรฐานและทดสอบดวยสถิ ติ t-test แบบกลุ มตั ว อยางไมอิ ส ระตอกั น (t-test for
dependent samples) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2) วิเคราะหรอยละของนักเรียนกอนและหลังในระดับความเขาใจตางๆ จาก
คะแนนของแบบทดสอบที่ตอบแบบ 3 ลําดับขั้น ตามเกณฑที่ดัดแปลงมาจาก Harika et al. (2012)
ดังนี้
ขั้นที่ 1 เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด โดยเลือกคําตอบถูก correct และ
คําตอบผิด incorrect
ขั้น ที่ 2 เลือ กเหตุผ ลของคํา ตอบ โดยเลือ กคํา ตอบถูก correct และ
คําตอบผิด incorrect
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ขั้นที่ 3 แสดงระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือก จํานวน 5 ระดับ ไดแก (1)
คาดเดา (2) ไมมั่นใจอยางมาก (3) ไมมั่นใจ (4) มั่นใจ และ (5) มั่นใจอยางมาก โดยระดับ 1–3 คือ ไม
มั่นใจ (uncertain) และระดับ 4–5 คือ มั่นใจ (certain)
จากนั้นจําแนกระดับความเขาใจของนักเรียน ดังนี้
CCC: ตอบตัวเลือกถูก ตอบเหตุผลถูก มีความมั่นใจในคําตอบ
CIC: ตอบตัวเลือกถูก ตอบเหตุผลผิด มีความมั่นใจในคําตอบ
ICC: ตอบตัวเลือกผิด ตอบเหตุผลถูก มีความมั่นใจในคําตอบ
IIC: ตอบตัวเลือกผิด ตอบเหตุผลผิด มีความมั่นใจในคําตอบ
CC : ตอบตัวเลือกถูก ตอบเหตุผลถูก ไมมีความมั่นใจในคําตอบ
CI : ตอบตัวเลือกถูก ตอบเหตุผลผิด ไมมีความมั่นใจในคําตอบ
IC : ตอบตัวเลือกผิด ตอบเหตุผลถูก ไมมีความมั่นใจในคําตอบ
II : ตอบตัวเลือกผิด ตอบเหตุผลผิด ไมมีความมั่นใจในคําตอบ
3) วิ เคราะหขอมู ล ทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร (Science process
skills) ตามแผนผังตัวยู ( -diagram) ในแตละขั้นตอนตามหลักการทางวิทยาศาสตร โดยใชเกณฑที่
ผูวิจัยไดปรับปรุงจากงานวิจัย Knaggs and Schneider (2012) โดยใชเกณฑรูบริค ( ubic) 4 ระดับ
ตั้งขึ้นเพื่อแบงระดับความเขาใจของผูเรียน ดังตารางที่ 3.2
4) วิเ คราะห ความพึง พ อใจของนัก เรีย น ตอการจัด การเรีย นรู จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีหัวขอการประเมิน 2 ดาน รวมทั้งสิ้น 12 ขอ โดย
มีร ะดับ คะแนนความพึง พอใจ 5 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) มา
วิเคราะหโดยใชเกณฑการพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใชในการแปลความหมายขอมูลในแตละ
ประเด็น ดังตารางที่ 3.4 และสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังภาพที่ 3.8
ตารางที่ 3.4 เก

ที่ใชในการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนร
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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การวิเคราะหขอมูล

เปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน
t- test
for Dependent

วิเคราะหระดับ
ความเขาใจ

วิเคราะหทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ความพึงพอใจ
ของนักเรียน

จําแนกระดับความเขาใจ
CCC, CIC, ICC, IIC,
CC , CI , IC และ II

คะแนนเฉลีย่
รอยละ

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมล
3.7.1.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการจัดกระทําขอมูล เพื่อแปลผลที่ไดจากการศึกษาผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหผลดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1) คาเฉลี่ย (Mean) มีสูตรดังสมการที่ (3.1) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
x = ∑x
N

(3.1)

เมื่อ X

แทนคาเฉลี่ย
∑ X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทนจํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง
2) คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชในการวั ดการกระจายของ
ขอมูล โดยการหาวาขอมูลแตละตัวหางจากคาเฉลี่ยเลขคณิตมากนอยเพียงใด ใชสัญลักษณ SD มีสูตรดัง
ดังสมการที่ (3.2) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
SD =

n∑ x 2 − (∑ x) 2
n (n - 1)

(3.2)
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เมื่อ SD แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑X2 แทนผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
(∑X)2 แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
n
แทนจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
3) รอยละ ( ercentage) โดยใชสู ต รดั งสมการที่ (3.3) (อมร เรือ งไพศาล,
2555)
𝑓𝑓

P = x 100

(3.3)

𝑛𝑛

เมื่อ P แทนรอยละ
f แทนคาความถี่
n แทนจํานวนความถี่ทั้งหมด
4) การหาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูมี
สูตรดังดังสมการที่ (3.2) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
I C

∑

N

(3.4)

เมื่อ I C แทนดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค
∑ R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ
ใหคะแนนเปน -1 เมื่อแนใจวาไมเหมาะสมและสอดคลอง
ใหคะแนนเปน 0 เมื่อไมแนใจวาเหมาะสมและสอดคลอง
ใหคะแนนเปน 1 เมื่อแนใจวาเหมาะสมและสอดคลอง
5) การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบมี
สูตรดังดังสมการที่ (3.5) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2545)
P=

RH + RL
NH + NL

(3.5)
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เมื่อ P แทนความยากงาย
H แทนจํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
L แทนจํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา
N แทนจํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา
การหาคาอํานาจจําแนก (r) มีสูตร ดังดังสมการที่ (3.6)
r=

RH + RL
NH

(3.6)

เมื่อ r แทนอํานาจจําแนก
H แทนจํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
L แทนจํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา
N แทนจํานวนผูตอบทั้งหมดในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา
6) การหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร- ริชารดสัน
( uder – ichardson: ) –21 เปนสูตรในการหาคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสําหรับแบบทดสอบที่
มีความยากงายของขอสอบแตละขอมีคาใกลเคียงกัน สูตรที่ใชในการคํานวณมีรูปแบบดังดังสมการที่
(3.7) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2545)
rt= n 1 − X(n − X)
2
n −1

ns t

(3.7)

เมื่อ rt แทนสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
n แทนจํานวนขอของแบบทดสอบ
X แทนคาเฉลี่ยของคะแนน
S2t แทนความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ
n แทนจํานวนผูเรียน
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7) การทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test แบบ Dependent วิเคราะหเปรียบเทียบหาความ
แตกตางระหวางคะแนนกอนเรีย นและหลังเรีย น มีสูต รดัง ดังสมการที่ (3.8) (ประภาพันธ เส็งวงศ,
2550)
t =

∑D

(3.8)

n∑ D2 − (∑ D) 2
(n - 1)

เมื ่อ t แทนคาสถิต ิที ่ใ ชเปรีย บเทีย บกับ คาวิก ฤตเพื ่อ ทราบความมี
นัยสําคัญ
D แทนผลตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ƩD แทนผลรวมของผลตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ƩD2 แทนผลรวมกําลังสองของผลตางคะแนนกอนเรียนและหลัง
เรียน
n แทนจํานวนนักเรียน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย และอภิปรายผล
การวิจัยและอภิปรายผลเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนของนักเรียน เรื่องการไทเทรตกรด-เบส
ดวยชุ ด ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ น ต่ํ าสํ าหรับ ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ไมโครใน
หองเรีย นเคมี ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสทิ งพระวิ ทยา อํ าเภอสทิ งพระ จังหวั ดสงขลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ผูวิจัยไดนําชุดการทดลองที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ
ทดลองพรอมเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกสามลําดับขั้น (Three-tier diagnostic test: TTDT) แบบรายงานผลการ
ทดลองดวยทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร (Scientific process skills) ตามแผนผั ง ตั ว ยู
( -diagram) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย และ
นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 การสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับปฏิบัติการระดับ
ไมโครในหองเรียนเคมี
4.2 ศึกษาความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
4.3 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรดเบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
4.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลอง
การไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
4.1 การสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับป ิบัติการระดับ
ไมโครในหองเรียนเคมี
งานวิจัยนี้ไดสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับปฏิบัติการ
ระดับไมโครในหองเรียนเคมีแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการพัฒนาชุดทดลองระดับไมโคร (microscale)
หรือแบบยอสวน (small scale laboratory) ที่มีตนทุนต่ําและมีขนาดที่เล็กลงกวาเดิม ชุดการทดลอง
ระดับไมโครหรือแบบยอสวนไมเพียงแตจะใชอุปกรณการทดลองที่มีขนาดเล็กลง แตยังเปนการทดลอง
ที่ใชสารเคมีในปริมาณนอยในการทําการทดลองอีกดวย นอกจากนี้วัสดุอุปกรณที่ใชสามารถหาไดงาย
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ตามทองตลาดทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการไทเทรตมาตรฐานวัสดุอุปกรณแตละชิ้นที่ใชในการ
สรางชุดไทเทรตอยางงายที่สรางขึ้นประกอบดวย กระบอกฉีดยาขนาด 10 mLจํานวน 1 อัน ราคา
10 บาท คลิปหนีบกระดาษขนาดกลาง จํานวน 2 อัน ราคาอันละ 12 บาท รวมเปน 24 บาท ขอตอ
สามทาง ราคา 25 บาท เหล็กเสียบกระดาษราคา 20 บาท และ ขวดแกวขนาด 30 mLราคา 25 บาท
รวมตนทุ น ทั้ งหมดสํ าหรับ การสรางชุดไทเทรตอยางงายนี้เพี ย ง 104 บาทตอชุด (ประมาณ S$3)
สวนวัสดุอุปกรณแตละชิ้นที่ใชในชุดบิวเรตมาตรฐานประกอบดวย ขาตั้งราคา 450 บาท มือหนีบปก
ผีเสื้อราคา 380 บาท บิวเรตราคา 1,800 บาท และขวดรูปชมพู ราคา 45 บาท รวมตนทุน ทั้ งหมด
สําหรับชุดบิวเรตมาตรฐานอยูที่ 2,675 บาทตอชุด (ประมาณ S$76.5) ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ราคาของวัสดุอุปกร แตละชิ้นและตนทุนทั้งหมดระหวางชุดไทเทรตอยางงายที่สราง
ขึ้น าย กับชุดบิวเรตมาตร าน ขวา
จะเห็นไดวา นอกจากวัสดุอุปกรณแตละชิ้นสําหรับชุดไทเทรตอยางงายที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถ
หาซื้ อไดงายตามรานขายยาหรือตามทองตลาดทั่ ว ไปแลว ยั งมีตนทุน ที่ต่ํากวาชุดบิวเรตมาตรฐาน
คอนขางมากดวย แนวคิดในการพัฒนาชุดไทเทรตอยางงายนี้สอดคลองกับ Cao et al. (2014) ที่ได
พัฒนาอุปกรณ electronic buret เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการไทเทรตในหองเรียนซึ่งมีราคาถูกกวา
เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาของ glass buret (ถามี voltmeter ราคานอยกวา S 20 หรือ ถามี Arduino
board ราคานอยกวา S 50) และยั งสอดคลองกั บวิ จั ยของ Singh et al. (2000) ที่ ไดพั ฒ นาชุ ด
อุ ป กรณ microburet ที่ ใชในการไทเทรตกรด-เบส เที ย บกั บ ชุ ด บิ ว เรตมาตรฐานพบวา อุ ป กรณ
microburet ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ร าคาถู ก กวาชุ ด บิ ว เรตมาตรฐานคอนขางมาก (ประมาณ S 30-40)
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นอกจากนี้ชุดไทเทรตอยางงายนี้ใชสารในปริมาณนอยกวาบิวเรตมาตรฐาน ชวยลดของเสียที่เกิดขึ้น
จากการทดลองทําใหลดคาใชจายในการทดลองไดมากขึ้น และการใชไมโครบิวเรตในการทดลองสามรถ
ลดเวลาไดมาก ตามปกติการไทเทรตใชเวลาประมาณ 25 นาที แตถาใชไมโครบิวเรต ใชเวลาเพียง 3-5
นาที นอกจากนั้นการลางและการจัดเก็บไมโครบิวเรตก็ทําไดงายขึ้น และความงายในการใชงานสามารถ
นํามาใชกับผูเรียนไดทุกลักษณะ ผูเรียนที่พิการนั่งรถเข็นก็สามารถใชอุปกรณนี้ได โตะทดลองที่มีขนาดต่ํา
ก็ตั้งไมโครบิวเรตได เพราะโดยทั่วไปบิวเรตมาตรฐานที่ใชงานกันมีความสูงและเปนอุปสรรคตอผูใชในบาง
กรณีได เชน ผูใชที่มีความสูงไมมากนัก
สําหรับประสิทธิภาพการไทเทรตของชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําที่
พัฒนาขึ้นนี้ ผูวิจัยไดทดลองการไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของกรด-เบส ในเบื้องตนนําสารละลาย
โซเดียมไ ดรอกไซด (NaOH) มาทําปฏิกิริยาสารละลายโพแทสเซียมไ โดรเจนพทาเลต (KHP) ในการ
ทดลองนี้ สารละลาย NaOH จั ด วาเปนสารละลายมาตรฐานทุ ติ ย ภู มิ (secondary standard
solution) ถึงแม NaOH จะเปนของแข็ งสีขาว แตเปนสารที่ ดูดความชื้นไดดีมาก ดังนั้น สารละลาย
NaOH ที่เตรียมขึ้นมาจึงมีความเขมขนที่ไมแนนอนและจําเปนตองหาความเขมขนที่แนนอนดวยการ
ไทเทรตกับสารละลาย KHP ซึ่งจัดวาเปนสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard solution)
เพราะ KHP เปนสารที่อยูในสถานะของแข็ง มีเสถียรภาพสูง มีน้ําหนักโมเลกุลมาก และมีสูตรทางเคมี
ที่แนนอน จึงทําใหเราสามารถคํานวณความเขมขนที่แนนอนไดจากน้ําหนักและปริมาตรที่เตรียมขึ้น
สารละลาย KHP จึงมีความเขมขนที่แนนอนและถูกตองมากกวาสารละลาย NaOH ปฏิกิริยาเคมีจาก
การไทเทรต สารละลาย NaOH กับสารละลาย KHP ดังสมการที่ (4.1)
COONa

COOH

H 2O

NaOH
COOK

(4.1)

COOK

เมื่อ NaOH ทําปฏิ กิริยากับ KHP จะไดเกลือโพแทสเซียมโซเดียมพทาเลตและน้ําผลิตภัณ ฑที่
เกิดขึ้น อัตราสวนของmolระหวาง NaOH กับ KHP เปน 1:1 เนื่องจากสารละลายทั้งสองไมมีสี จุดยุติ
สามารถติดตามไดจากการใชฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร สารละลายในขวดแกวจะเปลี่ยนจากใส/
ไมมีสีเปนสีชมพูจาง โดยหลักการแลว เมื่อทราบปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใชทําปฏิกิริยากับ
KHP ผลการทดลองดังตารางที่ 4.1 จากนั้นสามารถคํานวณหาความเขมขนที่แนนอนของสารละลาย
NaOH ไดโดยอาศัยปริมาณสัมพันธ
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ตารางที่ 4.1 การหาความเขมขนที่แนนอนของสารละลาย NaOH
การทดลอง
ปริมาตรของ H (mL)
ปริมาตรของ NaOH ที่ใชในการไทเทรต (mL)
ความเขมขนที่แนนอนของสารละลาย NaOH
(mol/l)

ครั้งที่ 1
5.00
5.20

ครั้งที่ 2
5.00
5.00

ครั้งที่ 3 เฉลี่ย SD
5.00 5.00 0.00
5.20 5.13 0.12
0.049

นอกจากนี้สามารถนําสารละลาย NaOH ที่รูความเขมขนที่แนนอนนี้ไปใชประโยชนในการหา
ความเขมขนของกรดตัวอื่นที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันได เชน กรดอะซิติก (CH3COOH) และกรด
ฟอรมิก (HCOOH) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหวางสารละลาย NaOH กับสารละลาย CH3COOH และ
HCOOH สามารถเขียนสมการเคมีไดดังสมการที่ (4.2) และ (4.3)
CH3COOH + NaOH
HCOOH + NaOH

CH3COONa + H2O
HCOONa + H2O

(4.2)
(4.3)

เมื่อ CH3COOH ทําปฏิกิริยากับ NaOH จะไดเกลือโซเดียมอะซิเตต (CH3COONa) และน้ําเปน
สารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น ในทํานองเดียวกันเมื่อ HCOOH ทําปฏิกิริยากับ NaOH ก็จะไดเกลือโซเดียม
ฟอรเมต (HCOONa) และน้ําเปนสารผลิตภัณฑ สมการทั้งสองมีอัตราสวนของmolระหวางกรดกับเบส
เปน 1:1 เหมือนกัน จากความรูเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ สามารถใชอัตราสวนนี้ในการคํานวณหาความ
เขมขนของกรดทั้งสองแลวเทียบกับความเขมขนคาจริงที่รายงานไวบนฉลากสินคาไดผลการทดลองดัง
ตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบผลการทดลองจากการไทเทรตดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายที่
สรางขึ้นกับชุดบิวเรตมาตร าน
กรดตัวอยาง

CH3COOH†
HCOOH‡

ความเขมขนคาจริง

5.00 %w/v
85.00 %w/w

ชุดทดลองการไทเทรต
อยางงายที่สรางขึ้น
5.23 %w/v
88.78 %w/w

ความเขมขนที่คํานว ได
รอยละความ
ชุดบิวเรต
คลาดเคลื่อน
มาตร าน
4.60
5.07 %w/v
4.45
86.88 %w/w

รอยละความ
คลาดเคลื่อน
1.40
2.21

ผลิตโดยบริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ตรา ภูเขาทอง
‡ ผลิตโดยบริษัทแกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด
†

เมื่อนําอุปกรณชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําไปทําการทดลองเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภ าพ และความถูกตองของการไทเทรต ดวยหลักการไมโครสเกลเทีย บกับ วิธี
มาตรฐานคือการไทเทรตแบบดั้งเดิม ผลการทดลอง พบวา ความเขมขนที่คํานวณไดของกรดแตละตัว
มีคาใกลเคียงกับความเขมขนคาจริงที่รายงานไวบนฉลากสิน คาเปอรเซ็น ตความผิดพลาด (รอยละ
error) มีคาต่ํากวา 5รอยละ ซึ่งถือวาอยูในชวงที่ยอมรับได สอดคลองกับงานวิจัยของ ประกรณ เลิศ
สุวรรณไพศาล และคณะ (2559) ไดพัฒนาและออกแบบอุปกรณเทคนิคการไทเทรตโดยใชหลักการไม
โครสเกล โดยใชกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 mL เชื่อมตอกับกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 5 mL
เปนตัวควบคุมการปลอยสาร และใชขวดรูปชมพูขนาด 25 mL เปนตัวรับสารและการเกิดปฏิกิริยา ผล
การศึกษาพบวาชุดอุปกรณการไทเทรต กรด-เบสที่พัฒนานั้น สามารถลดการใชสารเคมีลงได 10 เทา
เมื่อเทียบกับการไทเทรตแบบดั้งเดิม และพบวาปริมาณความเขมขนของคลอไรดและความเขมขนของ
กรดไ โดรคลอริกที่วิเคราะหมีความเขมขนใกลเคียงกันและมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธอยูในชวงที่
ยอมรับได เมื่อเทียบการไทเทรตแบบดั้งเดิมและวิธีออโตโพเทนซิโอเมทริกไทเทรชัน และโพเทนชิโอ
เมทริก-ไทเทรชัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Richardson et al. (2003) พบวาการวิเคราะห
ปริมาณความกระดางของน้ําโดยใชหลักการไมโครสเกลไทเทรชัน โดยการหาปริมาณน้ํากระดางดวยวิธี
แมค- โครสเกลและไมโครสเกลโดยวิธีแมคโครสเกลใชบิวเรต 50 mL และไมโครสเกลใชไมโครบิวเรต
2 mL ผลการศึ ก ษาพบวาปริ ม าณความเขมขนทั้ งสองวิ ธี ต างกั น 0.0001 mol และคาเบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยูในทั้งสองอยูในคาที่ยอมรับได และสามารถลดปริมาณสารเคมี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ooster (2007) ไดกลาววา การสอนโดยใชการทดลองแบบยอสวน ผลการทดลองที่ไดสามารถ
อธิบายโดยใชหลักการและทฤษฎี เดียวกัน ได ทําใหผลการทดลองที่ไดมีคาใกลเคีย งกับ การทดลอง
มาตรฐานทั่วไป (standard scale)
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ดังนั้น แสดงวาชุ ดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําที่ ผูวิจัย พั ฒ นาขึ้ น นี้
สามารถใชเปนอุปกรณการทดลองแทนชุดบิวเรตมาตรฐานทั่วไปได โดยมีจุดเดนเปนการทดลองที่ใช
สารเคมี น อย อุ ป กรณที่ ใชเปนพลาสติกคงทนตอการแตกหัก อุ ป กรณมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา
สะดวกในการใช สามารถเคลื่อนยายไดงายมีความสะดวกในการจัดเก็บ ไมเปลืองเนื้อที่ อุป กรณมี
ราคาถูก หรืออาจเปนวัสดุเหลือใชบางชนิดที่เลือกมาใชในการทําการทดลองได และนอกจากนี้เหมาะ
สํ าหรั บ นํ าไปใชในการสอนการไทเทรตในโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ที่ มี ข อจํ า กั ด ดาน
งบประมาณเปนอยางยิ่ง
4.2 ศึกษาความเขาใจของนั กเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุ ดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
4.2.1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายชั้นเรียน
การวัดความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความเขาใจแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกสามลําดับขั้น (Three-tier diagnostic test: TTDT) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 29 คน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.2 แลวเปรียบเทียบคะแนนโดยการวิเคราะหทางสถิติ t-test แบบ Dependent ไดผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 คะแนนความเขาใจเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส
คะแนน

