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 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หัวขอที่พัฒนาในหลักสูตรนี้ คือ เคมีไฟฟา และ
สมบัติธาตุตามตารางธาตุ  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยแผนการจัดประสบการณการเรียนรูและ
บทปฏิบัติการไมโครสเกลรวม 7 บทปฏิบัติการ ในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยา     
รีดอกซ  เซลลกัลวานิก  เซลลความเขมขน  การแยกสลายดวยไฟฟา  สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ของธาตุหมูหลัก  และธาตุแทรนซิชัน  ประสิทธิภาพของหลักสูตรประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน  และพฤติกรรมผูเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรู
แบบ 5 E ดวยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่สอนโดยการบรรยายในหลักสูตร
ปกติ    กลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 33 คน และ 32 คน ตามลําดับ  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
แบบทดสอบที่ประเมินผูเรียน  4 ดาน ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ กระบวนการเสาะแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช  สวนแบบวัดทักษะการ
คิดวิเคราะหเปนแบบทดสอบที่วัดทักษะ 5 ดาน ไดแก การจําแนก การจัดหมวดหมู  การสรุป  การ
ประยุกต  การคาดการณ  พฤติกรรมของผูเรียนสังเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน การมีสวน
รวมและความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมและการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
บันทึกเทปวีดีทัศน  ผลจากงานวิจัยน้ี พบวาผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรปกติที่สอนโดยวิธีบรรยาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีพฤติกรรมในชั้นเรียนอยูในระดับดี-ดีมาก ดังนั้นอาจสรุป
ไดวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดี เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนรูวิชาเคมีสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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The objectives of this research were to develop a chemistry curriculum using micro 

scale experiments for vocational learners.  The chosen topics for the curriculum were 
electrochemistry and properties of elements in the periodic table.  It  is composes of 7 
teaching plans of  7 microscale experiments concerned with  oxidation number, redox 
reaction, galvanic cell, concentration cell, electrolysis, properties of representative elements  
and transition metals.  The effective of the curriculum was determined by comparing the 
experiment group with control group  in  the achievement test,  pre/post analytical skill tests  
and classroom behaviors observation  results.  The 3rd year students, Electricity and 
Electronic major, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok were random selected as target samples. Thirty three students were 
experiment group where as thirty two students were control group. The experiment group 
learned the indicated topics by using developed curriculum with 5 E learning process where 
the control group learned in  regular class.  The achievement test assessed learner in  4 
aspects; knowledge, comprehension, scientific inquiry process, and application,  where as  
the analytical skill test used for  5 aspects;  grouping, classification, inference, application 
and anticipation. The students behaviors in learning attention, enthusiasm, participation and 
curriculum satisfaction were recorded in an observation form and  by video tape.  The 
research result show that, the experiment group earned higher achievement test and the 
analytical skill test scores than the control group with significantly different at .01 level and 
also had higher progressive in analytical skills than the control group  with  good to very 
good classroom behaviors.  Therefore, in conclusion, the curriculum was effective and 
appropriate for teaching chemistry at vocational level.   
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ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี    ดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา 
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คําปรึกษา แนะนํา และแกไขขอบกพรอง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ณสรรค ผลโภค และ รองศาสตราจารย  
ดร.อรวรรณ  ชัยลภากุล  ที่กรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลาและใหคําแนะนําเพิ่มเติมที่ทําให
ปริญญานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ประยงค พงษทองเจริญ ที่ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา 
ตลอดเวลาที่ศึกษาในสถาบันแหงน้ี และสนับสนุนผูวิจัยในการดําเนินการวิจัยอยางดียิ่ง 

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. กานดา พูลลาภทวี  อาจารยนิรันดร  พงษพันธ  
อาจารยชวลิต รวยอาจิณ  อาจารยเสกสรรค กะชามาศ ผูทรงคุณวุฒิที่สละเวลา และกรุณาใหขอมูล
อันเปนประโยชนสําหรับการวิจัย ตลอดจนใหความอนเุคราะหในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้  กราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ใหความอนุเคราะหและให
คําปรึกษาในการวิเคราะหขอมูล กราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ที่ใหความอนุเคราะหในการใชหองปฏิบัติการ
เคมี  รวมทั้งคณาจารยของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ใหความรวมมือในการสรางเครื่องมือวิจัย การ
ทดลองใชเครื่องมือวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล 
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เปนเครื่องบูชาแดบิดามารดา ครู-อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานตามที่กลาวมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ที่มา และความสําคัญของปญหา 
 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนแรงผลักดันที่ทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษาไทยอยางเปนรูปธรรม  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ:  2545) ดังน้ันในการจัดกระบวนการเรียนรูและ
กิจกรรมควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   
ลักษณะของการจัดการเรียนรูดังกลาวเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
พ้ืนฐานที่เชื่อวาการจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญที่สุด คือ  การจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุด  แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือเปนความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ  
โดยเฉพาะดานกระบวนการเรียนรูปรากฏตามมาตรา 22 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวาผู เ รียนมีความสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และในมาตรา 24 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก 
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหคิดได  คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และเพื่อให
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูจะตอง
ประเมินตามสภาพจริง  โดยการใชวิธีการประเมินหลายวิธี ไดแก การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและ
การรวมกิจกรรม การใชแฟมสะสมผลงาน การทดสอบ การสัมภาษณ ควบคูไปกับกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสแสดงการเรียนรูไดหลายแบบ และไมวัดความสามารถของผูเรียนโดย
การทดสอบเทานั้น (นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ; และคนอื่นๆ.  2545: 2) 

รูปแบบการเรียนรูในปจจุบันจําเปนตองสรางใหผูเรียนเปนฝายรุก คือกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ ใฝรู รูจักคิดตั้งคําถามและคิดคนหาคําตอบ  ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดวิเคราะห
และหาขอสรุป  และเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนที่จะตองใหผูเรียน
ฝกฝนทักษะการคิด  ทักษะการคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธ
กับสิ่งเราและสภาพแวดลอม เปนความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการคิดเพื่อคนหาความเขาใจ
ในเรื่ อง น้ันๆ  ประสบการณ ในการเรียนรู ของผู เ รียนจะเสริมสรางให เกิดทักษะการคิด  
(Tyler. 1949: 68)                   

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิดคือการดําเนินการเรียนการสอนโดย
ผูสอนใชรูปแบบ วิธีการและเทคนิคการสอนตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเน่ืองจาก
ความคิดเดิมที่มีอยูใหเกิดความคิดที่ลึกซึ้งขึ้น ถูกตองมีเหตุผลและนาเชื่อถือมากขึ้นกวาเดิม ทักษะ



 
2 

 

การคิดโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ระดับคือทักษะพ้ืนฐาน เชน การจํา การระลึกได การบรรยาย 
ทักษะที่เปนแกนสําคัญ เชน การสังเกต  การตั้งคําถาม การขยายความ การตีความ และทักษะการ
คิดขั้นสูง ซ่ึงเปนทักษะที่เนนดานการวิเคราะห  การสังเคราะห  การประยุกตใช  การตั้งสมมติฐาน 
การรวบรวมขอมูล การพิสูจน การทดสอบ การคิดริเร่ิม การจินตนาการ เปนตน (ทิศนา แขมมณี.  
2545:142)  ดัง น้ันการจัดกิจกรรมรูปแบบหนึ่ งที่ ช วยใหผู เ รียนเ กิดทักษะการคิดไดคือ  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนคนพบความรูจากการคนควาทดลอง  
และการอภิปรายโดยใชเหตุผล ทําใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูไดดวยตนเอง โดยครูตองใชคําถาม
ชวยในการเชื่อม โยงความคิดประกอบกับการเปดโอกาสใหทําการทดลอง เปนวิธีการเสริมสรางให
ผูเรียนไดเรียนรูขอเท็จจริงและพิสูจนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร รวมถึงไดพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรดานตางๆ เชน การจัดอุปกรณการทดลอง  การใชอุปกรณการทดลอง  การสังเกต 
การวัด การเก็บขอมูล การสรุปผลขอมูล รวมถึงการไดแกปญหา และการมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2536: 1) นอกจากนี้การสอนโดยการทําการ
ทดลองทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับเน้ือหาทางทฤษฎีและทําความเขาใจกับรายละเอียดเนื้อหา
ไดงายขึ้น  ทั้งยังเปนการสงเสริมการทํางานเปนกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม และ
สรางใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันของสมาชิกในกลุม  สําหรับการจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติการ
ทดลองนั้นอาจทําได 2 แบบ คือ การทดลองแบบกําหนดแนวทาง (Structured laboratory work)  
ซ่ึงเปนการทดลองแบบที่ผูสอนกําหนดปญหา  บอกวิธีการแกปญหาไวทั้งหมด  ผูเรียนเพียงแตทํา
ตามคําชี้แจงในการปฏิบัติการทดลองเทานั้น   และการทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง 
(Unstructured laboratory work) ซ่ึงเปนการทดลองแบบที่ใหผูเรียนวางแผนและกําหนดการ
แกปญหาเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูกําหนดปญหาและดูแลใหคําแนะนํา  

การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  (Microscale)  เปนการทดลองที่ใชสารเคมีในปริมาณ
นอยในการทําการทดลองและใชอุปกรณการทดลองที่มีขนาดเล็กลง  โดยใหผลการทดลองและ
ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู เทียบเทาหรือใกล เคียงกับการทดลองในระดับมาตรฐานทั่วไป
(Standardscale)  ประโยชนของการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมีหลายดานเมื่อเทียบกับการ
ทดลองระดับมาตรฐานทั่วไปคือ 1) ดานความปลอดภัย การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลปลอดภัย
กวา เน่ืองจากการใชปริมาณสารที่นอยในการทําการทดลอง ถาเกิดปญหาขึ้น เชน การลุกไหม การ
ระเบิด ก็จะเกิดไมรุนแรงมากนัก 2) ดานคาใชจาย ประหยัดคาใชจายในการซื้อสารเคมี ปริมาณการ
ซ้ือสารเคมีและคาใชจายในการซื้ออุปกรณในการทดลองลดลง  3) ดานเวลา ทําใหประหยัดเวลา 
เวลาที่ตองใชในการเตรียมสารกอนทําการทดลอง เวลาที่ใชในการทดลอง รวมถึงการทําความ
สะอาดอุปกรณในการทดลองจะใชเวลานอยลง  4)  ดานสิ่งแวดลอม   การทดลองดวยเทคนิคไมโคร 
สเกลสงผลดีตอสิ่งแวดลอม เพราะการใชปริมาณสารที่ลดลง ทําใหของเสียที่เกิดจากการทดลองมี
ปริมาณนอยลงตามไปดวย   5) ดานการเรียนรู ทําใหสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เพราะการทํา
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล    ทําใหผูเรียนมีประสบการณในการทําการทดลองดวยตนเอง 
เกิดทักษะการคิดและสามารถแกปญหาได (ยุทธพงษ อุตแนน; รัตนา สนั่นเมือง; และ 
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วิภารัตน เชื้อชวด.  2545: 17-26) นอกจากนี้การใชอุปกรณการทดลองขนาดเล็กทําใหผูเรียนรูสึก
สนุกในการทําการทดลองมากขึ้น (Wooster.  2007: 45-47,56)   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม  ที่เปดการเรียน
การสอน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
โดยมีจุดประสงคเพ่ือผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีความรูพ้ืนฐานทางดานชาง
วิศวกรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือเปนประโยชนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยหลักสูตร ป.วช. ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรในป พ.ศ. 2543  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  
2544: 1)  เหตุผลในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรมี 2 ประการคือ ประการที่หน่ึงเพ่ือใหทันสมัยและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  และเปนการทบทวนหลักสูตรตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ประการที่สองเพื่อ
ปรับแผนการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   โครงสรางของหลักสูตร ป.วช.
แบงออกเปน 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี
กลุมวิชาวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบดวย 2 สาขาวิชาคือ ฟสิกสและเคมี  ในสาขาวิชาเคมีแบงออกเปน 
6 รายวิชา เคมี 1 - เคมี 6 วิชาละ 2 หนวยกิต    

จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเคมีของระดับ ป.วช. โดย
การสัมภาษณอาจารยผูสอนเคมีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ-
จอมเกลาพระนครเหนือ และการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระดับ ป.วช. วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณ
อาจารยผูสอนจํานวน 6 ทาน มีประสบการณการสอนเคมีในระดับ ป.วช. ประมาณ 2 - 6 ป  ได
ขอมูลดังน้ี การสอนสวนใหญเปนลักษณะการบรรยาย  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนบาง 
เชน ใชการตั้งคําถามในชั้นเรียน  การนําเสนอรายงานบางหัวขอหนาชั้นเรียน  การจัดใหผูเรียนทํา
การทดลองมีนอยมาก โดยทั่วไปมีการจัดการทดลองใหกับนักศึกษาประมาณภาคการศึกษาละ 2 - 4 
ชั่วโมงเทานั้น  (จากการเรียนเคมีทั้งหมด 32 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา)  สาเหตุเน่ืองมาจากเวลาและ
หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอ  แตอาจารยผูสอนทุกทานที่ใหสัมภาษณมีความตองการที่จะนําการ
ทดลองมาใชใหมากขึ้น  เพราะเห็นวาการทดลองมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการสอนเคมีที่
จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการรับฟงจากการบรรยายหรือการสาธิต   จากการสอบถาม
เกี่ยวกับการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  พบวาอาจารยผูสอนสวนใหญเคยไดรับฟงมาบาง
เกี่ยวกับการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลแตยังไมเขาใจรายละเอียดมากนักวาเปนอยางไร  และ
เม่ือไดรับทราบขอมูลเบื้องตนของการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลจากผูวิจัย อาจารยผูสอนทุก
ทานสนใจและตองการนําไปใชเพราะเปนการปรับปรุงวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น 
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วิธีการเรียนการสอนนาสนใจยิ่งขึ้นและยังสามารถแกปญหาเรื่องเวลาและหองปฏิบัติการไมเพียงพอ
ไดดวย  

จากการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นกลุมนักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3 จํานวน 81 ชุด  
โดยแบบสอบถามแบงออกเปนสองสวนคือ สวนแรกสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาเคมีใน
ชั้นเรียน สวนที่สอง สอบถามเกี่ยวกับการทําการทดลองในวิชาเคมี  ไดขอมูลโดยสรุปดังน้ี  1) 
นักศึกษามีความเห็นวาการสอนในชั้นเรียนมีลักษณะเปนการบรรยายมากเกินไป  2) นักศึกษา
ตองการใหอาจารยปรับปรุงวิธีการสอนในชั้นเรียน  3) นักศึกษามีความคิดเห็นวาการทดลองสงเสริม
ใหเกิดความคิดวิเคราะห  4) นักศึกษาคิดวาการเรียนเคมีจากการทดลองทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
ขึ้น  5) เร่ืองที่เรียนแลวทําความเขาใจยากมี 5 เร่ืองตามลําดับ คือ เคมีไฟฟา (รอยละ 70.49)  
ปริมาณสารสัมพันธ (รอยละ 68.25) กรดเบส (รอยละ 56.91)  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (รอยละ 
54.44)  และสมดุลเคมี (รอยละ 49.50)  

จากขอมูลดังกลาว  สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีในระดับ ป .วช .  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใชเทคนิค 
การสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ     ตัวอยางรายละเอียดและการจัดกิจกรรมในรายวิชาเคมี 5 
รหัสวิชา 392155 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ-
นครเหนือ แสดงดังตาราง 1  
 
ตาราง 1  หัวขอเรื่อง รายละเอียดและการจัดกิจกรรมของรายวิชาเคมี 5  รหัสวิชา 392155 
 

สัปดาห 
Week 

หัวขอเรื่อง 
Title 

รายละเอียด/กจิกรรม 
Details/Activities 

หมายเหต ุ
Remark 

1 เลขออกซิเดชนั เลขออกซิเดชนั สมการแสดงปฏิกิริยารีดอกซ /
บรรยาย 

 

2 ปฏิกิริยา     
ไฟฟาเคมี 

ปฏิกิริยาระหวางโลหะและสารละลายของโลหะ
ไอออน ลําดับความสามารถในการรับอิเลก็ตรอน
ของไอออนชนิดตางๆ /บรรยาย 

สาธิตปฏิกิริยา
ของโลหะกับ
สารละลายใน 
ชั้นเรียน 

3 เซลลกลัวานิก ครึ่งเซลลไฮโดรเจนมาตรฐาน, ศักยไฟฟาครึ่งเซลล, 
เซลลกลัวานิก ,การคํานวณคาศักยไฟฟาครึ่งเซลล 
/บรรยาย 
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จากตาราง 1 แสดงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 5 ดําเนินการสอนสัปดาหละ 2 
ชั่วโมง รายละเอียดกิจกรรมการสอนเปนการสอนแบบบรรยาย โดยรายละเอียดของแผนการสอน
ทั้งหมดแสดงในภาคผนวก ข 

ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเคมีระดับป .วช .  ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  สามารถแกปญหาการ
เรียนการสอนจากเดิมที่มีลักษณะเปนการบรรยาย  ผูเรียนมีโอกาสไดทําการทดลองนอยและสงผล
ใหผูเรียนทําความเขาใจในหัวขอเรื่องตางๆ ไดยาก  ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือทําใหผูเรียนสามารถ
ทําความเขาใจในเนื้อหาที่เขาใจยากไดดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและเสริมสรางใหผูเรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห เพราะเปนการสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการทดลองจริง ผูเรียนมี
กระบวนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นขยายความ  ขั้นประเมินผล  
และใชวิธีการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในการจัดกิจกรรมในขั้นสรางความสนใจ และขั้นอธิบาย
และลงขอสรุป  เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4 ดาน  คือ 1) ดานความรูความจํา 2) 
ดานความเขาใจ 3) ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  4) ดานการนําไปใช  
เสริมสรางใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 5 ดาน คือ  1) ดานการจําแนก 2) ดานการจัด
หมวดหมู  3) ดานการสรุป  4) ดานการประยุกต   5) ดานการคาดการณ  รวมถึงสังเกตพฤติกรรม
การเรียนที่เกิดขึ้นของนักศึกษาในชั้นเรียนที่เรียนโดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยใชแบบประเมิน
พฤติกรรมและบันทึกเทปวีดีทัศน  ในการวิจัยน้ีผูวิจัยคาดหวังวาสามารถนําหลักสูตรวิชาเคมีที่
พัฒนาขึ้นไปใชเปนแนวทางในการสอนวิชาเคมีสําหรับนักศึกษาระดับ ป.วช.  เปนการเสริมสรางให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะห  ทําใหความรูที่ผูเรียนไดรับยั่งยืน
และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นในอนาคต   

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  และนําไปใชในการ
เรียนการสอนวิชาเคมีสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)  ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทกัษะการคิดวิเคราะห และพฤติกรรมในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 
ดังน้ี 
    2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น 
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   2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย 
               2.3 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในนักศึกษาที่เรียน
โดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นและนักศึกษาที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย  
               2.4 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ
โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย  
    2.5 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น ไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะ
มีการเรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน  

  

ความสําคญัของการวิจัย 
1. สามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล สําหรับการ

เรียนการสอนของนักศึกษา ป.วช. และสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรูที่จัดกิจกรรมการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนรูและทักษะการคดิวิเคราะหทั้ง  5  ดาน  
3. เปนประโยชนตออาจารยผูสอนวิชาเคมี ที่จะนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย

เทคนิคไมโครสเกลไปใชเปนกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาเคมีในระดับ ป.วช. 
4. เปนประโยชนตออาจารยผูสอนวิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4) 

ในการนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนได  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  
นักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ  
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
1. กลุมทดลอง  นักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  หอง 1  

จํานวน 33 คน    
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            2. กลุมควบคุม นักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  หอง 3  
จํานวน 32 คน    

   การดําเนินการสอน    
                - กลุมทดลอง ดําเนินการสอนวิชาเคมีโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น  
                - กลุมควบคุม ดําเนินการสอนตามปกต ิโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย   

ทดลองสอน 1 ภาคการศึกษา   ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

            1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนวิชาเคมีโดยใชหลักสตูรวชิาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค
ไมโครสเกล 

2. ตัวแปรตาม ไดแก   
               2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  4  ดาน 
                     2.1.1 ดานความรูความจํา 
                     2.1.2 ดานความเขาใจ 
                     2.1.3 ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร 
                     2.1.4 ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช      
               2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห 5 ดาน 
                     2.2.1 ดานการจําแนก 
                     2.2.2 ดานการจัดหมวดหมู 
                     2.2.3 ดานการสรุป 
                     2.2.4 ดานการประยุกต 
                     2.2.5 ดานการคาดการณ 

   2.3 พฤติกรรมของผูเรียน ไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะมีการเรียน 
การสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน  

 
นิยามศัพทเฉพาะ  
1. เทคนิคไมโครสเกล หมายถึง การทําการทดลองที่ใชสารเคมีในปริมาณนอยกวา

มาตรฐานทั่วไป  โดยปกติปริมาณสารเคมีในการทดลองระดับมาตรฐานมีปริมาณ 5-100 กรัม 
ปริมาตรสารละลายที่ใชประมาณ 100 - 500 ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไป สวนการทดลองแบบไมโคร 
สเกลปริมาณสารเคมีที่ใชในการทดลองอยูที่ 0.05 -1.0 กรัม และปริมาตรสารละลายที่ใชจะนอยกวา 
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25 ลูกบาศกเซนติเมตรและอาจใชอุปกรณการทดลองที่ผลิตมาสําหรับการทดลองแบบไมโครสเกล
โดยเฉพาะหรือปรับปรุงอุปกรณที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับการทดลอง  

   2. หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล หมายถึง แผนการเรียนที่
ประกอบดวยเปาหมายและจุดประสงคเฉพาะ โดยจัดเนื้อหากิจกรรมและเสริมประสบการณในวิชา
เคมีที่เปนกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู ใชเทคนิคการทดลองไมโครสเกลนําเขาสูบทเรียน และให
ผูเรียนวางแผนและดําเนินการทดลองดวยตนเอง พรอมทั้งใชคําถามในการนําการอภิปรายรวมกัน
ในชั้นเรียน ทําใหสามารถเชื่อมโยงผลการทดลองเขาสูทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหตามจุดหมายที่วางไว โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ โดยใชการทดลองไมโครสเกล
นําเขาสูบทเรียน  2) ขั้นสํารวจและคนหา นําผลการทดลองที่ไดมาสรุปรวมกัน  3) ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป ใหผูเรียนทําการทดลองดวยตนเองเพื่อสรุปความรูที่ไดจากการทดลองอีกครั้ง  4) ขั้นขยาย
ความรู  นําเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลรวมกัน   5) ขั้นประเมิน  ประเมินผลจากการทํา
แบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อทดสอบทักษะการคิดเคราะห  

   3. การสอนวิชาเคมีโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
หมายถึง การจัดการดําเนินการสอนที่ใชแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
และใชเทคนิคการทดลองไมโครสเกลเขามาชวยเสริมในกระบวนการเรียนการสอน โดยผสมผสาน
การทดลองแบบกําหนดแนวทางกับการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางเขาดวยกัน และใชคําถามใน
การอภิปรายรวมกันเพ่ือเชื่อมโยงผลการทดลองเขาสูทฤษฎีที่เกี่ยวของ ทําใหเสริมสรางความเขาใจ
ในเนื้อหานั้นๆใหกับผูเรียนมากขึ้น และสรางใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหในดานตางๆ  

   4. ผลการใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  หมายถึง ผลการ
เรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกล  ในการวิจัยน้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 4 ดาน คือดานความรู
ความจํา ดานความเขาใจ  ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และดานการนํา
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   

   4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง การวัดพฤติกรรมการเรียนตามเนื้อหาวิชา
ที่สรางขึ้น  ตามแนวคิดของณัฏฐพงษ เจริญพิทย ซ่ึงเสนอวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ประกอบดวย 4 ดาน คือ  

   4.1.1 ความรูความจํา หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู
เกี่ยวกับขอเท็จจริง  ขอตกลง  นิยามศัพท หลักการ  กฎ ทฤษฎี  หรือแนวคิดที่สําคัญทางดาน
วิทยาศาสตร  

   4.1.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ 
สรางขอสรุป ขยายความ หรือจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏความรูใหม และความสามารถในการแปล
ความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปยังสัญลักษณหน่ึง ซ่ึงเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ลึกซึ้งยิ่งกวาความรู
ความจํา  
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                          4.1.3 กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร หมายถึง  
ความสามารถในการสังเกตและการวัด การมองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา การแปลความหมาย
ขอมูลและการสรุป  การสราง ทดสอบและการปรับปรุงแบบจําลองหรือทฤษฎีตางๆ  

         4.1.4 การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช หมายถึง 
ความสามารถในการผสานความรูและนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา โดย 
การนําความรูไปใชไดน้ันจําเปนตองมีความรูความเขาใจอยางดีกอน    

   4.2  ทักษะการคิดวิเคราะห  หมายถึง  การคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง
ในสิ่งที่คิด เปนการคิดอยางมีเหตุผลบอกสาเหตุของปญหาหรือความหมายหรือคุณคาที่แทจริงของ
ประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นได  โดยทั่วไปทักษะการคิดแบงออกเปน 3 ระดับคือทักษะที่เปน
พ้ืนฐาน  ทักษะที่เปนแกนสําคัญ และทักษะการคิดขั้นสูง โดยทักษะการคิดวิเคราะหจัดอยูในทักษะ
การคิดขั้นสูง  งานวิจัยน้ีวัดทักษะการคิดวิเคราะหตามทฤษฎีทักษะการคิดวิเคราะหของมารซาโน 
(Marzano’s Taxonomy) โดยจัดแบงความสามารถของผูเรียนในการคิดวิเคราะหทั้งหมด 5 ดาน
ดวยกัน ดังตอไปน้ี 

   4.2.1 ดานการจําแนก หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการแยกแยะสิ่ง
ตางๆ หรือเหตุการณน้ันที่เหมือนและแตกตาง ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ  
วัดไดโดยผูเรียนสามารถระบุตัวอยาง หลักฐาน และลักษณะความเหมือนและความแตกตางได 

              4.2.2  ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการประมวล
ความรูเพ่ือจัดลําดับและประเภทอยางมีความหมายเปนกลุม วัดไดโดยผูเรียนสามารถจัดกลุมที่มี
หลักการและลักษณะที่คลายคลึงเขาดวยกัน 

               4.2.3 ดานการสรุป หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการมองเห็นความ 
สัมพันธ และโยงความสัมพันธสูการสรุปอยางสมเหตุสมผลจากการสังเกตและการใชความรูเดิม
ผสานความรูใหมโดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได  วัดไดโดยผูเรียนสามารถยกเหตุผลประกอบ การ
สรุปประเด็นตางๆ ได 

               4.2.4 ดานการประยุกต  หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการนําความรู
หรือหลักการจากการเรียนรูไปใชในสถานการณใหม วัดไดโดยผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน
กิจกรรมชีวิตประจําวันได 

               4.2.5 ดานการคาดการณ หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการนําหลักการ
ของความรูเพ่ือการประมาณการและคาดเดาสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได วัดไดโดยผูเรียน
สามารถเขาใจเหตุการณ มีความรูในเหตุการณ และคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปได  

      4.3 พฤติกรรมของผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น งานวิจัยน้ี
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกเทปวีดีทัศนเพ่ือใชบรรยาย
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยสังเกตจากพฤติกรรมตอไปน้ีคือพฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะมี
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การเรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน  

5. กลุมทดลองหมายถึง นักศึกษาระดับ  ป .วช .  ชั้นปที่  3 สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ที่เรียนตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155 และไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น 

6.กลุมควบคุม หมายถึง นักศึกษาระดับ ป .วช .  ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ที่เรียนตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155 และไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติดวยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย ซ่ึงเปนวิธีสอนที่ใชในชั้นเรียนวิชาเคมีของนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1.ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่

พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี (รอยละ 70 ขึ้นไป) 
2.ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่

พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย 

  3.ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นและผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย มีทักษะการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  4.ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย 

  5. ผูเรียนมีพฤติกรรมในชั้นเรียนไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะที่มีการเรียน
การสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน อยูในระดับดี-ดีมาก (ระดับคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยของ
ผูเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมอยูระหวาง 4 – 5 คะแนน) 
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สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมทีี่ใชการทดลอง 
ดวยเทคนิคไมโครสเกล 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

- การทดลองไมโครสเกล เรือ่ง เคมีไฟฟา และ
สมบัตขิองธาตุตามตารางธาตุ 7 บทปฏิบตัิการ 
1. เลขออกซิเดชัน 
2. ปฏิกิริยารีดอกซ 
3. เซลลกลัวานิก 
4. เซลลความเขมขน 
5. การแยกสลายดวยไฟฟา 
6. สมบัติของธาตุและสารประกอบของ 
ธาตุหมูหลัก   
7. ธาตุแทรนซิชัน 

+ 
- เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (5 E) 
1.  ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 
2.  ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 
3.  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)    
4.  ขั้นขยายความรู  (Elaboration) 
5.  ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