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เตม

คะแนน
ต่ําสุด

คะแนน
สงสุด

กอนเรียน
หลังเรียน

29
29

30

5
11

15
27

30

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตร าน

ผลตาง
ของคาเฉลีย่

t-test

9.91
20.64

2.74
4.95

10.73
(รอยละ 35.77)

10.792*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = .05, t28, .05 = 2.0484
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ไดแสดงในตารางที่ 4.2 กลุมตัวอยางมีจํานวน 29 คน
ทําการทดสอบกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (mean 20.64, SD 4.95)
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (mean 9.91, SD 2.74) นักเรียนมีคะแนนความกาวหนาการเรียนรู
เฉลี่ย 10.73 หรือรอยละ 35.77 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํารวมกับ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูมีการพัฒนาการเรียนรูสูงขึ้นจริงซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการไทเทรตกรด-เบสทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการ
ทดลองเพราะไดลงมือปฏิ บั ติกิจกรรมดวยตนเอง นอกจากนี้การจัดกิจ กรรมแบบสืบ เสาะสงผลให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางอยางตอเนื่องและเปนขั้นตอน ดังนั้นการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อนวัตกรรม
การทดลองสงผลใหสงเสริมใหผูเรียนเขาใจแนวคิดที่เปนนามธรรมไดชัดเจนมากขึ้นเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจ และจดจําการเรียนรูนั้นไดนาน สอดคลองกับงานวิจัยของอุบลวรรณ ไททอง และคณะ
(2554) ที่ไดรายงานไววาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จะเกิดประสิทธิภาพก็ตอเมื่อนักเรียน
ไดมีโอกาสทดลอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการ กฎ และทฤษฎีตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร
สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชน และสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐชยพชร คํานวณ
(2551) การเรียนจากการลงมือทําปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
การแยกสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยของความกาวหนาคิดเปน
รอยละ 48.06 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดฝกปฏิบัติการ เรื่องการแยกสารมีคา
อยู ในระดั บ มาก จากแบบประเมิ น ทั ก ษะการทดลองนั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการทดลองไดคะแนน
รอยละ 80.61 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร ตนสวรรค และกานตตะรัตน วุฒิเสลา
(2554) ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติรวมกับการสรางผังกราฟก ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสติระดับความเชื่อมั่น .05 นักเรียนมีทักษะการทดลอง
คิ ด เปนรอยละ 82.83 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เ นนปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถพั ฒ นาเจตคติ ต อ
วิ ท ยาศาสตรและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสารและการแยกสารโดยเมื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์หลังการ
จัดการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริง (Hands -on) มีคาเฉลี่ย 22.69 (SD 2.15) โดยเพิ่มจากผลสัมฤทธิ์
กอนเรีย นที่ มีค าเฉลี่ ย 8.44 (SD 2.22) คิ ด เปนคะแนนความกาวหนา 14.25 หรื อรอยละ 46.67
นอกจากนี้ นั ก เรี ย นยั ง มี เจตคติ ต อวิ ช าวิ ท ยาศาสตรในระดั บ สู ง (mean 4.68, SD 0.50) และมี
ความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับดี (mean 3.75, SD 0.77) (ศักดิ์ศรี
สุภาษร, 2554)
เมื่อนํารอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมาเปรียบเทียบเปนรายบุคคล
สามารถแสดงใหเห็นรายละเอียดดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 รอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายบุคคล
จากภาพที่ 4.2 กราฟเสนเปรียบเทียบรอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
เปนรายบุค คล จะเห็น วารอยละคะแนนกอนเรีย นของนัก เรีย นทั้งหมดอยู ในระดับ นอยมากถึง
ปานกลาง ( รอยละ 50) เหตุผลเนื่องจากนักเรียนอาจจะยังไมมีความรูพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการทํา
ปฏิกิริยาระหวางกรด-เบส ความรูเรื่องการเลือกอินดิเคเตอร การคํานวนหาความเขมขนของกรดเบสในสารตัว อยาง เปนตน แตเมื ่อ นัก เรีย นไดรับ การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรูดวยชุด ทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ น ต่ํารวมกับ การจั ดกิ จกรรมการเรียนรูแบบการสืบ เสาะหา
ความรูแลวจะเห็น ไดวานักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการเรียนรูสูงขึ้นมีรอยละคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรีย นอยางเห็น ไดชัด เจน ทั ้ง นี ้อ าจเนื่อ งมาจากชุด การทดลองแบบยอสวนที ่ส รางขึ ้น มามี
กระบวนการสรางโดยอาศัยหลักในการสรางที่ดี มีจุดประสงควาจะพัฒนาเรื่องใด มีความเหมาะสม
กับ เนื้อหาและเวลา ทํา ใหนักเรีย นไดลงมือปฏิบัติจ ริงดวยตนเอง ไดเรีย นรูจากประสบการณจริง
สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมตางๆในชุดการทดลองแบบยอสวนไดดี การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เรีย นเปนสํ า คัญ โดยใชกระบวนการสื บ เสาะหาความรูทํ าใหนั กเรีย นมี ความตั้ งใจในการปฏิ บั ติ
กิจ กรรม สนุ กกั บ การเรีย นรู และทํ างานรวมกับ เพื่ อนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงผลให
คะแนนหลังเรีย นสูงกวากอนเรีย นอยางเห็น ไดชัด เจน สอดคลองกับงานวิจัยของชัยยศ จันทรแกว
(2556) ไดพั ฒ นาปฏิ บั ติ การเคมี สี เขีย วเพื่ อนั กศึกษามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน เพื่ อ
ปรับปรุงบทปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชคือ
นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารเคมี พื้ น ฐานในภาคเรีย นที่ 2/2555 ของมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการศึกษาพบวากลุมที่เรียนดวยบทปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนมากกวากลุมที่เรียนดวยบทปฏิบัติการเคมีแบบทั่วไป และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
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Abdullah et al. (2009) ไดจัดการเรียนการสอนการไทเทรตกรด-เบสโดยใชชุดทดลองแบบยอสวน
เชน Microtitration kit ที่ประกอบดวย microburet, microstand และ plastic microwell plate
แทนการใช standard buret เทคนิคไมโครสเกลนี้ใชปริมาณสารละลายเพียง 1.00 mL ในขณะที่การ
ทดลองดวย standard buret ใชสารละลายมากกวา 25.00 mL ทําใหนักศึกษามีความเขาใจในเรื่อง
การหาจุดยุติของการไทเทรตกรด-เบสไดเรียนรูเร็วกวาในระดับมาตรฐานทั่วไป (Standard scale)
4.2.2 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายจุดประสงคการเรียนร
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํารวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
การสืบเสาะหาความรู ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความเขาใจแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
สามลํ าดั บ ขั้ น (Three-tier diagnostic test: TTDT) จํ านวน 15 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ตาม
จุดประสงคการเรียนรูดังนี้ คือ
(1) บอกความหมายของการไทเทรต สารละลายมาตรฐาน และจุดสมมูลได
(2) ทําการไทเทรตเพื่อหาจุดยุติและจุดสมมูลได
(3) ทํ านายคา pH ของสารละลาย โดยประมาณจากการไทเทรตกรด-เบสแตละคู ที่
กําหนดให
(4) คํานวณหาปริมาณกรดหรือเบสที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน โดยใชขอมูลจากการไทเทรตได
(5) หาจุดสมมูลคา pH และปริมาตรของสารละลายกรดหรือเบส ณ จุดสมมูลกราฟของ
การไทเทรตที่กําหนดใหได
(6) เลือกอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรตกรด –เบส แตละคูที่กําหนดใหและ
บอกเหตุผลได
(7) นําหลักการไทเทรตกรด-เบสไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
แลวเปรียบเทียบคะแนนโดยการวิเคราะหทางสถิต t- test แบบ Dependent ไดผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 4.4 ดังนี้
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ตารางที่ 4.4 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายจุดประสงคการเรียนร
จุดประสงค
คะแนน
ขอที่
การเรียนรที่
เตม Mean
1
1
2
0.65
2

3

4

5

6

7

รวม

กอนเรียน
SD
0.95

รอยละ
32.50

Mean
1.18

หลังเรียน
SD
1.00

รอยละ
59.00

ผลตาง
รอยละ

t-test

26.50

2.100*

2

2

0.28

0.67

14.00

0.90

0.94

45.00

31.00

3

2

0.35

0.76

17.50

1.31

0.92

65.50

48.00

4

2

0.96

0.97

48.00

1.62

0.79

81.00

33.00

รวม

6

1.59

1.09

26.50

3.83

1.63

63.83

37.33

5

2

1.28

0.97

64.00

1.76

0.64

88.00

24.00

6

2

0.72

0.97

36.00

0.76

0.98

38.00

2.00

รวม

4

2.00

1.38

50.00

2.52

1.60

63.00

13.00

7

2

0.68

0.96

34.00

1.45

0.91

72.50

38.50

8

2

0.93

1.02

46.50

1.83

0.57

91.50

45.00

รวม

4

1.61

1.35

40.25

3.28

0.96

82.00

41.75

9

2

0.52

0.84

26.00

1.76

0.64

88.00

62.00

10

2

0.59

0.92

29.50

1.41

0.92

70.50

41.00

รวม

4

1.11

0.86

27.75

3.17

1.00

79.25

51.50

11

2

0.59

0.90

29.50

1.14

0.99

57.00

27.50

12

2

0.66

0.92

33.00

1.38

0.93

69.00

36.00

13

2

0.52

0.89

26.00

1.62

0.79

81.00

55.00

รวม

6

1.77

1.24

29.50

4.14

1.02

69.00

39.50

14

2

0.69

0.95

34.50

1.42

0.92

71.00

36.50

15

2

0.49

0.86

24.50

1.10

1.00

55.00

30.50

รวม

4

1.18

0.97

29.50

2.52

1.15

63.00

2.74

33.03

20.64

4.95

68.80

33.50
35.77

30

9.91

6.166*

3.984*

5.697*

9.581*

5.373*

4.380*
10.691*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = .05, t28, .05 = 2.0484
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ไดแสดงในตารางที่ 4.4 กลุมตัวอยางมีจํานวน 29 คน
ทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เมื่อเปรียบเทียบรอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
กอนเรีย น นั กเรีย นมี รอยละคะแนนมากที่สุดในจุดประสงคการเรีย นรูที่ 3 คือทํานายคา pH ของ
สารละลาย โดยประมาณจากการไทเทรตกรด-เบสแตละคูที่ กําหนดใหคิดเปนรอยละ 50.00 ทั้ งนี้
เนื่ องจากสาระสําคัญ ในจุด ประสงคการเรียนรูที่ 3 ขอสอบขอที่ 5 เปนการวัดความเขาใจนั กเรีย น
อาจจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคา pH ของสารละลาย มากอนบางแลว และมีรอยละคะแนนต่ําสุดใน

75
จุดประสงคการเรียนรูที่ 2 ทําการไทเทรตเพื่อหาจุดยุติและจุดสมมูลได คิดเปนรอยละ 26.50 ทั้งนี้
เนื่องจากจุดประสงคการเรียนรูที่ 2 สาระสําคัญเปนการใหนักเรียนวิเคราะหจุดยุติและสมมูลจากการ
ทดลองไทเทรต ซึ่งตองมีความรูในเรื่องการไทเทรตปฏิกิริยากรด-เบส มากอนแตนักเรียนไมมีความรู
พื้ น ฐานดานนี้ ม ากอนเลย เพราะไมเคยทํ าการทดลองเรื่องการไทเทรตมากอนจึ งทํ า ใหนั กเรี ย นมี
รอยละคะแนนต่ําสุดในจุดประสงคนี้
เมื่อพิจารณารอยละคะแนนหลังเรียนนักเรียนมีรอยละคะแนนทุกจุดประสงคการเรียนรู
สูงกวารอยละ 50 โดยมีรอยละคะแนนมากที่สุดในจุดประสงคการเรียนที่ 4 คือคํานวณหาปริมาณกรด
หรือเบสที่ทําปฏิกิริยาพอดีกันโดยใชขอมูลจากการไทเทรตได คิดเปนรอยละ 82.00 แสดงวานักเรียนมี
ความเขาใจในเรื่องการทดลองไดดีทําใหสามารถหาหาปริมาณกรดหรือเบสในปฏิ กิริยาดังกลาวได
ในสวนของจุดประสงคการเรียนรูที่ 1 คือ บอกความหมายของการไทเทรต สารละลายมาตรฐาน และ
จุดสมมูลได ที่นักเรียนมีรอยละคะแนนหลังเรียนต่ําสุดคิดเปนรอยละ 59.00 ทั้งนี้เนื่องจากขอสอบขอ
ที่ 1 พบวานักเรียนสวนใหญ ใหความหมายของ ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทําปฏิกิริยาพอดีกันไม
ถูกตอง จากการสอบถามนักเรียน นักเรียนใหเหตุผลวา นักเรียนสับสนความหมายระหวางคําวา จุดยุติ
และจุด สมมูล จึ งเลือกตั วเลื อกในขอสอบที่ เปนขอสอบแบบเลือกตอบผิด สงผลใหเลื อกคํ าอธิบ าย
เหตุผลผิดไปดวย แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบรอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนยังพบวา
นักเรียนมีรอยละคะแนนทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.50 เมื่อนํารอยละคะแนนกอนเรียน
และหลั งเรี ย นของนั กเรี ย น แยกตามจุ ดประสงคการเรีย นรูมาเปรีย บเที ย บสามารถแสดงใหเห็ น
รายละเอียดดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 รอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน แยกตามจุดประสงคการเรียนร
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จากภาพที่ 4.3 แผนภูมิเปรียบเทียบรอยละคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
แสดงขอมูลแยกตามจุดประสงคการเรียนรู จะเห็นวารอยละคะแนนกอนเรียนของนักเรียนเกือบทุก
จุดประสงคการเรียนรูอยูในระดับนอยมาก (นอยกวารอยละ 50) เหตุผลเนื่องจากนักเรียนอาจจะ
ยัง ไมมีค วามรู พื ้น ฐานที่ด ีเ กี่ย วกับ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส เพราะไมเคยทําการทดลองเรื่องการ
ไทเทรตมากอน ยกเวนจุดประสงคการเรียนรูที่ 3 คือทํานายคา pH ของสารละลาย โดยประมาณจาก
การไทเทรตกรด-เบสแตละคู ที่ กํ า หนดให คิ ด เปนรอยละ 50.00 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสาระสํ า คั ญ ใน
จุ ด ประสงคการเรี ย นรู ที่ 3 ขอสอบขอที่ 5 นั ก เรีย นอาจจะมี ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คา pH ของ
สารละลายมากอนบางแลว แตเมื่อนักเรียนไดทํากิจรรมการเรียนรู เรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวย
ชุด ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุน ต่ํารวมกับ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรูแบบ
การสืบเสาะหาความรูจะเห็นไดวาทุกจุดประสงคการเรียนรูมีรอยละคะแนนหลังเรียนมากกวารอย
ละ 50 สูงกวากอนเรียนอยางเห็นไดชัดเจน
4.2.3 วิเคราะหระดับความเขาใจจากคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
การเปรีย บเที ยบรอยละของนักเรียนในระดั บความเขาใจตาง ๆ ตอการเรียนเรื่องการ
ไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
จากแบบทดสอบวัด ความเขาใจแบบปรนัย ชนิด 4 ตัว เลือกสามลําดับ ขั้น (Three-tier diagnostic
test: TTDT) กั บนั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 29 คน จํานวน 15 ขอ เพื่อวิเคราะหระดั บ
ความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียน สามารถแบงนักเรียนเปน 4 ระดับ (อโณทัย ดาทอง และเสนอ
ชัยรัมย, 2558) ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.5 ดังนี้
ตารางที่ 4.5 เก

การจัดกลุมระดับความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส

ระดับความเขาใจ
กลุมมีความเขาใจ
กลุมมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน
กลุมคาดเดาและขาด
ความมั่นใจ
กลุมขาดความเขาใจ

ตัวเลือก คะแนน

เหตุผล

คะแนน

CCC
CIC
ICC
IIC
CC

ถูก
ถูก
ผิด
ผิด
ถูก

1
1
0
0
1

ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก

1
0
1
0
1

CI
IC
II

ถูก
ผิด
ผิด

1
0
0

ผิด
ถูก
ผิด

0
1
0

ความมั่นใจ คะแนน
ในคําตอบ รวม
มั่นใจ
2
มั่นใจ
1
มั่นใจ
1
มั่นใจ
0
ไมมั่นใจ
2
ไมมั่นใจ
ไมมั่นใจ
ไมมั่นใจ

1
1
0
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ผลการเปรียบเที ยบรอยละของนักเรียนในความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียน มีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนกลาวคือกอนเรียน นักเรียนสวนมากมีระดับความเขาใจเปนระดับขาดความ
เขาใจ เนื่ องจากในการทํ าแบบวัด ความเขาใจในขั้ น ที่ 3 (Third-tier) การแสดงระดับ ความเชื่อมั่น
สําหรับ ตัวเลื อก นั กเรีย นจะเลื อกตอบเปนคาดเดา ไมมั่น ใจอยางมาก หรือไมมั่น ใจในคํ าตอบหรือ
เหตุผลของตนเอง หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีความเขาใจถูกตองเพิ่มมากขึ้นดัง
แสดงในตารางที่ 4.6 ดังนี้
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จุดประสงค

จุดประสงคที่ 1
จุดประสงคที่ 2

จุดประสงคที่ 3
จุดประสงคที่ 4
จุดประสงคที่ 5
จุดประสงคที่ 6

จุดประสงคที่ 7
เฉลี่ย
SD

ขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รอยละความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนรเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
CCC
3.45
0.00
0.00
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
0.00
6.90
0.00
0.00
3.45
3.45
0.00
2.3
2.13

CIC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3.45
3.45
0.00
0.00
0.69
1.43

ICC
0.00
0.00
0.00
0.00
6.90
3.45
0.00
3.45
6.90
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3.45
1.84
2.56

กอนจัดการเรียนร
IIC
CCU
3.45
20.69
13.79
3.45
0.00
0.00
3.45
24.14
6.90
55.17
0.00
24.14
3.45
20.69
0.00
27.59
3.45
10.34
3.45
13.79
13.79
13.79
6.90
17.24
3.45
13.79
0.00
13.79
3.45
3.45
4.37
17.47
4.41
13.19

CIU
6.90
3.45
20.69
34.48
3.45
6.90
6.90
13.79
3.45
10.34
24.14
24.14
3.45
24.14
17.24
13.56
9.96

ICU
10.34
17.24
13.79
6.90
0.00
6.90
10.34
10.34
20.69
3.45
6.90
3.45
10.34
10.34
20.69
10.11
6.04

IIU
55.17
62.07
65.52
27.59
24.14
55.17
51.72
41.38
55.17
58.62
41.38
44.83
62.07
48.28
51.72
49.66
12.07

CCC
37.93
10.34
31.03
20.69
65.52
17.24
31.03
48.28
58.62
27.59
17.24
34.48
55.17
31.03
27.59
34.25
16.20

CIC
6.90
0.00
6.90
3.45
0.00
3.45
0.00
0.00
0.00
10.34
20.69
3.45
6.90
6.90
13.79
5.52
5.94

ICC
3.45
10.34
0.00
0.00
10.34
3.45
0.00
0.00
6.90
0.00
3.45
3.45
0.00
0.00
3.45
2.99
3.65

ตารางที่ 4.6 แสดงรอยละความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส กอนเรียนและหลังเรียน (n 29)

หลังจัดการเรียนร
IIC
CCU
17.24
13.79
17.24
17.24
3.45
13.79
6.90
55.17
6.90
17.24
31.03
13.79
3.45
37.93
0.00
37.93
0.00
20.69
6.90
27.59
6.90
17.24
3.45
13.79
10.34
17.24
6.90
27.59
6.90
6.90
8.51
22.53
8.02
12.69

CIU
0.00
0.00
27.59
0.00
0.00
0.00
0.00
6.90
3.45
6.90
10.34
24.14
0.00
6.90
13.79
6.67
8.98

ICU
3.45
24.14
6.90
6.90
0.00
0.00
6.90
3.45
6.90
13.79
10.34
6.90
3.45
10.34
10.34
7.59
6.00

IIU
17.24
20.69
10.34
6.90
0.00
31.03
20.69
3.45
3.45
6.90
13.79
10.34
6.90
10.34
17.24
11.95
8.23
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จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิ จารณาคาเฉลี่ยรอยละความเขาใจของนั กเรียนตามกลุ มระดั บ
ความเขาใจ พบวากอนไดรับการจัดการเรียนรูรอยละของนักเรียนจัดอยูในกลุมมีความเขาใจ (CCC)
กลุมมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ไดแก CIC, ICC และ IIC กลุมคาดเดาและขาดความมั่นใจ (CC ) และ
กลุมขาดความเขาใจ ไดแก CI , IC และ II เทากับ 2.30, 0.69, 1.84, 4.37, 17.47, 13.56, 10.11
และ 49.66 ตามลํ าดั บ และรอยละของนั กเรียนหลังจากที่ไดรับ การจั ดการเรียนรูแบบสื บ เสาะหา
ความรู 5 ขั้ น ตอนเทากั บ 34.25, 5.52, 2.99, 8.51, 22.53, 6.67, 7.59 และ 11.95 ตามลํ า ดั บ
ผลการวิเคราะหขอมูลจะเห็นวา ระดับความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกกลุม และ
กลุมนักเรียนขาดความเขาใจ (CI , IC และ II ) หลังเรียนนอยกวากอนเรียน ดังแผนภาพที่ 4.4
รอยละความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
100.00
90.00
80.00