การวัดผลการเรียนรู 
ในการใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
หลังเรียนจบหลักสูตรแลว 
2. ผลทักษะการคิดวิเคราะห กอนเรียน
และหลังเรียน 
3. ผลของพฤติกรรมในชัน้เรียน 

กลุมทดลอง 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื 

ดําเนินการสอน 1 ภาคการศึกษา 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ และเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 

             1. ทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 2. การสอนแบบปฏบิัติการหรือการสอนแบบทดลอง 
 3. ระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 3. การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 

             4. หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
 5. การวัดและประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
 6. แนวคิดเรื่องทักษะการคิด 
 7. การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี 

 

1. ทฤษฎีพืน้ฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 146-147) ไดกลาวถึงหลักการดาน

จิตวิทยาพัฒนาการที่สัมพันธกับการเรียนรูของมนุษยในวัยตางๆที่สงผลตอการเรียนรูซ่ึงนํามาใช
เปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน โดยมีทฤษฎีที่สรุปไดดังน้ี 

1. ทฤษฎีของจอหน ดิวอ้ี (John Dewey)  มีความเชื่อวาเด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือได
แกปญหาที่มีความหมายตอตนเอง  โดยเรียกวาการเรียนรูดวยการกระทําและการเรียนรูดวยการคิด
และจิตใจ 

2. กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มีความเชื่อวาสิ่งใดที่ผูเรียนทําและผูเรียน
เกิดการเรียนรู เปนผลเนื่องมาจากวาอะไรที่ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม ดังน้ันครูตองสราง
บรรยากาศในการเรียนรูทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางกลุมผูเรียนและ
ระหวางครูกับผูเรียน โดยครูตองใชการเสริมแรงทางบวก เชน การชมเชย การใหคะแนน เปนตน 

3. กลุมทฤษฎีปญญานิยมหรือพุทธินิยม (Cognitivism) กลุมน้ีมุงเนนเกี่ยวกับการศึกษา
พัฒนาดานสมองและจิตใจเพ่ือคนหาวากระบวนการคิดและการรับรูของมนุษยและปฏิสัมพันธ
ระหวางรูปธรรมของการคิด เชน แนวคิดของเปยเจต ซ่ึงมุงเนนพัฒนาการทางสติปญญา ทัศนคติ 
และทางร างกาย  โดยย้ํ าว าวุ ฒิภาวะทางร างกายจะมี อิทธิพลอย างยิ่ งต อความเจริญ 
งอกงามทางสติปญญา และแนวคิดของบรูเนอรที่มุงเนนการเรียนรูแบบคนพบ (Discovery learning) 
และเชื่อวาการจัดสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสติปญญา สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจะชวย
เรงพัฒนาการทางสติปญญาใหเร็วขึ้น 
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4. กลุมทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) มีความเชื่อวาผูเรียนเปน      
ผูสรางความรูโดยอาศัยประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพ่ือคนหาความจริง เปนแนวทฤษฎีของการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

5. ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence) เปนแนวคิดของการดเนอร (Howard 
Garder) ซ่ึงเชื่อวามนุษยมีปญญาหลากหลาย 8 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกและคณิตศาสตร 
ดานมิติ-สัมพันธ ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดานดนตรีและจังหวะ ดานความเขาใจตนเอง ดาน
มนุษยสัมพันธ และดานความเขาใจธรรมชาติ  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวามนุษยมีความสามารถ
หลากหลายดาน ครูควรตระหนักวาผูเรียนอาจแสดงความสามารถแตกตางกันตามสิ่งที่ผูเรียนรูและ
ทําได  ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับความหลากหลายทางสติปญญา
ของผูเรียนที่จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีขึ้น 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจําเปนตองเขาใจเกี่ยว   
กับพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมในการเรียนรูไดเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งใน
งานวิจัยครั้งน้ีไดใชกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเปยเจต   ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของ 
บรูเนอร ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู มาเปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
ดังตอไปน้ี 

1.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเปยเจต 
   เปนทฤษฎีที่สรางขึ้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  จากการศึกษาพัฒนาการทาง
ความคิดและความเขาใจตอสิ่งตางๆ ของเด็กที่อยูในวัยตางกัน ทฤษฎีน้ีทําใหนักการศึกษาไดทราบ
และเขาใจวาการพัฒนาความคิดและความเขาใจหรือการเรียนรูของเด็กในวัยตางๆ มีการรับรู
อยางไร ซ่ึงเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก   สุวัฒก  นิยมคา (2531) ได
สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเปยเจตไวดังน้ี 

   1. ความสามารถในการคดิและเขาใจเรือ่งตางๆ ของเด็กนั้นขึ้นอยูกับวัยของเด็ก 
โดยความสามารถในการคิดและเขาใจเรื่องตางๆ สามารถกําหนดเปนชวงอายุได แบงเปน 4 วยัของ
การพัฒนาการดังน้ี  

      1.1  วัยพัฒนาการชวงที่ 1 (Sensory-motor stage) ชวงอายุ 0-2 ป เร่ิมรูจักโลก
ภายนอกจากการสัมผัส  ยังไมรูจักคิดและคิดไมเปน 

      1.2 วัยพัฒนาการชวงที่ 2 (Preoperational stage) ชวงอายุ 2-7 ป มีการ
พัฒนาการทางภาษาดีมาก คิดอะไรมองอะไรเพียงดานเดียว มอง 2 ตัวแปรพรอมกันไมได 
ความสามารถในการคิดยอนกลับยังทําไมได และมองไมเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยกับ
สวนรวม 

      1.3 วัยพัฒนาการชวงที่ 3 (Concrete operational stage)  ชวงอายุ 7-11 ป  
เทียบไดกับระดับประถมศึกษา  ในขั้นน้ีเด็กมีความสามารถคิดเปนเหตุเปนผลไดแตตองใหเห็นของ
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จริงหรือยกตัวอยางจริงประกอบ  การเรียนรูของเด็กในวัยน้ีตองอาศัยรูปธรรมเปนสื่อ สามารถมอง
ไดหลายแงมุม  คิดยอนกลับได  คิดเรื่องความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนรวมได 

      1.4 วัยพัฒนาการชวงที่ 4 (Formal operational stage) ชวงอายุ 11 ป ขึ้นไป
เทียบไดกับระดับมัธยมศึกษา ในขั้นนี้ความคิดแบบเด็กๆ สิ้นสุดลง เร่ิมคิดแบบผูใหญสามารถคิด
และเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได สามารถคิดหาเหตุไดโดยไมตองพ่ึงสภาพจริงหรือปรากฏการณ  
เด็กสามารถจินตนาการได และประสบการณรูปธรรมอาจยังมีความจําเปน 

      2. พัฒนาการทางความคิดและความเขาใจตอเรื่องตางๆ ของเด็กทุกคนตองผานตาม 
ลําดับขั้น จะกระโดดขามขั้นไมได โดยพัฒนาการจะเปนแบบตอเน่ือง 

      3. ชวงอายุที่กําหนดนั้น เปนการประมาณการโดยทั่วไป เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการ
ทางความคิดและความเขาใจไดเร็วกวากําหนดหรือชากวากําหนดก็เปนไปได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอิทธิพล
ของปจจัย 5 ประการดวยกันคือ 1) วุฒิภาวะทางกาย เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตโดยเฉพาะสมอง   
2) ประสบการณทางกายภาพ เกี่ยวของกับการไดสัมผัสกับโลกวัตถุ 3) ประสบการณทางสังคม  
เกี่ยวของกับการไดสัมผัสโลกทางสังคม  4) ประสบการณทางตรรกและคณิตศาสตร เกี่ยวของกับ
การไดฝกการใชเหตุผลเชิงตรรกและคณิตศาสตร  5) สภาวะสมดุล เกี่ยวกับการปรับกรอบ
โครงสรางความรูตลอดชีวิต 

   สุวัฒก นิยมคา (2531) เสนอการนําทฤษฎีของเปยเจตมาใชกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรโดยดูความสามารถของเด็กที่เปลี่ยนไปตามวัยของอายุ ดังน้ี    

      1. ในระดับประถมศึกษาควรจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปธรรมเปนหลัก เพราะเด็ก
เรียนรูไดดีจากประสบการณตรง 

      2. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเด็กสามารถคิดหาเหตุผลทางนามธรรมได ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยลดประสบการณตรงลงบางก็สามารถใหเด็กเรียนรูไดเหมือนกัน การสอน
บางสวนของครูอาจใชการบรรยายหรือใหศึกษาจากเอกสารได แตไมไดหมายความวาประสบการณ
รูปธรรมไมจําเปน  ดังน้ันการเรียนรูของผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาควรจะเสริมกันทั้งนามธรรม
และรูปธรรม 

      3. ควรนําเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยมาสอน เด็กจะไดเขาใจไดงาย  
      4. ประสบการณที่ นํามาสอนนั้นควรแบงเปน 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เปน

ประสบการณที่มุงฝกความรูความเขาใจเรื่องเดิมใหแนนขึ้น  สิ่งที่ครูเลือกมาสอนควรสอดคลองกับ
ความรูเดิม เด็กจะไดปรับประสบการณใหมใหกลมกลืนกับกรอบโครงสรางความรูความคิดเดิม โดย
การดูดซึมเขาไป (Assimilation) ประเภทที่ 2 เปนประสบการณความรูใหมเด็กจะเรียนไดตองมีพื้น
ฐานความรูเพียงพอกอน จากนั้นจึงนํามาสอนใหเด็กขยายกรอบโครงสรางความรูเดิมออกไป 
(Accommodation)  

      5. วิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน จะตองทําใหเด็กขาดสมดุลเสียกอนคือ
เกิดความสงสัย แลวใหเด็กพยายามปรับตัวทําการแสวงหาความรู การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจะตองให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  จัดกิจกรรมใหเด็กเปนผูกระทํา (Active) 
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      6. สิ่งแวดลอมเปนตัวการสําคัญในการพัฒนาความคิด ดังน้ันครูตองจัดสิ่งแวดลอมให
เด็กมีปฏิสัมพันธโดยตรงจึงจะเกิดการเรียนรู    

1.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของบรูเนอร 
     บรูเนอรเปนบุคคลสําคัญที่ขยายแนวความคิดของเปยเจต (ทิศนา แขมมณี .   

2545: 66-68) ในการสอนนั้นบรูเนอรสนับสนุนการสอนแบบคนพบ (Learning by discovery) การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดถาผูเรียนไมมีประสบการณ การเรียนรูจะตองจัดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ
สิ่งของ ในทรรศนะของบรูเนอรน้ัน มีแนวคิดเดียวกับเปยเจตที่วา การเรียนรูของเด็กจะตอง
พัฒนาการไปตามลําดับขั้นของการพัฒนาทางปญญา เพราะขั้นเหลานี้เปนตัวกําหนดความพรอม
ของเด็กที่จะรับสิ่งใหม เด็กตองมีความพรอมกอนจึงจะเรียนรูสิ่งใหมได แตบรูเนอรเองก็มีแนวคิดที่
แตกตางจากเปยเจตตรงที่เขาเชื่อวา ความพรอมสามารถเรงใหเกิดกอนวัยได ครูสามารถจัด
ประสบการณเพ่ือชวยใหเด็กเกิดความพรอมได โดยไมตองรอใหเด็กพรอมตามธรรมชาติ บรูเนอร
ตั้งสมมติฐานไววาความรูในเรื่องใดๆ ก็ตามสามารถนํามาสอนใหเขาใจได ถาผูสอนรูจักดัดแปลงให
อยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กคนใดคนหนึ่งในวัยพัฒนาการทางปญญาใดๆไดเลย การเรียนรูตาม
ทฤษฎีของบรูเนอรน้ันจะไมคํานึงถึงอายุ  แตคํานึงถึงกระบวนการของการเรียนรูโดยแบงออกเปน 3 
ระดับคือ 

   ระดับที่ 1 การเรียนรูดวยการมีกิจกรรมกับวัตถุโดยตรง (Enactive level) การเรียนรู
ระดับน้ีครูตองจัดวัสดุอุปกรณใหเด็กไดมีกิจกรรมเพื่อนําไปสูการเรียนรู ในระดับน้ีเด็กจะแกปญหา
เองไมไดเพราะยังมองไมเห็นมโนภาพของวัตถุ  

   ระดับที่ 2 ระดับการเรียนรูดวยการใชมโนภาพของวัตถุ (Iconic level) ในระดับที่ 1 น้ัน 
เด็กมีมโนภาพของวัตถุเม่ือวัตถุอยูกับเด็ก ถานําวัตถุออกไปเด็กจะไมเกิดมโนภาพ ภายหลังจากที่
เด็กไดมีมโนภาพกับวัตถุ ปญญาจะพัฒนาการไปสูระดับที่  2  ซ่ึงเม่ือนําวัตถุออกไปแลว มโนภาพ
ของวัตถุน้ันจะยังปรากฏอยูในใจ เด็กสามารถจินตนาการได 

   ระดับที่ 3 ระดับการเรียนรูดวยการใชสัญลักษณ (Symbolic level) เม่ือเด็กสามารถผาน
ระดับการเรียนรูโดยใชมโนภาพของวัตถุแลว ปญญาจะพัฒนาขึ้นไปถึงระดับที่ 3 เด็กสามารถ
แกปญหาตางๆ โดยไมตองคิดถึงวัตถุหรือคิดถึงมโนภาพ ระดับน้ีเด็กสามารถเขาถึงสิ่งที่เปน
นามธรรมและคิดหาเหตุผลได    
               วิธีการสอนแบบคนพบของบรูเนอรน้ัน มีจุดมุงหมายเนนที่กระบวนการเรียนรู ดังน้ัน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคนพบ ครูตองพยายามแนะแนวทางใหนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได  การสอนตองเร่ิมตนดวยการสรางสถานการณใหผูเรียนเกิดปญหา เม่ือมีปญหาตองหา 
ทางใหผูเรียนไดแกปญหาดวยตนเอง โดยการคนหาขอมูล ตัดขอมูลที่ไมจําเปนออกทําการวิเคราะห 
สังเคราะห ใชกรอบความรู ความคิดเดิมไปคนหารูปแบบใหม ซ่ึงเปนคําตอบของปญหา ดังน้ัน
สาระสําคัญในการนําทฤษฎีของบรูเนอรมาประยุกตใชกับการสอนวิทยาศาสตรมีดังน้ี 
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   1. สามารถสอนวิชาเดียวกันไดทุกระดับเพียงแตจัดเนื้อหาวิชาใหมใหเหมาะสมกับระดับ
ของเด็ก ระดับชั้นตนอาจจะสอนเพียงความคิดรวบยอดพอเปนพ้ืนฐาน ระดับชั้นกลางก็ควรจัดการ
สอนหลักเกณฑที่คอนขางงายตอการเขาใจ สวนระดับชั้นสูงก็สอนใหลึกซึ้งมากขึ้น นอกจากนี้การ
จัดกิจกรรมการสอนมีสวนชวยในการเรียนรูเปนอยางมาก  ชั้นตนควรจัดประสบการณที่เปนรูปธรรม
ใหมาก สวนชั้นกลางและชั้นสูงควรจัดประสบการณที่เปนนามธรรมและรูปธรรมคละกัน 

   2. หนาที่ของครูในการสอนคือ เปนผูแนะแนวทางในการเรียนมากกวาเปนผูบอกเอง
ทั้งหมด บรูเนอรเสนอแนะใหหลีกเลี่ยงการบรรยายใหมาก การจัดกิจกรรมในการเรียนวิทยาศาสตร
ควรโนมเอียงไปทางการคนพบความรูดวยตนเอง และครูอยูในฐานะคอยชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวก 

   3. ปรัชญาพ้ืนฐานในการเรียนรูวิทยาศาสตร คือใหเด็กคนพบความรูเอง รูจักคนหา
ความรู และรูจักแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   4. การวางแผนและการเตรียมการสอนมาดี ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี 
     5. การวัดผลของครูตองสัมพันธกับการสอน  อยาเนนการวัดความจํา 
     6. เด็กจะเรียนรูไดดีขึ้น ถาเขาทราบวัตถุประสงคของบทเรียน เชน จะใหทําการทดลอง 

กค็วรอภิปรายใหเขารูวาเขาจะคนหาอะไร 
     7. ผูเรียนสามารถเรียนรูจากเพื่อนรวมงานได ดังน้ันในการทดลองควรแบงกลุมทํางาน   

1.3 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
     ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเปยเจต เปนรากฐานที่สําคัญของทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเอง  เปยเจตอธิบายวาพัฒนาการทางปญญาของบุคคล มีการปรับตัวผาน
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา พัฒนาการเกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญา
ที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสัมพันธกันไดจะไมเกิดภาวะสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยู
ในสภาวะสมดุลโดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา เปยเจตเชื่อวาทุกคนมีการพัฒนาการ
ทางปญญาไปตามลําดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 
ดังน้ันการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูเปนกระบวนการ action on ไมใช taking in  กลาวคือ
เปนกระบวนการที่ผู เรียนจะตองจัดกระทํากับขอมูลไมใชเพียงรับขอมูลเขามา และเปนทั้ง
กระบวนการปฏิสัมพันธภายในสมองและเปนกระบวนการทางสังคมควบคูกันไป การนําทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเองมาประยุกตใชในการเรียนการสอน สามารถทําไดหลายประการดังน้ี  
(ทิศนา แขมมณี.  2545: 94-96) 

   1. มุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู การเรียนรูตองมาจากการปฏิบัติจริง ผูเรียนตอง
ฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง 

   2. การสอนเปลี่ยนจากการถายทอดใหผูเรียนไดรับสาระความรูไปเปนกระบวนการ
สาธิต การเรียนรูทักษะตางๆ จะตองใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกปญหาได 
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   3. ผูเรียนตองมีบทบาทในการเรียนรู ครูอาจจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับสื่อ  อุปกรณ  สิ่งของหรือขอมูลตางๆ ที่เปนของจริง โดยผูเรียนสามารถจัดกระทํา 
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง จนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น ดังน้ันความเขาใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการคิดการจัดกระทํากับขอมูลที่ไมใชเกิดขึ้นไดงายจากการไดรับขอมูลหรือมีขอมูล
เพียงเทานั้น 

   4. ครูตองสรางบรรยากาศทางสังคมใหเกิดขึ้น การปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือ 
การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียน จะชวยใหการเรียนรูของผูเรียน
กวางขึ้นและหลากหลายขึ้น 

   5. ครูมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม  คือจากการถายทอดความรูและควบคุมความรู 
เปลี่ยนไปเปนการใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู  กลาวคือ
การเรียนการสอนเปลี่ยนจากการใหความรู (Instruction) ไปเปนการใหผูเรียนสรางความรู 
(Construction) ครูจะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนไปในทางสงเสริม
พัฒนาการของผูเรียน 

   หลักการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดการสรางความรูดวยตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
รูปแบบหนึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เนนการจัดประสบการณการเรียนรูในแงของการเรียนรู  
ประสบการณเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรู คอลลีตต (Collette. 1973: 197) กลาววาการเรียนรู
วิทยาศาสตรจะเกิดขึ้นไมไดถาผูเรียนไมไดรับประสบการณ  ประเภทของประสบการณตามแนวคิด
ของทิชเชอรและคนอื่นๆ (Tisher; et al.  1972: 110-111)  แบงประสบการณออกเปน  3 ประเภท 
โดยถือเอารูปธรรมเปนเกณฑ ดังน้ี 

   1. การเรียนรูโดยตรงจากประสบการณจริง (Direct learning through first-hand 
experience) เปนประสบการณที่ตัวเราเปนผูสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณจริง เชนทําการทดลองเอง 
การสาธิตของครูหรือเพ่ือนๆ ซ่ึงถึงแมผูเรียนจะไมเปนผูทําการทดลองแตก็เปนผูสังเกตและไดขอมูล
เอง รวมถึงการเรียนรูจากการศึกษานอกสถานที่  เปนตน 

   2. การเรียนรูทางออมผานโสตทัศนวัสดุอุปกรณ (Vicarious learning through audio-
visual materials) เปนประสบการณระดับที่สองที่แทนสภาพจริง เปนการสรางทดแทนของจริง เชน
แบบจําลอง รูปภาพ ภาพยนตร  วีดีทัศน  แตไมใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณ 

   3. การเรียนรูที่เปนนามธรรม (Vicarious learning through words and symbols)  เปน
ประสบการณที่อยูหางสภาพจริงที่สุด เชนการบรรยายถึงโครงสรางของสารประกอบชนิดตางๆ ดวย
คําพูด ผูฟงตองจินตนาการเอาเอง  รวมถึงการบรรยายดวยตัวอักษรลวนๆหรือใชสัญลักษณเปน
เครื่องหมายแทน  เชน การเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมี 

         การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงนับวาสําคัญที่สุด การใชสื่อ
จากโสตทัศนวัสดุอุปกรณแทนก็นับวาผูเรียนเขาใกลสภาพที่เปนจริง สวนการบรรยายดวยคําพูด
นับวาอยูหางจากความเปนจริง จึงไดผลนอยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
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1.4   แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสบืเสาะหาความรู 

(Inquiry-Based Instruction)  
      จิตวิทยาพื้นฐานในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มี 3 ขอคือ  

(สุวัฒก นิยมคา .  2531) 
     1. ในการเรียนวิทยาศาสตรน้ัน  ผูเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดก็ตอเม่ือไดเกี่ยวของกับการ

คนหาความรูน้ันๆ โดยตรงมากกวาการบอกเลาใหฟง 
     2. การเรียนรูจะเกิดไดดีที่สุด เม่ือสรางสถานการณแวดลอมใหผูเรียนอยากเรียน 

ไมใชเปนการบังคับ  ครูตองจัดกิจกรรมที่นําไปสูความสําเร็จในการคนควา ในหองเรียนครูควรสราง
สถานการณใหอยากรู อยากคนควา ถาครูจัดใหมีหองทดลอง มีเครื่องมือ เครื่องอํานวยความสะดวก   
สถานการณเหลานี้จะสงเสริมใหผูเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร 

    3. วิธีการสอนของครูตองสงเสริมใหคิดเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปดโอกาสใหใช
ความคิดของตัวเองมากที่สุด ทําใหผูเรียนสามารถที่จะศึกษาหาความรูตอไปไดดวยตนเอง  

    ดังน้ันการสืบเสาะดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนกระบวนการที่จําเปนตอการ
แสวงหาและศึกษาความรูตางๆ คําถามที่เหมาะสมสามารถนําผูเรียนไปสูการคนพบความรูใหมๆได  
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนการดําเนินการเรียนการสอน
โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนํามา
ประมวลหาขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ครูชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดานตางๆ แกผูเรียน
เชน การสืบคนแหลงความรู การศึกษาขอมูล การวิเคราะห การสรุปขอมูล เปนตน ตัวบงชี้ที่แสดง
วามีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูคือ (ทิศนา แขมมณี.  2545: 141) 

   1. ผูสอนมีกระบวนการหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดวิเคราะห  
ในเรื่องที่เรียน 

   2. ผูสอนมีเอกสาร วัสดุ หรือสื่อที่ผูเรียนสามารถใชประกอบการคิดวิเคราะหหรือ
การศึกษาคนควาความรูในเรื่องที่เรียน 

   3. ผูเรียนมีการศึกษาคนควาความรู หาความรู หาคําตอบ โดยใชกระบวนการแสวงหา
ความรูที่เหมาะสม 

   4. ผูสอนมีการชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในการศึกษาวิเคราะหและสรุป
ขอมูล  หรือสรางความรูที่มีความหมายตอตัวผูเรียน เชนการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะห การสรุป
ขอมูล การนําเสนอขอมูล เปนตน 

   5. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งดานเนื้อหาสาระ และกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู 

    การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนวางแผนปฏิบัติกจิกรรม
การเรียนรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผูเรียนจึงเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
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และผูสอนมีหนาที่ใหคําปรกึษาชี้นํา ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยตนเองในการสอน
วิทยาศาสตรมีกิจกรรมที่สําคัญคือ การอภิปรายและการทดลอง  อาจแบงเปนขั้นตอนไดดังน้ี 
              1. การอภิปรายนําเขาสูการทดลอง 

    2. การทดลอง 
    3. การอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลอง 
การอภิปรายนับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหน่ึง ถาผูสอนรู จักแนะนําแนวทางที่

เหมาะสม จะชวยปลูกฝงใหผูเรียนรูจักใชความคิดของตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น ยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่นอยางมีเหตุผล สวนการทดลองเปนหัวใจสําคัญของการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบ
เสาะหาความรู และเปนการนําไปสูการฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ ทาง
วิทยาศาสตร 

    กิจกรรมการอภิปรายเขาสูการทดลองและอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลองนั้น ผูสอนตอง
ใชคําถามเพื่อนําผูเรียนใหรูจักคิดหาความสัมพันธระหวางสถานการณที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่จะทดลอง
และขอมูลที่ไดจากการทดลองกับผลสรุปในการอภิปรายซักถามนั้น ผูเรียนอาจจะใชคําถาม ถามครู
หรือผูเรียนดวยกันเองได (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2525: 16-112) 

    การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีที่เหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร โดยที่ครูเปนผู
เตรียมสภาพแวดลอม จัดลําดับเน้ือหา แนะนําหรือชวยใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเอง 
สวนผูเรียนเปนผูเรียนรูภายใตเง่ือนไขของครูที่กําหนดขึ้น และเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการ
ดําเนินการทดลอง ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีดังน้ีคือ 

   1. ผูเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงมีความ 
อยากเรียนรูตลอดเวลา 

   2. ผูเรียนมีโอกาสไดฝกความคิด ฝกกระทํา  ทําใหไดเรียนรูวิธีการจัดระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูที่ไดรับเกิดความยั่งยืน สามารถจดจําไดนานและ
นําไปใชในสถานการณใหมได 

   3. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
   4. ผูเรียนสามารถเรียนรูมโนมติ และหลักการทางวทิยาศาสตรไดเร็วขึ้น 
   5. ผูเรียนจะมีเจตคติตอการเรียนที่ดีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
   รอมมี (Romey. 1968) และสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2545) ไดเสนอวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยผานการทดลอง  
โดยแนะนํากิจกรรมที่ควรจัดในการทดลองเพื่อใหเกิดการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
            1.4.1 วิธีการสบืเสาะหาความรูโดยผานการทดลองของรอมมี 
    รอมมี ไดตั้งขอสังเกตวา การสอนวิทยาศาสตรแบบด้ังเดิมน้ัน นิยมแยกภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติออกจากกัน ครูจะยึดตําราเลมใดเลมหน่ึงไวสอนบรรยาย สวนภาคปฏิบัติการทดลอง
น้ันจะใชคูมือการทดลองอีกเลมหน่ึง ซ่ึงอาจเก่ียวของกับภาคบรรยายมากบางนอยบาง สวนการทํา
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แบบฝกหัดมักจะฝกใหเขาใจความหมายของเทอมตางๆ มากกวาการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

       การเรียนการสอนดังกลาวขัดแยงกับความหมายที่แทจริงของวิทยาศาสตรเปนอยาง
มาก  เพราะวิทยาศาสตรน้ันเปนศาสตรเชิงทดลอง การสอนวิทยาศาสตรควรสอนใหโนมเอียงไป
ทางการทดลองมากกวาการบรรยายหรือการอานหนังสือ โดยรอมมีไดแนะนํากิจกรรมในการทดลอง
ดังน้ี 

      1. ตั้งปญหา 
      2. ออกแบบการทดลองเพื่อแกปญหา 
      3. ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา  
      4. ใหผูเรียนเขียนกราฟ วิเคราะหขอมูล  และตีความหมายของขอมูล 
      5. ใหผูเรียนสรุปบนฐานของขอมูล 
      6. อภิปรายเกี่ยวกบัขอมูลที่ได  ขอจํากัดตางๆ ของขอมูล และความสัมพันธกบัขอมูล

กับปญหาอ่ืน 
      7. ครูสามารถใหความรูเพ่ิมเติม โดยใชการบรรยายได 
      8. การใหความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบทเรียน จะชวยเสริมใหมีความเขาใจในผล

การทดลอง 
      รอมมีแบงกิจกรรมการทดลองออกเปน 3 ขั้น คือ 
      1. ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง  (Pre-lab discussion)  ในขั้นนี้จะมีการตั้งปญหาถาม 

ผูเรียนเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง ทําการสาธิตเพ่ือเราความสนใจและใหเห็นความสัมพันธใน
สิ่งที่จะเรียนรู 

      2. ขั้นทําการทดลอง (Lab-activity) ในขั้นน้ีเปนการใหผูเรียนลงมือทําการทดลองตาม
แนวทางที่ไดอภิปรายไว บทบาทของครูจะอยูในฐานะเปนกองหนุนดูแลชวยเหลือและใหกําลังใจ  
สวนผูมีบทบาทในการทดลองคือผูเรียน 

      3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง (Post-lab discussion) หลังจากผูเรียนทําการทดลอง
แลว ใหผูเรียนเสนอผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่ถูกตองของครู  นอกจากนี้ครูควรให
ความรูที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม 

      จากขอมูลขางตนจะเห็นวาหลักและแนวการสอนของรอมมี สามารถนํามาใชไดดีกับ
การสอนวิทยาศาสตร เสริมสรางใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเขาใจเนื้อหาทฤษฎีมากขึ้น 

1.4.2 วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวทางของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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    แนวทางการสอนของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สถาบันสงเสริม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2545) สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

    1. กิจกรรมและลําดับขั้นของกิจกรรม  แบงกิจกรรมออกเปน 4 อยางคือ  
         - การนําเขาสูบทเรียน  การที่จะดึงความสนใจของผูเรียนไดน้ัน ครูตองตั้งคําถาม

เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิด สงสัย และอยากรูคําตอบ 
         - การอภิปรายกอนการทดลอง ถามผูเรียนเก่ียวกับการออกแบบการทดลอง เพ่ือ

กระตุนใหอยากเรียนรู 
           - การทดลอง การทดลองเปนกิจกรรมหลักของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 

ผูเรียนทําการทดลองหลังจากมีการอภิปรายกอนการทดลอง  ในบางบทเรียนที่ไมสามารถทดลองได 
สสวท. แนะนําใหทํากิจกรรมทดแทนที่มีการพัฒนาความคิดเหมือนกัน  เพราะในบางกรณีครูไม
สามารถจัดการทดลองไดเน่ืองจากอุปกรณและสารเคมีที่ตองใชในการทดลองหัวขอน้ันๆ มีราคา
แพง  หรือสารเคมีมีอันตรายอาจไมปลอดภัยในขณะทําการทดลอง 

           - การอภิปรายหลังการทดลอง  เม่ือทําการทดลองเสร็จแลว ครูตองนําอภิปรายโดย
ใชคําถามนําผูเรียนไปสูขอสรุปเพ่ือใหไดแนวความคิดหรือหลักการที่สําคัญในบทเรียนนั้นๆ 

    2. ผูเรียนคือผูคนพบ  บทบาทของผูเรียนตองมีสวนรวมในการคนหาความรู ความรู
ทั้งหมดไมใชไดมาจากครู ผูเรียนเปนผูทดลอง สังเกต บันทึกขอมูล และในที่สุดเปนผูสรุปความรู ทํา
ใหผูเรียนไดคนพบความรูใหมโดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

    3. บทบาทของครู  ครูทําหนาที่เปนผูชวยหรือใหคําแนะนําเทานั้น เม่ือผูเรียนขัดของ
อยางไร ครูควรหาวิธีตอบคําถามผูเรียนในแนวทางที่จะกระตุนใหคิด และพยายามแนะนําไปยัง
ขอสรุปที่ถูกตอง 

    4. จุดหมายปลายทางของการสอน การสอนแบบนี้จะไมเนนเนื้อหาเพียงอยางเดียว แต
มุงที่จะพัฒนาทักษะตางๆ และทัศนคติทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน   

    สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเผยแพรการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู ใหกับครู  เพ่ือสนับสนุนใหครูไดทําความเขาใจและนําไปใชอยางจริงจัง โดยเรียกวาวัฏจักร
สืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle)  เปนการจัดกิจกรรมแบบ 5 E  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น
ดังน้ี    

    1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ ซ่ึง
อาจเกิดขึ้นจากความสงสัย  หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผูเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปราย
ในกลุม เร่ืองที่นาสนใจที่กําลังเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น อาจเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพ่ิง
เรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหผูเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา 

    2. ขั้นสํารวจและคนหา  (Exploration) เม่ือทําความเขาใจในประเด็นคําถามที่จะศึกษา
อยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
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    3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  (Explanation) เม่ือไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจ 
ตรวจสอบ จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบ
ตางๆ  

    4. ขั้นขยายความรู (Elaboration)  เปนการนําความรูไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือ
แนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองและขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณอ่ืนๆ ทําให
ความรูกวางขวางขึ้น 

    5. ขั้นประเมิน (Evaluation)  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วา
ผูเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร มากนอยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนําไปสูการประยุกตในเรื่องอ่ืนๆ     

อยางไรก็ตามวิธีการสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรม 5 E เปนวัฏจักร เม่ือสิ้นสุดการ
ประเมินแลวครูและผูเรียนก็สามารถเขาสูวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูไดตอไป เหตุผลเพราะในชีวิต
จริงมีเหตุการณที่นาศึกษาตอเน่ืองตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุดหากทั้งครูและผูเรียนมีความใฝรู
ตลอดเวลา  

 
 
                                       สรางความสนใจ 
                                       (Engagement)   
 
   ประเมิน                                                                  สํารวจและคนหา 
(Evaluation)                                                                 (Exploration)   
                             
                               วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 
                                               (Inquiry cycle) 
            
          ขยายความรู                                           อธิบายและลงขอสรุป 
          (Elaboration)                                            (Explanation) 
 

 
ภาพประกอบ 2  วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 

 
   ที่มา: (สมบัติ การจนารักพงค; และคนอื่นๆ.  2549: 4-6) 
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2. ระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีองคประกอบสําคัญที่สัมพันธกันหรือมีความ

สอดคลองกัน ประกอบดวยหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลการเรียนรูที่มี 
ความเชื่อมโยงกัน แสดงไดดังแผนภูมิภาพประกอบ 3 ดังนี้ (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี.  2546: 4-5) 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  ระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 
ผูที่ เกี่ยวของตองรวมกันวางแผนเตรียมการและกํากับติดตามการดําเนินงานให

องคประกอบหลักทั้ง 3 สวนมีความสอดคลองกัน มีการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรเปนไปตามเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเตรียมความพรอมดังน้ี 

1. หลักสูตร  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตามบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือใชกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 

2. กระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกระบวนการ และคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือชีวิตจริงเพ่ือใหมีความหมายตอผูเรียน จัดหาแหลงการเรียนรูและ

หลักสูตร 
- จุดหมาย 
- มาตรฐานการเรียนรู 
- สาระการเรียนรู   
   ฯลฯ 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
-  ความรูความคิด ความสามารถ 
-  กระบวนการเรียนรู 
- เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีและคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค 
- โอกาสในการเรียนรู 
   ฯลฯ 

กระบวนการเรียนรู 
- การสืบเสาะหาความรู 
-  การแกปญหา 
-  การเรียนรูอยางมีความหมาย 
-  การเรียนรูแบบรวมมือ  
    ฯลฯ 
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สื่อการเรียนรู และวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงานและการปฏิบัติทดลอง 
รวมทั้งใหโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรูดวยตนเอง 

3. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู  จัดใหมีการประเมินผลโดยใชแนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง ที่ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติทุกขั้นตอนเพ่ือใหไดผลการเรียนรูที่เปนความสามารถ
อยางแทจริง และเลือกใชวิธีการวัดประเมินผล เกณฑการประเมินและแบบประเมินที่สอดคลองกัน 
รวมถึงการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาทฤษฎีการสอนและแนวทางจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดังกลาว สรุป
ไดวาระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรประกอบไปดวย 3 สวนที่สําคัญและตองมี
ความสัมพันธกัน ไดแกหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  และการวัดผลประเมินผล นอกจากนี้การเรียน
การสอนวิทยาศาสตรผูสอนควรทันสมัย มีทักษะการคิด พยายามคิดหากิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดใช
ความคิด  มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมระหวางผูเรียนดวยกันและระหวางผูเรียนกับผูสอน เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ไดฝกสรุปความรูดวยตนเองจากการที่ไดทํากิจกรรมการสํารวจหรือการ
คนหาขอมูล ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจําเปนตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมในการพัฒนาการของผูเรียนในแตชวงวัยวาเหมาะสมอยางไร  และควรจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณตรง ถึงแมวาผูเรียนที่อยูในวัยพัฒนาการในระดับมัธยมศึกษาสามารถ
เขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมไดก็ตาม แตการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรยังคงตองมีควบคูกัน
ไประหวางประสบการณที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  กิจกรรมการเรียนรูวิธีหน่ึงที่เหมาะสมและควร
นํามาปรับใชในการพัฒนาการสอนในชั้นเรียนก็คือการสอนแบบสืบเสาะหาความรูซ่ึงเปนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการศึกษาหาความรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง การเรียนวิทยาศาสตรควรใชการทดลองเขามาเปนกิจกรรมที่สําคัญในการสรางใหเกิด
การเรียนรู  เปนการเรียนจากประสบการณตรงและสามารถพัฒนาใหเกิดความสามารถในการคิด
แกปญหา เสริมสรางใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึง
สอดคลองกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (วิชัย ตันศิริ.  2547: 223) รวมถึงชวยเชื่อมโยงใหมีความเขาใจในเนื้อหา 
วิชาการมากขึ้น ลดบทบาทของผูสอนลง โดยมีหนาที่เพียงใหคําแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด และ
ใชคําถามที่ชวยใหผูเรียนสามารถโยงเขาไปหาหลักการ กฎและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของได 

 
3. การสอนแบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง 

3.1 ความหมายของการสอนแบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง ผูรูและ
ผูชํานาญการทางการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรหลายทานใหความหมายของการสอนแบบ
ปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง  ดังน้ี 

วรรณทิพา  รอดแรงคาและจิต นวนแกว (2532: 5)  ไดใหความหมายของการทดลองไววา 
การทดลอง หมายถึงกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว 
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เปรมจิต  บุญสาย (2541: 145)  ไดใหความหมายการทดลองวาเปนการสอนวิทยาศาสตร
ที่ใหผูเรียนไดคนควาหาความรูจากการทดลองดวยตนเอง เพ่ือมุงใหผูเรียนมีเสรีภาพทางความคิด
และไดฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 68) ไดใหความหมายการสอนบทปฏิบัติการ คือ การสอนให 
นักเรียนกระทํากิจกรรมการเรียนภายใตคําแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด โดยการทําการทดลอง
ปฏิบัติการ  ฝกการใชทฤษฎีโดยผานการทดลอง 

ภพ เลาหไพบูลย (2542: 167-168)  ไดใหความหมายการสอนแบบทดลองวา เปนการ
สอนเพื่อจัดประสบการณในการทดลองและปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนใหมีความเขาใจ
เน้ือหาวิทยาศาสตรที่เปนขอเท็จจริง กฎ หลักการหรือทฤษฎีไดถูกตอง เปนการทดลองเพื่อทดสอบ
หรือยืนยันสิ่งที่ทราบคําตอบแลวและเปนการปฏิบัติการเพื่อเสาะแสวงหาความรูใหม เปนการหา
แนวทางการแกปญหาหรือคนหาคําตอบไดดวยตนเองโดยใชการทดลองเปนศูนยกลางในการเรียน
การสอน 

สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2543: 87-88) ไดใหความหมายวิธีการสอนแบบทดลองวา วิธีการ
สอนแบบทดลองเปนเทคนิควิธีสอนแบบหนึ่งของวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการ
พิสูจนหรือหาคําตอบที่นักเรียนสงสัยหรือคาดคะเน  หรือตั้งสมมติฐานแลววางแผนการทดลองเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

ดังน้ันจากความหมายดังกลาว สรุปไดวาการสอนแบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง 
หมายถึง การสอนโดยใหผูเรียนไดลงปฏิบัติดวยตนเอง ใชเครื่องมือตางๆ ดวยตนเอง โดยครูทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงและทําใหเขาใจในสวน
เน้ือหาทางทฤษฎีมากขึ้น ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และสงเสริมใหเกิดทักษะตางๆ เชน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน   

3.2  การจัดกิจกรรมการสอนแบบปฏิบตัิการหรือการสอนแบบทดลอง 
ในป ค.ศ. 1886 มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดเนนการสอนวิทยาศาสตรโดยให

ผูเรียนทําการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบยืนยันกฎและความจริงที่
นักวิทยาศาสตรไดคนพบแลว และไดทําหนังสือคูมือการทดลองทางฟสิกสขึ้น ปรากฏวาไดรับความ
นิยมจากโรงเรียนเปนอันมาก โดยมีการใชมาจนถึง ป ค.ศ.1950 จึงไดเปลี่ยนวิธีการสอนปฏิบัติการ
ในหองทดลองใหม  เพราะเริ่มมองเห็นวาการทดลองในหองปฏิบัติการที่บอกใหผูเรียนทราบตั้งแต
เริ่มการทดลองจนสรุปผล ผูเรียนไมไดใชความคิดอะไรมากนัก ไมสงเสริมสมรรถภาพของความคิด
เทาที่ควร ไมตรงตามเจตนารมณที่แทจริงของวิทยาศาสตร จึงไดปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ
ปฏิบัติการใหม โดยเนนใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง เพราะเชื่อวาการทดลองที่ดีที่สุด
น้ันตองใหผูเรียนทําเอง  ซ่ึงเริ่มตนจากปญหา ผูเรียนจะลงมือวางแผนแกปญหาเองวางแผนการ
ทดลอง สังเกต บันทึกผล วิเคราะหผล  แปลผล และสรุปผลเอง  การจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ปฏิบัติการทดลองนั้นอาจทําได  2 แบบ คือ การทดลองแบบกําหนดแนวทาง ซ่ึงเปนการทดลอง
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แบบที่ผูสอนกําหนดปญหา บอกวิธีการแกปญหาไวทั้งหมด ผูเรียนดําเนินการตามคําชี้แจงในการ
ปฏิบัติการทดลองเทานั้น และการทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง ซ่ึงเปนการทดลองแบบใหผูเรียน
วางแผนและกําหนดการแกปญหาเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูกําหนดปญหาให และดูแลใหคําแนะนํา  

สเพียรและโซลแมน (Spears; & Zollman. 1977: 34-35) ไดกลาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การทดลองแบบกําหนดแนวทางและแบบไมกําหนดแนวทางไว คือการทดลองแบบกําหนดแนวทาง
เปนรูปแบบที่ในการทดลองจะมีคําสั่งและปฏิบัติการทดลองมาใหผูเรียน และเปนปฏิบัติการทดลอง
เพ่ือพิสูจนหลักการในบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว สวนการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางเปนรูปแบบ
การทดลองที่ใหผูเรียนเปนผูวางแผนการทดลองและแกปญหาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนคนพบ
หลักการในบทเรียนดวยตนเอง โดยครูมีหนาที่ใหคําแนะนํา 

การทดลองแบบกําหนดแนวทางและการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางมีลักษณะการจัด
กิจกรรมดังน้ี  

3.2.1 การทดลองแบบกําหนดแนวทาง การทดลองแบบนี้ ครูกําหนดปญหา บอก
วิธีการแกปญหาไวแลว ผูเรียนทําตามคําชี้แจงในคูมือการทดลองก็สามารถไดคําตอบออกมา  
รูปแบบกิจกรรม เปนดังน้ี 

1. ครูกําหนดปญหา 
2. ครูเสนอแนะวิธีการรวบรวมขอมูล หรือใชตามที่ระบุไวในแบบเรียน 
3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมขอมูลตามวิธีการที่ไดรับการเสนอแนะ 
4. ผูเรียนจัดทําตารางแสดงขอมูล  เขียนกราฟ ตามที่ระบุไวในบทปฏิบตัิการ 
5. ผูเรียนตอบคําถามของครู โดยใชขอมูลจากการทดลอง 
6. ผูเรียนและครูชวยกันรวบรวมคําตอบ เพ่ือสรุปเปนเนื้อหาของสิ่งที่ศึกษา 

3.2.2 การทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง การทดลองแบบนี้ใหผูเรียนคนคําตอบเอง 
โดยครูกําหนดปญหาให ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ดังน้ี 
                        1. ครูตั้งปญหาใหหรือใหผูเรียนเลือกปญหาที่อยากศึกษา เปนปญหาที่ไม
สามารถคาดหมายผลการศึกษาไวลวงหนา 

2. ผูเรียนชวยกันนิยามปญหาอยางชัดเจน 
3. ผูเรียนเสนอวิธีการทดลอง โดยอาจใชระยะเวลาหนึ่งในการคนควาเพื่อวาง

แผนการทดลอง 
4. ผูเรียนทําการทดลองโดยสามารถปรับระยะเวลาได 
5. ผูเรียนสังเกตและสรุปผลการทดลองดวยตนเอง ผลการทดลองอาจมีคําตอบที่

ถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ 
6. การทดลองอาจกอใหเกิดการแสวงหาคาํตอบนอกชั้นเรียน 
7. ผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลองกับเพ่ือนในชั้นเรียน ทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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8. ครูตั้งคําถามในตอนสุดทายเพื่อใหผูเรียนสรุปหลักเกณฑจากขอมูลที่รวบรวม
ได และใชหลักเกณฑเหลานี้ทํานายผลการทดลองที่เกี่ยวของ 

จากที่กลาวมาขางตน  สามารถเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการทั้ง 2 
แบบ ดังตาราง 2  

 
ตาราง 2  การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางการทดลองแบบกําหนด   
     แนวทางกับการทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง 
 

การทดลองแบบกําหนดแนวทาง การทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง 

1. ข้ันอภิปรายกอนการทดลอง 
1.1 ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปรายปญหาใน
แบบเรียน  และรวมกันอภิปรายสมมติฐาน 
1.2 ผูสอนอธิบายจุดประสงคการทดลอง 
อุปกรณ วิธีการทดลอง 

1. ข้ันอภิปรายกอนการทดลอง 
1.1 แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 3-5 คน 
1.2 ผูเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดแลวตอบ
คําถามผูสอน และบันทึกคําตอบไวในแบบฟอรม 
1.3 ผูเรียนรวมกันกําหนดปญหาจากสถานการณ
ที่ศึกษาแลว กําหนดคําตอบปญหานั้นเปนขอๆ 
1.4 ผูเรียนวางแผนรวมกันในการออกแบบการ
ทดลอง                                                     
1.5 ผูเรียนกําหนดจุดประสงครวมกัน 

2. ข้ันปฏิบัติการทดลอง 
2.1 แบงผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 3-5 คน 
2.2 ลงมือทําการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนดให 
2.3 ขณะที่ผูเรียนทําการทดลอง ผูสอนเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนํา 

2. ข้ันปฏิบัติการทดลอง 
2.1 ผูเรียนแตละกลุม ลงมือทําการทดลอง 
2.2 ผูเรียนแตละกลุมบันทึกผลการทดลองและ
บันทึกปญหาที่เกิดขึ้นไว 
2.3 ขณะที่ผูเรียนทําการทดลอง ผูสอนเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนํา 

3. ข้ันอภิปรายหลังการทดลอง 
3.1 ผูสอนและผูเรียนรวมกนัอภิปรายผลการ
ทดลองเพื่อหาขอสรุป 
3.2 ผูเรียนศึกษาบทสรปุในแบบเรียนรวมกับ
ผูสอน 
3.3 ผูเรียนทําแบบฝกหัดในแบบเรียน 

3. ข้ันอภิปรายหลังการทดลอง 
3.1 ผูสอนซักถามผูเรียนถึงผลการทดลองที่ได 
3.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็น
ระหวางกลุมเพ่ือใหเห็นถึงผลที่จะได 
3.3 ผูสอนพยายามสงเสริมใหผูเรียนหาขอสรุป 
3.4 ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงประโยชนที่จะ
นําไปใชในชีวติประจําวัน 
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3.3  ประโยชนของการสอนแบบปฏิบตักิารหรือการสอนแบบทดลอง 
ภพ เลาหไพบูลย (2542: 170-171)  บุญชม ศรีสะอาด (2541: 69)  และวิมล สําราญวานิช 

(2532: 86-86)  ไดสรุปประโยชนของการสอนปฏิบัติการดังน้ี 
1. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงมีโอกาสฝกทักษะในการทดลอง และใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
  2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนและไดเรียนโดยผานประสาทสัมผัสหลายดาน 

โดยตรง ทาํใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
  3. เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบหลักการวิทยาศาสตรดวยตนเอง เน่ืองจากผูเรียน

เปนผูออกแบบการทดลอง ทําการทดลองโดยสืบเสาะหาความรู วิเคราะหหาเหตุผล ทดสอบ
สมมติฐาน สรุปผล และวัดผลการปฏิบัติทดลองดวยตนเอง 

4. ผูเรียนเพ่ิมพูนความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีทักษะมากขึ้น  
  5. ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและจดจําไดนาน 
  6. การจัดการเรียนการสอนแบบปฏบิัติเปนการฝกการทํางานรวมกนัของผูเรียน 
  7. เปนการเตรียมผูเรียนแตละคนใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา รวมทั้ง

เปนการฝกโดยใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
  8. ทําใหผูเรยีนมีเจตคตทิีดี่ตอวิชาวิทยาศาสตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 
4. การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล   (Microscale Experiments) 

การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเปนการทดลองที่พัฒนาขึ้นตั้งแตป คศ.1983  และไดมี
การพัฒนามาใชในการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับวิทยาลัย โดยมีการนําไปใชกับการทดลองวิชา
เคมีอินทรียในชั้นเรียนของนักศึกษา จากน้ันเริ่มใชกันมากในการเรียนการสอนระดับวิทยาลัยและ
ระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากกวา 400 แหง (Szafran; Singh; & Pike. 1989: A263-
A267)  และในปจจุบันมีการนํามาใชในการสอนการทดลองในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น  เน่ืองจาก
จุดเดนของการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล คือ ประหยัดเวลา มีความปลอดภัยและลดคาใชจาย
ในการทดลองเนื่องจากใชปริมาณสารเคมีนอย นอกจากนี้การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสงผล
ในการลดปริมาณของเสียอันตรายจากสารเคมีลงไดสวนหนึ่งดวย  (Wood.  1990: 596-597) 

การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  เปนการทดลองที่มีการใชปริมาณสารเคมีที่นอยมาก
ในการทําการทดลอง   โดยปกติแลวปริมาณสารเคมีในการทดลองระดับมาตรฐานจะใชอยูที่ 5 -100 
กรัม  และใชเครื่องแกวที่สามารถบรรจุปริมาตรสารเคมีไดตั้งแต 100 - 500 ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้น
ไป  แตในปจจุบันก็มีการทดลองระดับมาตรฐานที่พยายามลดการใชสารเคมีใหอยูที่ประมาณ  1-10 
กรัม  และปริมาตรสารละลายใชนอยกวา 50 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยใชเครื่องมือและอุปกรณ
ทดลองที่ใชกันทั่วไปในหองปฏิบัติการ  สวนการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเปนการทดลองที่ใช
ปริมาณสารเคมีแตกตางจากการทดลองในระดับมาตรฐานมาก   โดยทั่วไปการทดลองดวยเทคนิค
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ไมโครสเกลจะมีปริมาณการใชสารเคมีประมาณ 0.05 - 1.0 กรัมและเครื่องแกวที่ใชจะบรรจุปริมาตร
ที่นอยกวา 25 ลูกบาศกเซนติเมตร (Pavia; et al.  2002: 3)  ดังน้ันอุปกรณการทดลองบางชนิดใน
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลจะแตกตางจากการทดลองระดับมาตรฐาน (Schoffstall; Gaddis; 
& Druelinger. 2004: 10-16)       ตัวอยางของอุปกรณที่พัฒนามาใชสําหรับการทดลองดวยเทคนิค   
ไมโครสเกล  แสดงตามภาพประกอบ 4 
 

                                   
 

                                                  
                   

                         
                                                                                                                 
 

 
                                     

ภาพประกอบ 4  ตัวอยางอุปกรณสําหรับการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
 
 

      Round-bottom flask   
      10 cm3, 20 cm3 

      Aluminium heating blocks    
                     

Air reflux condenser with 
thermometer adapter 

         

   Syringe 1 cm3 
   

  Reflux apparatus 



 
30 

 ค.ศ. 1991 มิลส และ แฮมสตันไดเสนอวิธีการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสําหรับการ
ทดลองเคมีระดับพ้ืนฐาน   (Mills; &. Hampton. 1991: 1-4)  โดยเขียนเปนหนังสือเรียน
ประกอบการทําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล เพ่ือใชในการสอนวิชาเคมีทั่วไป (General 
Chemistry) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชอุปกรณการทดลองพื้นฐาน 2 ชนิด  คือ  1) 
Plastic well plates ขนาด 96 well plates  , 24 well plates , 12 well plates  และขนาด 6 well 
plates  ซ่ึงนํามาใชเปนอุปกรณสําหรับใสสารเคมีแทนหลอดทดลองในการทําปฏิกิริยา และ  2) 
Disposable plastic pasteur pipet ตามภาพประกอบ 5 มาใชตวงปริมาตรสารละลายตาง ๆ  ในทุก
การทดลองที่พัฒนาขึ้นมา  อุปกรณทั้ง 2 ชนิดสามารถใชไดดี และเปนอุปกรณที่ทํางาย  ราคาไม
แพงและอุปกรณเพียง 2 อยางที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใชไดกับการทดลองที่หลากหลาย 
 
 

                
              (a)                                                               (b) 
            
                 ภาพประกอบ 5  (a)  Plastic well plates  

                                               (b)  Disposable plastic pasteur pipet 
         
จากขอมูลดังกลาวขางตน พบวาการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลอาจมีการพัฒนา

อุปกรณที่ใชในการทดลองขึ้นมาใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับปริมาณสารเคมีที่ใชในการทดลอง แตอาจ
ไมจําเปนสําหรับทุกการทดลอง ที่จะตองใชอุปกรณที่สรางขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลเสมอไป บางการทดลองอาจประยุกตใชอุปกรณทั่วไปที่มีอยูในหองทดลองมาใช
ในการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลหรือนําวัสดุตางๆ ใกลตัวมาใชในการทดลอง จากการศึกษา
งานวิจัยของยุทธพงษ อุตแนนและคณะ  ในการนําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชกับการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการนําวัสดุเหลือใชเชนกลอง
บรรจุฟลมถายรูปมาใชเปนอุปกรณสําหรับบรรจุสารละลายตางๆ ในการทดลองเรื่องเซลลกัลวานิก 
ซ่ึงไดผลการทดลองเหมือนกับการทดลองเซลลกัลวานิกในระดับมาตรฐานที่นิยมใชกัน  (ยุทธพงษ 
อุตแนน; รัตนา สนั่นเมือง; และ วิภารัตน เชื้อชวด.  2545: 17-26)  

จากงานวิจัยของวูด (Wood.  1990)  เสนอวาการเลือกใชการทดลองดวยเทคนิคไมโคร 
สเกลในการนํามาสอนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาเปนทางเลือกที่ดีสําหรับครูที่จะชวยใหการเรียนการ
สอนวิชาเคมี นาสนใจและสรางแรงจูงใจกับผูเรียนมากกวาใชเทคนิคการสอนโดยวิธีการสาธิต  การ
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ดูจากวีดีโอเทป หรือการดูจากคอมพิวเตอร เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนทําการทดลองไดดวยตนเอง 
โดยขอดีของการสอนโดยใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคือ 
            1. ชวยลดคาใชจายในการทําการทดลอง และชวยลดปริมาณสารพิษที่เกิดจากการทดลอง
ใหนอยลง    
            2. การใชเวลาในการทําการทดลองนอยลง ทําใหการเรียนการสอนแตละครั้ง สามารถทํา
การทดลองไดหลายการทดลอง 
            3. การทดลองหลายการทดลองที่เปนการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล ไมจําเปนตองใช
ตูดูดควัน  หนากากปองกันสารพิษ  หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ในหองปฏิบัติการที่ชวยใหการทดลองมี
ความปลอดภัย ดังน้ันจึงสามารถทําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในหองใดก็ได ไมจําเปนตอง
ใชหองทดลองโดยเฉพาะ 
            4. มีหลายการทดลองที่พบวาไมปลอดภัยนักสําหรับครูและผูเรียน แตถาปรับเปนการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสามารถทําไดผลดี และมีความปลอดภัยมากขึ้น เชน การทดลองการ
ทําปฏิกิริยาระหวางแกสไฮโดรเจนและแกสออกซิเจน   

นอกจากนี้ในงานวิจัยของวูด ยังไดเสนอขอดีสําหรับครูในระดับมัธยมศึกษาที่จะนําการ
ทดลองไมโครสเกลมาสอนในชั้นเรียนไว 3 ดานใหญคือ 

1. ดานเศรษฐศาสตร 
เทาที่ผานมาพบวาในแตละโรงเรียน มีคาใชจายในการซื้อสารเคมีและคาใชจายในเก็บ

สารเคมีรวมถึงการดูแลรักษาสารเคมีเปนจํานวนมาก  ดังน้ันถาเปนการทดลองดวยเทคนิคไมโคร 
สเกลซึ่งมีการใชสารเคมีที่นอยลง ปญหาดานการเสียคาใชจายในการซื้อสารเคมี หองเก็บสารเคมีก็
จะลดปริมาณลงดวย 

2. ดานความปลอดภัย 
การเกิดความไมปลอดภัยในหองปฏิบัติการมักเกิดจากการเก็บสารเคมีในชั้นเก็บสารหรือ

ในหองเก็บสารที่ไมมีคุณภาพ การรั่วไหลของบรรจุภัณฑของสารเคมีที่ผานการทดลองแลวและรอ
การกําจัดรวมถึงการระเหยของสารตางๆ ขณะทําปฏิกิริยาเคมี ดังน้ันการทดลองไมโครสเกลที่มี 
การเตรียมสารในปริมาณนอย เชน การใชกรดซัลฟวริกเขมขนในการทดลอง 1 หยด แทนการใช
กรดจํานวน 5 หยด หรือการใชสารละลาย 5 ลูกบาศกเซนติเมตร แทนการใชแบบเดิมคือ 50-100 
ลูกบาศกเซนติเมตร  มีสวนชวยแกปญหาตางๆ เหลานี้ได เชน ชวยใหปญหาดานความไมปลอดภัย
ในการใชหองปฏิบัติการและขณะทําการทดลองลดลงอยางมาก  ปญหาในเรื่องการเก็บสารเคมีใน
หองเก็บสารรวมถึงการเก็บสารที่ผานการทดลองแลวก็ทําไดงายขึ้น เน่ืองจากการใชปริมาณในการ
ทําการทดลองในแตละครั้งลดลง  สารที่เหลือหลังจากการทดลองก็ลดลงตามไปดวย  รวมถึงสารเคมี
ที่เก็บไวในชั้นเก็บสารหรือในหองเก็บสารก็ลดลงเชนกัน  โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือความไม
ปลอดภัยตางๆ ตอครู ผูเรียน และเจาหนาที่หองปฏิบัติการก็จะลดลงตามไปดวย 
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3. ดานแหลงความรู 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาการทดลองในระดับไมโครสเกลอยางตอเน่ือง (Russo. 