กอนเรียน
หลังเรียน

รอยละของนักเรียน

70.00
60.00
49.66

50.00
40.00

34.25

30.00

22.53
17.47

20.00
10.00

2.30

0.00
CCC
กลุมมีความเขาใจ

5.52
0.69
CIC

1.84

8.51
2.99 4.37

ICC

กลุมมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน

IIC

CCU

13.56
10.11
6.67 7.59

CIU

กลุมคาดเดาและ
ขาดความมั่นใจ

ICU

11.95

IIU

กลุมขาดความ
เขาใจ

ระดับความเขาใจของนักเรียน
ภาพที่ 4.4 รอยละความเขาใจนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส กอนและหลังเรียน
จากภาพที่ 4.4 พบวา รอยละของนักเรียนจัดอยูในกลุมมีความเขาใจ (CCC) หลังเรียน
(รอยละ 34.25) สู งกวากอนเรี ย น (รอยละ 2.30) อยางมาก (ผลตางเทากั บ +31.95) รอยละของ
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นักเรียนจัดอยูในกลุมมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเชิงบวก (CIC) หลังเรียน (รอยละ 5.52) สูงกวากอน
เรียน (รอยละ 0.69) เล็กนอย (ผลตางเทากับ +4.83) รอยละของนักเรียนจัดอยูในกลุมนักเรียนมีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนเชิงลบ (ICC) หลังเรียน (รอยละ 2.99) สูงกวากอนเรียน (รอยละ 1.84) เล็กนอย
(ผลตางเทากั บ +1.15) รอยละของนัก เรี ย นจั ด อยู ในกลุ มนั ก เรี ย นมี ความเขาใจคลาดเคลื่อน (IIC)
หลังเรียน (รอยละ 8.51) สูงกวากอนเรียน (รอยละ 4.37) เล็กนอย (ผลตางเทากับ +4.14) รอยละของ
นักเรียนจัดอยูในกลุมนักเรียนคาดเดาและขาดความมั่นใจ (CC ) หลังเรียน (รอยละ 22.53) สูงกวา
กอนเรียน (รอยละ 17.47) เล็กนอย (ผลตางเทากับ +5.06) และรอยละของนั กเรียนจัดอยูในกลุ ม
นักเรียนขาดความเขาใจ (CI , IC และ II ) โดย CI หลังเรียน (6.67) ต่ํากวากอนเรียน (13.56)
คอนขางมาก (ผลตางเทากับ -6.89) IC หลังเรียน (7.59) ต่ํากวากอนเรียน (10.11) เล็กนอย (ผลตาง
เทากั บ -2.52) และ II หลังเรียน (11.95) ต่ํ ากวากอนเรียน (49.66) คอนขางมาก (ผลตางเทากับ
-37.71) จากผลการวิเคราะหแสดงวาหลังเรียนนักเรียนมีความเขาใจถูกตองเพิ่มขึ้นทุกจุดประสงคการ
เรียนรู และระดับความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกกลุม และกลุมนักเรียนขาด
ความเขาใจ (CI , IC และ II ) หลังเรียนนอยกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะกอนเรียนนักเรียน
ไมไดเรียนในเนื้อหาการไทเทรตกรด-เบส ทําใหนักเรียน ไมเขาใจในการทําขอสอบจึงไมสามารถเลือก
เหตุผลได และอาจทําใหไมมั่นใจในการตอบคําถามดวย และเมื่อนักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการ
สอนแบบสืบเสาะประกอบกับชุดการทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา เรื่อง การ
ไทเทรตกรด-เบสแลว ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา และเขาใจในทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมากขึ้น จึงสามารถทําขอสอบได และมีความมั่นใจในการตอบมากขึ้น ซึ่งระดับความ
มั่นใจของนักเรียนแตละกลุมยังสามารถบอกถึงการมีองคความรูในเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ ของนักเรียนดวย
นอกจากนี้ยงั สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาความเขาใจของนักเรียนใหสูงขึ้นได ทั้งนี้เนื่องจาก
การจั ด การเรีย นรูแบบสื บ เสาะหาความรูเปนการสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่ช วยให
นักเรียนไดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง นักเรียนไดเกิดการเรียนรูการอธิบายเปนผลมาจากการ
สํารวจ การปฏิบัติการทดลอง และฝกทักษะการสื่อสาร คําตอบของปญหาแตละปญหาไดมาจากการ
กระทํากิจกรรมการทดลอง นักเรียนไดกลาแสดงความคิดเห็นทําใหนักเรียนไดสรางองคความรูใหมได
ดวยตนเองและชวยใหนักเรียนมีความชัดเจนในแนวคิดมากขึ้น
จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาแบบวัดความเขาใจของนักเรียนขอที่ 5 หลังเรียน พบวา
รอยละของนั กเรียนในกลุมมีความเขาใจ (CCC) เพิ่ มขึ้นมากที่สุด เทากับ 65.52 กลุมมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน ไดแก CIC, ICC และ IIC เทากับ 0.00, 10.34 และ 6.90 ตามลําดับ กลุมคาดเดาและ
ขาดความมั่น ใจ (CC ) เทากับ 17.24 กลุ มขาดความเขาใจ ไดแก CI , IC และ II เทากับ 0.00
ดังภาพที่ 4.5
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ระดับความเขาใจของนักเรียน
ภาพที่ 4.5 รอยละความเขาใจนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส กอนและหลังเรียน
จากแบบวัดความเขาใจขอที่ 5
จากภาพที่ 4.5 แสดงรอยละความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรดเบส กอนและหลังเรียน จากแบบวัดความเขาใจขอที่ 5 เมื่อวิเคราะหรอยละของนักเรียนในระดับความ
เขาใจตาง ๆ หลังเรียน พบวาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงรอยละของนักเรียนในระดับความเขาใจ
ตางๆเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีรอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจที่ถูกตอง (CCC)
เพิ่มขึ้นมากที่สุด เทากับ 65.52 สูงกวารอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจคลาดเคลื่อน (CIC, ICC
และ IIC) กลุมคาดเดาและขาดความมั่นใจ (CC ) และกลุมระดับขาดความเขาใจ (CI , IC และ II )
โดยที่ ห ลั งเรียนไมมี นั กเรียนในกลุ มขาดความเขาใจเลย เนื่ องจากแบบทดสอบขอนี้ เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับการทํานายคา pH ของสารละลาย โดยประมาณจากการไทเทรตกรด-เบสแตละคูที่กําหนดให
ซึ่งนักเรียนไดปฏิบัติลงมือทําการทดลองที่ใชสารเคมีที่มีอยูในชีวิตประจําวัน เรื่องการไทเทรตระหวาง
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สารละลายกรดแอซีติก และสารละลายโซเดียมไ ดรอกไซด ทําใหทราบวาการไทเทรตสารดังกลาวจะ
ไดเปนผลิตภัณฑอะไร และเมื่อถึงจุดยุติแลวจะไดสารละลายมี pH เทาใด ดังภาพที่ 4.6
5. ในการไทเทรตระหวางสารละลายกรดแอ ี ระดับความเชื่อมั่น สําหรับเหตุผลประกอบ
ติก และสารละลายโ เดียมไ ดรอกไ ดเมื่อถึง ตัวเลือก
จุดยุติจะไดสารละลาย ึ่ง pH เทากับเทาใด
ก. เทากับ 7
1. คาดเดา
ข. มากกวา 7
2. ไมมั่นใจอยางมาก
ค. นอยกวา 7
3. ไมมั่นใจ
ง. นอยกวาหรือเทากับ 7
4. มั่นใจ
5. มั่นใจอยางมาก
เหตุผล : การไทเทรตระหวางสารทั้งสอง จะไดผลิตภัณฑคือ
ก. CH3COONa และน้ํ า ซึ่ งสารละลาย CH3COONa มี ส มบั ติ เปนกลาง เมื่ อถึงจุดยุติ จึงมี pH
เทากับ 7
ข. CH3COONa และน้ํา ึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปนเบส เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH
มากกวา 7
ค. CH3COONa และน้ํา ซึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปนกรด เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH นอย
กวา 7
ง. CH3COONa และน้ํ า ซึ่ งสารละลาย CH3COONa มี ส มบั ติ เปนกลาง เมื่ อถึงจุดยุติ จึงมี pH
นอยกวาหรือเทากับ 7
ภาพที่ 4.6 แบบวัดความเขาใจขอที่ 5 เรื่องการไทเทรตกรด-เบส
แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการสอนแบบสืบเสาะประกอบกับ
ชุดการทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส นักเรียนไดมี
ประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชาจากการปฏิบั ติการทดลองจึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
ถูกตองเพิ่มมากขึ้น การลงมือปฏิบัติการทดลองชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู ไดฝกการทํางาน
รวมกันเปนทีม มีผูนําผูตาม แบงงานกันทําไดอยางเหมาะสมนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
อธิบายความคิดรวบยอดที่ไดจากการทดลอง นักเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับ
ทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนในกลุมทําใหนักเรียนไดใช
ขอสรุปรวมกันในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูแบบที่เนนนักเรียนเปน
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ศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธี ผลดี (2553) ไดพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน พบวานักเรียนกลุมเกงและปานกลางมีคะแนนความกาวหนาทางผลสัมฤทธิ์
สูงกวากลุมออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนความกาวหนาทางการเรียนของกลุมเกงและปาน
กลางพบวาไมแตกตางกั น เนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมที่ น าสนใจ และสามารถเชื่ อ มโยงเขากั บ บริ บ ท
ชีวิตประจําวันใหนักเรียนไดทดลองและลงมือปฏิบัติดวยตัวนักเรียนเอง ไดเรียนรูรวมกันกับเพื่อนได
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี เชนเดียวกับงานวิจัยของพั ลยมน เย็น
สมุทร (2557) ไดพัฒนาความเขาใจเชิงมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องกรด-เบส โดยกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย บนพื้นฐานแนวการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู พบวา มี ความเขาใจถู กตองเพิ่ มขึ้น ทุ กมโนมติและมี รอยละของนักเรียนมีมโนมติ ที่
คลาดเคลื่อนลดลง โดยมีความเขาใจมโนมติที่ถูกตองมากที่สุด ไดแกเรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลตและ
นอนอิเล็กโทรไลต รองลงมา คือ กรด-เบสในชีวิตประจําวัน ปฏิกิริยาของกรด-เบส และทฤษฎีกรดเบส และพีเอช (pH) ของสารละลาย ตามลําดับ และนักเรียนมีความเขาใจมโนมติหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อยางไรก็ ต ามเมื่ อพิ จ ารณาแบบวั ด ความเขาใจขอที่ 2 พบวา หลั งเรี ย นมี ร อยละของ
นักเรียนในกลุมมีความเขาใจ (CCC) เพิ่มขึ้นนอยที่สุด เทากับ 10.34 กลุมมีความเขาใจคลาดเคลื่อน
ไดแก CIC, ICC และ IIC เทากับ 0.00, 10.34 และ 17.24 ตามลําดับ กลุมคาดเดาและขาดความมั่นใจ
(CC ) เทากับ 17.24 กลุมขาดความเขาใจ ไดแก CI , IC และ II เทากับ 0.00, 24.14 และ 20.69
ตามลําดับ ดังภาพที่ 4.7
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รอยละความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
แบบวัดความเขาใจขอที่ 2
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ระดับความเขาใจของนักเรียน
ภาพที่ 4.7 รอยละความเขาใจนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส กอนและหลังเรียน
จากแบบวัดความเขาใจขอที่ 2
จากภาพที่ 4.7 แสดงรอยละความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรดเบส กอนและหลังเรียนจากแบบวัดความเขาใจขอที่ 2 เมื่อวิเคราะหรอยละของนักเรียนในระดับความ
เขาใจตาง ๆ หลังเรียน พบวา หลังเรียนมีรอยละของนักเรียนในกลุมที่มีระดับความเขาใจที่ถูกตอง
(CCC) เพิ่มขึ้นนอยที่สุด เทากับ 10.34 ต่ํากวารอยละของนักเรียนในระดับความเขาใจคลาดเคลื่อน
(IIC) กลุ มคาดเดาและขาดความมั่ น ใจ (CC ) และกลุ มขาดความเขาใจ (IC และ II ) เนื่ องจาก
แบบทดสอบขอนี้เปนขอคําถามเกี่ยวกับ ทําการไทเทรตเพื่อหาจุดยุติและจุดสมมูล สาระสําคัญเปน
การใหนักเรียนวิเคราะหจุดยุติและสมมูลจากการทดลองไทเทรต ซึ่งตองมีความรูในเรื่องการไทเทรต
ปฏิกิริยากรด-เบส จากแบบวัดความเขาใจขอที่ 2 นี้มีขอคําถามเนื้อหาที่มีความยาก เนื่องจากเปน
ขอสอบที่ใชสารเคมีบางชนิดที่ไมไดพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนไมสามารถวิเคราะห
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ไดวาสารที่ใหมานั้นเปนสารที่นํามาไทเทรตอยูในระบบใด ดังภาพที่ 4.8 จึงทําให รอยละของนักเรียน
ในกลุมความเขาใจที่ถูกตอง (CCC) เพิ่ มขึ้นนอยที่สุด แนวทางหนึ่งที่อาจจะชวยพั ฒ นาความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ยากนั้น ครูอาจใชสื่อหรือการสอนที่หลากหลาย มาชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะห
ไดวา สารชนิดใดเปนกรดแก เบสแก กรดออน เบสออน หรือเปนกลาง เพราะสื่อการสอนตาง ๆ จะ
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรู มีสวนชวยกระตุนใหสรางแนวคิดดวยตัวเอง ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได
งายและสามารถจดจําไดนานขึ้น เชน การเรียนรูโดยใชผังกราฟก ( raphic rgani ers) การสราง
แผนผังกราฟก เปนเทคนิคหนึ่ง ซึ่งชวยใหเรียนรูไดอยางเขาใจและมีความหมาย การใหนักเรียนสราง
แผนผังกราฟกแบบแผนที่ความคิดจากเรื่องที่เรียน สามารถชวยใหนักเรียนสรุปความสําคัญของเรื่องที่
เรียนไดงาย การวิเคราะหสรุปผลการเรียนรูเปนแผนผังกราฟกนั้น จะนําไปสูการคนหาความรูตาม
ความสนใจ มี ก ารจั ด ระบบขอมู ล หาความคิ ด หลั ก ความคิ ด รองและความคิ ด ยอย เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธเปนหมวดหมู งายตอการจดจําหรือทําความเขาใจ แผนผังกราฟก มีลักษณะคลายเซลล
สมองของมนุษย (ไสว ฟกขาว, 2544) ซึ่งสอดคลองกับดลฤดี รัตนประสารท (2547) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ผลของการใชผังกราฟกที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องดินและหิน ในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชผังกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
2.การไทเทรตขอใดใหจุดยุติใกลเคียงกับจุดสมมลมากที่สุด
ขอ

สาร 1

สาร 2

ก
ข

HCl
NH4Cl

NaHCO3
Ca(OH)2

ค
ง
เหตุผล:
ก.
ข.
ค.
ง.

NaHS NaOH
HClO4 NH3

ระดั บ ความเชื่ อมั่ น สํ าหรั บ
เหตุผลประกอบตัวเลือก
อินดิเคเตอร
ชวง pH อินดิเค- 1. คาดเดา
เตอรเปลี่ยนสี
2. ไมมั่นใจอยางมาก
3. ไมมั่นใจ
ฟนอลฟทาลีน 8.3 - 10.4
4. มั่นใจ
เมทิลเรด
4.4 - 6.0
5. มั่นใจอยางมาก
ฟนอลเรด
6.7 - 8.3
ไทมอลบล
1.2 - 2.9

การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH เทากับ 7
การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH มากกวา 7
การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH นอยกวา 7
การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH นอยกวา 7

ภาพที่ 4.8 แบบวัดความเขาใจขอที่ 2 เรื่องการไทเทรตกรด-เบส
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อยางไรก็ตามจากตารางที่ 4.6 ยังมีนักเรียนบางสวนที่ไมสามารถปรับแกความเขาใจที่ไม
ถูกตอง และมีความเขาใจคลาดเคลื่อนบางสวน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคลไมเทากัน และการปรับแกความเขาใจนั้นตองใชระยะ
เวลานาน สอดคลองกับงานวิจัยของอมร เรืองไพศาล (2555) ไดทําการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีการ
เรี ย นรู เปนกลุ มยอย หากนั ก เรี ย นไมเรี ย นรู หรื อ ไมปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของสมาชิ ก กลุ มที่ ดี การ
อภิปรายอาจไมไดผลดี และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ohnson and ohnson (2002) ไดศึกษา
สาเหตุที่ทําใหการสอนไดผลดี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดีจะ
เปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูด เด็กสามารถอธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจดีขึ้น เด็กที่
ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดี ไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุมเพราะ
การปฏิ บั ติ งานรวมกั น เด็ ก เกงจะมี บ ทบาททางสั งคมในชั้ น มากขึ้ น เมื่ อ ทํ างานเปนกลุ ม เด็ ก จะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันจึงมีความผูกพันธกันมากขึ้น และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคคิด
เดี่ ย ว คิด คู รวมกัน คิด (Think Pair Share) และเทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดีย ว
(Team Pair Solo) สมบัติ กาญจนารักพงค (2547) กลาวไววา เปนวิธีการสอนที่ตอบสนองตอความ
แตกตางระหวางบุคคลที่มีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกทุกคนจะชวยเหลือซึ่งกันและกันและมี
ความรั บ ผิ ด ชอบทั้ งของตนเองและของกลุ มเพื่ อ ใหกลุ มไดรั บ ความสํ าเร็ จ ตามเปาหมายโดยเนน
กระบวนการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา ตามขั้นตอนกิจกรรมทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในลักษณะที่สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล แตละบุคคลไดสรางความรูดวยตัวของนักเรียนเอง โดยอาศัยพื้นฐานจาก
ความรูเดิมหรือประสบการณที่ผูเรียนเคยประสบมา และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น แลว
นํ ามาตรวจสอบกั บ สิ่ งใหม ๆ เพื่ อปรับ ใหเปนความรูของตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
วิทยาศาสตรสูงขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย ลาธิ (2556) ไดพัฒนาทักษะความรูขั้นสูง
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง อัตรา
การเกิ ด ปฏิ กิริยาเคมี พบวานั กเรี ยนกลุมเกง ปานกลาง และออน มีความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรอยละ 40.63, 46.45 และ 38.50 ตามลําดับ ทั้งนี้การใชกิจกรรมทํานาย-สังเกต-อธิบาย
สามารถสรางความสนใจของนักเรียนและกระตุนใหเกิดคําถาม แลวดําเนินการสํารวจและหาคําตอบ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แบบวัดความเขาใจในขั้น ที่ 3 (Third tier) แสดงระดับ ความเชื่อมั่นสําหรับ
ตัว เลื อกที่ ตอบ จะเห็ น ไดวาระดั บ ความเชื่อมั่ น ความมั่ น ใจของนั กเรีย นสามารถบอกถึ งความรูใน
เนื้อหาของนักเรียนได เชน นักเรียนตอบคําถามถูกแตไมมั่นใจ จากภาพที่ 4.7 ในกลุมคาดเดาและขาด
ความมั่นใจ (CC ) และกลุมขาดความเขาใจ (IC ) มีรอยละของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่ง
นักเรียนแตละคนอาจมีความไมมั่นใจในความรูที่มี เนื่องจากในการทําแบบวัดความเขาใจในขั้นที่ 3
(Third tier) การแสดงระดับความเชื่อมั่นสําหรับตัวเลือก นักเรียนจะเลือกตอบเปนคาดเดา ไมมั่นใจ
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อยางมาก หรือไมมั่น ใจในคํ าตอบ แสดงวานั กเรีย นขาดความเชื่อมั่ น ความมั่น ใจในตนเอง เพราะ
นักเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน กลัวคะแนนออกมาไมดี ทําใหขาดความมั่นใจ ขาดความ
รูจั ก ตั ว เองทั้ งจุ ด ดี และจุ ด ดอย คําตอบหรือ เหตุผ ลของคําตอบของนั ก เรีย นจะถูกตองก็ตาม หรื อ
นักเรียนตอบคําถามผิดแตไมมั่นใจ แสดงวานักเรียนไมมีความรูในเนื้อหา หรือนักเรียนมีความรูแตขาด
ความมั่นใจในตนเอง ระดับความมั่นใจและการเลือกเหตุผลของคําตอบสามารถบอกไดวานักเรียนคาด
เดาคําตอบหรือไม เขาใจความหมายผิดหรือขาดความเขาใจจะไดสงเสริมการเรียนรูในดานตาง ๆ ได
ตรงจุดมากขึ้น
4.3 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จํ านวน 6 ทั กษะถู กประเมิ น จากผลการดําเนิน การทดลองโดยใชแผนผัว ตัว ยู (แบบบั น ทึก ทัก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร (Science process skills) จากงานวิ จั ย Knaggs and Schneider
(2012) โดยใชเกณฑรูบริค (Rubic) 4 ระดับ (ดูในตารางที่ 3.2) ใหคะแนนจากการตรวจแผนผังตัวยู
จากการเขียนรายงานผลการทดลองจํานวน 6 กิจกรรมการทดลอง ผลการทดลองโดยใชแผนผังตัวยูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําแสดงดังภาพ
ที่ 4.9 และภาพที่ 4.10 ดังนี้
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3.00