1986) เพ่ือใหครูสามารถที่เลือกนําการทดลองเหลานั้นมาประยุกตใชกับการสอนในชั้นเรียนได  
ดังน้ันจากขอมูลเบื้องตนดังกลาว ผูสอนสามารถนํามาปรับการเรียนการสอนปฏิบัติการจากแบบเดิม
มาเปนการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลได 

จากผลการศึกษาของวูด ทําใหสรุปไดวาการนําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชใน
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา สงผลที่ดีตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
รวมถึงชวยแกปญหาในดานการจัดเก็บสารเคมี แกปญหาในดานปริมาณสารเหลือทิ้งหลังจากเสร็จ
การทําการทดลองแลว  มีผลตอการใชเวลาในการทดลองที่นอยลงทําใหสามารถจัดการทดลองได
จํานวนหลายการทดลองในการสอนแตครั้ง  และเปนการชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมในการสอน
วิชาเคมีที่สามารถใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงไดมากขึ้น   
             วูสเตอร (Wooster.  2007) ไดนําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลไปใชกับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา พบวาการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมีขอดีหลายดาน  จุดเดนที่สุดคือ
นักเรียนทุกคนมีโอกาสทําการทดลองไดดวยตนเองไมจําเปนตองทําการทดลองเปนกลุม สามารถทํา
การทดลองอยางอิสระ ใชไดกับนักเรียนทุกวัยทั้งเด็กเกงและเด็กออน โดยวูสเตอรไดนําการทดลอง
ดวยเทคนิคไมโครสเกลจํานวนหลายการทดลองมาใชกับนักเรียนเชน การเตรียมสารประกอบ  การ
เตรียมแกส  การไทเทรต  การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา เปนตน พบวานักเรียนรูสึกสนุกสนานใน
การทําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล เน่ืองจากใชเวลาในการทําการทดลองไมนาน  รวมเวลาที่
ใชประมาณ 20 นาทีตอการทดลอง และทําความสะอาดอุปกรณตางๆไดงาย ทําใหมีเวลาเหลือมาก
ขึ้นในการอภิปรายผลการทดลองรวมกันในชั้นเรียน 
           การพัฒนาการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเปนไปอยางตอเน่ือง มีการนํามาการทดลอง
ดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชในวิชาเคมีหลายสาขาวิชา ทั้งเคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย  ชีวเคมี  โดย
ซาฟรานและคนอื่น ๆ  (Szafran; Singh; & Pike. 1989: A263-A267)  ไดศึกษาการนําการทดลอง
ดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชในการหองเรียนเคมีอนินทรีย (Inorganic laboratory)  การทดลอง
เคมีอนินทรียโดยทั่วไป    มีคาใชจายในเรื่องสารเคมีเปนจํานวนมากเพราะราคาสารเคมีที่ใชมีราคา
คอนขางสูง นอกจากนั้นสารเคมีหลังการทดลองมีความเปนพิษตอของสิ่งแวดลอม  เชน สารตะกั่ว  
ปรอท แคดเมียม และแบเรียม เปนตน ทําใหตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการกําจัดสารพิษที่
เหลือเหลานี้หลังจากทําการทดลอง        

ในตาราง 3  แสดงคาใชจายในการกําจัดสารพิษบางชนิดที่ใชในการทดลองเคมีอนินทรีย   
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ตาราง 3  คาใชจายในการกาํจัดสารพิษ และวธิีการกําจัดสารพิษบางชนิดที่ใชในการทดลอง 
     เคมีอนินทรีย 
 

ชนิดสารเคมี ปริมาณการใช 
(กรัม/การทดลอง) 

คาใชจายในการกําจัด 
ราคา/100 กรัม (USD) 

วิธีการกําจัด 

Antimony pentachloride 
Chromium (III) chloride 
Cobalt (II) nitrate 
Copper (II) chloride  
Iodine 
Iron pentachloride 
Mercuric iodide 
Phosphorus pentachloride 
Silver nitrate 

2.0 
10.0 
15.0 
13.0 
7.5 
15.0 
10.0 
2.2 
5.0 

32.00 
10.20 
16.30 
3.00 
19.70 
30.00 
21.60 
13.40 
79.50 

ทําปฏิกิริยากับน้ํา 
ฝงกลบ 
ฝงกลบ 
ฝงกลบ 
ฝงกลบ 
ทําปฏิกิริยากับน้ํา 
ฝงกลบ 
ฝงกลบ 
ฝงกลบ 

 
ที่มา: Zvi Szafran.;et al.  (1989).  Journal of Chemical Education. 66(11): A263-267. 
 
จะเห็นวาคาใชจายในการกําจัดสารเคมีแตละชนิดเปนจํานวนเงินคอนขางสูงและจําเปนตอง

กําจัดใหถูกวิธี เพราะสารเคมีที่ใชในการทดลองโดยเฉพาะการทดลองเคมีอนินทรียมีผลตอสุขภาพ
ของมนุษย เพราะการไดรับเขาสูรางกายในปริมาณเพียงเล็กนอยอาจสงผลใหเกิดอาการเจ็บปวย
รุนแรงขึ้นได  นอกจากคาใชจายในการกําจัดสารเคมีหลังใชในการทําการทดลองแลว  สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงคือคาใชจายที่เกิดจากการประกันการสูญเสียหรือคาทดแทน คารักษาพยาบาลอันเกิดจาก
การไดรับอันตรายจากสารพิษตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย ซึ่งจากขอมูลที่แสดงดังตาราง 4 พบวา
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากสารพิษทั้งในดานการชดเชย การรักษาอาการบาดเจ็บ หรือการสูญเสีย
ทรัพยสินเปนจํานวนเงินที่ตั้งประกันความสูญเสียไวคอนขางสูง 
 
ตาราง 4  วงเงินการประกันการสูญเสียอันเกิดจากสารพิษ 

 

การคุมครอง จํานวนเงินประกันสูงสุด 
การชดเชย ใหกับคนงาน 
การบาดเจ็บ อาการเจ็บปวย 
การสูญเสียทรัพยสิน 

โดยชอบดวยกฎหมาย 
5,000,000 ดอลลารสหรัฐ 
5,000,000 ดอลลารสหรัฐ 

 
ที่มา: Zvi Szafran.;et al.  (1989).  Journal of Chemical Education. 66(11): A263-267. 
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นอกจากนั้น ในการสังเคราะหสารเคมีมาใชเพ่ือทําการทดลองแตละครั้ง  ถาใชปริมาณสาร
ตั้งตนในระดับมาตรฐานตามวิธีการทีใ่ชกันทั่วไป จะไดปริมาณสารผลิตภัณฑมากเกินกวาทีต่องการ
นํามาใชจริง และพบวาปรมิาณการเตรียมสารกับการใชงานไมสัมพันธกัน ทําใหมีปริมาณรอยละใน
การกําจัดมากขึ้นดวย   

จากการศึกษาผลดีของการนําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชแทนการทดลองใน
วิชาเคมีอนินทรียในระดับมาตรฐานทัว่ไป สรุปไดดังน้ีคือ 

1. มีผลตอการลดลงของปรมิาณสารพิษที่อาจกระจายสูสิ่งแวดลอม 
2. มีความปลอดภัยในการทําการทดลองมากขึ้น  เน่ืองมีการใชสารเคมีในปริมาณที่นอย

มาก  เห็นผลชัดเจนขณะทําการทดลองคือปริมาณสารระเหยที่มีผลตอสุขภาพ และมีผลตอคุณภาพ
อากาศลดนอยลง 

3. สามารถใชสารเคมีที่หลากหลายชนิดมากขึ้น เน่ืองจากสารเคมีบางชนิดมีราคาแพงมาก 
แตสามารถเห็นผลการทดลองไดดี ทําใหบางครั้งตองหลีกเลี่ยงการใชเน่ืองจากมีราคาสูง ดังน้ันการ
ปรับมาใชสารเคมีที่นอยลง ทําใหสามารถเลือกใชสารเคมีที่มีราคาแพงมาใชไดเพราะใชคาใชจายใน
การซื้อสารเคมีนอยลง 

4. มีประสิทธิภาพในการทดลอง การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลหลายการทดลอง 
ไดผลการทดลองเชนเดียวกับการทดลองมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป เชน การทําโครมาโทรกราฟ    
การตกผลึกสาร การกลั่น การระเหิด การกรอง เปนตน   

นอกจากมีการพัฒนาวิธีการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในหลายสาขาของวิชาเคมีแลว  
การพัฒนาไมโครสเกลที่ควบคูกันไปคือการพัฒนาเครื่องมือที่ใช ในงานวิจัยของเอ็กเกนและวิททิน
เกน (Eggen; &  Kvittingen.  2004) เปนงานวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือในระดับไมโครสเกลเพื่อนํามาใช
ในชั้นเรียน เปนการสรางเครื่องมือสําหรับใชแยกน้ําดวยกระแสไฟฟา (Water electrolysis) 
เครื่องมือดังกลาวนํามาใชสอนในหัวขอปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันสําหรับนักเรียนใน
ระดับมัธยมปลาย  เปนเครื่องมือที่ใชงานงายและราคาถูก นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนสามารถทําการ
ทดลองไดและสังเกตผลการทดลองไดอยางชัดเจน โดยไมจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีราคาแพง                              

โดยสรุปการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสามารถนํามาใชกับการเรียนการสอนในวิชา
เคมีไดดีทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และมีขอดีในหลายดานทั้งดานเวลาที่ใชในการ
ทดลองลดลงทําใหผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชการทดลองไดมากขึ้น ดานความ
ปลอดภัยในการทําการทดลอง  คาใชจายที่ลดลงในการซื้อสารเคมีรวมถึงคาใชจายที่ลดลงในการ
กําจัดสารพิษ  และที่สําคัญที่สุดคือผูเรียนทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสไดทําการทดลอง สงผลตอการ
เรียนรูของผูเรียนไดดีพอๆ กับการทดลองในระดับมาตรฐานทั่วไป  ดังน้ันถาสามารถจัดการทดลอง
ดวยเทคนิคไมโครสเกลใหกับผูเรียนได   ก็จะสงผลดีในหลายดานรวมถึงทําใหผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สามารถสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหและชวยใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู   
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ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีโดยใชเทคนิคการทดลองแบบไมโครสเกล 
จํานวน 7 ปฏิบัติการ  บทปฏิบัติการที่สรางขึ้นน้ันผูวิจัยทําขึ้นมาใหมและปรับปรุงจากบทปฏิบัติการ
ไมโครสเกลที่มีอยูแลว โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 
5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (Certificate of Technical Education) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  ไดรับการเห็นชอบในการใชหลักสูตรนี้โดยทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)  และไดมีการแกไขหลักสูตรในป 2544 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยวัตถุประสงค
ของหลักสูตร คือเพ่ือผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีความรูพ้ืนฐานทางดานชาง 
วิศวกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรนี้ใชเวลาการศึกษา 
3 ปการศึกษา  แบงออกเปนระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 1  ป.วช. ชั้นปที่ 2  และ ปว.ช ชั้นปที่ 3      

5.1 โครงสรางหลักสูตร 
       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบไปดวย 3 สาขาคือ สาขาเครื่องกล สาขา

โยธา และสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
67 หนวยกิต  แบงเปน 5 กลุมวิชาคือ กลุมวิชาวิทยาศาสตร  กลุมวิชาคณิตศาสตร  กลุมวิชาภาษา  
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาพลศึกษา 2) หมวดวิชาเฉพาะ  60 หนวยกิต แบงเปน 3 กลุม
วิชาคือ กลุมวิชาทฤษฎี  กลุมวิชาปฏิบัติงาน  และกลุมวิชางานประลอง  มีรายละเอียดดังน้ี   

       จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสตูร   127  หนวยกิต  โครงสรางหลักสูตรมีดังน้ี 
     - หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                         67         หนวยกิต 
           ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตร                          24         หนวยกิต 

       ข. กลุมวิชาคณติศาสตร                          18         หนวยกติ 
       ค. กลุมวิชาภาษา                                  18         หนวยกิต 
       ง. กลุมวิชาสังคมศาสตร                           6          หนวยกิต 
       จ. กลุมวิชาพลศึกษา                               1          หนวยกิต 

        - หมวดวิชาเฉพาะ                                          60         หนวยกิต 
            ก. กลุมวิชาทฤษฎี                                24          หนวยกิต 
                  ข. กลุมวิชาปฏิบัติงาน                           24          หนวยกิต 
            ค. กลุมวิชางานประลอง                         12          หนวยกิต 
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5.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
            กลุมวิชาวิทยาศาสตรมี 2 รายวิชาคือฟสิกสและวิชาเคมี วิชาเคมีจัดการสอนรวม 6 
รายวิชา คือเคมี 1 - เคมี 6 นักศึกษาตองลงเรียนภาคการศึกษาละ 1รายวิชา มีรายละเอียด
เน้ือหาวิชาดังน้ี 
 
392151 เคมี 1    

สารและการเปลี่ยนแปลง สารและสมบัติของสาร สารบริสุทธกับสารละลาย ธาตุและ
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย การแยกสาร การเปลี่ยนพลังงานของระบบ  
โครงสรางอะตอม  อนุมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป สเปกตรัม   
เสนสเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย พลังงานไอออไนเซชัน  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 

ปริมาณสารสัมพันธ 1 ระบบปดและระบบเปด  กฎทรงมวล  กฎสัดสวนคงที่ มวลอะตอม  
มวลโมเลกุล โมล สูตรเคมีและสมการเคมี การคํานวณเกี่ยวกับสูตรและสมการเคมีการหาสูตร 
เอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล การคํานวณหามวลเปนรอยละจากสูตร ความสัมพันธระหวางปริมาณสาร
ในสมการเคมี 
 
392152 เคมี 2    

    แกส  ของเหลว ของแข็ง สมบัติของแกส กฎของแกส กฎของอาโวกาโดร การแพร
ของแกส  ทฤษฎีจลนของแกส สมบัติของของเหลว การระเหย  ความดันไอของของเหลว จุดเดือด
ของของเหลว  สมบัติของของแข็ง  การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 

    ตารางธาตุ  สมบัติของธาตุในตารางธาตุ สารประกอบคลอไรดและสารประกอบ
ออกไซด สมบัติของสารประกอบคลอไรด สารประกอบคลอไรดในชีวิตประจําวัน สมบัติของ
สารประกอบออกไซด  สารประกอบออกไซดในชีวิตประจําวัน แกสเฉื่อยหรือแกสมีตระกูล การจัด
ธาตุเปนหมวดหมูของนักเคมียุคตางๆ  ตารางธาตุในปจจุบัน 

   ปริมาณสารสัมพันธ 2 สารละลาย ความเขมขนของสารละลาย การเตรียมสารละลาย  
สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย จุดเดือดของสารละลายที่สูงกวา จุดเยือกแข็งของสารละลายที่   
ต่ํากวา  ปริมาณสารสัมพันธของแกส  การหาสูตรโมเลกุลของแกสจากปฏิกิริยาเคมี  
392153  เคมี 3 

   พันธะเคมี  แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล การสลายพันธะ  พันธะโควาเลนต การเขียน
สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโควาเลนต พันธะไอออนิก การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ
สารประกอบไอออนิก การละลายของสารประกอบไอออนิก ความสําคัญของไอออนตอสิ่งมีชีวิต
โครงสรางโมเลกุลโควาเลนต  พันธะโควาเลนต  พันธะโควาเลนตกับโครงผลึกรางตาขาย โมเลกุล 
โควาเลนตมีขั้วและไมมีขั้ว  พันธะไฮโดรเจน 



 
37 

   อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเขมขนของสาร อุณหภูมิ ตัวเรงและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี พลังงาน
กับการดําเนินไปของปฏิกิริยา 
392154  เคมี 4  

   สมดุลเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได  ภาวะสมดุล สมดุลในปฏิกิ ริยาเคมี 
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตางๆ ณ ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุลกับสมการเคมี   
การคํานวณเกี่ยวกับคาคงที่สมดุล การเปลี่ยนภาวะสมดุล หลักของเลอซาเตอลิเอ การใชหลักของ
เลอ-ซาเตอลิเอในอุตสาหกรรม 

   กรด-เบส  สารละลายอิเล็กโทรไลต  ไอออนในสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส การ 
แตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวของกรดแกและเบสแก การแตกตัวของกรดออน การแตกตัว
ของเบสออน การแตกตัวเปนไอออนของนํ้า  pH ของสารละลาย  สารละลายกรดเบสใน
ชีวิตประจําวันและในสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยากรด-เบส  ปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบส ปฏิกิริยาของกรด
หรือเบสกับสารบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  การไทเทรตกรด-เบส  อินดิเคเตอรกับการไทเทรต
กรด-เบส การหาปริมาณของสารดวยการไทเทรต  สารละลายบัฟเฟอร 
 
392155  เคมี 5 

   ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ การดุลสมการรีดอกซ  เซลลไฟฟาเคมี เซลลกัลวา
นิก  ศักยไฟฟาของเซลลและศักยไฟฟามาตรฐานครึ่งเซลล  ประเภทของเซลลกัลวานิก  เซลลอิเล็ก
โทรไลต ประโยชนของเซลลอิเล็กโทรไลต  การผุกรอนของโลหะและการปองกัน  ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคมี การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ําทะเล  เซลลเชื้อเพลิง   
และแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง 

   สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  สมบัติของธาตุตามหมูและคาบ ขนาดอะตอม พลังงาน    
ไอออไนเซชัน คาสภาพไฟฟาลบ  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน สมบัติของ
สารประกอบของธาตุตามคาบ  สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู  ปฏิกิริยาของธาตุ
หมู IA และ IIA ปฏิกิริยาของธาตุหมู VIIA ตําแหนงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน 
ธาตุกัมมันตภาพรังสี  การเกิดกัมมันตรังสี  การสลายตัวและครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  ปฏิกิริยา   
ฟชชันและปฏิกิริยาฟวชัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตภาพรังสี  การทํานาย
ตําแหนงและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
392156  เคมี 6        

   สารประกอบคารบอน  สูตรโครงสรางของสารประกอบไฮโดรคารบอน การเกิดไอโซ-
เมอร  ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารประกอบคารบอนซึ่งมีหมูอะตอมที่แสดงสมบัติ
เฉพาะ ไดแก แอลกอฮอล  กรดอินทรีย  เอสเทอร  แอลดีไฮด  คีโตน  เอไมด  สารชีวโมเลกุล  
ไขมันและน้ํามัน  โปรตีน  คารโบไฮเดรต 
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   เคมีอุตสาหกรรม  ปโตรเลียม  การกลั่นน้ํามัน  การแยกแกสธรรมชาติ  ปโตรเคมีภัณฑ 
พอลิเมอร  พลาสติก  เสนใย  ยาง  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตโซเดียมคลอไรด  การผลิต
โซเดียมไฮดรอกไซดและแกสคลอรีน  อุตสาหกรรมปุย  

    เคมีสิ่งแวดลอม  สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้ํา  มลพิษทางน้ํา คา 
BOD  COD    คา pH  การบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ  ทางเคมี  ทางชีววิทยา  มลพิษทางอากาศ  
ชนิดของแกสพิษตางๆ การกําจัดแกสพิษตางๆ  การควบคุมฝุนละออง  มลพิษทางดิน  สาเหตุของ
มลพิษทางดิน  การใชสารฆาแมลงและปุยเคมี  การอนุรักษดิน 
            5.3   การเปรียบเทียบหลักสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน      

    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให
เปนคนดี มีปญญา มีชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ิมศักยภาพของ
ผูเรียนใหสูงขึ้น โดยสถานศึกษาตองนําสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรไปจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวดังน้ี (กรมวิชาการ. 
2544: 5-7)  

 1. ระดับชวงชั้น 
 กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังน้ี 
 ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 - 3 
 ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6 
 ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 - 3  
 ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 - 6  

  2. สาระการเรียนรู 
      กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวน 

การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม  ดังน้ี 
       2.1  ภาษาไทย 
       2.2  คณิตศาสตร 
       2.3  วิทยาศาสตร 
       2.4  สังคมศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 
       2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
       2.6  ศิลปะ 
       2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

         2.8  ภาษาตางประเทศ 
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    สาระทั้ง 8 กลุม เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม 
กลุมที่ 1  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
พ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่ 2 ประกอบดวยสุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่
เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปนในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถความถนัดและความ
สนใจของผูเรียนแตละคนนั้นสถานศึกษาสามารถกําหนดเพ่ิมขึ้นไดใหสอดคลองและสนองตอบ
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

   3. มาตรฐานการเรียนรู 
     หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรยีนรู  8 

กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมของแตละกลุม เพ่ือใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

   มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได   

   คณาจารยผูสอนในกลุมวิชาเคมีของภาควิทยาศาสตรประยุกตและสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เปนหนวยงานที่มีภาระงานจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษา ป.วช. ไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาความสอดคลองของหลักสูตร
เตรียมวิศวกรรมกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2546  (ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกตและสังคม.  2546) จากการศึกษาสรุปวาเนื้อหาวิชาเคมีทั้ง 6 รายวิชา 
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในชวงชั้นที่ 4  ตรงตามสาระที่ 3 เร่ืองสารและสมบัติ
ของสาร  และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  ว 3.1 , มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2  มีรายละเอียด
ของมาตรฐานการเรียนรูดังน้ี      
สาระที่ 3  เรื่องสารและสมบตัิสาร 
               มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน   
               มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และการนําความรูไปใช      
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6.  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วิธีการหนึ่งที่นิยมใชกันคือการ

สรางแบบทดสอบโดยนอกจากจะเขียนคําถามดานความรูความจําแลว ยังสามารถเขียนคําถาม
สําหรับวัดสมรรถภาพทางสมองดานอ่ืนๆ ได แผนผังการวัดสมรรถภาพทางสมองนั้นสามารถ
เรียงลําดับความสําคัญ เริ่มจากคุณภาพขั้นต่ําสุดไปหาคุณภาพขั้นสูงสุดไดดังน้ี  (ชวาล แพรัตกุล. 
2518) 

1. ดานความรูความจํา เปนการระลึกไดของเร่ืองราวตางๆ ที่ผูเรียนเคยมีประสบการณ
มาแลว อาจเปนเรื่องราวที่ไดรับจากการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน จากทางบาน จากสิ่งแวดลอม
หรือจากตัวผูเรียนเอง ซ่ึงความรูน้ียังครอบคลุมถึงการนึกออกของเนื้อเรื่องตางๆ ทั้งที่ปรากฏอยูใน
เน้ือหาวิชาโดยตรงและเกี่ยวพันกับเน้ือหาวิชานั้นๆ คําถามประเภทการวัดความจํา จะถามภายใน
ขอบเขตของเรื่องราวและหลักวิชาตามที่ผูเรียนเคยประสบมากอนแลว  

2. ดานความเขาใจ  มีวัตถุประสงคที่จะวัดวาผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญในการเรียน
การสอนไดหรือไม ผูเรียนสามารถนําความรูที่มีอยูแลวไปแกปญหาใหมที่คลายคลึงกับของเดิมได
หรือไม คําถามประเภทความเขาใจจึงตองเปนขอความใหมๆ  ที่ครูกําหนดสถานการณหรือถอยคํา
ใหแตกตางจากที่ผูเรียนเคยรูเคยเห็นมาแลว  

3. ดานการนําไปใช เปนการมุงที่จะวัดผลของการศึกษาวาผูเรียนสามารถนําความรูและ
เรื่องราวที่เรียนไปแลวไปใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่คลายคลึงกันไดหรือไม คือ
เรียนรูเรื่องใดแลวจะสามารถนําหลักการ กฎเกณฑ และวิธีดําเนินการตางๆของเร่ืองน้ันไปแกปญหา
ในทํานองเดียวกันนั้นไดหรือไม  

4. ดานการวิเคราะห  สมรรถภาพดานการวิเคราะหหมายถึงความสามารถในการแยกแยะ
เรื่องราวที่สมบูรณ ใหกระจายออกมาเปนสวนยอยๆ คําถามดานการวิเคราะหมีความมุงหมายที่จะ
ฝกวาผูเรียนสามารถแยกเรื่องราวหรือแยกเหตุการณ ผลลัพธ ผลรวมของปรากฏการณใดๆ 
ความสามารถในการวิเคราะหจะชวยใหผูเรียนทราบวาแตละเรื่องราวน้ันๆ มีความสําคัญอยูตรงไหน 
สวนยอย ๆ เหลานั้นสัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางไร และในที่สุดจะพบวาสวนยอยๆ เหลานั้นสามารถ
เชื่อมโยงเปนเรื่องราวที่สมบูรณโดยยึดหลักการหรือทฤษฎีใด ดังนั้นโจทยคําถามดานการวิเคราะห 
จะเนนถามใหผูเรียนมองทะลุลงไปถึงธาตุแทหรือตนกําเนิดของเรื่องน้ันๆ  สมรรถภาพของสมองใน
การวิเคราะหอยูกึ่งกลางระหวางความเขาใจและการประเมินคา  

5. ดานการสังเคราะห  โจทยคําถามดานการสังเคราะหจะตรงกันขามกับการวิเคราะห เปน
คําถามเพ่ือใหผูเรียนผสมสวนยอยๆ ใหเปนเรื่องราวเดียวกัน เปนการวัดวาผูเรียนสามารถนําเอา
หนวยความรูความจํามารอยกรองจัดระเบียบใหมใหเปนโครงสรางที่แปลกกวาเดิม กระจางชัดเจน
กวาเดิมและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมไดหรือไม ดังน้ันผูที่จะสังเคราะหไดตองเปนผูที่ มี
ความสามารถทั้งความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะหมาแลวกอนเปนอยางดี จึงจะ
สังเคราะหได 
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  6. ดานการประเมินคา เปนการวินิจฉัยตีราคาโดยสรุปอยางมีหลักเกณฑ สิ่งที่ตีราคา
อาจจะเปนวัตถุสิ่งของหรือเปนผลงานตางๆที่เปนรูปธรรม หรือเปนความคิดเห็นที่เปนนามธรรมก็ได  
ในการประเมินคาแบบวิทยาศาสตรน้ันจะตองใชเกณฑ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standard) ไป
ประกอบการวินิจฉัยดวยเสมอวาสิ่งน้ันเรื่องน้ันมีประสิทธิภาพเพียงใด หรือมีคุณคาอยางไร กอนที่
จะประเมินคาผูประเมินตองตั้งเกณฑหรือกําหนดมาตรฐานกอน และการกําหนดเกณฑไมใชของงาย 
ดังน้ันครูควรเปนผูกําหนดเกณฑขึ้นแลวใหผูเรียนนําไปใช  

ตามแนวคิดของณัฏฐพงษ เจริญพิทย (2542: 46-49) ไดใหคํานิยามวา ผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร หมายถึงพฤติกรรมการเรียนดานพุทธิพิสัย  อันเปนผลมาจากการใชสมองรับรูและ    
ขบคิดตามเนื้อหา ซ่ึงประกอบดวย 

1. ความรูความจํา (Knowledge)   หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู
เกี่ยวกับขอเท็จจริงขอตกลง นิยามศัพท หลักการ กฎ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่สําคัญทางดาน
วิทยาศาสตร ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังน้ี 

1.1 ความรูเกีย่วกับความจริงเฉพาะอยาง (Specific facts)  
       1.2  ความรูเกี่ยวกับศพัทและนิยามทางวิทยาศาสตร (Scientific terminologies) 

1.3  ความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร (Concepts of science) 
       1.4  ความรูเกี่ยวกับขอตกลง (Conventions)  
       1.5  ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น (Trends and sequences) 
       1.6  ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ (Classifications, 

categories and criteria) 
       1.7  ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวธิดํีาเนินการทางวิทยาศาสตร (Scientific 

techniques and procedures) 
       1.8  ความรูเกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร  (Scientific principles and 

laws) 
      1.9  ความรูเกี่ยวกับทฤษฎตีางๆ หรือแนวคิดที่สาํคัญ (Theories or major 

conceptual schemes) 
2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ 

ตีความ สรางขอสรุป ขยายความ  หรือจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏความรูใหม  และความสามารถ
ในการแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปยังสัญลักษณหน่ึง  ซ่ึงเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ลึกซึ้งยิ่ง
กวาความรูความจํา โดยจําแนกไดดังน้ี 

2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม (Identification of 
knowledge in a new context) 

2.2 ความสามารถแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง (Translation of 
knowledge from one symbolic to another) 
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3. กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process of scientific inquiry) 
ประกอบดวยพฤติกรรมยอยดังน้ี 

     3.1 การสังเกตและการวัด (Observing and measuring) 
      3.2 การมองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา  (Seeing a problem and seeking ways 

to solve it) 
      3.3 การแปลความหมายขอมูลและการสรุป (Interpreting data and formulating 

generalizations) 
     3.4 การสราง ทดสอบ และการปรับปรุงแบบจําลองหรือทฤษฎตีางๆ (Building,testing 

and revising a theoretical model) 
4. การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   (Application of scientific 

knowledge and skills)   หมายถึงความสามารถในการผสานความรูและนํากระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา การนําความรูไปใชไดน้ันจําเปนตองมีความรู ความเขาใจอยางดี
กอน 

การสรางแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนในงานวิจัยน้ีสรางแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรูรวม 4 ดาน ตามแนวคิดของณัฏฐพงษ 
เจริญพิทย  คือดานความรูความจํา ดานความเขาใจ ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร  และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรมีตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อประโยชน
ในการประเมินผล โดยพิจารณาจากคะแนนรวมแตละหัวขอ ทําใหทราบวาหัวขอใดควรวัดผลเปน
อัตราสวนเทาไร วัดผลเนนหนักพฤติกรรมใดบาง และออกขอสอบไดสอดคลองตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร เม่ือสอนตามตารางวิเคราะหหลักสูตรแลวการวัดผลก็เปนไปตามจุดมุงหมายและเนื้อหาที่
กําหนดไวในหลักสูตร ทําใหการประเมินผลถูกตองมากขึ้น วิธีการวิเคราะหหลักสูตรควรดําเนินการ
เปนขั้นตอนดังน้ี (สุนันท ศลโกสุม. 2525: 43-49) 

1. วิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตร คือการเปลี่ยนขอความของจุดมุงหมายใหเปนรูปของ
พฤติกรรม พฤติกรรมหมายถึงสิ่งตองการใหเกิดในตัวผูเรียน พฤติกรรมเหลานี้ตองมีการแสดงออก
ซ่ึงสามารถวัดไดและประเมินคาเปนตัวเลขหรือกําหนดสัญลักษณที่แทนคุณลักษณะได 

2. พิจารณาเนื้อหาในหลักสูตร เน้ือหาที่ตองทําการสอนจะปรากฏอยูแลวในหลักสูตร ให
พิจารณาเปนตอนๆ ที่เหมาะสม ถาเปนเรื่องที่คลายคลึงกันหรือมีเน้ือหาเขากันไดใหรวมไวเปนตอน
เดียวกัน  ถาจะแยกเนื้อหาออกเปน 2 ตอน ควรพิจารณาวาเม่ือแยกเนื้อหานั้นสามารถขาดตอนออก
จากกันได  การแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอตองพิจารณาวาควรใชเวลาในการสอนไมตางกันมากนัก 

3. การพิจารณาน้ําหนัก เม่ือไดวิเคราะหความมุงหมายของหลักสตูรเปนพฤติกรรม  
และแบงขั้นตอนของเนื้อหาแลว ใหเขียนลงบนแบบฟอรมตารางวิเคราะหหลักสูตร ดังตาราง 5  
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ตาราง 5  ตัวอยางตารางวิเคราะหหลักสตูร 
     ตารางวิเคราะหหลักสตูร.................................................................. ชั้น ........................  
 