การทดลอง เรื่องการไทเทรตกรดแก-เบสออน
3.80
3.80
3.00
3.00
2.80

2.60

2.80

การทดลอง เรื่องการไทเทรตกรดออน-เบสแก
3.80
3.80
3.00
3.00
2.60

3.00

การทดลอง เรื่องการไทเทรตกรดออน-เบสออน
3.40
3.40
3.00
3.00
2.80

2.60

6. ทักษะการสรุปผล
การทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.00

5. ทักษะการแปล
ความหมายขอมูล

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.00

3.80

3. ทักษะการออกแบบ
และวางแผนการ
ทดลอง
4 ทักษะการออกแบบ
ตารางและบันทึกผล
การทดลอง

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.80

2. ทักษะการกําหนด
และควบคุมตัวแปร

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

1. ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

การทดลอง เรื่องการไทเทรตกรดแก-เบสแก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ภาพที่ 4.9 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามรายงานผลการ
ทดลองโดยใชแผนผังตัวย จําแนกตามกิจกรรมการทดลอง

2.40

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

5. ทักษะการแปลความหมายขอมูล

4 ทักษะการออกแบบตารางและ
บันทึกผลการทดลอง

2.80

การทดลอง เรื่องการไทเทรตน้ําสมสายช
3.80
3.40
2.80
2.40

3.00

6. ทักษะการสรุปผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง

2.20

3. ทักษะการออกแบบและวาง
แผนการทดลอง

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.00

2.80

2. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัว
แปร

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

การทดลอง เรื่องการเลือกอินดิเคเตอรในการไทเทรตกรด-เบส
3.80
3.80

1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
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ภาพที่ 4.9 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามรายงานผลการ
ทดลองโดยใชแผนผังตัวย จําแนกตามกิจกรรมการทดลอง
ตอ
หมายเหตุ: ระดับคะแนน 3.51-4.00 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง พอใช
ระดับคะแนน 0.00-1.50 หมายถึง ปรับปรุง
ภาพที่ 4.9 แสดงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามรายงาน
ผลการทดลองโดยใชแผนผังตัวยู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงาย
แบบยอสวนและตนทุนต่ํา เมื่อจําแนกตามกิจกรรมการทดลอง พบวาการทดลองที่ 1 การไทเทรตกรด
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แก-เบสแก เรียงลําดับทักษะที่มีระดับคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด ดังนี้ ทักษะการออกแบบและวางแผนการ
ทดลองและทักษะการตั้งสมมติฐาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 (ระดับ มากที่ สุด) ทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการออกแบบตารางและบันทึกผลการทดลอง และทักษะการแปลความหมาย
ขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (ระดับมาก) และทักษะการสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.60 (ระดับมาก)
การทดลองที่ 2 การไทเทรตกรดแก-เบสออน เรียงลําดับทักษะที่มีระดับคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด
ดังนี้ ทักษะการออกแบบและวางแผนการทดลองและทักษะการตั้งสมมติฐาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.80
(ระดับมากที่สุด) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะและการออกแบบตารางและบันทึกผล
การทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (ระดับมาก) ทักษะการแปลความหมายขอมูล และทักษะการสรุปผล
การทดลองและอภิปรายผลการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 2.80 (ระดับมาก)
การทดลองที่ 3 การไทเทรตกรดออน-เบสแก เรียงลําดับทักษะที่มีระดับคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด
ดังนี้ ทักษะการออกแบบและวางแผนการทดลองและทักษะการตั้งสมมติฐาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.80
(ระดับมากที่สุด) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะและการออกแบบตารางและบันทึกผล
การทดลอง และทักษะการสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (ระดับ
มาก) และทักษะการแปลความหมายขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 2.60 (ระดับมาก)
การทดลองที่ 4 การไทเทรตกรดออน-เบสออน เรียงลําดับทักษะที่มีระดับคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด
ดังนี้ ทักษะการออกแบบและวางแผนการทดลองและทักษะการตั้งสมมติฐาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.40
(ระดับมาก) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะและการออกแบบตารางและบันทึกผลการ
ทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (ระดับมาก) และทักษะการแปลความหมายขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 2.80
(ระดั บ มาก) และทักษะการสรุป ผลการทดลองและอภิ ป รายผลการทดลอง คาเฉลี่ย เทากับ 2.60
(ระดับมาก)
การทดลองที่ 5 การเลือกอินดิเคเตอรในการไทเทรตกรด-เบส เรียงลําดับทักษะที่มีระดับคะแนน
สูงสุดไปต่ําสุด ดังนี้ ทักษะการออกแบบและวางแผนการทดลองและทักษะการออกแบบตารางและ
บันทึกผลการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 (ระดับมากที่สุด) ทักษะการแปลความหมายขอมูล คาเฉลี่ย
เทากับ 3.00 (ระดับมาก) ทักษะการตั้งสมมติฐาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.80 (ระดับมาก) ทักษะการสรุปผล
การทดลองและอภิปรายผลการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 2.40 (ระดับมาก) และทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร คาเฉลี่ยเทากับ 2.20 (ระดับพอใช)
และการทดลองที่ 6 การไทเทรตน้ําสมสายชู เรียงลําดับทักษะที่มีระดับคะแนนสูงสุดไปต่ําสุด
ดังนี้ ทักษะการออกแบบและวางแผนการทดลองและ คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 (ระดับมากที่สุด) ทักษะ
การออกแบบตารางและบันทึกผลการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 (ระดับมาก) ทักษะการสรุปผลการ
ทดลองและอภิปรายผลการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (ระดับมาก) ทักษะการตั้งสมมติฐาน และ
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มากที่สุด
มาก
พอใช

เฉลี่ยรวม

6. ทักษะการสรุปผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง

5. ทักษะการแปลความหมายขอมูล

4 ทักษะการออกแบบตารางและบันทึกผล
การทดลอง

3. ทักษะการออกแบบและวางแผนการ
ทดลอง

ปรับปรุง

2. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.73
3.40
3.20
3.11
2.77 2.73
2.80

1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน

คะแนนเฉลี่ย

ทั ก ษะการกํ า หนดและควบคุ ม ตั ว แปร คาเฉลี่ ย เทากั บ 2.80 (ระดั บ มาก) และทั ก ษะการแปล
ความหมายขอมู ล คาเฉลี่ ยเทากับ 2.40 (ระดับ พอใช) เมื่ อวิเคราะหภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามกิจกรรมการทดลองทั้ง 6 กิจกรรมการทดลอง ได
ดังภาพที่ 4.10

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ภาพที่ 4.10 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามรายงานผลการ
ทดลองโดยใชแผนผังตัวย
หมายเหตุ: ระดับคะแนน 3.51-4.00 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง พอใช
ระดับคะแนน 0.00-1.50 หมายถึง ปรับปรุง
ภาพที่ 4.10 แสดงถึงคาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน
6 ทักษะตามรายงานผลการทดลองโดยใชแผนผังตัวยูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ น ต่ํ า พบวานั ก เรี ย นมี ค ะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตรเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 จากการวิเคราะหคะแนนภาพรวม
ตามกิ จ กรรมการทดลองทั้ ง 6 กิ จ กรรมการทดลอง สามารถแยกตามทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรียงตามคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด สรุปไดดังนี้
(1) ทั ก ษะการออกแบบและวางแผนการทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เทากั บ 3.73 คิ ด เปน
รอยละ 93.33 นักเรียนสวนใหญ ระบุวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และสามารถออกแบบวิธีการทดลองเขียน
เปนรูปภาพเปนขั้นตอนไดถูกตองและครบถวน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดทําการทดลองจริงดวย
ตนเอง และทําการทดลองซ้ําหลาย ๆ ครั้งทําใหเกิดความชํานาญในการใชเครื่องมือ ทําใหเกิดความรูที่
คงทน จึงทําใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง
(2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.40 คิดเปนรอยละ 85.00 นักเรียนสามารถ
ตั้งสมมติฐานโดยมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายของการทดลองไดชัดเจน
(3) ทักษะการออกแบบตารางและบัน ทึกผลการทดลอง มี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.20 คิดเปน
รอยละ 80.00 นักเรียนสามารถออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองไดดวยตนเอง และสอดคลองกับ
การทดลองไดครบถวน
(4) ทักษะการกําหนดและควบคุมตั วแปร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.80 คิดเปนรอยละ 70.00
นักเรียนสามารถกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนั กเรียนมี
พื้นฐานจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดงายและสามารถตอ
ยอดมาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
เรียนรูและเขาใจไดงาย
(5) ทั ก ษะการแปลความหมายขอมู ล มี ค ะแนนเฉลี่ ย เทากั บ 2.77 คิ ด เปนรอยละ 69.17
การวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองจะตองถูกตองตามผลการทดลอง โดยนักเรียนจะตองอธิบาย
ความหมายของขอมู ล จากผลการทดลอง การแปลความหมายขอมูล อาจตองเขีย นเปนกราฟการ
ไทเทรต ซึ่งนักเรียนตองมีความเขาใจกราฟที่เขียนและสามารถแปลความหมายจากกราฟได ซึ่งพบวา
นักเรียนแปลความหมายขอมูลไดถูกตองเพียงบางสวน
(6) ทักษะการสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.73 คิด
เปนรอยละ 68.33 การสรุปผลขอมูลจากผลการทดลองจะตองถูกตองตามผลการทดลอง และสรุปผล
การทดลองดวยหลักการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ซึ่งพบวานักเรียน มีการสรุปผลการทดลองแต
ไมอภิป รายผลการทดลองและไมครอบคลุ มเนื้อหาทั้ งหมด อาจเนื่ องมาจากนักเรียนไมสามารถนํา
ขอมูลจากการบันทึกผลมาเชื่อมโยงกับองคความรูแลวสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ดวยหลั กการทางวิท ยาศาสตรไดอยางถูกตอง หรืออาจจะถูกตองบางสวนแตไมครอบคลุมเนื้ อหา
ทั้งหมด เชน ไมสรุปสมการการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการทดลองนั้น ๆ เปนตน
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เมื่อพิจารณาจากทั้งหมด 6 ทักษะ พบวา ทักษะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือทักษะการออกแบบ
และวางแผนการทดลอง อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย เทากั บ 3.73 รองลงมา คื อ ทั ก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ทักษะการออกแบบตารางและบันทึกผลการ
ทดลอง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 ทักษะการแปลความหมายขอมูล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 และ
ทักษะการสรุ ป ผลการทดลองและอภิ ป รายผลการทดลองอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.73
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูประกอบกับชุดการ
ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา นักเรียนไดมีประสบการณตรง นักเรียนไดทํา
การทดลองจริงดวยตนเอง จากการปฏิบัติการทดลองซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง ทําใหนักเรียนมีความชํานาญ
จึงทําใหเกิดความรู ความเขาใจและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง
4.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลองการ
ไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
จากการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุด
ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุน ต่ํา ผู วิจัย วิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผู วิจัย สรางขึ้น ซึ่ง มีห ัว ขอการประเมิน 2 ดาน คือ 1) ดานการสอนมี 4 รายการ
2) ดานกิจ กรรมการทดลอง 8 รายการ รวมทั้งสิ้น 12 รายการ โดยมีร ะดับ คะแนนความพึงพอใจ
5 ระดับ คือระดับ 5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย และระดับ
1 หมายถึง นัก เรีย นพึง พอใจนอยที่ส ุด นํ า คะแนนรวมเฉลี่ย ที ่ได มาวิเคราะหโดยใชเกณฑการ
พิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญ ชม ศรีสะอาด,
2545)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
โดยใชแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ พั ฒ นาขึ้ น มาสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทั้งหมด 29 ชุด มีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวนทั้งสิ้น 29 ชุด คิดเปน
รอยละ 100.00 ของแบบสอบถามทั้งหมดผลการสํารวจพบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
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17 คน คิดเปนรอยละ 58.62 และเพศชาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 41.38 ดังตารางที่ 4.7
ดังนี้
ตารางที่ 7 ขอมลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผตอบแบสอบถาม
ขอมล
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

ความถี่
12
17
29

รอยละ
41.38
58.62
100.00

จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุด
ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ น ต่ํา พบวา นั กเรี ย นมี ความพึ งพอใจภาพรวม
ทั้งหมด อยูในระดับมาก (mean 4.27, SD 0.53) ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจตอดานการสอน อยูใน
ระดั บ มาก (mean 4.44, SD 0.47) และดานกิ จ กรรมการทดลอง อยู ในระดั บ มาก (mean 4.18,
SD 0.60) ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมั ยมศึกษาปที่ 5 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรเรื่ อ งการไทเทรตกรด-เบสดวยชุ ด ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบ
ยอสวนและตนทุนต่ํา
ความพึงพอใจ
SD
แปลผล

รายการประเมิน
สวนที่ 1 ดานการสอน
1. ครูผูสอนอธิบายวัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนไดชัดเจน
2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในระหวางเรียน
4. ครูผูสอนใหความสนใจตอบคําถามแกนักเรียนเมื่อมีขอสงสัย
เฉลี่ย
สวนที่ 2 กิจกรรมการทดลอง
5. การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงายมีความนาสนใจ
6. การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงายสามารถทําไดงาย
7. การทดลองทําใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการไทเทรต
กรด-เบสมากขึ้น
8. อุปกรณการทดลองชุดไทเทรตอยางงายมีจํานวนเพียงพอกับ
นักเรียน
9. การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงาย สงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยชวยกระตุนการคิดอยางมีเหตุผล
10. ในการทดลองนักเรียนคิดวานักเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
ทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
11. ในระหวางที่ทําการทดลอง ผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางเพื่อนในกลุมและเรียนรูการทํางานเปนทีม
12.การทดลองนี้นักเรียนรูสึกมีแรงจูงใจที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร
มากขึ้น
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

4.59
4.07
4.48

0.51
0.70
0.57

มากที่สุด
มาก
มาก

4.61
4.44

0.79
0.47

มากที่สุด
มาก

4.41
3.93
4.34

0.73
0.88
0.72

มาก
มาก
มาก

3.90

0.94

มาก

4.21

0.62

มาก

4.31

0.81

มาก

4.03

0.94

มาก

4.31

0.89

มาก

4.18
4.27

0.60
0.52

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมิ น ระดับ ความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มีต อการเรี ย นเรื่อ งการ
ไทเทรตกรด-เบส ดวยชุ ด ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ น ต่ํ ารวมกั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู ซึ่งวิเคราะหขอมูลจากคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียน
จํ านวน 29 คน ในภาพรวม นั กเรีย นมีร ะดับ ความพึ งพอใจตอการจัด การเรี ย นรู อยูในระดับ มาก
มี คะแนนเฉลี่ ย 4.27 (mean 4.27, SD 0.53) แสดงใหเห็ น วาการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู เรื่องการ
ไทเทรตกรด-เบส ดวยชุ ด ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ น ต่ํารวมกั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู สามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนตอการเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนเกิด
องคความรูไดดวยตนเอง และการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น ทําใหเขาใจและรูจักเพื่อนไดมากขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียนรูยังสงเสริมใหนักเรียนกลาคิด กลา
ตอบ ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหวางเรียนได เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนรูในแตละดาน พบวา
ดานที่ 1 ดานการสอน นั กเรีย นมี ความพึ งพอใจโดยรวมอยู ในระดับ มากมีคะแนนเฉลี่ ย 4.44
(mean, SD 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความพึงพอใจในแตละขออยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุดเรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในขอ
4 ครูผูสอนใหความสนใจตอบคําถามแกนักเรียนเมื่อมีขอสงสัยซึ่งอยูในระดับมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย
4.61 (mean, SD 0.79) รองลงมา ไดแก ขอ 1 ครูผูสอนอธิบายวัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนได
ชัดเจนซึ่งอยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 (mean, SD 0.51) ขอ 3 ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหวางเรียนซึ่งอยูในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ย 4.48 (mean
4.48, SD 0.57) ตามลํ าดั บ และขอที่มีร ะดับ ความพึ งพอใจต่ําสุด ไดแกขอ 2 ผูเรีย นมีส วนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 (mean, SD 0.70) แสดงวาบทบาท
ของครูที่กลาวมามีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนเปนปจจัยกระตุนที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ในชั้นเรียนไดดี นักเรียนมีความพึงพอใจเพราะครูเปนมิตรกับนักเรียน ใหความสนใจตอบคําถามแก
นักเรียนเมื่อมีขอสงสัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลนุช ไชยมัชชิม และเสนอ ชัยรัมย (2557)
ซึ่งพบวาบทบาทของครูยังเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูโดยครูจะตองใหความสนใจและสามารถ
ตอบคําถามของนักเรียนเมื่ อนักเรียนเกิดความสงสัย ซึ่งจะทํ าใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขกับ
กิจกรรมและสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น
ดานที่ 2 ดานกิจกรรมการทดลอง ความพึ งพอใจโดยภาพรวมของนั กเรีย นอยูในระดับ มากมี
คะแนนเฉลี่ย 4.18 (mean 4.18, SD 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจในแตละขอ
อยูในระดับมากเรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย พบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในขอ
5 การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงายมีความนาสนใจซึ่งอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 (mean,
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SD 0.73) ความพึงพอใจรองลงมา ไดแก ขอ 7 การทดลองทําใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการ
ไทเทรตกรด-เบสมากขึ้น ซึ่งอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 (mean, SD 0.72) ขอ 10 ในการ
ทดลองนักเรียนคิดวา นักเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรมากขึ้นซึ่ง
อยู ในระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.31 (mean, SD 0.81) และขอ 12 การทดลองนี้ นั กเรีย นรูสึก มี
แรงจูงใจที่ จ ะเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น อยูในระดั บ มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 (mean, SD 0.89)
ตามลําดับ และขอที่มีระดับความพึงพอใจต่ําสุด ไดแก ขอ 8 อุปกรณการทดลองชุดไทเทรตอยางงายมี
จํานวนเพียงพอกับนักเรียนซึ่งอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 (mean, SD 0.94) ซึ่งสอดคลอง
กับที่นักเรียนเขียนเสนอแนะความคิดเห็นในแบบสอบถามดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 9 ขอเสนอแนะของนักเรียนชั้นมั ยมศึกษาปที่ ตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรดเบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
ขอเสนอแนะ
1. ถาไมมีอุปกรณการทดลองชุดไทเทรตอยางงายก็คงจะไมเขาใจการทดลอง
ในครั้งนี้และอุปกรณทดลองชุดนี้ทําใหใชงานไดดีมาก
2. อยากใหมีการทดลองเกี่ยวกับการไทเทรตนี้ตอไปทุกๆรุน
3. อยากใหมีอุปกรณการทดลองมากกวานี้ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน

ความถี่
3
2
2

และเมื่อนําขอมูลจากตารางที่ 4.8 มาสรางแผนภูมิแสดงการประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนในรายขอ สามารถแสดงรายละเอียดได ดังภาพที่ 4.11
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4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40

มากที่สุด

เฉลี่ย

12

11

10

9

8

6

5

7

2. ดานกิจกรรมการทดลอง

เฉลี่ยรวม

1.ดานการสอน

เฉลี่ย

4

3

2

มาก

1

คะแนนเฉลี่ย

แผนภมิ แสดงการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนในรายขอ

ภาพที่ 4.11 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรต
กรด-เบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
จากภาพที่ 4.11 ผลการประเมิ น ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อการเรี ย นเรื่อ งการ
ไทเทรตกรด-เบสดวยชุ ด ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุน ต่ําโดยใชเกณฑการ
พิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
พบวาในภาพรวม นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูในแตละดาน พบวาทุกดานนักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมากถึงมากที่สุด แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง
การไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุ นต่ํารวมกับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับที่นักเรียน
เขี ย นขอคิ ด เห็ น ใน Exit ticket และในกลุ ม facebook ในขั้ น ประเมิ น ครู ใหนั กเรีย นเขี ย นสิ่ งที่ ได
เรียนรูจากการเรียนในครั้งนี้ และเขียนสิ่งที่อยากรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ตัวอยาง
ขอคิดเห็นดังภาพที่ 4.12 -4.13
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ภาพที่ 4.12 ตัวอยางขอคิดเหนของนักเรียนใน Exit ticket และในกลุม facebook
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- วิธีการหาความ
คลาดเคลื่อนของผลการ
ทดลอง
- การไทเทรตนํามาใช
ประโยชนอะไรไดอีกบาง
- ถานําสารละลายตัวอื่น
มาทดลองจะเปลี่ยนสี
หรือไม
- ถาตองการหาความ
เขมขนของเบสตองทํา
อยางไร
- การไทเทรตมีผลเสีย
หรือไมอยางไร

สิ่งที่อยากร

ความพึงพอใจ

สิ่งที่ไดเรียนร

- ไดเรียนรูการทดลองการไทเทรต
- ไดรูวิธีการคํานวนหาความเขมขนของ
สารละลาย
- ไดรูเกี่ยวกับความหมายของการไทเทรต
- เราสามารถทําอินดิเคเตอรไดดวย
ตนเองจากธรรมชาติ
- สารละลายที่ทราบความเขมขนแนนอน
แลวเรียกวาสารละลายมาตรฐาน
- จุดที่อินดิเคเตอรเปลี่ยนสี เรียกวา จุด
ยุติ
- รูประโยชนของการไทเทรต
- ไดรูจักเกี่ยวกับอุปกรณทีน่ ํามาทดลอง
- ไดเรียนรูวิธีการเตรียมสารดวยตนเอง
- ไดเรียนรูวิธีการใชอุปกรณที่ถกู ตอง
- ไดฝกการใชปเปตอยางถูกตอง
- ไดเกร็ดความรูใหมหลาย ๆ อยาง

- เปนการทดลองทีส่ นุกมาก
- เปนการเรียนที่สนุกและ
เขาใจ
- ชอบสีสันของสารละลายที่
นํามาทดลอง
- คุณครูสอนสนุกมากและ
เขาใจงาย
- การไทเทรตไมยากอยางที่
คิด
- ประทับใจการทํางาน
รวมกันของเพือ่ นๆในกลุม
- ชอบที่ครูเอาอุปกรณมา
ประยุกตใชในการทดลอง