เน้ือหา พฤติกรรม รวม อันดับความสาํคัญ 
     

        
        
        
รวม        
อันดับความสาํคัญ        

 
ลําดับพฤติกรรมควรเรียงจากพฤติกรรมงายไปหาพฤติกรรมยาก และจะเปนกี่พฤติกรรม

ก็ไดแตตองใหครบตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สวนเนื้อหาใหเรียงจากเนื้อหาในหัวขอที่ 1 จนถึง
สุดทาย แตละชองของพฤติกรรมมีคะแนนเต็ม 10  วิธีการพิจารณาใหคะแนนถาตองการสอนให
ผูเรียนมีพฤติกรรมใดมากที่สุดจากพฤติกรรมที่กําหนดไว ก็ใหคะแนนในชองนั้นมากที่สุด 

การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ไมไดจํากัดอยูเพียงการ
วัดผลประเมินผลดวยขอสอบเทานั้น แตการวัดและประเมินผลทางดานทักษะปฏิบัติการมีความ 
สําคัญมากพอๆ กัน  การประเมินผลดานทักษะปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรแบงออกเปน 2 สวนคือ  
(ทบวงมหาวิทยาลัย.  2525: 211-217) 

1. สวนที่ผูสอนสังเกตไดโดยตรงในขณะผูเรียนเขาทําปฏิบัติการ ไดแก  ทักษะปฏิบัติการ 
การหยิบจับวัสดุอุปกรณที่ใช การเลือกและใชเครื่องมือในการทดลอง 

2. สวนที่เปนงานที่มอบหมายซึ่งรวมทั้งการบันทึกผลการปฏิบัติการ ไดแก วิธีบันทึกผล
การทดลอง การใชผลการทดลองในการแปลความหมายเพื่อหาขอสรุป 

นอกจากนี้การประเมินในสวนของทักษะปฏิบัติ สามารถใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเรียนที่มีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน ดังตาราง 6 
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ตาราง 6 ขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน  
 

ทักษะปฏิบตั ิ พฤติกรรมการแสดงออก 
 

1. การรับรู 1. ใชประสาทสัมผัสเพื่อรับรูเรื่องราวตางๆ 
2. เตรียมความพรอม 2. มีความพรอมในการลงมือปฏิบัติ มีการวางแผนการปฏิบัต ิ
3. การตอบสนอง 3. ลงมือปฏิบัติตามคําแนะนําหรือตามที่วางแผนไว 
4. การฝกฝน 4. ฝกฝนทักษะเพื่อเพ่ิมความชํานาญ 
5. ปฏิบัติจนได 5. ฝกฝนจนทําเองไดโดยอัตโนมัต ิ
6. การเชื่อมโยงทักษะ 6. ประยุกตหรือใชทักษะทีฝ่กฝนไวรวมกับทักษะอ่ืน 

 
ที่มา: สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). คูมือวัดและประเมินผล

วิทยาศาสตร.  หนา 12. 
 

นอกจากนี้การวัดและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนนั้น สามารถใชขอมูลเชิง
คุณภาพมาประกอบการอภิปรายผล วิธีเก็บขอมูลที่นิยมใชคือ (สุภางค จันทวานิช:  2546: 44-78) 

1. การสังเกต  หมายถึงการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอยางเอาใจใสและกําหนดไว
อยางมีระเบียบวิธีเพ่ือวิเคราะหหรือหาความสัมพันธของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอ่ืน การสังเกตใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนการสังเกตชนิดที่ผูสังเกตเขาไปใช
ชีวิตรวมกับกลุมที่ถูกศึกษา การสังเกตแบบนี้ใชกันมากในการศึกษาสังคมเล็กๆ หรือชุมชน สวนอีก
รูปแบบของการสังเกตคือการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เปนลักษณะที่ผูวิจัยเฝาสังเกตอยู วงนอก  
เชน การสังเกตการเรียนการสอน  การดูแลผูปวย เปนตน 

2. การสัมภาษณ  เปนวิธีการศึกษาคนควาที่ใชกันทั่วไปในแขนงวิชาสังคมศาสตรเปน
รูปแบบของปฏิสัมพันธระหวางผูถามและผูตอบภายในกฎเกณฑที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล 
ลักษณะสําคัญของการสัมภาษณคือ มีความยืดหยุน ผูสัมภาษณมีโอกาสอธิบายขยายความหรือ
ซักถามเพิ่มเติม และขณะสัมภาษณสามารถสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของผูตอบได  การสัมภาษณมี
หลายประเภทเชน การสัมภาษณอยางเปนทางการมีลักษณะคลายเปนการใชแบบสอบถาม คําถาม
ตางๆ ถูกกําหนดเปนแบบสัมภาษณไวลวงหนา สวนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือไมเปน
ทางการ  การตั้งคําถามมักจะเตรียมแนวคําถามกวางๆ มาลวงหนา 

3. การใชอุปกรณภาคสนามเชนเครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป กลองถายภาพยนตร เทป
บันทึกภาพ เปนตน เพ่ือชวยใหการสังเกตเปนไปอยางทั่วถึงและสามารถยอนกลับมาพิจารณา
พฤติกรรมตางๆที่เกิดขึ้นของผูเรียนจากอุปกรณตางๆเหลานั้น  นํามาบรรยายเปนขอมูลคุณภาพได
ถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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การประเมินผลพฤติกรรมในการเรียนของผูเรียนในงานวิจัยน้ี ใชแบบสังเกตที่มีโครงราง
ชัดเจน ใหคะแนนตามระดับปฏิบตัิของพฤติกรรมที่แสดงออก (Rating scale)  และเปนการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม 

 
7. แนวคิดเร่ืองทักษะการคิด 

7.1 ความสําคัญของการคิด 
     ความคิดมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง  ความสามารถในการคิดทําให

มนุษยแกปญหาใหตนเองได  สามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหมๆ เพ่ือนํามาใชประโยชนไดมากขึ้น 
การคิดเปนตัวกําหนดสิ่งที่เรารู ความรูที่ไดจากการคิดจะกําหนดความเปนตัวเรา เราคิดอยางไร เรา
รูอะไร ซ่ึงทําใหเราแสดงออกทั้งคําพูดและการกระทําการแสดงอากัปกิริยาตางๆ การคิดเปนพ้ืนฐาน
ของสติปญญาและความเขาใจซึ่งจะชวยใหเราสามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น และหาก
สามารถทําไดหลายสิ่งหลายอยางพรอมกันจะเกิดความคิดที่หลากหลายมากขึ้นได  ทั้งยังนําความรู
ที่มีอยูเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหมจนเกิดเปนความคิดใหมไดอีก  การคิดเปนพ้ืนฐานของ
การตัดสินใจ ถาประเทศใดมีประชากรที่มีการคิดที่ดี ประเทศจะเจริญกาวหนา แตถาประเทศใดมี
ประชากรที่ไมมีความสามารถทางการคิดและไมไดรับการพัฒนาการคิด ประเทศนั้นจะเสื่อมถอยและ
ลาหลังในที่สุด    

   การคิดเปนกระบวนการทางสมอง  เกิดขึ้นเม่ือเราไดรับรูผานประสาทสัมผัสสมอง โดย
สามารถตอบสนองขอมูลที่แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีกระบวนการทางสมองไมซํ้าซอน   
เชนการตอบสนองตอสิ่งที่รับรูตามสัญชาตญาณ  ตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยอัตโนมัติหรือตอบสนอง
ตามความเคยชิน   สวนอีกกลุมหน่ึงมีกระบวนการทางสมองที่ซับซอน กลุมนี้เปนการคิดที่เกิดขึ้น
เม่ือเราตองการคนหาคําตอบหรือวิธีการที่สมเหตุสมผลในการแกปญหาเพื่อสรางความเขาใจ การคิด
ของกลุมน้ีมีเปาหมายชัดเจนคือสมองจะตอบสนองโดยเก็บเปนความจําและสมองตอบสนองตอสิ่งที่
รับรูโดยผานกระบวนการคิด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546: 171-172) การคิดของมนุษยเกิดขึ้น
ตลอดเวลา  ความสามารถในการคิดทําใหมนุษยมีความเปนมนุษย สามารถแกปญหาใหตนเองได  
สรางสิ่งประดิษฐใหมๆ ได  การคิดเปนพ้ืนฐานของสติปญญาและความเขาใจซึ่งจะชวยใหปรับปรุง
สิ่งที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น  รวมถึงนําความรูเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม  การคิดมีความสําคัญ
อยางยิ่งในโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสารที่ตองอาศัยการคิดและการเรียนรูของสมองเปนอยาง
มาก  การคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนได  ดังนั้นการจัดการศึกษาทุกระดับควรมุงฝกใหผูเรียนรูจัก
ทักษะการคิด  รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล จากผลการประเมินสถานศึกษาสวนใหญสิ่งที่ควรไดรับ
การปรับปรุงคือมาตรฐานที่เกี่ยวกับทักษะการคิด  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทักษะคิดในการเรียนรูของผูเรียนในระดับตางๆ จึงมีความสําคัญอยางมาก   
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   สรุปไดวาการคิดมีความสําคัญอยางยิ่งในโลกปจจุบัน  การสอนจึงจําเปนตองสอนใหเด็ก
ไดรูจักพัฒนาทักษะการคิด โดยผูสอนเองจะตองตระหนักถึงความสําคัญในขอน้ีและพยายามสราง
กิจกรรมการสอนที่ชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดใหเกิดขึ้นกับผูเรียนใหมากที่สุด  
           7.2  ความหมายของทักษะการคิด 

   การพัฒนาทักษะการคิดมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานได
อธิบายความหมายของคําวา ทักษะการคิดไวดังน้ี 

   ทักษะการคิด หมายถึง กระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับ
สิ่งเรา และสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะหและประเมินอยางมีระบบและ
เหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคสิ่งใหม (กรมวิชาการ.  
2546: 4)  

   ทักษะการคิด หมายถึง  คําที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการคิดที่มีลักษณะเปนรูปธรรม
เพียงพอที่ชวยใหมองเห็นการแสดงออก การกระทําที่ชัดเจนของการคิดนั้นๆ เชน การสังเกต การ
เปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  การสรุปความ คําที่มีลักษณะเชนนี้นิยมเรียกวาทักษะการคิด  
ทักษะการคิดมีเปนจํานวนมากสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือระดับแรกเปนทักษะที่เปนพ้ืนฐาน 
เชน การจํา การระลึกได การอาน การเขียน เปนตน ระดับที่สองเปนทักษะที่เปนแกนสําคัญ เชน
การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจําแนก เปนตน  ทักษะระดับที่ 3 เปนทักษะการคิดขั้นสูงเปน
ทักษะที่ซับซอนกวาระดับแกน เชน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการลง
ขอสรุป เปนตน  (ทิศนา แขมมณี.  2548: 131) 

   ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออก หรือแสดงพฤติกรรมของการใช
ความคิดอยางชํานาญ ซ่ึงแตละคนจะมีทักษะการคิดแตกตางกัน  บางคนสามารถคิดไดเร็วถูกตอง
เปนขั้นตอน บางคนคิดไดชา แตอยางไรก็ตามทักษะการคิดเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและฝกฝนได  
บุคคลใดไดรับการพัฒนาและการฝกฝนอยางชํานิชํานาญก็จะมีทักษะการคิดเพิ่มมากขึ้น ทักษะการ
คิดประกอบดวยการมอง การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก การขยายความ การแปลความ  
การสรุปความ เปนตน (อุษณีย โพธิสุข. 2543: 68-69)  

   ดังน้ันความหมายโดยสรุปของทักษะการคิด คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
เพ่ือคนหาความเขาใจในเรื่องน้ัน ทักษะการคิดมีหลายดานดวยกัน แตละทักษะอาจมีความเปน
รูปธรรมมากนอยตางกัน ทักษะการคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้นได 
          7.3   ทฤษฎีการคิด 
               7.3.1 ทฤษฎีการคิดของบลมู  (Bloom’s Taxonomy)  
           บลูม (Bloom.  1956: 6-9, 201-207)  ไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาเปน 3 
ดาน ดานการรูคิด ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัย ความสามารถทางการคิดที่บลูมจําแนกไวเปน   
6 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับความรูความจํา  ระดับที่ 2 ความเขาใจ ไดแกการแปลความการตีความ 
และการขยายความ  ระดับที่ 3 ระดับการนําไปใช แยกเปนการประยุกตและการคาดการณ ระดับที่ 
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4 ระดับการคิดวิเคราะห แยกเปนการวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหหาความสัมพันธ และการ
วิเคราะหหลักการ  ระดับที่ 5 การสังเคราะห ไดแก การสังเคราะหการสื่อความหมาย การสังเคราะห
แผนงาน และการสังเคราะหความสัมพันธ และระดับที่ 6 ระดับการประเมินคา ไดแก การประเมินคา
โดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน และการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอก การที่บุคคลจะมี
ทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ บุคคลนั้นตองสามารถวิเคราะหและเขาใจสถานการณใหม
หรือขอเท็จจริงใหมได  ดังน้ันการจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับน้ัน ขึ้นอยูกับ
สาระที่เปนองคความรู 
    การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม  เปนลักษณะของการคิดวิเคราะหในรูปแบบความ  
สามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเร่ืองราวหรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวย
อะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และที่เปนเหตุอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 
การวิเคราะหแบงแยกประเด็นที่สําคัญออกเปน 3 ประการดังน้ี  (ลักขณา สริวัฒน.  2549: 73-74) 
    1. วิเคราะหหนวยยอย หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญ จําเปน
หรือมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 
    2. วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราว หรือ
เหตุการณน้ันเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
    3. วิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางของระบบของวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว 
การกระทําตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเน่ืองจากอะไร โดยยึดอะไรเปน
หลักแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไรหรือยึดคติใด 

   ความสามารถทางความคิดของบลูมในระดับการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดระดับ  
พ้ืนฐานของผูเรียนที่จะนําไปสูความสามารถทางการคิดระดับสูง  คือการสังเคราะห และการประเมิน
คา เพราะผูเรียนจะเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจนเม่ือผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย    
การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ โดยผูเรียนสามารถวิเคราะหประเด็นตางๆ  
จากหนวยยอยสูสวนใหญ และเชื่อมความสัมพันธของประเด็นตางๆ เขาดวยกันจนสามารถสรุป
อยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ  

7.3.2 ทฤษฎกีารคิดของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy)  
         มารซาโน (Mazano. 2001: 11-12)  อธิบายวารูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู

ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบแหงตน ซ่ึงตัดสินการยอมรับการเรียนรูเร่ืองใหม  ระบบบูรณา
การเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายการเรียนรู  และระบบสติปญญาจะทําหนาที่จัดกระทํากับ
ขอมูลในลักษณะของการวิเคราะห  มารซาโนไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษาโดย
ประกอบดวยความรู  3  ประเภทและกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังน้ี (Mazano. 
2001: 30-58)   ประเภทความรู ไดแก 

          1. ขอมูล เนนการจัดระบบความคิดเห็นจากขอมูลงายสูขอมูลยาก เปนระดับ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง ลําดับของเหตุการณ สาเหตุและผล 
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          2. กระบวนการ เนนกระบวนการเพื่อการเรียนรู จากทักษะสูกระบวนการอัตโนมัติ 
อันเปนสวนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว 

          3. ทักษะ เนนการเรียนรูจากทักษะงายสูกระบวนการที่ซับซอนขึ้น 
    กระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ 
    ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม  เปนการคิดทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหม และเก็บคลังขอมูล

ไว เปนการถายโยงความรูจากความจําถาวรไปสูความจําในการนําไปใช  โดยไมจําเปนตองเขาใจ
โครงสรางของความรูน้ัน 

    ระดับที่ 2 ขั้นเขาใจ เปนการเขาใจสาระที่เรียนรูสูการเรียนรูรูปแบบการใชสัญลักษณ    
เปนการสังเคราะหโครงสรางพื้นฐานของความรูน้ันโดยเขาใจประเด็นความสําคัญ 

    ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห เปนการจําแนกความเหมือนและความแตกตางอยางมีหลักการ  
การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู     การสรุปอยางสมเหตุสมผลโดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได 
การประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรูและการคาดการณผลที่ตามมาบนพื้นฐานของ
ขอมูล 

    ระดับที่ 4 ขั้นใชความรูใหเปนประโยชน เปนการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีคําตอบ
ชัดเจน การแกไขปญหาที่ยุงยาก การอธิบายปรากฏการณที่แตกตาง และการพิจารณาหลักฐานสู
การสรุปสถานการณที่มีความซับซอน การตั้งขอสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานนั้นบนพื้นฐาน
ของความรู 

    ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู เปนการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเปาหมายการ
เรียนรูที่กําหนด การกํากับติดตามการเรียนรู และการจัดขอบเขตการเรียนรู 

    ระดับที่ 6 ขั้นจัดระบบแหงตน เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอในการเรียนรู และภาระ
งานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งตระหนักในความสามารถของการเรียนรูที่ตนมี 

ปรียานุช สถาวรมณี   ไดเปรียบเทียบแนวคิดของบลูม และมารซาโน โดยสรุปทักษะการ
คิดวิเคราะหตามทฤษฎีการคิดของมารซาโนออกเปน  5 ดานดวยกัน และพบวา 5 ดานของขั้นการ
คิดวิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโนสอดคลองกับ 3 หลักการวิเคราะหของบลูม แสดงดังตาราง 7 
(ปรียานุช สถาวรมณี.  2548: 27)   
 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของบลูมกับของมารซาโน 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน 
1. หลักการวิเคราะหหนวยยอย 1. ดานการจําแนก 

2. ดานการจัดหมวดหมู 
2. หลักการวิเคราะหความสมัพันธ 3. ดานการสรุป 
3. หลักการวิเคราะหหลักการ 4. ดานการประยุกต 

5. ดานการคาดการณ 
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งานวิจัยน้ี ผูวิจัยใชทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโนในการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียน ประเมินจากการรายงานผลการทดลอง การตอบคําถามทายการทดลองและ
สรางแบบทดสอบวัดทั้ง 5 ดานของทักษะการคิดวิเคราะห คือ ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู 
ดานสรุป  ดานการประยุกต และดานการคาดการณ 
          7.4   แนวทางการพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห 

   การจัดการศึกษาทุกระดับมุงฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
โดยอาศัยหลักฐานที่มีความตรงและเชื่อถือได การพัฒนาการคิดวิเคราะหตองฝกฝนใหผูเรียนมี
ทักษะในการอภิปรายโตแยง ฝกกระบวนการคิด ฝกการใชเหตุผลและทบทวน เพ่ือชวยตัดสินใจวา
ควรเชื่อหรือไมเชื่อ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร  ทั้งสื่อจากสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองรูจักเรียนรูวิธีการคิดวิเคราะห กลาวคือรูจักแยกแยะ 
วิเคราะห ประเมิน และสรุปขอมูลเพ่ือใหสามารถเลือกและใชขอมูลไดอยางถูกตอง 

  การคิดวิเคราะหมีความหมายวา ความสามารถในการมองเห็น มองออก เขาใจดี หรือ 
การตัดสินใจ การคิดวิเคราะหจึงเปนการคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงจะชวยใหสามารถเขาถึงเรื่องตางๆ ใน
ชีวิตอยางมีเหตุผล ตัดสินใจอยางมีใจเที่ยงธรรม กระบวนการคิดวิเคราะหจะตองอาศัยทั้งความรูใน
การไตรตรอง ตลอดจนรูวาจะใชความคิดนั้นไปทําอะไร  การคิดวิเคราะหจึงประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ ดังน้ี  (เสงี่ยม โตรัตน. 2546: 26-27) 

1. การแยกแยะประเด็นยอยๆ ของเรื่องที่จะรวมเปนเรื่องใหญ 
2. การหาขอมูลในแตละสวนยอย 
3. การพิจารณาขอมูลในแตละสวนยอยวาจําเปนและสัมพันธกันอยางไร 
4. การพิจารณาความคิดอ่ืนๆ ประกอบ 
5. การสรุปตามฐานขอมูลทีมี่ 
สุวิทย  มูลคํา (2547ก: 9)  ไดเสนอทักษะยอยของการคิดวิเคราะหไวดังน้ีคือ  
1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายตอการเขาใจ 
2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้ง

สองอยาง คือความรูเดิมและการคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของกลุม 
3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
4. การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงเหตุการณการเปนสมาชิก 

หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
5. การนําขอมูลที่แจกแจงแลวมาจัดระบบเพื่องายตอการทําความเขาใจ 
6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมูในแงของความมาก-นอยความ

สอดคลอง-ความขัดแยง  ผลทางบวก-ทางลบ  ความเปนเหตุ-เปนผล  ตามลําดับ 
โดยทั่วไปการคิดวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือทักษะในการ

จัดระบบขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล และการใชทักษะนั้นอยางมีปญญาเพื่อการชี้นําพฤติกรรม  
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ซ่ึงการคิดวิเคราะหจะเปนทักษะสําคัญที่ชวยพัฒนาสติปญญา พัฒนาความรอบคอบและไหวพริบ
ของผูเรียน  สามารถฝกฝนและพัฒนาไดโดยฝกใหผูเรียนไดรับความรูในรูปแบบตางๆที่สูงกวาระดับ
ความจําความเขาใจ  ครูจะตองมีเทคนิคในการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางใหผูเรียน
เกิดความคิด การสอนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเรียนแบบรวมมือกัน การสอนโดยโครงงาน 
การทดลอง การแกปญหาจะชวยเสริมสรางการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นได 

การเรียนรูของผูเรียนนั้น จะประสบความสําเร็จได เม่ือการเรียนรูน้ันทําใหผูเรียนรูจัก
ตนเอง เกิดความเชื่อม่ัน สนใจใฝรู สามารถคิด วิเคราะห หาเหตุผล ฉลาดรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  การเรียนรู จึงมีความหมายเปนสองนัยคือการเรียนรูที่หมายถึงการสรางสรรค
ความกาวหนาและการเรียนรูที่หมายถึงการสรางสรรคองคความรู ผูเรียนตองมีอิสระในการคิด ให
ผูเรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน แนวคิดนี้ทําใหเกิดการเรียนรูจากนอยไปมาก มีลักษณะ
แตกตางกันใน 3 เขต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2546: 1-2,13-15)  ดังนี้คือ 1) เขต
สบาย เปนบริเวณที่ผูเรียนเปนผูรับความรูโดยไมตองคิด วิเคราะห แกปญหาเปนผลเกิดการเรียนรู
และการสรางสรรคนอย ผูเรียนอาจรูสึกสบายเพราะไมตองมีภาระในการคิด 2) เขตอึดอัดใจ เปน
บริเวณที่ผูเรียนเปนผูรับความรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง เม่ือนําสิ่งที่คนพบมาวิเคราะห แกไข
ปญหา ผูเรียนจึงเกิดการเรียนรูและการสรางสรรคเพ่ิมขึ้น  ผูเรียนอาจรูสึกอึดอัด เพราะมีภาระที่ตอง
คิดและแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น 3)เขตทาทายเปนบริเวณที่ผู เรียนรูตองเรียนและ
สรางสรรคดวยตนเอง ดวยการคิด วิเคราะห แกไขปญหา และสังเคราะหขอมูลที่ไดรับเพ่ือนํามา
สรางสรรคสิ่งใหม ผูเรียนอาจรูสึกทาทายและเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเรียนรูและสรางสรรค  ดัง
ภาพประกอบ 6  
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                        เขตทาทาย  : ผูเรียนวิเคราะหดวยตนเอง 
                                           ผูเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง 
                                           ผูเรียนมีการเรียนรูและสรางสรรคสิ่งใหม 
                                           เกิดการเรียนรูสิ่งใหมมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 เขตการเรยีนรู 3 เขต 
 

             ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2546).  คูมือจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค. 
หนา 15. 