ภาพที่ 4.13 สรุปขอคิดเหนของนักเรียนใน Exit ticket และในกลุม facebook
เมื่ อพิ จารณาความคิดเห็ นจากตารางที่ 4.7 และจากภาพที่ 4.12 -4.13 แสดงวากิจ กรรมการ
ทดลองที่ใชในการเรียนการสอนมีความนาสนใจทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดทดลองการไทเทรตที่พัฒนาขึ้น
นี้เปนชุดการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําแบบใหมและไมเหมือนกับชุดการไทเทรตอื่น
ใดมากอน วัสดุอุปกรณหาซื้อไดงายตามทองถิ่น เชน รานขายยาและรานคาทั่วไปซึ่งนาจะเปนที่สนใจ
สําหรับนักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนรูในหองปฏิบัติการทดลอง และนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให

101
นักเรียนรูสึกสนุกสนานในการเรียนและการทดลองมากขึ้น และชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับ
การไทเทรตกรด-เบสมากขึ้นดวย การลงมือปฏิบัติการทดลองชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูไดฝก
การทํ างานรวมกั น เปนที มแบงงานกั น ทํ าไดอยางเหมาะสม และสามารถเรีย นรูไดอยางมีความสุ ข
สนุกสนานเพิ่มประสบการณเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณการทดลองตาง ๆ สอดคลองกับภพเลาห
ไพบูลย (2542) ที่กลาววา ครูวิทยาศาสตรจําเปนตองมีการเตรียมสภาพแวดลอมในการเรียนรูโดยครู
ทําหนาที่คลายผูชวยและนักเรียนทําหนาที่คลายกับผูจัดวางแผนการเรียนนักเรียนเปนผูเริ่มตนในการ
จัดการเรียนการสอนดวยตนเองมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูโดยวิธีการเชนเดียวกับการ
ทํางานของนักวิทยาศาสตรและเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เปนผูรับความรูมาเปนผูแสวงหาความรู
และใชความรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของประกรณ เลิศสุวรรณไพศาล และคณะ (2559)
พบวาผลการประเมินเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอบทปฏิบัติการเทคนิค
การไทเทรตโดยใชหลักการไมโครสเกลสําหรับใชในหองเรียน อยูในระดับดีทุกขอทําใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจไดงายและผู เรี ย นสามารถตอบคํ าถามและปฏิ บั ติ ได ซึ่ งสอดคลองกั บ งานวิจั ย Eggen and
vittingen (2004) สรางชุดการทดลองไมโครสเกล เรื่องการแยกน้ําดวยไฟฟาเปนเครื่องมืออยางาย
ราคาถูก สังเกตจากการทดลองเห็ น ไดอยางชัดเจนทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมพึงพอใจในการทําการ
ทดลอง และนอกจากนี้ ไดวัด เจตคติของนักศึกษาที่ใชบทปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนและแบบที่ใช
โดยทั่วไป พบวานักศึกษามีเจตคติที่ดีตอบทปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน และชวยใหเกิดความรูสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ชัยยศ จันทรแกว, 2556)

บทที่ 5
สรุปผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
สําหรับปฏิบัติการระดับไมโครในหองเรียน เพื่อศึกษาความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรต
อยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู ผูวิจัย
สามารถสรุปผล และขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําเพื่อสงเสริม
การเรี ยน ทั กษะการทดลอง และความพึ งพอใจ ของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรีย น
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา สรุปไดดังนี้
5.1.1 การสรางชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําสําหรับป ิบัติการ
ระดับไมโครในหองเรียนเคมี
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาชุดการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําเพื่อใชเปนสื่อการ
สอนเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ในหองเรียน ชุดการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนนี้สามารถประดิษฐ
ขึ้นมาไดงาย วัสดุ /อุป กรณสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดและรานขายยาทั่วไป ตนทุ นสําหรับชุด
ไทเทรตอยางงายนี้ 104 บาทตอชุด (ประมาณ 3 $) นอยกวาชุดบิวเรตมาตรฐานที่มีราคา 2,675 บาท
ตอชุด (ประมาณ 76.5 $) นอกจากจะมีตนทุนที่ต่ําแลว ชุดการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนนี้ยังใช
สารเคมีในปริมาณนอย ทําใหของเสียที่เกิดจากการทดลองมีปริมาณนอยลงตามไปดวย เมือ่ นําอุปกรณ
ชุดทดลองการไทเทรตไปทําการทดลองเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ และความถูกตองของการไทเทรต
ดวยหลักการไมโครสเกล เทียบกับวิธีมาตรฐานคือการไทเทรตแบบดั้งเดิม ผลการทดลอง พบวาความ
เขมขนที่คํานวณไดของกรดแตละตัวมีคาใกลเคียงกับความเขมขนคาจริงที่รายงานไวบนฉลากสินคา
เปอรเซ็นตความผิดพลาด ( error) มีคาต่ํากวา 5 ซึ่งถือวาอยูในชวงที่ยอมรับได แสดงใหเห็นวา
ชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ําที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใชเปนสื่อการสอนแทน
ชุดบิวเรตมาตรฐานทั่วไปสําหรับการไทเทรตกรด-เบสดวยหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรไดเปน
อยางดี และนอกจากนี้ เหมาะสําหรับ นําไปใชในการสอนการไทเทรตในโรงเรีย นระดับ มัธยมศึ กษา
ขนาดเล็กที่มีขอจํากัดดานงบประมาณเปนอยางยิ่ง
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5.1.2 เพื่ อศึ กษาความเขาใจของนักเรียนตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุด
ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
5.1.2.1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนตอการ
เรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (mean
20.64, SD 4.95) สู ง กวาคะแนนเฉลี่ ย กอนเรี ย น (mean 9.91, SD 2.74) นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ย 10.73 หรือรอยละ 35.77 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบ
ยอสวนและตนทุนต่ํามีการพัฒนาการเรียนรูสูงขึ้นจริงซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทําใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
5.1.2.2 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายจุดประสงคการ
เรียนรู
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนการไทเทรตกรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู พบวาหลังเรียนนักเรียนมีรอยละคะแนนทุ ก
จุดประสงคการเรียนรูสูงกวารอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีรอยละ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 68.80 สูงกวารอยละคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 33.03
5.1.2.3 วิเคราะหระดับความเขาใจจากคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความเขาใจแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
สามลําดับขั้น (Three-tier diagnostic test: TTDT) พบวา หลังเรียนมีรอยละของนักเรียนในกลุมมี
ความเขาใจเพิ่มมากขึ้นกวากอนเรียน และหลังเรียนมีรอยละของนักเรียนในกลุมขาดความเขาใจลดลง
กวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาการสรางชุดการทดลองอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา เรื่องการ
ไทเทรตกรด-เบส รวมกับการจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พัฒนาความเขาใจของนักเรียนใหสูงขึ้นได
นอกจากนี้ แบบวัดความเขาใจในขั้นที่ 3 (Third tier) แสดงระดับความเชื่อมั่น
สําหรับตัวเลือกที่ตอบ จะเห็นไดวาระดับความเชื่อมั่น ของนักเรียนสามารถบอกถึงความรูในเนื้อหา
ของนักเรียนได และบอกไดวานักเรียนคาดเดาคําตอบหรือไม นักเรียนตอบคําถามถูกแตไมมั่นใจ หรือ
นักเรียนตอบคําถามผิดแตไมมั่น ใจ หรือนั กเรียนมี ความรูแตขาดความมั่ นใจในตนเอง ทํ าใหผูสอน
สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาผูเรียนแตละกลุมใหมีความรูความเขาใจในดานตาง ๆ ไดตรงจุดมาก
ขึ้น
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5.1.3 เพื่ อศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรของนั กเรียนตอการเรียนเรื่องการ
ไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
ผลการวิเคราะหนักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามกิจกรรมการ
ทดลองทั้ง 6 กิจกรรมการทดลอง พบวา ทักษะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือทักษะการออกแบบและ
วางแผนการทดลอง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 คิดเปนรอยละ 93.33 รองลงมา คือ
ทักษะการตั้งสมมติฐาน อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากั บ 3.40 คิดเปนรอยละ 85.00 ทักษะการ
ออกแบบตารางและบั น ทึ กผลการทดลอง อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.20 คิดเปนรอยละ
80.00 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 คิดเปนรอยละ
70.00 ทักษะการแปลความหมายขอมูล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 คิดเปนรอยละ 69.17
และทักษะการสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.73
คิดเปนรอยละ 68.33 ตามลําดับ อยางไรก็ตามโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูประกอบกับชุดการทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและ
ตนทุ น ต่ํ า นั กเรี ย นไดมี นั กเรี ย นไดมีป ระสบการณตรงในการเรีย นรูเนื้ อหาวิช าจากการปฏิ บัติการ
ทดลองซ้ํา ๆ หลาย ๆ การทดลอง จึงทําใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทีส่ ูงขึ้น
5.1.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่องการไทเทรตกรด-เบสดวยชุ ด
ทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
ผลการวิเคราะหความพึ งพอใจของนั กเรีย นหลังจากไดรับ การจัดการเรีย นรูเรื่องการ
ไทเทรตกรด-เบสดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา พบวานักเรียนมีความ
พึงพอใจภาพรวมทั้งหมด อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 (mean 4.27, SD 0.53) เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนในแตละดาน พบวาดานที่ 1 ดานการสอน อยูในระดับมาก
มี คะแนนเฉลี่ ย 4.46 (mean 4.46, SD 0.47) ดานที่ 2 ดานกิจ กรรมการทดลอง อยูในระดับ มาก
มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 (mean 4.18, SD 0.60) แสดงใหเห็ นวากิจกรรมการทดลองที่ใชในการเรียนมี
ความนาสนใจทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดทดลองการไทเทรตที่พัฒนาขึ้นนี้เปนชุดการไทเทรตอยางงาย
แบบยอสวนและตนทุนต่ําแบบใหมและไมเหมือนกับชุดการไทเทรตอื่นใดมากอน วัสดุอุปกรณหาซื้อได
งายตามทองถิ่น เชน รานขายยาและรานคาทั่วไป ซึ่งนาจะเปนที่สนใจสําหรับนักเรียนที่ไดรวมกิจกรรม
การเรียนรูในหองปฏิบัติการทดลอง และนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานในการ
เรียนและการทดลองมากขึ้น
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในการจัดการเรียนร
5.2.1.1 ชุดอุปกรณไทเทรตอยางงายนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนเรื่องการ
ไทเทรต สํ าหรับ โรงเรีย นที่ ขาดแคลนอุป กรณและมีงบประมาณไมเพีย งพอในการซื้ออุป กรณทาง
วิทยาศาสตร ครูผูสอนที่สนใจสามารถปรับปรุงวัสดุอุปกรณเปนไปตามบริบทของโรงเรียนเพื่อทําการ
ไทเทรตหาปริมาณกรด-เบสจากสารตัวอยางในหองปฏิบัติการหรือสารตัวอยางที่ใชในชีวิตประจําวัน
ตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ ได เชน นักเรียนสามารถใชชุดอุปกรณไทเทรตอยางงายนี้ในการตรวจสอบ
ความเขมขนของกรดน้ําสมสายชูที่ขายตามทองตลาดหรือใชตรวจสอบความเขมขนของกรดฟอรมิกที่
เกษตรกรชาวสวนยางใสในน้ํายางเพื่อทํายางนั้นกลายเปนกอนกอนนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ
5.2.1.2 ชุดทดลองการไทเทรตที่สรางขึ้นจากกระบอกฉีดยาแบบพลาสติกที่เชื่อมตอกับ
ขอตอสามทางนี้ มีปญหาเรื่องฟองอากาศติดอยูในกระบอกฉีดยา กอนทําการทดลองการไทเทรต ครู
ควรอธิบายและสอนนักเรียนถึงวิธีการไลฟองอากาศออกจากกระบอกฉีดยา หรืออาจเปลี่ยนอุปกรณ
จากกระบอกฉีดยาแบบพลาสติกเปลี่ยนมาเปนหลอดฉีดยาแบบแกว นอกจากนี้ขั้นตอนสุดทายของ
การไทเทรตควรชะสารละลายที่ติดอยูที่ขอบผนังดานในของขวดแกวดวยน้ํากลั่น
5.2.1.3 กิจกรรมการทดลอง การไทเทรตกรด-เบส เปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาในการทํา
กิจกรรม กอนการสอนครูควรจัด เตรียมวัสดุอุป กรณตาง ๆ ใหพรอม ครูควรทดลองกอนเพื่อจะได
ทราบปญหาและแกไขไดทันทวงทีกอนทําการสอนจริง และครูควรชี้แนะใหนักเรียนแตละกลุมบริหาร
จัดการเวลาใหดี
5.2.1.4 ครูผูสอนควรสํารวจแนวคิดของนักเรียนกอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใชแบบทดสอบแบบอั ต นั ย เพื่ อจั ด หากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมและปรั บ แกแนวคิ ด
คลาดเคลื่อนของนักเรียนใหถูกตอง
5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
5.2.2.1 การใชแบบวัดความเขาใจของนักเรียนดวยแบบทดสอบสามลําดับ ขั้น (3-tier
diagnostic tests) เปนแบบวัดแนวคิดที่เนนศึกษาความเขาใจของผูเรียน สามารถนําไปพัฒนาเพื่ อ
สรางและพัฒนาแบบทดสอบในเนื้อหาอื่น ๆ ไดตอไป
5.2.2.2 ควรมีการพัฒนาทักษะการสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดวย
กลวิธีการสอนอื่น ๆ เพราะเปนทักษะที่นักเรียนไดรับคะแนนนอยที่สุด
5.2.2.3 ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมการทดลองในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
ดวยนวัตกรรมที่สรางขึ้นมาเองดวยวัสดุท่ีหาไดงาย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มั่นคงและยั่งยืน
ตอไป
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5.2.2.4 เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นไป ควรมีการศึกษาตัว
แปรอื่น ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู และความสามารถในการแกปญหาเปนตน
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แบบทดสอบเรื่องการไทเทรตกรด-เบส
รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว 32223
ชั้นมั ยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง ขอสอบแบบเลือกตอบ (ปรนัย) จํานวน 20 ขอ
เปนขอสอบแบบเลือกตอบ (ปรนัย) จํานวน 20 ขอ ในแตละขอประกอบดวยคําถาม 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการถามความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาเรียน ประกอบดวยตัวเลือก 4 ตัวเลือก
ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวลงในกระดาษคําตอบ
สวนที่ 2 เปนการถามเหตุผลที่ใชตอบคําถามในสวนที่ 1 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × สําหรับ
เหตุผลในการเลือกคําตอบในสวนที่ 1 เพียงเหตุผลเดียวลงในกระดาษคําตอบ
สวนที่ 3 เปนการถามระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผลประกอบตัวเลือก
ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × เลือกระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผลประกอบตัวเลือกเพียงระดับ
เดียวลงในกระดาษคําตอบ
ตัวอยางแบบทดสอบ
ขอ 00. สารประกอบใดตอไปนี้มีรูปราง
โมเลกุลแบบมุมงอ
ก. NH3
ข. HCl
ค. BeCl2
ง Cl2O

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผลประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล: เพราะอะตอมกลางมี
ก. อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 1 คู
ข. อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ 2 คู ไมมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว
ค. อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ 2 คู มีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 1 คู
ง อิเลกตรอนครวมพัน ะ 2 ค มีอิเลกตรอนคโดดเดี่ยว 2 ค
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ตัวอยางกระดาษคําตอบ
ขอ

ตัวเลือก
ก.

00.

ข.

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก

เหตุผล

ค.

ง.

ก.

×

ข.

ค.

ง.

1.

2.

3.

×

4.

5.
×

ขอสอบแบบเลือกตอบ ปรนัย จํานวน 15 ขอ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงใน
กระดาษคําตอบ
1. การไทเทรตสํ า หรั บ การวิ เ คราะหเชิ ง ปริ ม าณนั้ น ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผล
หมายถึง วิธีการหาปริมาณของสารชนิดหนึ่งที่ไมทราบ
ประกอบตัวเลือก
ความเขมขน โดยทํ า ปฏิกิริย ากับ สารละลายที่ทราบ
ความเขมขนและวั ด ปริ มาตรของสารละลายทั้งสอง
ชนิดที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน ซึ่งสารละลายมาตรฐานนั้น
หมายถึงสารใด และภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทํา
ปฏิกิริยาพอดีกัน เรียกวาอะไร ตามลําดับ
ก.
ข.
ค
ง.

สารที่ทราบความเขมขน, จุดยุติ
สารที่ไมทราบความเขมขน, จุดยุติ
สารที่ทราบความเขมขน, จุดสมมล
สารที่ไมทราบความเขมขน, จุดสมมูล

1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก. สารละลายมาตรฐาน คือสารที่ทราบความเขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิด
ทําปฏิกิริยาพอดีกัน เรียกวาจุดยุติ
ข. สารละลายมาตรฐาน คือสารที่ไมทราบความเขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้ งสอง
ชนิดทําปฏิกิริยาพอดีกัน เรียกวาจุดยุติ
ค สารละลายมาตร าน คือสารที่ทราบความเขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสอง
ชนิดทําป ิกิริยาพอดีกัน เรียกวาจุดสมมล
ง. สารละลายมาตรฐาน คือสารที่ไมทราบความเขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิด
ทําปฏิกิริยาพอดีกัน เรียกวาจุดสมมูล
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2. การไทเทรตขอใดใหจุดยุติใกลเคียงกับจุดสมมูลมากที่สุด
ขอ

สาร 1

สาร 2

ก.
ข.
ค.
ง

HCl
NH4Cl
NaHS
HClO4

NaHCO3
Ca(OH) 2
NaOH
NH3

อินดิเคเตอร

ชวง pH อินดิเค
เตอรเปลี่ยนสี
ฟนอลฟทาลีน 8.3 - 10.4
เมทิลเรด
4.4 - 6.0
ฟนอลเรด 6.7 - 8.3
ไทมอลบล
- 29

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก. การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH เทากับ 7
ข. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH มากกวา 7
ค. การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH นอยกวา 7
ง การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH นอยกวา 7
3. ในการไทเทรตระหวางสารละลายเบสออนกับกรดแกชนิด
หนึ่ง โดยใชกรดแกเปนไทแทรนตคา pH ของสารละลายผสม
กอนจุดสมมูลกับหลังจุดสมมูลตรงกับขอใด
กรดแก

เบส

ก คา pH กอนจุดสมมลมากกวา pH หลังจุดสมมล
ข. คา pH กอนจุดสมมูลนอยกวา pH หลังจุดสมมูล
ค. คา pH กอนจุดสมมูลและหลังจุดสมมูลมีคาเทากัน
ง. คา pH กอนจุดสมมูลอาจมากกวาหรือนอยกวา pH
หลังจุดสมมูลก็ไดขึ้นกับปริมาตรของไทแทรนต

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก
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เหตุผล: กรดแกเปนไทแทรนต เบสออนอยูในภาชนะรองรับ
ก กอนจุดสมมลจะมีเบสเหลือ หลังจุดสมมลจะมีกรดแกเหลือ ดังนั้นสารละลายผสม
มีคา pH กอนจุดสมมลมากกวา pH หลังจุดสมมล
ข. กอนจุดสมมูลจะมีเบสเหลือ หลังจุดสมมูลจะมีกรดแกเหลือ ดังนั้นสารละลายผสมมีคา pH
กอนจุดสมมูลนอยกวา pH หลังจุดสมมูล
ค. กอนจุดสมมูลจะมีกรดแกเหลือ หลังจุดสมมูลจะมีเบสเหลือ ดังนั้นสารละลายผสมมีคา pH
กอนจุดสมมูลมากกวา pH หลังจุดสมมูล
ง. กอนจุดสมมูลจะมีกรดแกเหลือ หลังจุดสมมูลจะมีกรดเบสเหลือ ดังนั้นสารละลายผสมมีคา
pH กอนจุดสมมูลและหลังจุดสมมูลมีคาเทากัน
4. ถานักเรียนทําการไทเทรตสารละลายเบสออน CH3NH2 กับ

ระดับความเชื่อมั่น

กรดแก HBr นักเรียนควรใชสารใดเปนไทแทรนต และคา pH สําหรับเหตุผลประกอบตัวเลือก
ของสารละลายที่จุดสมมูล มีคาเทาไหร
ก.
ข
ค.
ง.