 
การเปลี่ยนแนวคิดเดิมและสรางแนวคิดใหมตองมียุทธวิธีที่แยบยลใหผูเรยีนเห็นจริง เขาใจ 

ตองทาทายใหผูเรียนยอมรับและเปลี่ยนความรู  เชน นําความรูเดิมมาตั้งเปนปญหาใหหาคําตอบ
ดวยวิธีการที่ตองลงมือทําการทดลองเอง  หาคําตอบจากหลักฐานที่รวบรวมไดใหไดเห็นจริงวาสิ่งที่
ถูกตองคืออะไร การใหความรูใหมจึงตองสัมพันธตอเน่ืองกับความรูที่มีอยูเปนฐาน ซ่ึงผูเรียนตอง
ทดสอบความรูเดิมวาตรงกับความรูสากลหรือไม ความรูเดิมของผูเรียนและการเพิ่มความรูใหมใน
บริบทใหมที่สัมพันธกับความรูเดิมและบริบทของผูเรียนอยางมีความหมาย (สุนีย คลายนิล. 2546: 
13-16)โดยเหลานี้เปนทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซอน ประกอบดวยทักษะยอยๆ 
เชนการสรุปความ การใหคําจํากัดความ การวิเคราะห การผสมผสานขอมูล การจัดระบบความคิด  
การสรางความรูใหม การกําหนดโครงสราง การคาดคะเน/พยากรณ การตั้งสมมติฐาน การทดลอบ
สมมติฐาน การตั้งเกณฑและการประยุกตใช เปนตน (รพีพรรณ เอกสุภาภรณ. 2541: 19) 

  เขตอึดอัดใจ  : ผูเรียนเกดิการวิเคราะหภายใตการกํากับของคร ู
                       ผูเรียนเกิดความอึดอัด 
                       ผูเรียนไดเรียนรูและสรางสรรค 
                       เกิดการเรียนรูใหมบาง 
 

เขตสบาย  : ผูเรียนไมมีการคิดวิเคราะหเพ่ิมเติม 
                 ผูเรียนสบายไมตองคิด 
                 ผูเรียนไมไดเรียนรูและสรางสรรค 
                 เกิดการเรียนรูนอย 
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         7.5  การสอนวิทยาศาสตรเพื่อสรางทักษะการคิดวิเคราะห 
 การฝกทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนยากกวาการสอนใหผูเรียนจดจําขอเท็จจริง  

ผูสอนตองจัดสภาพการเรียนรูดวยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมที่จะชวยเสริมสรางใหเกิดกระบวนการคิด
ขึ้น (McMillen.  1986) โดยทั่วไปผูสอนตองมีความเชื่อในสิ่งเหลานี้ 

1. ผูสอนตองมีความเชื่อวาการคิดสามารถเรียนรูไดทั้งจากครู เพ่ือนและแหลงเรียนรูตางๆ 
2. การสอนที่สงเสริมการคิด ควรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3. การสอนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาการเนนเฉพาะเนื้อหาตามบทเรียน 
4. ผูเรียนควรเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด เปนการดําเนินการเรียนการสอนโดยใช

รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเน่ืองจากความคิด
เดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใหมีความละเอียด กวางขวาง ลึกซึ้ง ถูกตองมีเหตุผล และ
นาเชื่อถือมากขึ้นกวาเดิม  ตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นวามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด
ไดแก 

1. ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสมัพันธกัน 
2. ผูสอนมีการใชรูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการสอนตางๆ ในการกระตุนใหเรียนเกิด

ความคิดที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ มีความคิดหลากหลายมากขึ้น มีความคิดละเอียดขึ้น  
มีความคิดรอบคอบขึ้น มีความคิดกวางขวางขึ้น ลึกซึ้งขึ้น มีเหตุผล มีความถูกตองและนาเชื่อถือ
มากขึ้น 

3. ผูสอนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและกระบวนการคิดตางๆตาม
ความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูเรียน ไดแก 

3.1 ทักษะการคิดพื้นฐาน เชน การจํา การระลึกได การบรรยาย การอาน การเขียน 
เปนตน 

3.2 ทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ เชน ทักษะการสังเกต การตั้งคําถาม การจัด
หมวดหมู การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การใชเหตุผล การขยายความ การตีความ เปนตน 

3.3 ทักษะการคิดขั้นสูง เชน การคิดวิเคราะห  การสังเคราะห การประยุกตใช  
การคาดคะเน การรวบรวมขอมูล การพิสูจน ทดสอบ การคิดริเร่ิม การจินตนาการ การประเมิน การ
จัดโครงสราง การปรับโครงสราง การสรางใหม เปนตน  

3.4 ทักษะการคิดโดยแยบคาย ตามหลักพุทธธรรม ไดแก การคิดสืบสาวเหตุปจจัย  
การคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ คิดแบบสามัญลักษณ การคิดแกปญหา การคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก คิดแบบคุณคาแทและคุณคาเทียม 

3.5  กระบวนการคิดตางๆ เชน กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการคิด
สรางสรรค กระบวนการแกปญหา กระบวนการไตรตรอง และการคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนตน 
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4. ผูสอนใหโอกาส และเวลาแกผูเรียน ในการใชความความคิดและแสดงความคิด 
5. ผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียนมีการอภิปรายโตตอบกันเกี่ยวกับความคิด 

ที่เกิดขึ้นขณะมีการเรียนการสอน 
6. ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันสรุปประเด็นที่ไดจากกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในการเรียน

การสอน 
7. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งดานสาระเนื้อหาและกระบวนการคิด 

    7.6  เทคนิคการสอนทักษะการคิดวิเคราะหในชั้นเรียน  
   ทักษะการคิดวิเคราะหไมสามารถสอนโดยวิธีการการบรรยายเพียงดานเดียว การคิด

เปนกระบวนการที่ผูเรียนจะตองมีปฏิกิริยาโตตอบ ตองเกิดการสะทอนความคิด มีปฏิสัมพันธตอ
ความคิดที่ไดรับ ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆที่ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดไดมีดังน้ี  
(เสงี่ยม โตรัตน.  2546: 29) 

   1. การสอนแบบบรรยาย   
      การสรางทักษะการคิดวิเคราะหจะเกิดขึ้นไดในการบรรยายที่มีการหยุดบรรยายเปน

ระยะๆ และถามคําถามเพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบที่ตองใชความคิดเกี่ยวกับสาระที่ไดรับฟงจากการ
บรรยาย และผูบรรยายตองพยายามใหเวลาผูเรียนอยารีบตอบคําถามเสียเองถาผูเรียนตอบไมได
ผูสอนตองพยายามชวยผูเรียน โดยขยายความใหเขาใจ นอกจากนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนให
ผูเรียนถามคําถาม  เน่ืองจากการถามของผูเรียนแสดงใหเห็นวาผูเรียนคิดขณะที่ฟงบรรยาย 

   2. การปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการทําโครงงาน 
       การทําปฏิบัติการ การทําโครงงานตางๆ เปนวิธีการที่ดีมากในการเสริมสรางทักษะ

การคิดวิเคราะห เน่ืองจากการทําปฏิบัติการหรือโครงงานตางๆจะตองอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตรใน
การคนหาคําตอบ การสอนโดยวิธีน้ีเปนการเรียนรูแบบแกปญหาจะตองมีการตั้งสมมติฐานมีการ
รวบรวมขอมูล คัดเลือกขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบกอนการสรุปผลขอมูล 

   3. การใหการบาน 
       มีโอกาสมากมายในการเสริมสรางใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหโดยการใหการบาน

ผูเรียน ครูอาจแนะนําใหอานขอมูลแลวใหผูเรียนถามคําถามทั่วๆไปที่เกี่ยวกับขอมูลที่อาน ใหผูเรียน
สรุปโครงรางเรื่องที่มอบหมายใหอาน  โดยใหคะแนนการอานโดยการถามปากเปลาซึ่งจะชวยให
ผูเรียนเตรียมพรอมมาเปนอยางดี เพราะเปนการแสดงออกโดยตรงตอหนาผูอ่ืน 

 4. การทํารายงาน 
      การทํารายงานชวยสงเสริมการคิด เพราะผูเรียนตองคนหาขอมูล วิเคราะหเน้ือหาอยาง

มีเหตุมีผล และเสนอขอมูลในรูปแบบสรุปเปนรายงาน  การเขียนรายงานเหลานี้เกี่ยวของกับการใช
ไวยากรณ การสะกดคํา ชวงที่ผูเรียนคนหาความรูและเขียนรายงาน ผูเรียนจะเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห 
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  5. การสอบ   
      การสอบผูเรียนตองคิดและเขียนไปพรอมกัน ขอสอบตองเนนที่เปนลักษณะใหผูเรียน

เกิดทักษะการคิดวิเคราะหในการตอบคําถามขอสอบ  ไมใชในลักษณะของความจํา ขอสอบปรนัย
สามารถเสริมสรางใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหได ถาการตั้งคําถามมีระดับคําถามอยูในระดับ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิจารณ 

   การเพิ่มประสบการณหลายรูปแบบที่แตกตางจากการสอนในชั้นเรียนปกติ ก็เปน
แรงจูงใจและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเพ่ิมเติมความสามารถใหมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
อ่ืนที่ชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน ไดแก 

   1. การสรางผังมโนทัศน ซ่ึงผูเรียนสามารถแสดงความสัมพันธของมโนทัศนเร่ืองใด  
เรื่องหน่ึงอยางเปนระบบและเปนลําดับขั้น ผูเรียนสามารถนํามโนทัศนในสาระการเรียนรูมาจัดระบบ 
จัดลําดับ และเชื่อมโยงความสัมพันธแตละมโนทัศนที่เกี่ยวของเขาดวยกัน ผูเรียนรูจักสังเกต 
เปรียบเทียบ สรุปและจําแนกแยกแยะสิ่งตางๆจัดเปนระบบหรือหมวดหมูไดอยางถูกตอง ผังมโน
ทัศนหรือแผนภาพลําดับความคิดจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการคิดไดดีขึ้น  
(สุวิทย มูลคํา; และอรทัย มูลคํา. 2547ข: 174-201)  

   2. การทัศนศึกษา เปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเรียนออกไปศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ โดยมี
โอกาสศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆในสถานที่น้ันตามกระบวนการหรือวิธีการที่ครู ผูเรียนไดรวมกันวางแผน
ไว และมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษาเรียนรู ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรู
มาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง (สุวิทย มูลคํา; และอรทัย มูลคํา.  2546: 100-106)  

     3. การอภิปราย  เปนกิจกรรมหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมสนทนา
พูดคุย เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณหรือเจตคติในการวางแผนแบบรวม
กําลังความคิด นําไปสูการคาดการณหรือการสรุปในเรื่องใดเรื่องหน่ึง (วัชรี เอกโทชุน. 2544: 44) 

     4. การใชแหลงเรียนรูในชุมชนและในธรรมชาติ เปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากสิ่งที่มีอยูแลวในวิถีชีวิตและการทํามาหากินในชุมชน จากบุคลากรผูมีความรูดานตางๆ ใน
ชุมชน จากสภาพแวดลอมในธรรมชาติ บุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว (วัชรี เอกโทชุน. 2544: 46) 

     จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นวาเทคนิคการสอนใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหสามารถสรางไดทั้งในรูปแบบการสอนตางๆ ในชั้นเรียน รวมถึงการใชกิจกรรมตางๆเขามา
ชวยเสริมใหเกิดแรงจูงใจ อยากเรียนรู  และทําใหเกิดการพัฒนาความคิด งานวิจัยน้ีจะใชกลยุทธการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูที่ใชการทดลองดวยเทคนิค     
ไมโครสเกลมาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตามทฤษฎีของมารซาโน เพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่เขาใจในเนื้อหาทฤษฎีมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระดับดี และสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการเรียนรูในขั้นสูงตอไปในอนาคตได 
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8.  การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี 
8.1 ความหมายของหลักสูตร 
หลักสูตร (Curriculum) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 

1272)ไดนิยามไววา หลักสูตรคือประมวลวิชา และกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในการศึกษาเพื่อ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  นอกจากนี้มีผูชํานาญการดานพัฒนาหลักสูตรหลายทานไดให
ความหมายไว ดังน้ี 

ทาบา (Taba.  1962: 10)   หลักสูตรคือแผนการเรียนรูที่ประกอบดวยจุดประสงคและ
จุดหมายเฉพาะ การเลือก การจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

ธํารง บัวศรี (2543: 7)  หลักสูตรคือแผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้น เพ่ือแสดงถึงจุดหมาย 
การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานตางๆ ตามจุดหมายที่วางไว  

บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544: 37) หลักสูตรหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในตัว
ผูเรียนในขณะที่ผูเรียนทําการศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั้งหมด เปนสิ่งที่ครูทําการ
สอนใหกับผูเรียนและการที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

รุจิร ภูสาระ (2545: 1)  หลักสูตรคือแผนการเรียน ประกอบดวยเปาหมายและจุดประสงค
เฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการเนื้อหา ซ่ึงจะรวมถึงแบบของการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค และ
ทายที่สุดจะตองมีการประเมินผลลัพธของนักเรียน 

สุนทร โคตรบรรเทา (2547: 2-3)  หลักสูตรเปนแผนเพื่อการปฏิบัตหิรือเอกสารที่เขียนขึ้น
โดยมียุทธวธิีเพ่ือบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค  หลักสตูรเปนประสบการณของผูเรียน เปนแขนงหนึ่ง
ของการศึกษาที่พยายามวิเคราะหและสังเคราะหสถานะ แนวโนม และแนวคิดรวบยอดของหลักสูตร  

องคประกอบของหลักสูตรควรประกอบดวยสิ่งที่สําคญั 4 ประการคือ  (Taba.1962: 422-
423; Tyler.  1949: 1; ประดินันท อุปรมัย.  2530: 208)  

1.วัตถุประสงค หมายถึงเปาหมายของการสอน เปนสวนที่กําหนดคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน วัตถุประสงคของหลักสูตรแบงออกเปน 4 ระดับดังน้ี 
 1.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร เปนความตองการหรือเปาหมายรวมของแตละหลกัสูตร 
 1.2 วัตถุประสงคของกลุมวิชาหรือหมวดวิชา เปนเปาหมายของกลุมวิชาที่มีเน้ือหา
ใกลเคียงกันที่ตองการใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และความสามารถอยางไร 
 1.3 วัตถุประสงครายวิชา มีจุดมุงหมายวาตองการใหผูเรียนไดรับอะไร 
 1.4 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่สังเกต และสามารถวัดได
เปนรูปธรรม 

2. เน้ือหา  เปนเครื่องกําหนดขอบเขต และความเขมขนของสาระความรู ทักษะและ
ประสบการณ  
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3. การเรียนการสอน เปนเครื่องมือพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุเปาหมายการเรียนตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ 

 3.1 สื่อการสอน หมายถึงอุปกรณที่ชวยใหการสอนดําเนินไปสูเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 วิธีการ หมายถึงเทคนิคที่ใชถายทอดความรู ทักษะ และทัศนคติใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. การประเมิน  เปนการตรวจสอบผลการเรียนการสอนวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรหรือไม ตองปรับปรุงแกไขอยางไร เพ่ือใหไดผลลัพธเปนไปตามความตองการที่แทจริงของ
หลักสูตร 
         8.2  กระบวนการพฒันาหลักสูตร 
                 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแตกตางไปตามแนวความคิดของ
นักพัฒนาหลักสูตรแตละทาน เชน AIM Model (รุจิร ภูสาระ. 2545: 60) กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา (Taba. 1962: 11-12)  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler.  1949:           
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva.  1992: 171-175)  รายละเอียดดังน้ี 

      8.2.1 AIM Model  โปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรนี้ตองการใหครูในโรงเรียนทุกคน
ออกแบบหลักสูตรเอง โดยกําหนดผลลัพธที่ตองการ พฤติกรรมของผูเรียน พฤติกรรมครู ครูกําหนด
วัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ รวมถึงทรัพยากรมนุษย ความจําเปนที่แสดงผลตามจุดมุงหมาย 
เม่ือจบโปรแกรมนี้ครูควรเขียนขอสอบตลอดป เพ่ือตรวจสอบผลลัพธของผูเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียน การตรวจสอบตองครอบคลุมทุกชั่วโมงตั้งแตวันแรกของการเริ่มเรียนจนสําเร็จการศึกษา 
รูปแบบนี้งายและชัดเจนคือเริ่มตนจากกําหนดจุดประสงค มีทั้งกิจกรรมของครูและนักเรียน ตาม
ภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 

 
                          ภาพประกอบ 7  AIM Model 

 
 
 
 

จุดประสงค เนื้อหา อุปกรณ  กิจกรรมของคร ู

 กิจกรรมของนักเรียน  กิจกรรมการทดสอบ 
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     8.2.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba’s invented Model) 
                    กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบามี 8 ขั้นตอนคือ 
                    ขั้นตอนที่ 1 วินิจฉัยความตองการ  ทาบาเชื่อวาการพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มจาก
ขอมูลของชุมชนและโรงเรียน ซ่ึงอาจเปนความตองการที่มีอยูเดิมผสมผสานเขากับความตองการ
ใหม แลวสรุปเปนความเห็นเดียวกันกับความตองการทองถิ่น 
                    ขั้นตอนที่ 2 เม่ือไดขอมูลจากขั้นตอนแรกแลว นํามากําหนดเปนวัตถุประสงคคือ 
ความคิดรวบยอดที่ตองเรียน เจตคติที่ควรเปน วิธีการคิดที่จะไดรับการเสนอแนะ อุปนิสัยและทักษะ
ที่ควรรอบรู จุดประสงคที่กําหนดในขั้นนี้ ควรเปนพ้ืนฐานในการสอนของครู ทาบาเชื่อวาความ
หลากหลายของความรูที่ได รับจะไมสมบูรณทีเดียว และถายิ่งเพ่ิมพูนความรูมากขึ้นเทาใด 
จุดประสงคก็จะแจมชัดมากขึ้น โรงเรียนควรหลีกเลี่ยงระยะที่ยาวนานในการกําหนดวัตถุประสงค 
และควรมีการปรับปรุงอยูเสมอ   
                     ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเนือ้หา  ควรกําหนดทิศทางอยางชัดเจน และระวังในการ
เลือกเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการ 
     ขั้นตอนที่ 4 จัดระบบเนือ้หา  ควรเริ่มจากหัวของายๆ เพ่ือนําไปสูหัวขอที่ลึกซึ้งขึ้น 
     ขั้นตอนที่ 5 และ 6  การเลือกและการจัดกิจกรรม  การมีกิจกรรมที่หลากหลายและ
ไดรับการชี้แนะจากครูคนอ่ืนจะชวยใหเกิดผลดี กิจกรรมแตละกิจกรรมควรพยายามใหเรียงลําดับ
ความคิด และดําเนินการอยางตอเน่ืองจากประสบการณเดิม   
     ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผล ควรมีการประเมินผลเปนระยะ การประเมินควร
ประเมินกระบวนการ ประเมินวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมถึงมีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนดวย 
     ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร เปนการตรวจสอบเคาโครง
เน้ือหาวาสอดคลองกับแนวความคิดในภาพรวมหรือไม กิจกรรมการสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
เชื่อมโยงความคิดใหกวางออกไปหรือไม ลําดับขั้นตอนของเนื้อหาเปนไปอยางราบรื่นหรือไม 
    รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบามีจุดเดนหลายประการ เชน ทําใหครูตอง
พัฒนาตนเองในการเตรียมตัวที่จะนําไปใชในการปฏิบัติจริง ในแตละหนวยการเรียนมีพ้ืนฐานในการ
เชื่อมโยงระหวางหลักสูตรและการสอน รูปแบบน้ีจึงเปนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ 
  

8.2.3 การพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler’s ends – means Model) 
     รูปแบบของไทเลอรถือวาเปนตนแบบการปฏิบัติตามแนวคิดในการวางแผน
หลักสูตร โดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรแลววางแผน ตามภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 

  
   ดานผูเรียน ไทเลอรเชื่อวา การวิเคราะหแนวกวางและแนวลึกเกี่ยวกับผูเรียนเปนสิ่งที่

นักพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึง การสํารวจความตองการและความจําเปนของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ
ในการกระตุนใหผูเรียนตองการเรียน รวมถึงพิจารณาความสามารถของผูเรียนควบคูไปดวย 

   ดานสังคม ไทเลอรเชื่อวา กระบวนการนําไปใชในชีวิตจัดวาเปนศูนยกลางของการเรียน 
ทั้งหมด ดังนั้นผูเรียนตองเขาใจสภาพแวดลอม การทํางานรวมกับผูอ่ืน การนําสังคมชุมชนเขามา
เปนหองปฏิบัติการ เพ่ือใหผูเรียนศึกษาเกี่ยวกับชุมชนสังคมจะทําใหผูเรียนสามารถคนหาวิธีแกไข
ปญหาไดดวยการกระทําของตนเอง 
               ดานเนื้อหาสาระ เนนในเรื่องการเรียนโดยลงมือปฏิบัติ และการจะรอบรูในวิชาใดวิชา
หน่ึงผูเรียนตองเขาใจในโครงสรางของวิชานั้นๆดวย  
               ดานปรัชญา ไทเลอรเชื่อวา การพัฒนาหลักสูตรเริ่มจากการคิดกอน ความคิดนี้เองทําให
คิดเปนปรัชญา ในการพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองใหครูแสดงความเชื่อหรือปรัชญาของตนเองกอนจึง
จะสรุปเปนปรัชญาของสถานศึกษานั้นๆ ได 
                ดานจิตวิทยา  การที่จะพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองเขาใจระดับการพัฒนาการและ
ธรรมชาติของการเรียนรู ความเขาใจนี้จะชวยใหกําหนดจุดประสงคได 
             8.2.4 การพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา  (Oliva Model) 
                    ปเตอร โอลิวา ไดพัฒนารูปแบบการพฒันาหลักสูตร ตามภาพประกอบ 9  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 
 

โอลิวาเสนอขัน้ตอนในการพัฒนาหลักสูตรเปน 12 ขัน้ตอน ดังน้ี 

  จุดหมายปลายทาง  แนวทาง 

ปรัชญา เปาหมาย จุดหมาย จุดประสงค เนื้อหาและกิจกรรม
หลักสูตร 

ปรัชญา เปาหมาย วัตถุประสงค ออกแบบ ปฏิบัติ ประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 1 เปนการกําหนดเปาหมาย ปรัชญาการจัดการเรียนการสอน ตองขึ้นอยูกับ
ความเชื่อในความตองการของสังคม และความตองการของบุคคลในสังคม 

ขั้นตอนที่ 2 เปนการวิเคราะหความตองการของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู 
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เปนการกําหนดรายละเอียดของจุดหมาย และวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 5 เปนการจัดการและการนําหลักสูตรไปปฏบิัติ รวมทั้งกําหนดโครงสรางที่จะให

มีการจัดการเกี่ยวกับหลักสตูร 
ขั้นตอนที่ 6 และ 7 เปนการเขียนรายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจุดหมายและวตัถปุระสงค

ของการเรียนการสอนของแตละวิชาและแตละระดับ ซ่ึงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมในขัน้ตอนนี้ 
ขั้นตอนที่ 8   หลังจากกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงคแลว ในขั้นตอนนี้เปนการ

เลือกเทคนคิวธิีสอนที่จะใชในชั้นเรียน 
ขั้นตอนที่ 9   เปนการเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการเรียนของผูเรียน 
ขั้นตอนที่ 10 เปนการนําเทคนิคการสอนไปปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 11 เปนขั้นการประเมินผลการสอน 
ขั้นตอนที่ 12 เปนการประเมินผลครบวงจร 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา สามารถแบงไดเปน  ขั้นตอนที่ 1-4 และ 6-9 เปน

ระยะเวลาของการวางแผน  ขั้นตอนที่ 10-11 เปนขั้นตอนของการปฏิบัติ  และขั้นตอนที่ 5 เปนทั้ง
การวางแผนและปฏิบัติ สวนที่แสดงวงจรยอนกลับในภาพประกอบ 9 ตั้งแตการประเมินหลักสูตรมา
สูเปาหมายของหลักสูตร เปนสวนสําคัญของรูปแบบนี้ เสนที่เชื่อมโยงแสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่
ตองมีการทบทวนในแตละขั้นตอนอยางตอเน่ือง 
          8.3 การพัฒนาหลักสูตรวชิาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกล 

 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในงานวิจัยน้ีเนนที่
สรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ตามความตองการของผูสอนและผูเรียนที่ตองการใหมี
กระบวนการเรียนรูที่สามารถสรางใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นกวารูปแบบเดิมที่ใชวิธีการ
บรรยาย ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีในงานวิจัยน้ีจึงดําเนินการเพื่อใหครูสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการสอนวิชาเคมีที่มีบทปฏิบัติการไมโครสเกลและสรางใหสอดคลองกับพ้ืนฐานของ
ผูเรียน การเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูจะใชแนวคิดวิธีสอนที่ยึดประสบการณของ
ผูเรียน การสอนในแนวทางนี้ใหผูเรียนมีโอกาสเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มุงพัฒนาผูเรียนใน
ลักษณะองครวม ทําใหเกิดทักษะตางๆ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังน้ีคือ  (ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช.  
2544: 107-108)  

ขั้นตอนที่ 1  จัดใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของบทเรียน หรือเรียกวาเกิดแรงจูงใจภายใน 
(Engage the learner) แนวปฏิบัติอาจใชการตั้งคําถามหรือเลาเหตุการณที่ผูเรียนสนใจ หรือใช
กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่จะเรียนใหมกับความรูเดิม   



 
60 

ขั้นตอนที่ 2  กระตุนใหผูเรียนสํารวจขอเท็จจริงทั่วไปเพื่อนําไปสูการสรางความคิดรวบ
ยอด (Explore the concept) แนวทางปฏิบัติคือ ครูอธิบายสั้นๆและเปดโอกาสใหผูเรียนพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณกัน ใหผูเรียนสรุปความคิดรวบยอดโดยใชคําพูดตนเอง    

ขั้นตอนที่ 3  อธิบายความคิดรวบยอดและใหคําจํากัดความ (Explain the concept and 
define the terms) แนวปฏิบัติคือ ผูสอนใหขอมูลหรืออธิบายความหมายของคําหลักบางคําเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดใหมที่จะเรียนรู  และผูเรียนนําขอมูลหรือคําหลักเกี่ยวกับความคิดรวบยอดนั้นไป
บรรยายสิ่งที่เปนประสบการณใหมโดยนําความรูเดิมมาเชื่อมโยงความรูใหมดวย 

ขั้นตอนที่ 4  ขยายความคิดรวบยอด ทดลองประยุกตใชและสรุป (Elaborate on the 
concept)  แนวปฏิบัติคือ จัดหาสถานการณพิเศษหรือแนวคิดที่เกี่ยวของเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสใช
ความรู ทักษะ และประสบการณที่สะสมมาสํารวจ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย และ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งในความรูที่ไดเรยีนใหม 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเขาใจในความคิดรวบยอด (Evaluate students’ understanding 
of the concept)  แนวปฏิบัติมีดังน้ี  ผูเรียนประเมินสิ่งที่เรียนรูดวยตนเองรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน
และผูสอนเพื่อยืนยันความถูกตอง 

ดังน้ันในการจัดการสอนในงานวิจัยน้ีใชแนวทางการเขียนแผนการจัดประสบการณการ
เรียนรูจากหลักการขางตน และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการนําไปใชในชั้นเรียน  โดยมีขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ใชการทําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเปนกิจกรรมเริ่มตน โดยใน
ขั้นตอนนี้ผูสอนอธิบายวิธีการทดลองอยางละเอียด และขณะที่ผูเรียนทําการทดลอง ผูสอนใหความ
ชวยเหลือและแนะนําอยางใกลชิด 

ขั้นตอนที่ 2  อภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลองรวมกัน จากนั้นแตละกลุม
รายงานผลการทดลอง และนําเสนอผลการทดลอง  

ขั้นตอนที่ 3  ผูสอนตั้งประเด็นปญหาใหผูเรียนสืบเสาะหาคําตอบ โดยผูเรียนจะตองทําการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลครั้งที่ 2 โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ทักษะการคิดวิเคราะหที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 วางแผนและดําเนินการทดลอง  เพ่ือสืบเสาะหา
ความรูดวยตนเอง ในขั้นตอนนี้ผูสอนใหคําแนะนําหรือชวยเหลือนอยที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4  ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทดลองที่ไดและการสรุปผลที่ไดในชั้นเรียน 
จากนั้นใหแตละกลุม และอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน และใหตอบคําถามทายการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 5  ผูสอนนําอภิปรายรวมกัน เพ่ือเชื่อมโยงการทดลองสูทฤษฎีของเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ ในขั้นตอนนี้ผูสอนอาจใชวิธีการถามคําถามเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม เม่ือจบการเรียนการ
สอนในชั่วโมงเรียนนั้นใหผูเรียนสงรายงานการทดลองประกอบดวยผลการทดลอง การสรุปผล และ
คําถามทายบท  เพ่ือนํามาประเมินทักษะการคิดวิเคราะหที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ 

การจัดกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น คํานึงถึงการใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
มีโอกาสไดทําการทดลองโดยผูสอนใหคําแนะนําในการทดลองครั้งที่ 1 กอน เพ่ือใหเกิดพื้น
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ฐานความรูความเขาในเนื้อหาที่ทําการทดลองนั้น และสามารถสรุปความคิดรวบยอดตางๆที่เกิดขึ้น
ดวยกันในชั้นเรียน  จากนั้นใหผูเรียนไดทําการทดลองใหมที่สัมพันธกับการทดลองเดิมดวยตนเอง 
เพ่ือเสริมสรางใหเกิดทักษะความคิดวิเคราะหขึ้น และยํ้ารูความเขาใจเดิมที่มีอยูใหหนักแนนมาก
ยิ่งขึ้น  กอนที่ผูสอนจะอธิบายปดทายโดยขยายความรูที่มีอยูใหกวางขึ้น และเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ในหัวขอที่ทําการทดลองนั้นและเนื้อหาที่จะเรียนตอไป  

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบปฏิบตักิาร 
งานวิจัยในประเทศ 

 กัญญา  ทองมั่น  (2534: 80-92) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูที่ทําการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางและกําหนดแนวทาง ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ทําการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกับแบบ
กําหนดแนวทาง  สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพบวานักเรียนที่ทําการทดลองแบบไม
กําหนดแนวทางสูงกวาแบบกําหนดแนวทาง 

วิโรจน  เฉลยสุข (2541: 72-83)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ
ทดลองกับการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการทดลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ และผูวิจัยสังเกตวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการทดลองมีความกระตือรือรนตอการ
เรียนและเรียนอยางสนุกสนาน 