HBr, pH มากกวา 7
HBr, pH นอยกวา 7
CH3NH2, pH มากกวา 7
CH3NH2, pH นอยกวา 7

1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก. ในการไทเทรตควรใชกรดแกเปนไทแทรนต ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ไ ดคื อ CH3NH3Br และน้ํ า
ซึ่งสารละลายมีสมบัติเปนเบส
ข ในการไทเทรตควรใชกรดแกเปนไทแทรนต ผลิต ภั ที่ไ ดคือ CH3NH3Br และน้ํา
ึ่งสารละลายมีสมบัติเปนกรด
ค. ในการไทเทรตควรใชเบสออนเปนไทแทรนต ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ไ ดคื อ CH3NH3Br และน้ํ า
ซึ่งสารละลายมีสมบัตเิ ปนเบส
ง. ในการไทเทรตควรใชเบสออนเปนไทแทรนต ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ไ ดคื อ CH3NH3Br และน้ํ า
ซึ่งสารละลายมีสมบัติเปนกรด
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5. ในการไทเทรตระหวางสารละลายกรดแอซีติก และ
สารละลายโซเดี ย มไ ดรอกไซดเมื่ อ ถึ ง จุ ด ยุ ติ จ ะได
สารละลายซึ่ง pH เทากับเทาใด
ก. เทากับ 7
ข มากกวา 7
ค. นอยกวา 7
ง. นอยกวาหรือเทากับ 7

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผล
ประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล: การไทเทรตระหวางสารทั้งสอง จะไดผลิตภัณฑคือ
ก. CH3COONa และน้ําซึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปนกลางเมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH
เทากับ 7
ข CH3COONa และน้ํา ึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปนเบส เมื่อถึงจุดยุติจึงมี
pH มากกวา 7
ค. CH3COONa และน้ําซึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปนกรด เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH
นอยกวา 7
ง. CH3COONa และน้ําซึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปนกลาง เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH
นอยกวาหรือเทากับ 7
6. เมื่อผสมสารละลาย HCl 0.10 mol/dm3 ปริมาตร
25.00 cm3 กับสารละลาย Na H 0.10 mol/dm3 ปริมาตร
20.00 cm3 เขาดวยกัน สารละลายผสมจะมีคา pH เปน
อยางไร
ก. pH เทากับ 7
ข. pH มากกวา 7
ค pH นอยกวา 7
ง. ยังสรุปไมได

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก

1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก
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เหตุผล: อัตราสวนโดยโมลของ HCl และ NaOH เทากับ 1:1 เมื่อความเขมขนเทากัน ปริมาตรที่
เขาทําปฏิกิริยาจะเทากัน
ก. เมื่อมีปริมาณกรดนอยกวา สารละลายผสมจึงเปนเบส จึงมี pH มากกวา 7
ข. เมื่อมีปริมาณกรดเทากับเบส สารละลายผสมจึงเปนกรด จึงมี pH เทากับ 7
ค เมื่อมีปริมา กรดมากกวา สารละลายผสมจึงเปนกรด จึงมี pH นอยกวา 7
ง. ไมสามารถสรุปคา pH ได
7. ในการไทเทรตกรดเบสไดบรรจุ ไ ทแทรนต แลวปรั บ
ปริมาตรเริ่มตนดังรูป ก. หลังจากไขไทแทรนตลงไปจนถึง
สเกลบนบิวเรตตดังรูป ข. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตเปน
เทาใด

ก. 1.00 cm3
ข. 9.40 cm3
3
ค
ง. 10.40 cm3

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก

1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดูไดจากสเกลลปริมาตรสารละลายเริ่มตน
ข. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดูไดจากสเกลลปริมาตรสารละลายสุดทาย
ค ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดไดจากสเกลลปริมาตรสารละลายสุดทายลบดวยสเกลล
ปริมาตรสารละลายเริ่มตน
ง. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดูไดจากสเกลลปริมาตรสารละลายสุดทายบวกดวยสเกลล
ปริมาตรสารละลายเริ่มตน
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8. ตองใชสารละลาย HCl เขมขน 0.10 mol/dm3 ปริ ม าตร
เทาใด จึงจะทําใหปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายเบสออน NH3
เขมขน 0.10 mol/dm3 ปริมาตร 25.00 cm3 และสารละลาย
ผสมที่ไดมีสมบัติกรด-เบส อยางไร
ก. 25.00 cm3, เบส
3, กรด
ข
ค. 50.00 cm3, เบส
ง. 50.00 cm3, กรด

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก

1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล: อัตราสวนโดยโมลของ HCl และ NH3 ที่ทําปฏิกิริยาพอดีกันเปนอัตราสวนเทากับ
ก. 1:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ 25.00 cm3 ผลิตภัณฑที่ไดคือ NH4Cl ทําใหไดสารละลาย
ผสมมี pH มากกวา 7
3 ผลิ ต ภั
ข 1:1 จึ ง ใชปริ ม าตร HCl เทากั บ
ที่ ไ ดคื อ NH4Cl ทํ า ใหได
สารละลายผสมมี pH นอยกวา 7
ค. 2:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ 50.00 cm3 ผลิตภัณฑที่ไดคือ NH4Cl ทําใหไดสารละลาย
ผสมมี pH มากกวา 7
ง. 2:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ 50.00 cm3 ผลิตภัณฑที่ไดคือ NH4Cl ทําใหไดสารละลาย
ผสมมี pH นอยกวา 7

124
คําชี้แจง ขอมูลตอไปนี้ประกอบการตอบคําถามขอ 9- 10
กราฟของการไทเทรตระหวางสารละลายของเบสชนิดหนึ่ง กับสารละลาย HCl เปนดังรูป

ปริมาตรสารละลาย HCl ที่เติม

3

9. คา pH ที่ จุ ด สมมู ล ของการไทเทรตดังกราฟ มีคา
เทากับเทาไหร
ก. 2
ข. 4
ค 6
ง. 10

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผล
ประกอบตัวเลือก
1. คาดเดา
2. ไมมั่นใจอยางมาก
3. ไมมั่นใจ
4. มั่นใจ
5. มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสแก จะมี pH ที่จุดสมมูล เทากับ 7
ข. การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก จะมี pH ที่จุดสมมูล มากกวา 7
ค การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน จะมี pH ที่จุดสมมล นอยกวา 7
ง. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน จะมี pH ที่จุดสมมูล มากกวา 7
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10. ในการไทเทรตสารละลายเบสชนิดหนึ่งดวยสารละลาย
HCl ดังกราฟ จะเลือกใชอินดิเคเตอรชนิดใด จึงจะบอกจุดยุติ
ไดใกลเคียงกับจุดสมมูล
ขอ อินดิเคเตอร
ก.
A
ข.
B
ค.
C
ง
D

ชวง pH
6.0 - 7.6
8.3 - 10.4
6.7 - 8.3
44 - 62

การเปลี่ยนสี
เหลือง - น้ําเงิน
ไมมีสี - ชมพู
เหลือง - แดง
แดง - เหลือง

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูล
เทากับ 7
ข. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูล
นอยกวา 7
ค. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูล
มากกวา 7
ง การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อิ น ดิ เ คเตอรเปลี่ ย นสี ใ กลเคี ย งกั บ pH
ที่จุดสมมลนอยกวา 7
11. อิ น ดิ เ คเตอรตั ว ไหนที่ เ หมาะสมที่สุดสําหรับ การไทเทรต
ระหวางกรด HNO2 (Ka = 5.1 × 10-4) กับสารละลาย NaOH
เขมขน 0.10 โมล / ลิตร
ก. เมทิลเรด ซึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง
4.4 - 6.2
ข ไทมอลบล ึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง
8 - 96
ค. เมทิลออเรนจ ซึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง
3.1 - 4.4
ง. โบรโมไทมอลบลู ซึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH
ระหวาง 6.0 - 7.6

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก
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เหตุผล: การไทเทรตระหวาสารทั้งสองเปนการไทเทรตระบบ
ก. กรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวงการเปลี่ยนแปลงสีใกลเคียงกับ pH
ที่จุดสมมูล นั่นคือเทากับ 7
ข. กรดแก-เบสแก อินดิเคเตอรที่ เหมาะสมควรมีชวงการเปลี่ย นแปลงสีใกลเคี ยงกับ pH
ที่จุดสมมูล นั่นคือนอยกวา 7
ค. กรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวงการเปลี่ยนแปลงสีใกลเคียงกับ pH
ที่จุดสมมูล นั่นคือนอยกวา 7
ง กรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวงการเปลี่ยนแปลงสีใกลเคียงกับ pH
ที่จุดสมมล นั่นคือมากกวา 7
12. ในการไทเทรตระหวางสารละลายกรดแอซี ติ ก
และสารละลายโซเดี ย มไ ดรอกไซด ควรเลื อ กใช
อินดิเคเตอรใด
ก. เมทิล เรด
ข เมทิลออเรนจ
ค. ฟนอลฟทาลีน
ง. โบรโมครีซอลกรีน

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผล
ประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล: การไทเทรตระหวางสารทั้งสอง จะไดผลิตภัณฑคือ CH3COONa และน้ําซึ่งสารละลาย
CH3COONa มีสมบัติ
ก. สมบัติเปนกลาง อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH เทากับ 7
ข สมบัติเปนเบส อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH มากกวา 7
ค. สมบัติเปนกรด อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH มากกวา 7
ง. สมบัติเปนเบส อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH นอยกวา 7

127
13. โบรโมไทมอลบลูมีชวงการเปลี่ยนสีที่ pH 6.0 – 7.6
จากสีเหลืองเปนน้ําเงิน เมื่อหยดโบรโมไทมอลบลูล งใน
สารละลาย A ที่มี pH=7 สารละลายจะมีสีอะไร
ก เขียว
ข. น้ําเงิน
ค. เหลือง
ง. สรุปไมได

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผล
ประกอบตัวเลือก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก

เหตุผล:
ก สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเขียว เมื่อมี pH ระหวาง ข. สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง เมื่อมี pH ระหวาง 6.0 - 7.6
ค. สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน เมื่อมี pH มากกวาหรือเทากับ 7.6
ง. สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง เมื่อมี pH นอยกวาหรือเทากับ 7.6
14. ในการหาปริมาณของกรดแอซีติกในน้ําสมสายชู ระดับความเชื่อมั่นสําหรับเหตุผล
แท โดยนํ า มาไทเทรตกั บ สารละลาย NaOH 0.1 ประกอบตัวเลือก
mol/dm3 pH ที่ จุ ด สมมู ล = 8.7 การจะหาความ
เขมขนของกรดแอซีติกในน้ําสมสายชูแทไดถู กตอง
ควรทดลองตามขอใด
1. คาดเดา
2. ไมมั่นใจอยางมาก
A
3. ไมมั่นใจ
4. มั่นใจ
B
5. มั่นใจอยางมาก
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การทดลอง สารละลายบรรจุใน A
ก
น้ําสมสายชู
ข
น้ําสมสายชู
ค
NaOH
ง
NaOH

สารละลายบรรจุใน B
NaOH
NaOH
น้ําสมสายช
น้ําสมสายชู

อินดิเคเตอร
เมทิลเรด
เมทิลออเรนจ
นอล ทาลีน
โบรโมไทมอลบลู

เหตุผล:
ก. A บรรจุสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอน, B บรรจุสารละลายตัวอยางที่
ตองการหาความเขมขน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH 6.0 – 7.6
ข. A บรรจุสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอน, B บรรจุสารละลายตัวอยางที่
ตองการหาความเขมขน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH 8.3 - 10.0
ค A บรรจุสารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขน, B บรรจุสารละลายมาตร านที่
ทราบความเขมขนแนนอน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง
ง. A บรรจุสารละลายตัวอยางที่ต องการหาความเขมขน, B บรรจุสารละลายมาตรฐานที่
ทราบความเขมขนแนนอน อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH 8.3 - 10.0
15. ถานั กเรี ย นจะทดลองเพื่ อหาปริมาณเบสในยาลดกรด
โดยการไทเทรตดวยสารละลายกรดไ โดรคลอริ ก
0.10 mol/dm3 นั ก เรี ย นจะมี วิ ธี ก ารทดลองโดยบรรจุ
สารละลายกรดไ โดรคลอริ ก ยาลดกรด และอินดิเคเตอร
ตรงตําแหนงใด ตามลําดับ
A
B
C

ก.
ข
ค.
ง.

A, C, B
A, C, C
C, A, A
C, A, C

ระดับความเชื่อมั่นสําหรับ
เหตุผลประกอบตัวเลือก

1.
2.
3.
4.
5.

คาดเดา
ไมมั่นใจอยางมาก
ไมมั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจอยางมาก
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เหตุผล:
ก. สารละลายตั ว อยางที่ ต องการหาความเขมขนบรรจุ ใ นหลอดฉี ด ยาแทนบิ ว เรตต,
สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอนและอินดิเคเตอรบรรจุในภาชนะรองรับ
ข. สารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขนและอินดิเคเตอรบรรจุในหลอดฉีดยาแทน
บิวเรตต, สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอนบรรจุในภาชนะรองรับ
ค สารละลายมาตร านที่ทราบความเขมขนแนนอนบรรจุในหลอดฉีดยาแทนบิวเรตต,
สารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขน และอินดิเคเตอรบรรจุในภาชนะรองรับ
ง. สารละลายมาตรฐานที่ ทราบความเขมขนแนนอนบรรจุ ในหลอดฉี ดยาแทนบิว เรตต,
อินดิเคเตอรบรรจุใน three way stop cock, สารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขนบรรจุ
ในภาชนะรองรับ

130

ภาคผนวก ข
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนร
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แผนการจัดการเรียนร
รายวิชาเคมี 3
รหัสวิชา ว
กลุมสาระการเรียนรวิทยาศาสตร
โรงเรียนสทิงพระวิทยา ระดับชั้นมั ยมศึกษาปที่
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา 2559
สาระที่ หนวยที่
เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ผสอน ครอาร ี ะ ดินอะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตร าน ว เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสารการเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน
มาตร านการเรียนรชวงชั้น ม -6 สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายสมบัติความเปนกรดเบสของสารละลาย คา pH ของสารละลายและการนําความรูเกี่ยวกับกรด-เบสไปใชประโยชน
ผลการเรียนร
สามารถอธิบายทดลอง คํานวณเกี่ยวกับไทเทรต กรด-เบส และคํานวณหาคา pH ได
จุดประสงคการเรียนร
ดานความร
1. บอกความหมายการไทเทรต สารละลายมาตรฐานและจุดสมมูลได
2. อธิบายวิธีการเลือกอินดิเคเตอรที่เหมาะสมกับการไทเทรตกรด-เบสแตละคูที่กําหนดให
และบอกเหตุผลได
ดานทักษะกระบวนการ
1. ทําการทดลองการไทเทรตเพื่อหาจุดยุติและจุดสมมูลได
2. คํานวณหาปริมาณกรดหรือเบสที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน โดยใชขอมูลจากการไทเทรตได
3. มีทักษะกระบวนการทํางานกลุม
ดานคุ ลักษ ะอันพึงประสงค
1. มีความตั้งใจในการทํางาน
2. มีความรับผิดชอบ
3. ตรงตอเวลา
สาระการเรียนร
1. การไทเทรตกรด–เบส
2. อินดิเคเตอรกับการไทเทรตกรด–เบส
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สาระสําคัญ
การไทเทรตเปนเทคนิคหนึ่งที่นักเคมีที่ใชในการหาปริมาณของสารละลายที่ตองการทราบ
ความเขมขน โดยการใหทําปฏิกิรยากับสารที่ทราบความเขมขนที่แนนอนจนสมมูลพอดีกัน โดยจะ
สังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของสารอินดิเคเตอรที่เติมลงไปดวย โดยจะเรียกจุดที่อินดิเคเตอรเปลี่ยนสี
วาจุดยุติ
คําถามสําคัญ
1. การไทเทรต สารละลายมาตรฐาน จุดยุติและจุดสมมูล คืออะไร
2. จุดยุติและจุดสมมูลเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย
3. การไทเทรตสารละลาย CH3COOH กับสารละลาย NaOH ถาใชอินดิเคเตอรตางชนิดกันจะ
ใหผลตางกันหรือไม เพราะเหตุใด
4. ควรเลือกใชอินดิเคเตอรชนิดใดในการไทเทรตกรดกับเบสจึงจะไดจุดยุติใกลเคียงกั บจุด
สมมูลมากที่สุด
5. การหาปริมาณของสารละลายที่ตองการทราบความเขมขน สามารถหาไดอยางไร ไดจาก
ความสัมพันธใด
การจัดกระบวนการเรียนร
ขั้นสรางความสนใจ
ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอินดิเคเตอร โดยนํานักเรียนเขาสูเนื้อหาจากการ
ทดลองสาธิตที่สรางขึ้น ครูมีแผนปายกระดาษขาวที่ไมมีขอความตัวอักษรปรากฏบนแผนดังกลาว
แลวใหนักเรียน หาวิธีการทําอยางไรก็ไดใหตัวอักษรปรากฎบนแผนปายแผนนั้น โดยสงตัวแทน
ออกมาสาธิตคําตอบหนาชั้นเรียน และตอบคําถามตอไปนี้
“ นักเรียนคิดวา ครูไดเขียนขอความดวยสารอะไร ถึงทําใหตัวอักษรไมปรากฎขอความขึ้นมา”
“ จะมีวิธีการอยางไรบางที่จะทําใหตัวอักษรปรากฎบนแผนปาย”
“นักเรียนจะเลือกใชสารอะไร ที่จะทําใหตัวอักษรปรากฎบนแผนปาย”
“นักเรียนรวมกันแสดงความคิดวา ตัวอักษรที่ปรากฏบนแผนกระดาษ เห็นเปนสีอะไร เพราะ
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น”
จากการทดลองที่สาธิตขึ้นมา ครูนํานักเรียนเขาสูเนื้อหาการไทเทรตกรด-เบส และเลือกอินดิ
เคเตอรที่เหมาะสมกับการไทเทรตกรด-เบสได และตอบคําถามสําคัญตอไปนี้ได
1. การไทเทรต สารละลายมาตรฐาน จุดยุติและจุดสมมูล คืออะไร
2. จุดยุติและจุดสมมูลเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย
3. การไทเทรตสารละลายกรด-เบสแตละปฏิ กิริย า ถาใชอินดิเคเตอรตางชนิด กันจะใหผล
ตางกันหรือไม เพราะเหตุใด
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4. ควรเลือกใชอินดิเคเตอรชนิดใดในการไทเทรตกรดกับเบสจึงจะไดจุดยุติใกลเคียงกับจุด
สมมูลมากที่สุด
5. การหาปริมาณของสารละลายที่ตองการทราบความเขมขน สามารถหาไดอยางไร ไดจาก
ความสัมพันธใด
ขั้นสํารวจและคนหา
1. ครูใหความรูเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ตามรายละเอียดในใบความรูเรื่อง วิธีการไทเทรต
การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรบอกจุดยุติ เพื่อนําเขาสูการทดลองเรื่อง การเลือกอินดิเคเตอรในการ
ไทเทรตกรด-เบส
2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 4 - 5 กลุมๆ ละ 4-5 คนและทําการทดลอง เรื่อง
การเลือกอินดิเคเตอรในการไทเทรตกรด-เบส โดยใชชุดอุปกรณการไทเทรตอยางงายแบบยอสวน
และตนทุนต่ํา
3. นักเรียนแตละกลุมวางแผนการทดลอง แลวครูถามเพื่อใหนักเรียนเกิดเขาใจตรงกันในการ
ทดลอง นักเรียนคิดวาการทดลองนี้ทดลองเกี่ยวกับอะไร ทําเพื่ออะไร ทําอยางไร
4. นักเรียนแตละกลุมรับอุปกรณ และทําการทดลองตามแผน แลวบันทึกขอมูล วิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานในการตอบคําถามสําคัญ
ขั้นอ ิบายและลงขอสรุป
1. นักเรียนนําเสนอรายงานผลการทดลอง แบบรายงานผลการทดลองดวยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร (Scientific process skills) ตามแผนผังตัวยู (U-diagram) บนกระดาษแผนใหญ
ครูใหนักเรียนแตละกลุมติดแสดงผลงานของกลุม แลวเดินพิจารณาผลงานของกลุมอื่น ๆ โดยใช
รูปแบบ allery walk
2. จากผลการทดลอง ครูและนักเรียนนําขอสรุปอภิปรายรวมกัน ซึ่งควรสรุปได ดังนี้
2.1 สารละลาย CH3COOH กับสารละลาย NaOH ทําปฏิกิริยาพอดีกันดวยจํานวนโมลที่
เทากัน ดังสมการ (ข.1)
CH3C H (aq)

Na H (aq)

CH3C Na (aq)

H2 (l) (ข.1)