สมเกียรติ แกวจํารัสสุขสันติ (2544: 130-131)  ไดศึกษาการนําบทปฏิบัติการเคมีสภาวะ
แวดลอม การวิเคราะหปริมาณสารตะกั่ว แมงกานีส และสังกะสีในผัก ทดลองสอนใหกับนักศึกษา
ของสถาบันราชภัฏ เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร  ผลการวิจัยพบวาเม่ือนักศึกษาไดเรียนวิชาปฏิบัติการ มีผลการเรียนดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนการเรียน 

อภิญญา  เคนบุบผา (2546: 83-84 ) สรางชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร เร่ืองสาร
และสมบัติของสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูดานความรู ดาน
ความคิดเชิงสรุป และดานทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการทดลองสูงกวากอนเรียน การศึกษาผลการเรียนรูดานความคิดเชิงสรุป โดยทํา
แผนที่ความคิดมีผลการเรียนรูสูงกวาระดับพอใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผลการศึกษาการ
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เรียนรูดานทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสูงกวารอยละ 70 สวนการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมสูงกวาระดับดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 

 
งานวิจัยตางประเทศ  
วิดเดน (Widden. 1973: 3582A)  ไดศึกษาผลของหลักสูตรทางวิทยาศาสตรที่เนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยางเปนครู 26 คน และนักเรียน 555 คน โดยแบงกลุม
ออกเปน 2 กลุม คือ  กลุมทดลองเปนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหลักสูตรวิทยาศาสตรที่เนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและครูที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  และกลุมควบคุมเปนนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม และครูที่ไมไดรับการอบรม
เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีทักษะกระบวน การทาง
วิทยาศาสตรดีกวากลุมควบคุม และครูที่ไดรับการอบรมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดีขึ้น  

บีสสีย (Beasly. 1979: 5428A) ไดศึกษาผลของการฝกทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใชวิธี
ปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีขั้นพ้ืนฐานเพื่อศึกษา 1) ผลของการฝกทักษะดวยการ
ปฏิบัติการทดลองอยางเดียว 2) ผลของการฝกทักษะดวยการคิดอยางเดียว 3) ผลของการฝกทักษะ
ดวยการทดลองและการคิดรวมกัน  พบวาทักษะแบบตางๆ ทั้ง 3 กลุมยอย ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 

แมคมีน (McMeen. 1983: 130A) ไดทําการศึกษาบทบาทของการเรียนการสอน
ปฏิบัติการแบบสืบเสาะในการชวยพัฒนาการทางสติปญญาดานความรู ความเขาใจ ตัวอยาง
ประชากรเปนนักศึกษาวิทยาลัยครูที่เรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน มีกลุมควบคุมที่ใหเรียนเคมีโดยการสอน
แบบเดิมคือบรรยายและใหทําปฏิบัติการตามแบบที่กําหนด และกลุมทดลองใหเรียนเคมีโดยใหทํา
ปฏิบัติการแบบสืบเสาะ เครื่องมือที่ใชในการวัดพัฒนาการทางสติปญญาคือแบบวัดการคิดเชิง
เหตุผลวัดกอนและหลังการทดลอง จากผลการวิจัยพบวาทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองมี
พัฒนาการทางสติปญญาดานความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น และกลุมทดลองมีพัฒนาการทางสติปญญา
ดานความรูความเขาใจ เพ่ิมสูงกวากลุมควบคุม  

ดาวน และ จอรจ  (Dawn; & George.  2004: 47-64) ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
ทัศนคติของนักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการเคมีโดยใชการสังเกตและการสัมภาษณ พบวานักศึกษา
ตองการทําปฏิบัติการโดยที่ไมตองกําหนดเวลา และใหอิสระในการทําการทดลองมากกวาทดลอง
โดยกําหนดวิธีการทดลองไวแลว 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนปฏิบัติการพบวา การสอนปฏิบัติการสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูสูงขึ้น และทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในดานตางๆ สูงขึ้น รวมถึงทําใหมีเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้นดวย  
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งานวิจัยเกี่ยวกับการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  
งานวิจัยในประเทศ 
ยุทธพงษ อุตแนน; รัตนา สนั่นเมือง; และวิภารัตน เชื้อชวด (2545: 17-26) ไดพัฒนาชุด

ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเพื่อใชในวิชาเคมีระดับมหาวิทยาลัย โดยใชกับการสอนวิชาเคมี
พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และสรางชุดทดลองจํานวน 6 ปฏิบัติการ คือ 1) 
ปริมาณสารสัมพันธ 2) การหาคาคงที่ของแกส 3) ความรอนของปฏิกิริยา 4) อัตราการเกิดปฏิกิริยา  
5) เซลลกัลวานิก และ 6) อิเล็คโทรไลซิสและเซลลอิเล็กโทรไลติก ผลการศึกษาพบวานิสิตเขาใจ
วัตถุประสงคในการทดลองและสามารถใชชุดทดลองไมโครสเกลไดดี  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติการดวยชุดทดลองแบบไมโครสเกลพบวานิสิตสามารถบันทึกผลการทดลองไดถูกตองแต
บางกลุมเขียนสมการผิด  สวนผลการประเมินทักษะของการปฏิบัติการโดยใชแบบสังเกต พบวา
นิสิตมีทักษะปฏิบัติการดวยการใชชุดทดลองแบบไมโครสเกลอยูในระดับดี และนิสิตมีเจตคติสูงตอ
การทําปฏิบัติการโดยใชไมโครสเกล  
  

งานวิจัยตางประเทศ 
ซาฟราน; ซิงค; และไพค (Szafran; Singh; & Pike. 1989: A263-A267) ไดศึกษาผลของ

การทดลองไมโครสเกลในวิชาเคมีอนินทรีย พบวามีขอดีหลายประการคือ  1) ลดปริมาณสารพิษที่
จะถูกปลอยลงสูสิ่งแวดลอม  2) มีความปลอดภัยในการทําการทดลองมากขึ้น 3) ใชสารเคมีได
หลากหลายมากขึ้น สารเคมีที่มีราคาแพงแตไดผลการทดลองที่ดี สามารถเลือกใชไดเพราะการใช
ปริมาณนอยลง คาใชจายก็นอยลงดวย  4) มีประสิทธิภาพในการทดลอง  ใหผลการทดลองที่เปนไป
ตามที่คาดไว  

แมคไกรว; เอรี; และ พิคเกอรี (McGuire; Ealy; & Pickery. 1991: 869-871) ทดลองใช
ปฏิบัติการไมโครสเกลกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  โดยเปรียบเทียบการทดลองระหวางทําการ
ทดลองแบบมาตรฐานทั่วไปกับการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล จํานวน 3 การทดลอง และใช
ครูผูสอนคนเดียวกันผลการศึกษาพบวาผลการทดลองที่ไดไมแตกตางกัน แตเวลาที่ใชในการทดลอง
แบบไมโครสเกลใชนอยกวา จากการสอบถามความพึงพอใจนักเรียนสวนใหญยังชอบการทดลอง
แบบมาตรฐานเหมือนเดิมมากกวาแบบไมโครสเกล  และพบวานักเรียนชายไมชอบทําการ 
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลกวานักเรียนหญิง โดยเฉพาะการทดลองเรื่องการไทเทรตนักเรียนไม
ชอบมากที่สุด 

แมนเฟรดิ; และ แมคครอว (Manfredi; & McGrew.  1996: A124-A126) ไดพัฒนาการ
ทดลองแบบไมโครสเกลในการเตรียมสารอินทรียประเภทไอออนบวก คือ flavylium salt ใชปริมาณ
สารตั้งตนในการทําปฏิกิริยาคือ salicylaldehyde 1.0 ลูกบาศกเซนติเมตร ,10% NaOH 1.0 
ลูกบาศกเซนติเมตร   และ acetophenone  0.12 ลูกบาศกเซนติเมตร  โดยสอนในชั้นเรียนเคมี
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อินทรียและวิเคราะหสารที่เตรียมไดโดยใชเทคนิค NMR Spectroscopy  จากผลการทดลองพบวา
สามารถเตรียมผลิตภัณฑตามตองการ   

ซิงค; และคนอื่นๆ (Singh; et al.  2000: 625-626)   ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชไมโคร   
บิวเรต (microburet)  กับบิวเรตมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป  ผลที่ไดพบวา 1) สามารถลดคาใชจายใน
การทดลองไดมากทั้งในเรื่องการซื้ออุปกรณและสารเคมีรวมถึงสารเคมีที่ตองกําจัดลดลง  2) เวลาที่
ใชในการทดลองลดลงมาก เน่ืองจากตามปกติการไทเทรตสารในปริมาณ 10-25 ลูกบาศกเซนติเมตร
ใชเวลาประมาณ 25 นาที แตถาใชไมโครบิวเรตใชเวลาประมาณ 3-5 นาที  นอกจากนั้นการลางและ
การจัดเก็บไมโครบิวเรตก็ไมเปนปญหาทําไดงายขึ้น  3) ความงายในการใชงาน การใชไมโครบิวเรต
สามารถนํามาใชกับผูเรียนไดทุกลักษณะ ผูเรียนที่พิการนั่งรถเข็นก็สามารถใชอุปกรณน้ีได 
โตะทดลองที่มีขนาดเตี้ยก็ตั้งไมโครบิวเรตได  เพราะโดยทั่วไปบิวเรตที่ใชงานกันมีความสูงและเปน
อุปสรรคตอผูใชในบางกรณีไดเชนผูใชที่พิการนั่งรถเข็น หรือผูใชที่มีความสูงไมมาก 

 ไอบาเนซ  (Ibanez.  2001: 778-779)  ใชการทดลองแบบไมโครสเกลในการกําจัด
ปริมาณแกสซัลเฟอรไดออกไซด (H2S) ซ่ึงมีผลตอสิ่งแวดลอมโดยการทําปฏิกิริยา  electrochemical 
oxidation  พบวาไดผลิตภัณฑสุดทายเปนสารซัลเฟอรบริสุทธิ์  และแกสไฮโดรเจน ซ่ึงไดผลการ
ทดลองเชนเดียวกับการทดลองมาตรฐานโดยทั่วไป 

ฟวรี ; โคลอสสิโม; และเกียนเนส  (Fuhry; Colosimo; &  Giannesch.  2001: 949-950)  
ไดใชการทดลองไมโครสเกลในการทําปฏิกิริยา  reduction ในชั้นเรียนเคมีอินทรียขั้นสูง ซ่ึงโดยปกติ
จะใชเวลาในการทําการทดลองมาก ใชพ้ืนที่ในการทําการทดลองและมีเครื่องมือในการทดลอง
เฉพาะ  โดยในงานวิจัยครั้งน้ีไดสรางชุดทดลองสําหรับทําปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็ก และสามารถนําไป
ใสไวในตูดูดควันที่มีขนาดเล็กได  ผลการทดลองพบวาชุดทดลองนี้สามารถทําปฏิกิริยาไดสาร
ผลิตภัณฑที่ตองการ และนักศึกษาในชั้นเรียนมีโอกาสไดทําการทดลองทุกกลุมและสังเกตผลการ
ทดลองไดอยางชัดเจน 

เบคทรูบ  (Begtrup. 2001: 543)  ไดนํากระบอกฉีดยาพลาสติกมาใชเปนอุปกรณในการ
กรองสารเคมีในปริมาณนอย  โดยใชกระบอกฉีดยาพลาสติกพอลิโพรพิลีน  ที่มีขนาด 10 ลูกบาศก
เซนติเมตร  สามารถใชกรองสารไดดีเหมือนกับการใชเครื่องมือกรองสารโดยทั่วไป เปนวิธีการที่งาย
ไมยุงยาก  

เอ็กเกนและวิททินเกน  (Eggen; &  Kvittingen.  2004: 1337-1338) พัฒนาเครื่องมือ
สําหรับใชแยกน้ําดวยกระแสไฟฟา ทําใหเกิดผลิตภัณฑ 2 ชนิด คือแกสไฮโดรเจนและแกส
ออกซิเจน อุปกรณที่นํามาใชทําเครื่องมือไดแกโพลิเอทิลีนปเปตแบบใชแลวทิ้ง  หรือที่เรียกกันทั่วไป
วา beral pipets  ลวดยาว 25 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางขนาด 1.1 มิลลิเมตร และถานไฟฉาย 
เครื่องมือดังกลาวนํามาใชสอนในหัวขอปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันสําหรับนักเรียนใน
ระดับมัธยมปลาย เปนเครื่องมือที่ใชงานงายและราคาถูก นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนสามารถทําการ
ทดลองได และสังเกตผลการทดลองไดอยางชัดเจน โดยไมจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีราคาแพง   
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วูสเตอร (Wooster.  2007: 45-47,56)  ไดนําการทดลองแบบไมโครสเกลไปใชกับนักเรียน
ในชั้นเรียน พบวาการทดลองแบบไมโครสเกลมีขอดีหลายดาน  จุดเดนที่สุดคือการที่นักเรียนทุกคน
มีโอกาสทําการทดลองไดดวยตนเองไมจําเปนตองทําการทดลองเปนกลุม สามารถทําการทดลอง
อยางอิสระ  ใชไดกับนักเรียนทุกวัยทั้งเด็กเกงและเด็กออน โดยวูสเตอรไดนําการทดลองไมโครสเกล 
จํานวนหลายการทดลองมาใชกับนักเรียนเชน การทดลองเตรียมสารประกอบ การเตรียมแกส   
การไทเทรต  การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเปนตน  ซ่ึงนักเรียนรูสึกสนุกสนานในการทําการ
ทดลองแบบไมโครสเกล เน่ืองจากใชเวลาในการทําการทดลองไมนาน  ลางอุปกรณตางๆไดงาย 
รวมเวลาที่ใชประมาณ 20 นาทีตอการทดลอง  ทําใหมีเวลาเหลือมากขึ้นในการอภิปรายผลการ
ทดลองรวมกันในชั้นเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดลองแบบไมโครสเกลเปนการทดลองที่
สามารถนําไปประยุกตไดกับวิชาเคมีในหลายสาขาวิชา ทั้งเคมีพ้ืนฐาน เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย 
เปนตน และมีผลดีในหลายๆดาน เชนประหยัดเวลาที่ใชในการทดลอง  ปริมาณการใชสารเคมีลดลง 
ปริมาณสารพิษที่ตองกําจัดหลังการทดลองนอยลง  และยังไดผลการทดลองเชนเดียวกับมาตรฐาน
ทั่วไป ดังน้ันจึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยสนใจในการพัฒนาการทดลองแบบไมโครสเกลมาใชในการ
เรียนการสอนควบคูกับการเรียนทฤษฎีของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห 

งานวิจัยในประเทศ 
นิภาพรรณ แดงโรจน (2530: 89-93) ไดศึกษาความสามารถในการวิเคราะหตนเองและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีไตรสิกขา  
ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการวิเคราะหตนเองของนักเรียนทั้งกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ศุภพงศ  อยูทอง (2531: 44-49) ไดศึกษาอิทธิพลของคําถามขั้นวิเคราะหที่สงผลตอ
พฤติกรรมการคิดแบบวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการใชคําถามในการเรียนสองแบบคือ การใชคําถามขั้นวิเคราะหโดย
มีคําถามขั้นต่ํากวาขั้นวิเคราะห  (รูจํา  เขาใจ นําไปใช)  ไมเกินรอยละ 30 และการใชคําถามขั้นสูง
กวาการวิเคราะห โดยอาศัยการจําแนกพฤติกรรมการคิดตามทัศนะของบลูม เปนแนวทางในการ
สรางคําถามกับกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือกลุมทดลองสอนโดยใชแผนการสอนที่ใชคําถามขั้นวิเคราะห    
และกลุมควบคุมสอนโดยใชแผนการสอนที่ใชคําถามไมถึงขั้นวิเคราะห ทําการทดสอบนักเรียนทั้ง
สองกลุมกอนและหลังดวยแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการคิดแบบวิเคราะหฉบับเดียวกัน ผล
การศึกษาพบวากลุมทดลองมีพฤติกรรมการคิดแบบวิเคราะหดีกวากลุมควบคุม  
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จิต นวนแกว (2543: 144-145) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการคิดขั้นสูงในวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุมทดลองซึ่ง
ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีความสามารถดานการคิด
ขั้นสูงในภาพรวมของการคิด 5 ประเภท ไดแกการคิดสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ การคิด
ประเมินผล การคิดตัดสินใจ และการคิดแกปญหาสูงขึ้นอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวน
ดานคิดประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  

  วิชชุดา  งามอักษร (2541: 101-108) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ  และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนแบบ SSCS กับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   สุภาวดี ดานธํารงกูล และคนอื่นๆ (2543: 194) ไดศึกษาพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลที่เนนการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สรางขึ้น ในวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวช 1 ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนพยาบาลที่เนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ที่สรางขึ้นเปนไปตามเกณฑ 60/60  2) ผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลที่เนนการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวา
นักศึกษาที่เรียนแบบเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    รัตนา บรรณาธรรม (2545: 106-108) ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับชั้นและเพศที่มีผลตอการคิดวิเคราะหไตรตรองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความคิดวิเคราะหไตรตรอง แบงระดับความคิดออกเปน  
4 ระดับ คือ ความคิดแบบที่เคยชินเปนนิสัย ความคิดจากความเขาใจ ความคิดทบทวนอยาง
รอบคอบ และความคิดแบบพินิจพิจารณา  ผลการศึกษาพบวามีปฏิสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นเรียน และเพศ  นักเรียนหญิงสวนใหญมี
การคิดแบบทบทวนรอบคอบ และนักเรียนชายสวนใหญมีการคิดจากความเขาใจ  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญมีความคิดแบบทบทวนรอบคอบ  ในขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 และ 5 มีการคิดจากความเขาใจ 

    จีรนันท วัชรกุล (2546: 27-28,40-42) ไดศึกษาผลของการฝกการคิดอยางมี
วิจารณญาณในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบงออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมทดลองไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้น สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ
และประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยทั้งสองกลุมใชเน้ือหาวิชา
เดียวกันผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกคิดอยางมีวิจารณญาณมีความคิดอยางมี
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วิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองมี
ความคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนไดรับการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ระดับ .01  

  ปรียานุช สถาวรมณี  (2548: 61-62)ไดพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริม เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแมพระฟาติมา โดยใชชุด
กิจกรรม 10 กิจกรรม และทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 5 ดานคือดานการจําแนก ดานการ
จัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ  ในภาพรวมพบวาการใช
กิจกรรมที่สรางขึ้น นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหเพ่ิมขึ้นทั้ง 5 ดาน และนักเรียน
ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์สูงมีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงวิเคราะหทั้ง 5 ดานสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
  
งานวิจัยตางประเทศ 

วิลเลียมส   (Williams.1981: 1605-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบเดิมที่ครูเปน
จุดศูนยกลางในวิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลองสอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรู  กลุมควบคุม
สอนแบบเดิม  ทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

แฮนเซน (Hansen. 1998: 10) ไดศึกษาผลกระทบของการศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีตอความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา ผลการศึกษาพบวาการเพ่ิมชั่วโมง
เรียนในแตละภาค ทําใหความรูและความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น และไดเสนอแนะใหการเพิ่มชั่วโมงเรียนในแตละภาคควรรวมการศึกษาทั่วไปของทุกคณะ 
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

เบิรกโทด (Bergthold. 1999: 1054A)  ไดศึกษารูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห และการใช
ความรูตอการเขาใจเบื้องตนของผูเรียนในมโนทัศนจํากัดในวิชาแคลคูลัส  จากการสัมภาษณพบวา
ผูเรียน 10 คน มีพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่มีความยุงยาก ในขณะที่ผูเรียน
สวนใหญสามารถอานผลของกราฟและตารางและคาดเดาความจํากัด ผูเรียนเรียนรูวาตารางและ
กราฟที่ไมชัดเจนอาจทําใหการอานผลผิดพลาดและวิเคราะหยาก 

เฮลส  (Hales.  2002: 2642-A) ไดศึกษาการนํากลยุทธการคิดอยางมีวิจารณญาณมาใช
โดยครูประจําชั้น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดี
ขึ้น การคิดอยางมีวิจารณญาณและยุทธศาสตรการถามเปนสิ่งที่ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ริคเกทส (Ricketts. 2004: 2349-A) ไดศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในการ
เลือกผูนําเยาวชน ในดานประสิทธิภาพการพัฒนาผูนํา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูเขาสมัครรับเลือกสวนใหญมีความสามารถในการ
วิเคราะห การอางอิง และการประเมินผล แมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคะแนน 
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การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชาย เร่ืองของอายุไมสามารถเปนตัว
พยากรณเรื่องความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ แตการคิดอยางมีวิจารณญาณสัมพันธ
กับผลงานทางวิชาการของนักเรียน นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางภาวะผูนําและทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะนิสัยในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ดังน้ันจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะหพบวาการคิดวิเคราะหมี
ผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน ใหผูเรียนรูจักฝกการใชการคิด ฝกใชเหตุผลในการตัดสินใจเรื่อง
ตางๆ และทักษะทางดานการคิดวิเคราะหก็เปนทักษะที่สามารถฝกฝนได ถาผูสอนพยายามหา
เทคนิควิธีการสอนตางๆที่เหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน และพยายามสอนใหผูเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบ 
เพ่ือใหผูเรียนไดสะทอนความคิด มีปฏิสัมพันธตอความคิดที่ไดรับ และจําเปนอยางยิ่งสําหรับใน
สภาวะปจจุบันที่ผูสอนจะตองตระหนักถึงกลวิธีการสอนรูปแบบตางๆ ที่ควรนํามาประยุกตใชในการ
สอนในชั้นเรียนเพ่ือกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดไดดวยตนเอง  เพ่ือชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรูสิ่งตางๆ ในชั้นเรียน การเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูรอบ
ตัวเอง รวมถึงการพัฒนานําไปใชในการเรียนระดับสูงตอไปในอนาคต  

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  เปนการศึกษาในลักษณะการวิจัยและพัฒนา ใชวิธวีจัิยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  ดังภาพประกอบ 10 
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                                                                                                                     ปรับปรุง 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 1 

การศึกษาและวิเคราะห 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. สังเกตการสอนและสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนเคมีจากการ
สัมภาษณอาจารยผูสอนและการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 

ข้ันตอนที่ 2 

การพัฒนาบทปฏิบัติการ 
ไมโครสเกล 

1. พัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องเคมีไฟฟาและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 
2. ทดลองในหองปฏิบัติการ 
3. เสนอบทปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

ข้ันตอนที่ 3 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนิค
ไมโครสเกล 

1. สรางหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล ประกอบดวย 
 แผนการจัดประสบการณการเรียนรูเปนแผนการจัดกิจกรรมการสืบเสาะหา
ความรูโดยใชกิจกรรมการสอน 5 E และใชเทคนิคการทดลองไมโครสเกลเปน
ประเด็นใหผูเรียนสืบเสาะหาคําตอบ 

2. ประเมินหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญดานเคมี  และ ดานการสอนเคมี  
3. ศึกษานํารอง  

ข้ันตอนที่ 4 

การสรางเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรูและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

1. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู     
   ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน , แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 
    และแบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเคมี ดานการสอนเคมี  ดานการวัดและประเมินผล 
3. หาคุณภาพของเครื่องมือ 

ข้ันตอนที่ 5    
การทดลองใชและการวัด
ประเมินผล 

ทดลองใชกับนักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2551 วัดผลการเรียนรู  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหลักสูตรในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

- ทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
- พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง 

ภาพประกอบ 10  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  การดําเนินการแบงออกเปน 2 สวนคือ 

สวนที่ 1 รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ไดแกทฤษฎี
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร การสอนแบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง
ระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แนวคิดเรื่องทักษะ
การคิด การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี ทําใหไดแนวทางในการนํามาพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในงานวิจัยครั้งน้ี 

 สวนที่ 2  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนของอาจารยเคมีในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จากการสังเกตการสอนและสัมภาษณอาจารยผูสอน  รวบรวมขอมูลแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 เกี่ยวกับวิธีการสอนของอาจารย   ทําใหทราบวาการจัดการเรียนการสอนใน
ปจจุบันยังไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545  ดังน้ันจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล 
ผูวิจัยพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกลและทําการทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและความชัดเจนของผลการทดลอง และความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา ซ่ึง
จุดเดนของบทปฏิบัติการไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นเปนการทดลองที่ใชสารเคมีในปริมาณนอย 
ประมาณ 3-10 หยด ภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมีในการทําการทดลองเปนวัสดุพลาสติกที่ใชแลวนํา
กลับมาใชใหม มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก วัสดุประเภทโลหะหลาย
ชนิดที่เลือกมาใชในการทดลองเปนวัสดุที่ผูเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน  

จากการทดลองในหองปฏิบัติการพบวาแตละบทปฏิบัติการใชเวลาในการทดลองประมาณ 
20 นาที โดยสามารถลางและเก็บอุปกรณที่ใชในการทดลองไดอยางสะดวก ทําใหมีเวลามากพอใน
การอภิปรายและสรุปผลรวมกันในชั้นเรียน  บทปฏิบัติการไมโครสเกลที่สรางขึ้นประกอบดวย 2 
เร่ืองคือ เคมีไฟฟา และสมบัติธาตุตามตารางธาตุ  ซ่ึงตรงกับรายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา 392155   
ตามโครงสรางหลักสูตร ป.วช. ชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  โดยผูวิจัยพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกลจํานวน 7 บทปฏิบัติการ 
ไดแก 

1) บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่องเลขออกซิเดชัน  เปนการศึกษาปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ธาตุแทรนซิชันที่มีเลขออกซิเดชันตางกัน ในการสรางบทปฏิบัติการนี้ใชสารประกอบธาตุแทรนซิชัน 
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2 กลุม คือ กลุมแรกเปนไอออนของเหล็ก โดยเปรียบเทียบการทําปฏิกิริยาเคมีของ Fe2+  กับ Fe3+  
กลุมที่สองเปนไอออนของโครเมียม โดยเปรียบเทียบการทําปฏิกิริยาเคมีของ Cr3+  กับ Cr6+ ผลการ
ทดลองที่ผูวิจัยทําในหองปฏิบัติการมีความถูกตองและมีความชัดเจน 

2) บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ  เปนการศึกษาปฏิกิริยาที่มีการถายเท
อิเล็กตรอนที่เรียกวาปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน  ในการสรางบทปฏิบัติการนี้แบงการทดลอง
ออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกใชโลหะชนิดตางๆ ทําปฏิกิริยากับสารละลายหลายชนิด และสวนที่สอง
ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารละลาย 2 ชนิด เพ่ือเปรียบเทียบใหผูเรียนเกิดความเขาใจระหวาง
ปฏิกิริยารีดอกซที่มีการถายเทอิเล็กตรอน และปฏิกิริยาที่ไมมีการถายเทอิเล็กตรอน ผลการทดลอง
ที่ไดทั้ง 2 สวน มีความถูกตองและมีความชัดเจน 
            3) บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่องเซลลกัลวานิก  เปนการศึกษาการเปลี่ยนรูปจากพลังงานเคมีไป
เปนพลังงานไฟฟา โดยการตอครึ่งปฏิกิริยาเขาดวยกันและเม่ือตอครบวงจรสามารถวัดคาศักยไฟฟา
ของเซลลได  ในการสรางบทปฏิบัติการนี้ใชครึ่งเซลลที่นํามาตอใหครบวงจรทั้งหมด 9 คู ไดแก 
Ni/NiSO4 กับ Cu/CuSO4  , Zn/ZnSO4  กับ Fe/Fe(NO3)3 ,  Pb/Pb(NO3)2  กับ Fe/Fe(NO3)3 
Zn/ZnSO4  กับ Pb/Pb(NO3)2  , Pb/Pb(NO3)2 กับ Mg/MgCl2  , Zn/ZnSO4  กับ Mg/MgCl2 
Zn/ZnSO4  กับ Ni/NiSO4  , Fe/Fe(NO3)3 กับ Cu/CuSO4   และ  Pb/Pb(NO3)2 กับ Cu/CuSO4 
ผลการทดลองที่ไดในการตอเซลลกัลวานกิทั้ง 9 คู มีความถูกตองและมีความชัดเจน 
            4) บทปฏิบัติการที่ 4 เรื่องเซลลความเขมขน  เปนการศึกษาเซลลกัลวานิกที่มีการนําครึ่ง
เซลลชนิดเดียวกันความเขมขนตางกันมาตอใหครบวงจร  ในการสรางบทปฏิบัติการนี้ใชครึ่งเซลล
ของ Zn/ZnSO4  โดยใชความเขมขนตางกัน คือ 300 เทา , 500 เทา และ 3,000 เทา ตามลําดับ ผล
การทดลองที่ไดในการตอเซลลความเขมขนทั้ง 3 คู มีความถูกตองและมีความชัดเจน 

5) บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่องการแยกสลายดวยไฟฟา  เปนการศึกษาการเปลี่ยนรูปจาก
พลังงานไฟฟามาเปนปฏิกิริยาเคมี  ในการสรางบทปฏิบัติการแบงการทดลองเปน 2 สวน คือสวน
แรกศึกษาการแยกสลายสารละลายที่มีความเขมขน 1 mol/dm3 จํานวน 10 ชนิด ไดแก KI, BaCl2, 
CuSO4, KBr, NiSO4, AgNO3, Na2SO4, KNO3, K2SO4 และ  NaCl  และสวนที่สองศึกษาการ
แยกสลายสารละลาย NaCl ที่มีความเขมขนตางๆ กัน  ผลการทดลองที่ไดจากการทดลองทั้ง 2 สวน 
มีความถูกตองและมีความชัดเจน 