ในการทดลองนี้ใชสารละลายกรดและเบสที่มีความเขมขนเทากัน ปริมาตรของสารละลายที่ทํา
ปฏิกิริยาพอดีกันจะตองเทากันจึงจะทําใหจํานวนโมลของสารทั้งสองเทากัน คือสารละลาย NaOH
0.1 mol/dm3 10 cm3 ควรทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ สารละลาย CH3COOH 0.1 mol/dm3 ปริ ม าตร
10 cm3 ในการทดลองนี้ใชสารละลายกรดและเบสที่มีความเขมขนเทากัน ปริมาตรของสารละลาย
ที่ทําปฏิกิริยาพอดีกันจะตองเทากัน จึงจะทําใหจํานวนโมลของสารทั้งสองเทากัน คือสารละลาย
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NaOH 0.1 mol/dm3 10 cm3 ควรทําปฏิกิริยากับสารละลาย CH3COOH 0.1 mol/dm3 ปริมาตร
10 cm3
2.2 จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา เมือ่ ฟนอฟทาลีนซึ่งเปลี่ยนสีในชวง pH 8.3-10.0
เปนอินดิเคเตอร พบวาเปลี่ยนสีเมื่อใชสารละลาย Na H 9.8 cm3 แตเมื่อใชเมทิลออเรนจซึ่งมีชวง
การเปลี่ ย นแปลง 3.2-4.4 เปนอิ น ดิเคเตอรปรากฏวาเปลี่ย นสีเมื่อใชสารละลาย NaOH เพีย ง
3.6 cm3 แสดงวาการใชฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร จะบอกจุดยุติไดใกลเคียงจุดสมมูลมากกวา
การใชเมทิลออเรนจเปนอินดิเคเตอรของการไทเทรตคูกรด-เบสคูนี้
2.3 จากการทดลอง พบวาเมื่อใชอินดิเคเตอรตางชนิดกัน การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรแต
ละชนิดขณะไทเทรตใชสารละลายเบสในปริมาตรไมเทากัน (เมื่อไทเทรตกับสารละลายกรดปริมาตร
เดียวกัน) แสดงวาการไทเทรตกรด-เบสแตละคูจําเปนตองเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมจึงจะบอก
จุดยุติที่ใกลเคียงกับจุดสมมูลมากที่สุด
3. นอกจากนี้ นักเรียนรวมกันนําขอสรุปมาอภิปรายรวมกันจากหลักฐานการทดลองเพื่อตอบ
คําถามวา
3.1 การไทเทรต สารละลายมาตรฐาน จุดยุติและจุดสมมูล คือ.......................
3.2 จุดยุติและจุดสมมูลเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย.......................
3.3 การไทเทรตสารละลายกรด-เบสแตละปฏิกิริยาถาใชอินดิเคเตอรตางชนิดกันจะใหผล
ตางกันหรือไม .................. เพราะ
.
3.4 ควรเลื อ กใชอิ น ดิ เ คเตอร…………………ในการไทเทรตกรดกั บ เบสจึ ง จะไดจุ ด ยุ ติ
ใกลเคียงกับจุดสมมูลมากที่สุด
3.5 การหาปริ ม าณของสารละลายที่ ต องการทราบความเขมขนสามารถหาไดจาก
ความสัมพันธ..........................
4. ครู ใหความรู ตอไปวาในการไทเทรตจําเปนตองเลื อกใชอิน ดิเคเตอรที่เหมาะสม โดยมี
หลักการดังนี้
4.1 เลื อกอิ น ดิ เ คเตอรที่ มีช วง pH ของการเปลี่ย นสีตรงกับ หรือใกลเคีย งกับ pH ของ
สารละลายของผลิตภัณฑ
4.2 พิจารณาจากกราฟของการไทเทรตกรด-เบส โดยดูชวงการเปลี่ยน pH ตรงสวนที่ชัน
ที่สุดวามีคาเทาใด แลวเลือกอินดิเคเตอรที่เปลี่ยนสีในชวง pH นั้น
5. ครูใหนักเรียนรวมกันพิจารณากราฟรูป 8.13 ในหนังสือเรียน ซึ่งเปนกราฟของการไทเทรต
CH3COOH ดวยสารละลาย NaOH ซึ่งจากกราฟตรงสวนที่ชัน ที่สุดทีคา pH 6-11 อิ น ดิ เ คเตอร
เหมาะสมสําหรับการไทเทรตกรดออน-เบสแก จะตองเปนดินดิเคเตอรที่เปลี่ยนสีในชวง pH 6-11
ไดแก
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- เมทิลเรด
เปลี่ยนสีในชวง pH 4.2-6.3
- โบรโมไทมอลบลู
เปลี่ยนสีในชวง pH 6.0-7.6
- ไทมอลบลู
เปลี่ยนสีในชวง pH 8.0-9.6
- ฟนอลฟทาลีน
เปลี่ยนสีในชวง pH 8.3-10.0
ขั้นขยายความร
1. ครูถามนักเรียนวา จะนําความรูที่ไดจากการไทเทรตกรด-เบส ไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางไรบาง
2. นักเรียนรวมกันอภิปราย และยกตัวอยางการหาปริมาณของกรดตาง ๆ ที่นอกเหนือจาก
การทดลองในผลิ ต ภั ณฑตาง ๆ ที่มีอยูในชีวิตประจําวัน โดยใชความรูการไทเทรต เชน การหา
ปริมาณกรดแอซีติกในน้ําสมสายชู หรือการหาปริมาณสารลดกรดชนิดตาง ๆ
5 ขั้นประเมิน
1. ครูใหนักเรียนตอบคําถามในแบบฝกหัด
2. จากนั้นใหนักเรียนเขียน exit ticket กอนออกจากหองเรียน เพื่อประเมินความรูที่นักเรียน
ไดรับ
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู เรื่อง การเลือกอินดิเคเตอรในการไทเทรตกรด-เบส
2. หนังสือเรียนวิชาเคมี 3 ของ สสวท.
3. อุปกรณการทดลอง/ใบบัน ทึกกิจกรรม/การทดลอง เรื่องการเลือกอิ นดิเ คเตอรในการ
ไทเทรตกรด-เบส
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การวัดผลประเมินผล
การวัดผล
วิ ีการวัด
ประเมินผลดาน
1. ดานความรู
1. การสรุปความคิดรวบ
ความเขาใจ
ยอด
2. วัดจากการตรวจใบ
บันทึกกิจกรรม/การ
ทดลอง
2. ดานทักษะ
สังเกตจากการปฏิบัติการ
กระบวนการ
ทดลอง
3. ดาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค

เครื่องมือวัด
1. การสรุปความคิด
รวบยอด
2. บันทึกกิจกรรม/
การทดลอง

เก

การผาน

1. ทําไดถูกตองรอยละ 70
ขึ้นไป
2. ทําถูกตองรอยละ 60
ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดคะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป
การทํางาน/ทดลอง

การสังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม ไดคะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป
ความสนใจ และตั้งใจ ความสนใจและตั้งใจ
เรียน
เรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนร
ผูบันทึก นางสาวอารซีซะ ดินอะ วันที่บันทึก ...................................................................................
1. การดําเนินการจัดการเรียนรู
( ) เปนไปตามแผน
( ) ไม เปนไปตามแผน
2. บรรยากาศระหวางการเรียน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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3. สรุปผลการจัดการเรียนรู
จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมิน .................. คน คิดเปนรอยละ .................................
จํานวนนักเรียนที่ไมผาน การประเมิน ................ คนคิดเปนรอยละ .................................
4. ปญหาที่พบในการจัดการเรียนรู
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรูครั้งตอไป
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. แนวทางการแกไขนักเรียนที่ไมผานการประเมิน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูบันทึก
(นางสาวอารซีซะ ดินอะ)
ความคิดเห็นของผูนิเทศ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูนิเทศ
( ............................................. )
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ภาคผนวก ค
แบบบันทึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยใชแผนผังตัวย
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1 สมมติ านการทดลอง:

2 ตัวแปรที่ศึกษา:
ตัวแปรตน คือ
...............................................
ตัวแปรตาม คือ
...............................................
ตัวแปรควบคุม ไดแก
...............................................
........
3 ออกแบบการทดลอง เขียน

6 สรุปผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง (สรุปและ
ใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการ
อธิบาย)
5 แปลความหมายขอมล
(เขียนบรรยายผลการทดลองที่
เกิดขึ้น):
4 บันทึกผลการทดลอง (ตาราง
หรือกราฟ)
แสดงขั้นตอนในการทดลอง

ภาพที่ ค 1 แบบบันทึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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เก

ภาคผนวก ง
การวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยใชแผนผังตัวย
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ตารางที่ ง 1 เก การวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยใชแผนผังตัวย
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
4
ขั้นบร าการ
1. ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน
ตั้งสมมติฐาน
ชัดเจนสอดคลอง
กับเนื้อหา และ
สามารถ
ตรวจสอบได
2. ทักษะการ
กําหนดตัวแปร
กําหนดและควบคุม ตนและตัวแปร
ตัวแปร
ตามไดถูกตอง
และสอดคลอง
กับสมมติฐาน
และระบุตัวแปร
ควบคุมไดอยาง
สมบูรณ
3. ทักษะการ
ออกแบบและ
ออกแบบและวาง วางแผนการ
แผนการทดลอง
ทดลองได
สมบูรณและ
สอดคลองกับ
การทดสอบ
สมมติฐาน และ
เลือกใชอุปกรณ
วิทยาศาสตรได
เหมาะสม

ระดับคะแนน
3

2

1

ตั้งสมมติฐานไม
ชัดเจน แต
สอดคลองกับ
เนื้อหา และ
สามารถ
ตรวจสอบได
กําหนดตัวแปร
ตนและตัวแปร
ตามไดถูกตอง
และสอดคลอง
กับสมมติฐาน
แตระบุตัวแปร
ควบคุมไม
สมบูรณ
ออกแบบและ
วางแผนการ
ทดลองได
สอดคลองกับ
การทดสอบ
สมมติฐาน แต
ยังไมสมบูรณ
เลือกใชอุปกรณ
วิทยาศาสตรได
เหมาะสม

ตั้งสมมติฐาน
ไมชัดเจน
ไมสอดคลองกับ
เนื้อหา
แตสามารถ
ตรวจสอบได
กําหนดตัวแปร
ตนและตัวแปร
ตามไดถูกตอง
และสอดคลอง
กับสมมติฐาน
แตระบุตัวแปร
ควบคุม
ไมถูกตอง
ออกแบบและ
วางแผนการ
ทดลองได
สอดคลองกับ
การทดสอบ
สมมติฐาน แต
ยังไมสมบูรณ
และเลือกใช
อุปกรณ
วิทยาศาสตรไม
เหมาะสม

ตั้งสมมติฐาน
ไมชัดเจน
ไมสอดคลองกับ
เนื้อหา และ
ไมสามารถ
ตรวจสอบได
กําหนดตัวแปร
ตนหรือตัวแปร
ตามอยางใด
อยางหนึ่งได
ถูกตอง แตยัง
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
ออกแบบและ
วางแผนการ
ทดลองไม
สอดคลองกับ
การทดสอบ
สมมติฐาน

142
ตารางที่ ง 1 เก การวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยใชแผนผังตัวย ตอ
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ขั้นบร าการ
4 ทักษะการ
ออกแบบตาราง
และบันทึกผลการ
ทดลอง

ระดับคะแนน
4

3

ออกแบบตาราง
และบันทึกผล
การทดลอง
สอดคลองกับ
การทดลองได
อยางสมบูรณ

ออกแบบตาราง
และบันทึกผล
การทดลองได
สอดคลองกับ
การทดลองแต
ไมสมบูรณ

2

ออกแบบตาราง
หรือบันทึกผล
การทดลอง
ไมสอดคลองกับ
การทดลอง
อยางใดอยาง
หนึ่ง
5. ทักษะการแปล แปลความหมาย แปลความหมาย แปลความหมาย
ความหมายขอมูล ขอมูลหรือ
ขอมูลหรือ
ขอมูลหรือ
บรรยายลักษณะ บรรยาย
บรรยาย
ขอมูลไดถูกตอง ลักษณะขอมูล ลักษณะขอมูล
ครบถวน ชัดเจน ไดถูกตอง
ไดถูกตอง
และรัดกุม
ครบถวน แตไม บางสวน
ชัดเจนรัดกุม
6. ทักษะการ
ลงขอสรุปและ ลงขอสรุปและ ลงขอสรุปหรือ
สรุปผลการทดลอง อภิปรายผล
อภิปรายผล
อภิปรายผล
และอภิปรายผล
สอดคลองกับ
สอดคลองกับ สอดคลองกับ
การทดลอง
ขอมูล และ
ขอมูล แตไม
ขอมูลแต
ไมครอบคลุม
ครอบคลุม
ครอบคลุม
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา

1
ออกแบบตาราง
และบันทึกผล
การทดลอง
ไมสอดคลองกับ
การทดลอง

แปลความหมาย
ขอมูลหรือ
บรรยาย
ลักษณะขอมูล
ไมถูกตอง

ลงขอสรุปและ
อภิปรายผล
ไมสอดคลองกับ
ขอมูลและ
ไมครอบคลุม
เนื้อหา
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรเรื่อง การไทเทรต
กรด-เบส ดวยชุดทดลองการไทเทรตอยางงายแบบยอสวนและตนทุนต่ํา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองวาง
1. เพศ
( )ชาย
( ) หญิง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ ใชเพื่อสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ในรายวิชา เคมี 3 รหัสวิชา ว32223 กรุณาตอบ
แบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ โดยให
นั กเรี ย นทํ า เครื่ องหมาย ลงในชองระดับ ความคิดเห็น ของนักเรีย นเพีย งชองเดีย ว/คําถาม
เทานั้น
ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอนักเรียน โปรดพิจารณาคําตอบที่
นักเรียนใหขอมูล ใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
โดยเลือก
1 หมายถึงความพึงพอใจ นอยที่สุด
2 หมายถึงความพึงพอใจ นอย
3 หมายถึงความพึงพอใจ ปานกลาง
4 หมายถึงความพึงพอใจ มาก
5 หมายถึงความพึงพอใจ มากที่สุด
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รายการ
สวนที่ 1 ดานการสอน
1. ครูผูสอนอธิบายวัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนไดชัดเจน
2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และ
กันในระหวางเรียน
4. ครูผูสอนใหความสนใจตอบคําถามแกนักเรียนเมื่อมีขอสงสัย
สวนที่ 2 กิจกรรมการทดลอง
5. การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงายมีความนาสนใจ
6. การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงายสามารถทําไดงาย
7. การทดลองทําใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการไทเทรต
กรด-เบสมากขึ้น
8. อุปกรณการทดลองชุดไทเทรตอยางงายมีจาํ นวนเพียงพอกับ
นักเรียน
9. การทดลองดวยชุดไทเทรตอยางงาย สงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยชวยกระตุนการคิดอยางมีเหตุผล
10 ในการทดลอง นักเรียนคิดวา นักเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
ทักษะปฏิบตั ิการทดลองทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
11. ในระหวางทีท่ ําการทดลอง ผูเรียนไดมีการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นระหวางเพื่อนในกลุมและเรียนรูการทํางานเปนทีม
12. การทดลองนีน้ ักเรียนรูสึกมีแรงจูงใจที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร
มากขึ้น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่องการไทเทรต กรด-เบส
ประกอบดวยผูเชีย่ วชาญจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางพนิดา วิทยะพงศ

ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

2. นางวรรณี ปรางสุวรรณ

ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

3. นายทวี มุสิกะ

ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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ตารางที่ ช 1 แบบประเมินความสอดคลอง
จุดประสงค

ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนร
ขอสอบ

บอกความหมายของการ 1. การไทเทรตสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณนั้น
ไทเทรต สารละลาย
หมายถึงวิธีการหาปริมาณของสารชนิดหนึ่งที่ไมทราบ
มาตรฐาน และจุดสมมูลได ความเขมขน โดยทําปฏิกริ ิยากับสารละลายที่ทราบความ
เขมขนและวัดปริมาตรของสารละลายทั้งสองชนิดที่ทํา
ปฏิกิริยาพอดีกัน ซึ่งสารละลายมาตรฐานนั้นหมายถึงสาร
ใด และภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทําปฏิกิริยาพอดีกัน
เรียกวาอะไร ตามลําดับ (วัดความจํา)
ก. สารที่ทราบความเขมขน จุดยุติ
ข. สารที่ไมทราบความเขมขน จุดยุติ
ค สารที่ทราบความเขมขน จุดสมมล
ง. สารที่ไมทราบความเขมขน จุดสมมูล
เหตุผล: (วัดความจํา)
ก. สารละลายมาตรฐาน คือ สารที่ทราบความเขมขน
แนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทําปฏิกิริยาพอดี
กัน เรียกวาจุดยุติ
ข. สารละลายมาตรฐาน คือ สารที่ไมทราบความ
เขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทําปฏิกิริยา
พอดีกัน เรียกวา จุดยุติ
ค สารละลายมาตร าน คือ สารที่ทราบความ
เขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทํา
ป ิกิริยาพอดีกัน เรียกวา จุดสมมล
ง. สารละลายมาตรฐาน คือ สารที่ไมทราบความ
เขมขนแนนอน ภาวะที่สารละลายทั้งสองชนิดทําปฏิกิริยา
พอดีกัน เรียกวา จุดสมมูล

ระดับการพิจาร า
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ตารางที่ ช 1 แบบประเมินความสอดคลอง
ตอ

ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนร

จุดประสงค

ขอสอบ

ทําการไทเทรต
เพื่อหาจุดยุติ
และจุดสมมูลได

2. การไทเทรตขอใดใหจุดยุติใกลเคียงกับจุดสมมูลมากที่สุด (วัด
การวิเคราะห)
ขอ

สาร 1

สาร 2

อินดิเคเตอร

ก.
ข.
ค.
ง

HCl
NH4Cl
NaHS
HClO4

NaHCO3
Ca(OH) 2
NaOH
NH3

ฟนอลฟทาลีน
เมทิลเรด
ฟนอลเรด
ไทมอลบล

ระดับการพิจาร า
1
-1

ชวง pH
อินดิเคเตอรเปลี่ยนสี
8.3 - 10.4
4.4 - 6.0
6.7 - 8.3
12 - 29

เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก. การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีในชวง pH เทากับ 7
ข. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีในชวง pH มากกวา 7
ค. การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีในชวง pH นอยกวา 7
ง. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีในชวง pH นอยกวา 7
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ตารางที่ ช 1 แบบประเมินความสอดคลอง
ตอ

ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนร

จุดประสงค

ขอสอบ

ทําการไทเทรต
เพื่อหาจุดยุติ
และจุดสมมูลได

3. ในการไทเทรตระหวางสารละลายเบสออนกับกรดแกชนิดหนึ่ง
โดยใชกรดแกเปนไทแทรนต คา pH ของสารละลายผสมกอนจุด
สมมูลกับหลังจุดสมมูลตรงกับขอใด (วัดความเขาใจ)
กรดแก

เบสออน

ก คา pH กอนจุดสมมลมากกวา pH หลังจุดสมมล
ข. คา pH กอนจุดสมมูลนอยกวา pH หลังจุดสมมูล
ค. คา pH กอนจุดสมมูลและหลังจุดสมมูลมีคาเทากัน
ง. คา pH กอนจุดสมมูลอาจมากกวาหรือนอยกวา pH หลังจุด
สมมูลก็ไดขึ้นกับปริมาตรของไทแทรนต
เหตุ ผ ล: (วั ด ความเขาใจ) กรดแกเปนไทแทรนต เบสออนอยูใน
ภาชนะรองรับ
ก กอนจุ ดสมมลจะมี เ บสเหลือ หลั ง จุ ด สมมลจะมีกรดแก
เหลือ ดังนั้นสารละลายผสมมีคา pH กอนจุดสมมลมากกวา pH
หลังจุดสมมล
ข. กอนจุดสมมูลจะมีเบสเหลือ หลังจุดสมมูลจะมีกรดแกเหลือ
ดังนั้นสารละลายผสมมีคา pH กอนจุดสมมูลนอยกวา pH หลังจุด
สมมูล
ค. กอนจุดสมมูลจะมีกรดแกเหลือ หลังจุดสมมูลจะมีเบสเหลือ
ดังนั้นสารละลายผสมมีคา pH กอนจุดสมมูลมากกวา pH หลังจุด
สมมูล
ง. กอนจุดสมมูลจะมีกรดแกเหลือ หลังจุดสมมูลจะมีกรดเบส
เหลื อ ดั ง นั้ น สารละลายผสมมีค า pH กอนจุ ด สมมู ล และหลั งจุด
สมมูลมีคาเทากัน

ระดับการพิจาร า
1
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ตารางที่ ช 1 แบบประเมินความสอดคลอง
ตอ

ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนร

จุดประสงค

ขอสอบ

ทําการไทเทรต
เพื่อหาจุดยุติ
และจุดสมมูลได

4. ถานักเรียนทําการไทเทรตสารละลายเบสออน CH3NH2 กับกรด
แก HBr นั ก เรี ย นควรใชสารใดเปนไทแทรนต และคา pH ของ
สารละลายที่จุดสมมูล มีคาเทาไหร (วัดความเขาใจ)
ก. HBr มี pH มากกวา 7
ข. HBr มี pH นอยกวา 7
ค. CH3NH2 มี pH มากกวา 7
ง. CH3NH2 มี pH นอยกวา 7
เหตุผล:
ก. ในการไทเทรตควรใชกรดแกเปนไทแทรนต ผลิตภัณฑที่ได
คือ CH3NH3Br และน้ํา ซึ่งสารละลายมีสมบัติเปนเบส
ข ในการไทเทรตควรใชกรดแกเปนไทแทรนต ผลิตภั ที่
ไดคือ CH3NH3Br และน้ํา ึ่งสารละลายมีสมบัติเปนกรด
ค. ในการไทเทรตควรใชเบสออนเปนไทแทรนต ผลิตภัณฑที่ได
คือ CH3NH3Br และน้ํา ซึ่งสารละลายมีสมบัติเปนเบส
ง. ในการไทเทรตควรใชเบสออนเปนไทแทรนต ผลิตภัณฑที่ได
คือ CH3NH3Br และน้ํา ซึ่งสารละลายมีสมบัติเปนกรด

ระดับการพิจาร า
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ตารางที่ ช 1 แบบประเมินความสอดคลอง
ตอ
จุดประสงค

ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนร
ขอสอบ

ทําการไทเทรต 5. นักเรียนกลุมที่ 1 ไดทําการทดลองการไทเทรตระหวาง สารละลาย
เพื่อหาจุดยุติและ HCl เขมขน 0.20 mol/dm3 ปริ ม าตร 50.00 cm3 กั บ สารละลาย
จุดสมมูลได
NaOH เขมขน 0.20 mol/dm3 เปนไทแทรนต สวนนักเรียนกลุมที่ 2
ทําการทดลองทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 แตความเขมขนของสารละลาย
ทั้งสองชนิด เปน 0.020 mol/dm3
I. กอนจุ ด สมมู ล : ที่ ป ริ ม าตรสารละลาย NaOH ที่ ใ ชเทากั น
สารละลายผสมของนักเรียนกลุมที่ 1 จะมี pH มากกวากลุมที่ 2
II. ที่จุดสมมูล: นักเรียนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จะใชปริมาตรของ
NaOH เทากัน และสารละลายผสมมีคา pH เทากับ 7
III. หลั ง จุ ด สมมู ล : ที่ ป ริ ม าตรสารละลาย NaOH ที่ ใ ชเทากั น
สารละลายผสมของนักเรียนกลุมที่ 1 จะมี pH มากกวากลุมที่ 2
ขอใดถูกตอง(วัดการวิเคราะห)
ก. ขอ I เทานั้น
ข. ขอ I และ II
ค ขอ II และ III
ง. ขอ III เทานั้น
เหตุผล: (วัดความเขาใจ) เปนการไทเทรตกรดแกกับเบสแก
ก.
I. กอนจุ ด สมมู ล : มี ก รดเหลื อ กลุ มที่ 1 ใชความเขมขน กรด
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH มากกวากลุมที่ 2
II. ที่จุดสมมูล: pH มากกวา 7 ไมวาจะใชความเขมขนของกรด
และเบสเทาใดก็ตาม
III. หลังจุดสมมูล: มีเบสแกเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขนเบส
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH นอยกวากลุมที่ 2
ข.
I. กอนจุดสมมูล: มีกรดเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขนกรด
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH มากกวากลุมที่ 2
II. ที่จุดสมมูล: pH เทากับ 7 ไมวาจะใชความเขมขนของกรดและ
เบสเทาใดก็ตาม
III. หลังจุดสมมูล: มีเบสแกเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขนเบส
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH นอยกวากลุมที่ 2
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ค
I กอนจุดสมมล: มีกรดเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขนกรด
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH นอยกวากลุมที่ 2
ที่จุดสมมล: pH เทากับ 7 ไมวาจะใชความเขมขนของ
กรดและเบสเทาใดกตาม
หลังจุดสมมล: มีเบสแกเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขน
เบสมากกวา สารละลายผสมจึงมี pH มากกวากลุมที่ 2
ง.
I. กอนจุดสมมูล: มีกรดเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขนกรด
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH นอยกวากลุมที่ 2
II. ที่จุดสมมูล: pH มากกวา 7 ไมวาจะใชความเขมขนของกรด
และเบสเทาใดก็ตาม
III. หลังจุดสมมูล: มีเบสแกเหลือ กลุมที่ 1 ใชความเขมขนเบส
มากกวา สารละลายผสมจึงมี pH มากกวากลุมที่ 2
ทํานายคา pH 6. โบรโมไทมอลบลูมีชวงการเปลี่ยนสีที่ pH 6.0 – 7.6 จากสีเหลือง
ของสารละลาย เปนน้ําเงิน เมื่อหยดโบรโมไทมอลบลูลงในสารละลาย A ที่มี pH=7
โดยประมาณ
สารละลายจะมีสีอะไร (วัดความเขาใจ)
จากการไทเทรต
ก เขียว
กรด-เบสแตละคู
ข. น้ําเงิน
ที่กําหนดให
ค. เหลือง
ง. สรุปไมได
เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อมี pH ระหวาง ข. สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อมี pH ระหวาง 6.07.6
ค. สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีนา้ํ เงิน เมื่อมี pH มากกวา
หรือเทากับ 7.6
ง. สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง เมื่อมี pH นอยกวา
หรือเทากับ 7.6
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ทํานายคา pH 7. ในการไทเทรตระหวางสารละลายกรดแอซีติก และสารละลาย
ของสารละลาย โซเดียมไ ดรอกไซดเมื่อถึงจุดยุติจะไดสารละลายซึ่ง pH เทากับ
โดยประมาณ
เทาใด (วัดการวิเคราะห)
จากการไทเทรต
ก. เทากับ 7
กรด-เบสแตละคู
ข มากกวา 7
ที่กําหนดให
ค. นอยกวา 7
ง. นอยกวาหรือเทากับ 7
เหตุ ผ ล: การไทเทรตระหวางสารทั้ ง สอง จะไดผลิ ต ภั ณ ฑคื อ
(วัดความเขาใจ)
ก. CH3COONa และน้ํ า ซึ่ ง สารละลาย CH3COONa มี ส มบั ติ
เปนกลาง เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH เทากับ 7
ข CH3COONa และน้ํา ึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติ
เปนเบส เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH มากกวา 7
ค. CH3COONa และน้ํ า ซึ่ ง สารละลาย CH3COONa มี ส มบั ติ
เปนกรด เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH นอยกวา 7
ง. CH3COONa และน้ําซึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติเปน
กลาง เมื่อถึงจุดยุติจึงมี pH นอยกวาหรือเทากับ 7
ทํานายคา pH 8. เมื่อผสมสารละลาย HCl 0.10 mol/dm3 ปริมาตร 25.00 cm3
ของสารละลาย กั บ สารละลาย Na H 0.10 mol/dm3 ปริ ม าตร 20.00 cm3 เขา
โดยประมาณ
ดวยกันสารละลายผสมจะมีคา pH เปนอยางไร (วัดการวิเคราะห)
จากการไทเทรต
ก. pH เทากับ 7
กรด-เบสแตละคู
ข. pH มากกวา 7
ที่กําหนดให
ค pH นอยกวา 7
ง. ยังสรุปไมได
เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก. เมื่อมีปริมาณกรดเทากับเบส สารละลายผสมจึงเปนกรด จึง
มี pH เทากับ 7
ข. เมื่อมีปริมาณกรดนอยกวา สารละลายผสมจึงเปนเบส จึงมี
pH มากกวา 7
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ค เมื่อมีปริมา กรดมากกวา สารละลายผสมจึงเปนกรด จึง
มี pH นอยกวา 7
ง. ไมสามารถสรุปคา pH ได
คํานวณหา
9. ในการไทเทรตกรดเบสไดบรรจุ ไทแทรนต แลวปรับปริมาตร
ปริมาณกรดหรือ เริ่มตนดังรูป ก. หลังจากไขไทแทรนตลงไปจนถึงสเกลบนบิวเรตตดัง
เบสที่ทํา
รูป ข. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตเปนเทาใด (วัดความเขาใจ)
ปฏิกิริยาพอดีกัน
โดยใชขอมูลจาก
การไทเทรตได
ก. 1.00 cm3
ข. 9.40 cm3
3
ค
ง. 10.40 cm3
เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดูไดจากสเกลลปริมาตรสาร
ละลายเริ่มตน
ข. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดูไดจากสเกลลปริมาตรสาร
ละลายสุดทาย
ค ปริ ม าตรที่ ใ ชในการไทเทรตดไดจากสเกลลปริ ม าตร
สารละลายสุดทายลบดวยสเกลลปริมาตรสารละลายเริ่มตน
ง. ปริมาตรที่ใชในการไทเทรตดูไดจากสเกลลปริมาตร
สารละลายสุดทายบวกดวยสเกลลปริมาตรสารละลายเริ่มตน
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คํานวณหา
ปริมาณกรดหรือ
เบสที่ทํา
ปฏิกิริยาพอดีกัน
โดยใชขอมูลจาก
การไทเทรตได

10. ตองใชสารละลาย HCl เขมขน 0.10 mol/dm3 ปริมาตรเทาใด
จึงจะทําใหปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายเบสออน NH3 เขมขน 0.10
mol/dm3 ปริมาตร 25.00 cm3 และสารละลายผสมที่ไดมีสมบัติ
กรด-เบส อยางไร (วัดการวิเคราะห)
ก. 25.00 cm3, เบส
3
, กรด
ข
3
ค. 50.00 cm , เบส
ง. 50.00 cm3, กรด
เหตุผล: อัตราสวนโดยโมลของ HCl และ NH3 ที่ทําปฏิกิริยาพอดี
กันเปนอัตราสวนเทากับ (วัดการวิเคราะห)
ก. 1:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ 25.00 cm3 ผลิตภัณฑที่ได
คือ NH4Cl ทําใหไดสารละลายผสมมี pH มากกวา 7
3
ผลิตภั ที่
ข 1:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ
ไดคือ NH4Cl ทําใหไดสารละลายผสมมี pH นอยกวา 7
ค. 2:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ 50.00 cm3 ผลิตภัณฑที่ได
คือ NH4Cl ทําใหไดสารละลายผสมมี pH มากกวา 7
ง. 2:1 จึงใชปริมาตร HCl เทากับ 50.00 cm ผลิตภัณฑที่ได
คือ NH4Cl ทําใหไดสารละลายผสมมี pH นอยกวา 7
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คํานวณหา
11. ในการไทเทรตกรดเบส ไดปริมาตรไทแทรนตที่ใชจุดยุติ
ปริมาณกรดหรือ
เบสที่ทํา
ครั้งที่
ปริมาตรไทแทรนต (cm3)
ปฏิกิริยาพอดีกัน
1
10.40
โดยใชขอมูลจาก
2
9.95
การไทเทรตได
3
9.90
ดังนี้ (วัดความเขาใจ)
จากขอมูล ควรรายงานปริมาตรไทแทรนตที่ใช ดังขอใด
ก. ครั้งที่ 3
ข. เฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง
ค. เฉลี่ยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ง เฉลี่ยครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก. รายงานผลจากขอมูลครั้งสุดทาย
ข. รายงานผลจากการรวมขอมูลทั้งหมดแลวนํามาเฉลี่ย
ตามจํานวนครั้งที่ทดลอง
ค. ครั้งที่ 3 ขอมูลที่ไดมีคานอยเกินไป ดังนั้นการรายงานผลจึง
ควรเฉลี่ยจากครั้งที่ 1 และ 2 เทานั้น
3
ง ครั้งที่ 1 ขอมลที่ไดตางจากครั้งอื่นเกิน
การรายงานผลจึงควรเฉลี่ยจากครั้งที่ 2 และ 3
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หาจุดสมมูลคา
pH และ
ปริมาตรของ
สารละลายกรด
หรือเบส ณ จุด
สมมูลกราฟของ
การไทเทรตที่
กําหนดใหได

12. ขอใดเปรียบเทียบกราฟไทเทรชันของ
(1) ระบบกรดออนกับเบสแก
(2) ระบบกรดแกกับเบสแกไดถูกตอง เมื่อใชเบสแกเปน
ไทแทรนต (วัดการวิเคราะห)
ก. ทีจ่ ุดเริ่มตน คา pH ของ (1) นอยกวา ข ที่ความเขมขนของ
กรดเทากัน
ข. หลังจุดสมมูล คา pH ของสารละลายผสมใน (2)
จะเปลี่ยนไปมากกวา (1)
ค. กอนจุดสมมูล เมื่อเริ่มไทเทรตคา pH ของสารผสมใน (1)
จะเปลี่ยนชากวา (2)
ง กอนถึงจุดสมมลและหลังจุดสมมล คา pH ของสารละลาย
ผสมใน
จะเปลี่ยนไปมากกวา
เหตุผล: เปนไปดังกราฟไทเทรชันดังตอไปนี้ (วัดความเขาใจ)
ก

(1)

(2)
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(1)

(2)
ง.

(1)

(2)
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หาจุดสมมูลคา คําชี้แจง ขอมูลตอไปนี้ประกอบการตอบคําถามขอ 13- 14
pH และ
กราฟของการไทเทรตระหวางสารละลายของเบสชนิดหนึ่ง กับ
ปริมาตรของ
สารละลาย HCl เปนดังรูป
สารละลายกรด
หรือเบส ณ จุด
สมมูลกราฟของ
การไทเทรตที่
กําหนดใหได
ปริมาตรสารละลาย HCl ที่เติม
13. คา pH ที่จุดสมมูลของการไทเทรตดังกราฟ มีคาเทากับเทาไหร
(วัดความจํา)
ก. 2
ข. 4
ค 6
ง. 10
เหตุผล: (วัดความจํา)
ก. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสแก จะมี pH ที่จุดสมมูล
เทากับ 7
ข. การไทเทรตของระบบกรดออน-เบสแก จะมี pH ที่จุดสมมูล
มากกวา 7
ค. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน จะมี pH ที่ จุ ด
สมมล นอยกวา 7
ง. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน จะมี pH ที่จุดสมมูล
มากกวา 7
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หาจุดสมมูลคา
pH และ
ปริมาตรของ
สารละลายกรด
หรือเบส ณ จุด
สมมูลกราฟของ
การไทเทรตที่
กําหนดใหได

14. ในการไทเทรตสารละลายเบสชนิดหนึ่งดวยสารละลาย HCl ดัง
กราฟ จะเลือกใชอินดิเคเตอรชนิดใด จึงจะบอกจุดยุติไดใกลเคียง
กับจุดสมมูล (วัดความเขาใจ)
ขอ อินดิเคเตอร
ชวง pH
การเปลีย่ นสี
ก.
A
6.0 - 7.6
เหลือง - น้ําเงิน
ข.
B
8.3 - 10.4
ไมมีสี - ชมพู
ค.
C
6.7 - 8.3
เหลือง - แดง
44 - 62
แดง - เหลือง
ง
D
เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูลเทากับ 7
ข. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสแก อินดิเคเตอรเปลี่ยนสี
ใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูลนอยกวา 7
ค. การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูลมากกวา 7
ง การไทเทรตของระบบกรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรเปลี่ยน
สีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมลนอยกวา 7
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เลือกอินดิเค
เตอรที่เหมาะสม
สําหรับการ
ไทเทรตกรด –
เบส แตละคูที่
กําหนดใหและ
บอกเหตุผลได

15. อินดิเคเตอรตัวไหนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการไทเทรตระหวาง
กรด HNO2 ( Ka = 5.1 × 10-4 ) กั บ สารละลาย NaOH เขมขน
0.10 โมล/ลิตร (การนําไปใช)
ก. เมทิลเรด ซึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง 4.4 6.2
ข ไทมอลบล ึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง
8 -9 6
ค. เมทิลออเรนจ ซึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง
3.1 - 4.4
ง. โบรโมไทมอลบลู ซึ่งเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ระหวาง
6.0 - 7.6
เหตุผล: การไทเทรตระหวาสารทัง้ สองเปนการไทเทรตระบบ (การ
นําไปใช)
ก. กรดแก-เบสแก อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวงการ
เปลี่ยนแปลงสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูล นั่นคือนอยกวา 7
ข กรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวง
การเปลี่ยนแปลงสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมล นัน่ คือ เทากับ 7
ค. กรดแก-เบสออน อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวง
การเปลี่ยนแปลงสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูล นั่นคือนอยกวา 7
ง. กรดออน-เบสแก อินดิเคเตอรที่เหมาะสมควรมีชวง
การเปลีย่ นแปลงสีใกลเคียงกับ pH ที่จุดสมมูล นั่นคือมากกวา 7
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เลือกอินดิเค
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16. ถาหยดฟนอลฟทาลีนลงในสารละลาย A จะไดสีชมพู แตถา
หยดลงในสารละลาย B จะไมมีสี แสดงวาอยางไร (ชวง pH ของ
ฟนอลฟทาลีน = 8.3 - 10.0 เปลี่ยนจากไมมีสีเปนสีชมพู ) (วัดการ
วิเคราะห)
ก. A เปนเบส B เปนกรด
ข. A เปนกรด B เปนเบส
ค A และ B ทําป ิกิริยาสะเทินกัน
ง. pH ของสารละลาย A และสารละลาย B ไมเทากัน
เหตุผล: (วัดความเขาใจ)
ก. A เปนเบส เพราะ สารละลายเปลี่ยนสีที่ pH 10.0
แต B เปนกรด เพราะ สารละลายไมมีสีที่ pH 8.3
ข. A เปนกรด เพราะ สารละลายเปลี่ยนสีที่ pH 10.0
แต B เปนเบส เพราะ สารละลายไมมีสีที่ pH 8.3
ค A เปนเบส เพราะ สารละลายเปลี่ยนสีที่ pH
แต B มี pH ต่ํากวา A เพราะ สารละลายไมมีสีที่pH
ง. A เปนเบส เพราะ สารละลายเปลี่ยนสีที่ pH 10.0
แต B มี pH สูงกวา A เพราะ สารละลายไมมีสีที่pH 8.3

ระดับการพิจาร า
1
-1

166
ตารางที่ ช 1 แบบประเมินความสอดคลอง
ตอ
จุดประสงค

ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนร
ขอสอบ

เลือกอินดิเค
คําชี้แจง ขอมูลตอไปนี้ใชประกอบการตอบคําถามขอ 17-18
เตอรที่เหมาะสม
อินดิเคเตอร
เปลี่ยนสีเมื่อสารละลายมี pH ระหวาง
สําหรับการ
เมทิลออเรนจ
3.1 - 4.4
ไทเทรตกรด –
โบรโมครีซอลกรีน
3.8 - 5.4
เบส แตละคูที่
เมทิลเรด
4.4 - 6.2
กําหนดใหและ
8.3 - 10.0
ฟนอลฟทาลีน
บอกเหตุผลได 17. ในการไทเทรตระหวางสารละลายกรดแอซีติก และสารละลาย
โซเดียมไ ดรอกไซด ควรเลือกใชอินดิเคเตอรใด (การนําไปใช)
ก. เมทิล เรด
ข. เมทิล ออเรนจ
ค นอล ทาลีน
ง. โบรโมครีซอลกรีน
เหตุผล: การไทเทรตระหวางสารทั้งสอง จะไดผลิตภัณฑคือ
CH3COONa และน้ํา ซึ่งสารละลาย CH3COONa มีสมบัติ
(วัดความเขาใจ)
ก. สมบัตเิ ปนกลางอินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH เทากับ 7
ข. สมบัติเปนเบสอินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH มากกวา 7
ค สมบัตเิ ปนกรดอินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH มากกวา 7
ง. สมบัตเิ ปนเบสอินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง pH นอยกวา 7
เลือกอินดิเค
18. เมื่ อ เติ ม ฟนอลฟทาลี น ลงในสารละลายชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี pH
เตอรที่เหมาะสม เทากับ 7.8 ปรากฏเปนสีอะไร (วัดความจํา)
สําหรับการ
ก. ไมมีสี
ไทเทรตกรด –
ข สีแดง
เบส แตละคูที่
ค. สีน้ําเงิน
กําหนดใหและ
ง. สีบานเย็น
บอกเหตุผลได เหตุผล: (วัดความจํา)
ก. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรฟนอลฟทาลีนเปลี่ยนจาก
สีแดงเปนไมมีสีที่ pH 8.3 - 10.0
ข การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร นอล ทาลีนเปลี่ยนจาก
ไมมีสีเปนสีชมพออนที่ pH 8 3 -
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ค. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรฟนอลฟทาลีนเปลี่ยนจากสีน้ํา
เงินเปนสีชมพูออนที่ pH 8.3 - 10.0
ง. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรฟนอลฟทาลีนเปลี่ยนจากปนสี
บานเย็นเปนไมมีสีที่ pH 8.3 - 10.0
นําหลักการ
ไทเทรตกรดเบสไปใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

19. ในการหาปริมาณของกรดแอซีติกในน้ําสมสายชูแท โดยนํามา
ไทเทรตกับสารละลาย NaOH 0.1 mol/dm3 pH ที่จุดสมมูล = 8.7
การจะหาความเขมขนของกรดแอซีติกในน้ําสมสายชูแทไดถูกตอง
ควรทดลองตามขอใด (การนําไปใช)

A

B

การทดลอง

สารละลาย สารละลาย
อินดิเคเตอร
บรรจุใน A บรรจุใน B
ก
น้ําสมสายชู
NaOH
เมทิลเรด
ข
น้ําสมสายชู
NaOH
เมทิลออเรนจ
ค
NaOH
น้ําสมสายช
นอล ทาลีน
ง
NaOH
น้ําสมสายชู โบรโมไทมอลบลู
เหตุผล: (วัดความจํา)
ก. A บรรจุสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอน, B
บรรจุสารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขนอินดิเคเตอร
เปลี่ยนสีในชวง pH 6.0 – 7.6
ข. A บรรจุสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอน, B
บรรจุสารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขน อินดิเคเตอร
เปลี่ยนสีในชวง pH 8.3 - 10.0
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ค A บรรจุสารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขน,
B บรรจุ ส ารละลายมาตร านที่ ท ราบความเขมขนแนนอน
อินดิเคเตอรเปลี่ยนสีในชวง
ง. A บรรจุ ส ารละลายตัว อยางที่ ตองการหาความเขมขน, B
บรรจุสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอน อินดิเคเตอร
เปลี่ยนสีในชวง pH 8.3 - 10.0
นําหลักการ
ไทเทรตกรดเบสไปใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

20. ถานักเรียนจะทดลองเพื่อหาปริมาณเบสในยาลดกรดโดยการ
ไทเทรตดวยสารละลายกรดไ โดรคลอริก 0.10 mol/dm3 นักเรียน
จะมีวิธีการทดลองโดยบรรจุ สารละลายกรดไ โดรคลอริก ยาลด
กรด และอินดิเคเตอร ตรงตําแหนงใด ตามลําดับ (การนําไปใช)

A
B
C
ก. A, C, B
ข. A, C, C
ค C, A, A
ง. C, A, C
เหตุผล: (วัดความจํา)
ก. สารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขนบรรจุในหลอด
ฉี ด ยาแทนบิ ว เรตต สารละลายมาตรฐานที่ ท ราบความเขมขน
แนนอนและอินดิเคเตอรบรรจุในภาชนะรองรับ
ข. สารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขนและ
อินดิเคเตอรบรรจุในหลอดฉีดยาแทนบิวเรตต สารละลายมาตรฐาน
ที่ทราบความเขมขนแนนอนบรรจุในภาชนะรองรับ
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ค สารละลายมาตร านที่ทราบความเขมขนแนนอนบรรจุ
ในหลอดฉีดยาแทนบิวเรตต สารละลายตัวอยางที่ตองการหา
ความเขมขน และอินดิเคเตอรบรรจุในภาชนะรองรับ
ง. สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอนบรรจุ ใน
หลอดฉีดยาแทนบิวเรตต อินดิเคเตอรบรรจุใน three way stop
cock สารละลายตัวอยางที่ตองการหาความเขมขนบรรจุในภาชนะ
รองรับ
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(I C) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่องการไทเทรต
กรด-เบส แบบปรนัยชนิดตัวเลือก 3 ลําดับขั้น โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความเขาใจ
เรื่องการไทเทรต กรด-เบส
ขอที่ คะแนนความคิดเหนของผเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
1
10
1
1
1
11
1
1
1
12
1
1
1
13
1
1
1
14
1
1
1
15
1
1
1
16
1
0
0
17
1
1
1
18
0
0
0
19
1
1
1
20
1
1
1

รวม

IOC

ผลการพิจาร า

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
0
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
0.00
1.00
1.00

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ภาพที่ 1 การทํากิจกรรมของนักเรียน ตอ
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