6) บทปฏิบัติการที่ 6  เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก  เปน
การศึกษาสมบัติของสารประกอบของธาตุหมู IA  IIA และ VIIA  และศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบของธาตุหมู VIIA  ผลการทดลองในหองปฏิบัติการที่ไดมีความถูกตองและมีความ
ชัดเจน 
             7) บทปฏิบัติการที่ 7  เรื่องธาตุแทรนซิชัน  เปนการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบของธาตุแทรนซิชันบางชนิด โดยผูวิจัยทดลองใชสารประกอบของธาตุแทรนซิชัน 4 
ชนิด ไดแก สารประกอบของทองแดง นิกเกิล โคบอลต และ เงิน  ผลการทดลองที่ผูวิจัยทําใน
หองปฏิบัติการของสารประกอบธาตุแทรนซิชันทั้ง 4 ชนิด มีความถูกตองและมีความชัดเจน 
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เม่ือตรวจสอบวิธีการทดลอง และผลการทดลองในหองปฏิบัติการแลว ผูวิจัยนํามารวบรวม
เปนรายละเอียดของบทปฏิบัติการไมโครสเกล โดยองคประกอบของบทปฏิบัติการไมโครสเกลทั้ง 7 
บทปฏิบัติการประกอบดวย  

1) จุดประสงคการทดลอง    
2) เวลาที่ใชในการทําการทดลอง  
3) สารเคมีและอุปกรณ   
4) วิธีการทดลอง  โดยแบงการทดลองออกเปน 2 ครั้งคือ การทดลองครั้งที่ 1  เปนการ

ทําการทดลองที่ผูสอนใหคาํแนะนํา  และ การทดลองครั้งที่ 2 ผูเรียนเปนผูวางแผน
และดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยใชแนวทางจากการทดลองครั้งที่ 1  

5) ตารางบันทึกผลการทดลองของการทดลองครั้งที่ 1 และการทดลองครั้งที่ 2    
6) สรุปผลการทดลองครั้งที่ 1 และการทดลองครั้งที่ 2   
7) แบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อวัดทักษะการคิดวิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดานการ

จําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ โดย
แบบฝกหัดทั้ง 7 บทปฏิบัติการ มีคําถามวัดทักษะการคิดวิเคราะหครบทั้ง 5 ดาน  

หลังจากดําเนินการสรางบทปฏิบัติการไมโครสเกลทั้ง 7 บทปฏิบัติการ ใหเหมาะสมแลวจึง
นํามาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 

 
ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล เปนการจัดเนื้อหา
กิจกรรมและประสบการณวิชาเคมีในชั้นเรียนที่มีการดําเนินการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช
กิจกรรมการเรียน 5 ขั้นตอน (5 E) และใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลเปนประเด็นใหผูเรียน
สืบเสาะหาความรู มีการนําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชในขั้นตอนการนําเขาสูบทเรียน 
และข้ันตอนการอธิบายและลงขอสรุป ซ่ึงการใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในการนําเขาสู
บทเรียนเปนการสรางใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดการสํารวจขอเท็จจริง และทําการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลอีกครั้งในขั้นตอนการอธิบายและลงขอสรุป เพ่ือใหผูเรียนสืบเสาะหาความรูดวย
ตนเอง โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแนวคิดจากการทดลองที่ทํากอนหนานั้นเปน
แนวทาง ทําใหสามารถอธิบายผลการทดลองและสรุปผลการทดลองที่ไดอยางถูกตอง เปนการ
เสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
และเสริมสรางใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  รายละเอียดในการดําเนินการมีดังน้ี 

  1. แผนการจัดประสบการณการเรียนรู เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนน
ใหผูเรียนสรางความรู ใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดการเรียนรูใหกับกลุมทดลอง มีการดําเนินการดังน้ี  
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 1.1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาและวิเคราะหหลกัสูตร รายวชิาเคมี 5 รหัสวชิา 392155 ที่ใช
กับนักศึกษาระดับ ป.วช. ชัน้ปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ-
จอมเกลาพระนครเหนือ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

1.2 กําหนดหัวขอในการเรยีนรู และเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ตาม
ตาราง 8   

 
ตาราง 8 การกําหนดหัวขอการเรียนรู และเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 
เนื้อหาเรื่อง แผนการจัดประสบการณ 

การเรียนรูเรื่อง 
เวลาที่ใช 
(ชั่วโมง) 

เคมีไฟฟา  1. เลขออกซิเดชัน - การทดลองปฏิกิริยาของธาตุที่มีเลขออกซิเดชันตางกัน 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

1 
 
1 
 

  2. ปฏิกิริยารีดอกซ - การทดลองปฏิกิริยาของโลหะ 
- การทดลองปฏิกิริยารีดอกซ และ  
ปฏิกิริยาที่ไมใชปฏิกิริยารีดอกซ 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

2 
2 
 
2 

 3. เซลลกัลวานิก - การทดลองเซลลกัลวานิก 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

2 
 
2 

 4. เซลล 
ความเขมขน 

- การทดลองเซลลความเขมขน 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

2 
 
2 

 5. การแยกสลายดวย
ไฟฟา 

- การทดลองแยกสลายสารละลายชนิดตางๆ 
- การทดลองแยกสลายสารละลายโซเดียมคลอไรดที่มี
ความเขมขนตางๆ กัน 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

2 
2 
 
2 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 
เนื้อหาเรื่อง แผนการจัดประสบการณ 

การเรียนรูเรื่อง 
เวลาที่ใช 
(ชั่วโมง) 

สมบัติธาตุ
ตามตาราง

ธาตุ 

6. สมบัติของ 
ธาตุหลัก 

- การทดลองสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบธาตุหมู 
IA   IIA  และ VIIA 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

1 
 
1 

 7. ธาตุแทรนซิชัน - การทดลองการทําปฏิกิริยาของสารประกอบธาตุ         
แทรนซิชันไดแกทองแดง นิกเกิล โคบอลต และ เงิน 
- สรุปผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเสริมความรู
เพ่ิมเติม 

2 
 
2 

 

                                                               
1.3  ขั้นสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการสรางแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย 
    1.3.1 ชื่อเร่ือง เปนชื่อที่กําหนดในการแผนการจัดประสบการณการเรียนรูทั้ง 7 

เรื่อง 
        1.3.2 สาระสําคัญ เปนเนื้อหาแสดงความคิดรวบยอด 
    1.3.3 จุดประสงคการเรียนรู เปนขอความที่ระบุวัตถุประสงคการสอนที่มุงใหผูเรียน

เกิดผลการเรียนรูที่พึงประสงค 
    1.3.4 เน้ือหาสาระ เปนรายละเอียดความรูที่ขยายจากความคิดรวบยอดของ

สาระสําคัญ 
    1.3.5 กิจกรรมการเรียนการสอน เปนขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ซ่ึง

ประกอบดวย ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นขยายความรู 
และขั้นประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

         1) ขั้นสรางความสนใจ  การจัดกิจกรรมในขั้นน้ีใชการทดลองไมโครสเกล 
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเริ่มตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย โดยใหผูเรียนแบงกลุมทําการ
ทดลองไมโครสเกลครั้งที่ 1 และขณะที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนใหคําแนะนําตลอดเวลา 

         2) ขั้นสํารวจและคนหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ผูสอนและ
ผูเรียน นําขอมูลจากการทดลองมาสรุปรวมกับในเบื้องตน ผูสอนใชคําถามเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในชั้นเรียน 

         3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ในการจัดกิจกรรมในขั้นนี้ ผูเรียนทําการทดลอง 
ดวยเทคนิคไมโครสเกลครั้งที่ 2 โดยวางแผนและดําเนินการทดลองดวยตนเอง บทบาทของผูสอน
ลดลง เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง   
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         4) ขั้นขยายความรู  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแตละ
กลุมเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลรวมกัน เพ่ือขยายความรูที่ไดรับจากการทดลองในครั้งที่ 2
และเพิ่มเติมจากความรูที่ไดรับในการทดลองในครั้งที่ 1 

         5) ขั้นประเมินผล ในขั้นนี้ประเมินทักษะการคดิวิเคราะหของผูเรียนโดยใหทํา
แบบฝกหัดทายการทดลอง 

        1.3.6 สื่อการเรียนการสอน/แหลงเรียนรู ระบุสื่อการเรียนการสอนที่ใชซ่ึงเปนการ
ทดลองไมโครสเกล  

        1.3.7 การประเมินผล/เครื่องมือ เปนการระบุเครื่องมือวัดผล สิ่งที่วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

รายละเอียดของการจัดกิจกรรมในแตละขัน้ตอน แสดงในภาคผนวก ข 
2.  การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
 2.1 นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู มาประกอบกับรายละเอียดของเนื้อหาวิชา 

และบทปฏิบัติการไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น  รวบรวมเปนหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค
ไมโครสเกล 

     2.2 ใหนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางทํากิจกรรม จํานวน 3 คน
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการใชภาษา ระยะเวลาในการกิจกรรม ขั้นตอนการทดลองไมโคร 
สเกล  นํามาปรับปรุง 

      2.4 ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ตามแบบวัด 
IOC  โดยผูเชี่ยวชาญทางดานเคมี 1 ทาน ดานการสอนเคมี 1 ทาน  โดยหลักสูตรวิชาเคมีพรอมบท
ปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องที่ 1 ไดคา IOC เทากับ 0.95 และหลักสูตรวิชาเคมีพรอมบทปฏิบัติการ
ไมโครสเกล เรื่องที่ 2  เรื่องที่ 3  เรื่องที่ 4  เร่ืองที่ 5  เร่ืองที่ 6  และเรื่องที่ 7 แตละเรื่องไดคา IOC 
เทากับ 1.00  จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา กอนนําไปใชในการศึกษานํารอง   

     2.5 การศกึษานํารอง (Pilot study)    
    นําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นมาทําการศึกษา

นํารองกับนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน แบงออกเปน 5 กลุม 
กลุมละ 2 คน โดยผูวิจัยเปนผูทําการสอนดวยตนเอง เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความสอดคลองของ
เน้ือหา ความชัดเจนของภาษาที่ใช  รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลไปใช   

 
ขั้นตอนที่ 4  การสรางเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การศึกษาผลการใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคการทดลองไมโครสเกล   
ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิดวิเคราะห และการ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ดังน้ี 
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1. ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบปรนัย 5 ตัวเลือก ใชวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ กระบวนเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
และการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช  ผูวิจัยสรางขอสอบจํานวน 56 ขอ มี
ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพ ดังน้ี  

    1.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังวาจะได จากการประเมิน
ความรูทั้ง 4 ดานคือ ความรูความจํา ความเขาใจ กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  
การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   

    1.2 สรางขอสอบที่สอดคลองกับคุณลักษณะตามที่กําหนดไว ในการสรางคําถามจะมี
ความชัดเจน ใชภาษาที่งายและเขียนเปนประโยคบอกเลา แตละคําถามจะมีคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว  สวนตัวเลือกจะเปนประเด็นเรื่องเดียว มีความยาวใกลเคียงกัน และกระจายคําตอบ
ของขอสอบทั้งฉบับใหมีสัดสวนของแตละตัวเลือกใกลเคียงกัน 

    1.3 พิจารณาคุณภาพของขอสอบใหครอบคลุมทั้งปญหาและคําถาม ตัวเลือกและ
เหตุผลในการสรางตัวเลือก รวมทั้งคําตอบที่ถูกตอง 

    1.4 เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  
                1.5 การตรวจสอบคุณภาพของขอสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 
                     1.5.1 นําขอสอบไปประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาที่
ใชโดยผูเชี่ยวชาญดานเคมี 1 ทาน ดานการสอนเคมี 1 ทาน ดานการวัดและประเมินผล 2 ทาน ได
คา IOC อยูระหวาง 0.50-1.00 จากนั้นผูวิจัยดําเนินการแกไขขอสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
      1.5.2 นําขอสอบไปทดสอบกับนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 จํานวน 62 คน ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน แลวนํามาวิเคราะหผลดังน้ี 
            1) คาอํานาจจําแนกและคาความยากงาย โดยวิเคราะหเปนรายขอ ใชเทคนิครอยละ 
27 ของจุง เตหฟาน คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป และ ขอที่คาความยากงายอยู
ระหวาง .20 – .80  

 2) นําคะแนนของขอสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 48 ขอ มาหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
ใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (K.R.20) ไดคาความเชื่อม่ัน .84  

เม่ือไดผลการวิเคราะหคุณภาพทั้ง 2 ขอแลว ไดขอสอบที่มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดจํานวน  48 ขอ  แบงออกเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความจํา 13 ขอ 
ดานความเขาใจ 18 ขอ ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 13 ขอ และดานการ
นําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช 4 ขอ นําไปใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยทําการทดสอบหลังจากเรียนจบทั้งหลักสูตรแลว 

2.  แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห  เปนแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก เพ่ือวัดทักษะการ
คิดวิเคราะหใน 5 ดานคือ ดานการจําแนก การจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดาน
การคาดการณ  ผูวิจัยสรางแบบทดสอบจํานวน 42 ขอ มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
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   2.1  ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยทําการวิเคราะหนิยามศัพทเฉพาะของทักษะการคิดวิเคราะห
ในแตละดานที่ตองการวัด   

   2.2  ขั้นสรางแบบทดสอบ สรางขอสอบที่สอดคลองกับคุณลักษณะตามที่กําหนดไว โดย
สอดคลองกับตารางวิเคราะหเน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกได 1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

   2.3  ขั้นการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังน้ี 
                     2.3.1 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนเคมี 1 ทาน  ดานการวัดและ
ประเมินผล 2 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของคําถามแตละขอวาตรงกับวัตถุประสงค เน้ือหา 
พฤติกรรมที่ตองการวัด  การครอบคลุมเน้ือหาตามที่กําหนด  รวมทั้งความถูกตองของโครงสราง
แบบทดสอบตรงตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่กําหนด ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นผูวิจัย
ดําเนินการแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
      2.3.2  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 จํานวน 62 
คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน แลวนํามาวิเคราะหผลดังน้ี 
                   1) คาอํานาจจําแนกและคาความยากงาย โดยวิเคราะหเปนรายขอ ใชเทคนิค
รอยละ 27 ของจุง เตหฟาน คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป และ ขอที่คาความยาก
งายอยูระหวาง .20 – .80  

         2) นําคะแนนของขอสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 30 ขอ มาหาคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ ใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (K.R.20) ไดคาความเชื่อม่ัน .87  

เม่ือไดผลการวิเคราะหคุณภาพทั้ง 2 ขอแลว ไดแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
ที่มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 30 ขอ  แบงออกเปนการวัดทักษะการคิดวิเคราะห
ดานการจําแนก 6 ขอ  ดานการจัดหมวดหมู 2 ขอ  ดานการสรุป 9 ขอ  ดานการประยุกต  5 ขอ 
และดานการคาดการณ 8 ขอ  ซ่ึงนําไปใชวัดผลการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยทํา
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (ขอสอบชุดเดียวกัน) 

3. การสังเกตพฤติกรรม สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) มีลักษณะเปนแบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสราง เปนการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียนในขณะมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน การมีสวนรวมของผูเรียน   
มีลําดับขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 

3.1 ใหคํานิยามพฤติกรรมที่ตองการสังเกต โดยครอบคลุมสิ่งที่สังเกต พฤติกรรมที่
สังเกต และความหมายของพฤติกรรมที่สังเกต พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคของการสังเกตพฤติกรรม 

3.2 ศึกษาเนื้อหา คูมือการสอน เพ่ือกําหนดเกณฑในการประเมินพฤตกิรรมการสอน 
3.3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามารางเปนแบบสังเกตตามขอบขายพฤติกรรมที่

ตองการศึกษา 
3.4 นํารางแบบสังเกต ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนเคมี 1 ทาน ดานการวัดและ

ประเมินผล 2 ทาน เปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอความกับลักษณะตาง ๆ ตามนิยามศัพท 
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หรือวัตถุประสงคการศึกษา นํามาปรับปรุงแกไขขอความ ที่ผูเชี่ยวชาญไดลงความเห็นสอดคลองกัน
วาเปนขอความที่วัดตรงตามจุดมุงหมายในการวิจัย และนําไปใชประเมินผลพฤติกรรมของกลุม
ทดลอง 

 
ขั้นตอนที่ 5  การนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
ทดลองใชกับกลุมทดลอง  และการวัดประเมินผล 

   การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
   1. กลุมเปาหมายที่ศึกษา 
   นักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 หอง 

แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวนนักศึกษา 33 คน และกลุมควบคุม 1 หองจํานวนนักศึกษา 32 
คน มีวิธีการสุมตัวอยาง ดังน้ี 

      1) สุมสาขาวิชา โดยสุมไดสาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
      2)  สุมจากสาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสมา 2 หอง จากทั้งหมด 4 หอง 
      3) สุม 1 หองเปนกลุมควบคุม และ 1 หองเปนกลุมทดลอง โดยจัดกระทํากับกลุม

ตัวอยาง  คือ กลุมทดลองไดรับการเรียนการสอนโดยหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค 
ไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น และกลุมควบคุมไดรับการเรียนการสอนตามปกติ โดยวิธีการสอนแบบ
บรรยาย 

    2. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง รายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155  เรื่องเคมีไฟฟา และ
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ในระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3   

    3. ระยะที่ใชในการทดลอง 1 ภาคการศึกษา จัดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1  ป
การศึกษา 2551 ชวงระหวาง เดือนมิถุนายน 2551- กันยายน 2551 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเอง 
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

  รูปแบบการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองกับ
กลุ มควบคุม  มีแบบแผนการทดลองเปนแบบศึกษาสองกลุ มวัดหลั งทดลองครั้ ง เ ดียว 
(Nonequivalent groups posttest only design)    (องอาจ นัยพัฒน.  2548: 272) 

 
กลุม ใหสิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 
E 
C 

X 

∼ 

O2 
O2 

      
     E  หมายถึง กลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสตูรวชิาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค 

ไมโครสเกลทีพั่ฒนาขึ้น 
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  X  หมายถึง การสอนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล
ที่พัฒนาขึ้น 
                  C  หมายถึง กลุมควบคุมทีเ่รียนโดยใชการเรียนการสอนตามปกต ิเปนวิธีการสอน
แบบบรรยาย 
  O2 หมายถึง ทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนภายหลังการทดลองสิ้นสุด 
 

   รูปแบบการวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม   มีแบบแผนการทดลองเปนแบบศึกษาสองกลุมวัดกอน -หลังการทดลอง 
(Nonequivalent groups pretest-posttest design)    (องอาจ นัยพัฒน.  2548: 279-280) 

 
กลุม ทดสอบกอนหรือวัดกอน ใหสิ่งทดลอง ทดสอบหรือวดัหลัง 
E 
C 

O1 
O1 

X 

∼ 

O2 
O2 

      
      E  หมายถึง กลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสตูรวิชาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนิค 

ไมโครสเกลทีพั่ฒนาขึ้น 
                  X  หมายถึง การสอนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล
ที่พัฒนาขึ้น 
                  C  หมายถึง กลุมควบคุมทีเ่รียนโดยใชการเรียนการสอนตามปกต ิเปนวิธีการสอน
แบบบรรยาย 
                  O1 หมายถึง ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนใหสิ่ง
ทดลองกับตวัอยางในกลุมทดลอง 
                  O2 หมายถึง ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหภายหลังการทดลองสิ้นสุด 
  
            4. ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

   4.1 ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ถึงผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการใชกลุม
ตัวอยางทดลองเปนนักเรียนระดับป.วช.ชั้นปที่ 3  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมี 5  รหัสวิชา 392155 

   4.2 ผูวิจัยเปนผูสอนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวนนักศึกษา 33 คน สอนโดยใชหลักสูตร
วิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น   โดยแบงกลุมขณะทําบทปฏิบัติการ 
ไมโครสเกลกลุมละ 3 คน รวม 11 กลุม และสอนกลุมควบคุม 1 หอง จํานวนนักศึกษา 32 คน สอน
โดยใชการเรียนการสอนตามปกติซ่ึงเปนวิธีการสอนแบบบรรยาย  
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  4.3 ดําเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ทั้งหมด 16 สัปดาห จํานวน 32 ชั่วโมง โดยผูวิจัยและผูเรียนไดทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ในกลุมทดลองดําเนินการสอน
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 ขั้น บทบาทของผูเรียนและผูสอน แสดงดังตาราง 9 และ ตาราง 
10 แสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
ตาราง 9  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู และบทบาทของผูเรียน ผูสอนในกลุมทดลอง 
 

ขั้นตอนการจัด 
การเรียนรู 

บทบาทของ 

ผูเรียน ผูสอน 
สรางความสนใจ - ตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย 

- กําหนดขอบเขตสิ่งที่จะเรียนรู 
- ทําการทดลองไมโครสเกลครั้งที่หน่ึง 

- กระตุนใหเกดิความสนใจโดยใช 
การทดลองไมโครสเกล  
- การทําการทดลองไมโครสเกลใน
ครั้งน้ี ผูสอนอธิบายขั้นตอนอยาง
ละเอียด ขณะทําการทดลองผูสอนให
คําแนะนํา และใหขอมูลเพ่ิมเติมเม่ือ
ผูเรียนเกิดขอสงสัย 

สํารวจและคนหา - ผูเรียนสํารวจขอเท็จจริงโดยชวยกัน
สรุปผลการทดลอง 

- อธิบายสั้นๆ โดยใชคําถาม เพ่ือใหมี
การแลกเปลีย่นประสบการณระหวาง
กันในชั้นเรียน 

อธิบายและลงขอสรุป - ทําการทดลองไมโครสเกลครั้งที่สอง
ในเรื่องเดิม ผูเรียนแตละกลุมตอง
รวมกันวางแผนและดําเนินการทดลอง
ดวยตนเองโดยใชแนวทางจากการ
ทดลองครั้งทีห่น่ึง 
- สรุปผลการทดลองและความรูที่ได
ดวยตนเอง 

- ขณะทําการทดลองไมโครสเกลครั้ง
ที่สอง  ผูสอนใหคําแนะนําเพียง
เล็กนอย ในกรณีที่ผูเรียนยงัมีขอ
สงสัย 
- ใหขอมูลเพ่ิมเติมของเน้ือหานั้นๆ 

ขยายความรู - เสนอผลการทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง อภิปรายผลรวมกนั 
- การนําไปประยุกตใช 

- กระตุนผูเรียนใหชวยกันแสดง 
ความคิดเห็น 
- เสริมความรูเพ่ิมเติม 

ประเมินผล - ตอบคําถามทายการทดลองเพื่อ 
วัดทักษะการคิดวิเคราะห 
 

- ประเมินผลการเรียนรูเบือ้งตน   
จากคําถามวดัทักษะการคดิวิเคราะห
ทายการทดลอง 
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ตาราง 10  การเปรียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

1. เลขออกซิเดชัน 1. ขั้นสรางความสนใจ 
 - ใชคําถามกับผูเรียนใหเกิดความสนใจ เชน 
สารประกอบ FeCl2 และ FeCl3 แตกตางกัน
อยางไร [แตกตางกันที่เลขออกซิเดชัน โดย 
FeCl2 , Fe มีเลขออกซิเดชัน +2  สวน FeCl3, 
Fe มีเลขออกซิเดชัน +3 ] 
- ใหผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกล เพ่ือศึกษา
ปฏิกิริยาของ Fe2+ และ Fe3+ 
2. ขั้นสํารวจและคนหา 
-สรุปผลการทดลองรวมกัน และเขียนสมการเคมี
ที่เกิดขึ้น 
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกล เพ่ือศึกษาปฏิกิริยา
ของ Cr3+ และ Cr6+ 
- ในแตละกลุมสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
4. ขั้นขยายความ 
-แตละกลุมอภิปรายผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมการเคมีที่
เกิดขึ้น และการหาเลขออกซิเดชันใน
สารประกอบชนิดตางๆ 
- ผูสอนโยงผลการทดลองที่ไดเพ่ืออธิบาย
ปฏิกิริยาที่มีการเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน
เปรียบเทียบกับปฏิกิริยาที่ไมมกีารเปล่ียนแปลง
เลขออกซิเดชัน 
5. ขั้นประเมินผล 
- แตละกลุมทําแบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนบรรยายเรื่องเลขออกซิเดชัน 
- อธิบายการหาเลขออกซิเดชันใน
สารประกอบ 
- ยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชันและ
ปฏิกิริยาเคมีที่ไมมีการเปล่ียนแปลง
เลขออกซิเดชัน 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

2. ปฏิกิริยารีดอกซ 1. ขั้นสรางความสนใจ 
 - ใชคําถามกับผูเรียนใหเกิดความสนใจ เชน  
เคยพบเห็นการสึกกรอนของโลหะหรือไม  และ
ระหวางเหล็กกับอลูมิเนียม โลหะชนิดใดเกิดสนิม
ไดงายกวา เพราะเหตุใด 
- ใหผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกล เพ่ือศึกษา
ปฏิกิริยาของโลหะ 4 ชนิดไดแก ทองแดง สังกะสี  
ตะกั่ว ตะปูเหล็ก กับสารละลายที่กําหนดให  
2. ขั้นสํารวจและคนหา  
-สรุปผลการทดลองรวมกนั และเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยารีดักชัน
ที่เกิดขึ้น 
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกล เพ่ือศึกษาปฏิกิริยา
ของโลหะ 4 ชนิดไดแก โลหะแมกเนเซียม โลหะ
จากกระปองอาหาร  โลหะจากกระปองน้ําอัดลม 
และคลิปหนีบกระดาษที่มีองคประกอบของ
นิกเกิล  
- ทําการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ และ
ปฏิกิริยาที่ไมใชปฏิกิริยารีดอกซ  
- ในแตละกลุมสรุปผลการทดลองที่เกดิขึ้น 
4. ขั้นขยายความ 
-แตละกลุมอภิปรายผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
- รวมกันเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้น 
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ
และปฏิกิริยาที่ไมใชปฏิกิริยารีดอกซ  
 5. ขั้นประเมินผล 
- แตละกลุมทําแบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนอธิบายการเกิดปฏิกิริยา
ระหวางโลหะกับสารละลายชนิด
ตางๆ โดยยกตัวอยางสมการเคมี 
- ผูสอนสาธิตการเกดิปฏิกิริยา
ระหวางโลหะสังกะสีกับสารละลาย 
CuSO4 และอธิบายสมการเคมีที่
เกิดขึ้น 
- อธิบายสมการเคมีแสดงปฏิกิริยา   
รีดอกซ และสมการเคมีที่เปน
ปฏิกิริยาทั่วไป 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

3. เซลลกัลวานิก 1. ขั้นสรางความสนใจ 
 - ใชคําถามกับผูเรียนใหเกิดความสนใจ เชน  
แบตเตอรี่รถยนตมีองคประกอบอะไรบาง และมี
หลักการทํางานอยางไร 
- ใหผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกลเรื่องเซลล
กัลวานิก  โดยตอครึ่งเซลล 3 คูเขาดวยกันคือ  
Ni/NiSO4  กับ Cu/CuSO4 , Zn/ZnSO4 กับ 
Fe/Fe(NO3)3  และ Pb/Pb(NO3)2 กับ 
Fe/Fe(NO3)3   
2. ขั้นสํารวจและคนหา  
- สรุปผลการทดลองรวมกัน และเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอโนด ปฏิกิริยา
รีดักชันที่ขั้วแคโทด  และสมการรีดอกซ 
- ผูสอนเพิ่มเติมการใชตารางคาศักยไฟฟา
มาตรฐานของปฏิกิริยาครึ่งเซลลรีดักชันเพ่ือใช
คํานวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล  
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกลโดยตอครึ่งเซลล 6 คู
เขาดวยกันคือ  Zn/ZnSO4 กับ Pb/Pb(NO3)2 
Pb/Pb(NO3)2 กับ Mg/MgCl2 , Zn/ZnSO4 กับ 
Mg/MgCl2  , Zn/ZnSO4 กับ Ni/NiSO4 
Fe/Fe(NO3)3 กับ Cu/CuSO4 และ  
Pb/Pb(NO3)2กับ Cu/CuSO4   
 - ในแตละกลุมสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
แสดงสมการเคมี และคํานวณคาศักยไฟฟา
มาตรฐานของเซลล เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลอง 
4. ขั้นขยายความ 
-แตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลอง 
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมของการนําเซลลกัลวานิก
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดแกแบตเตอรี่
รถยนต และแบตเตอรี่ชนิดตางๆ  
5. ขั้นประเมินผล  แตละกลุมทําแบบฝกหัดทาย
การทดลองเพื่อวัดทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนอธิบายหลักการของเซลล  
กัลวานกิ พรอมภาพประกอบการตอ
เซลลกัลวานิก  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่
ขั้วแอโนด และแคโทด 
- อธิบายการใชตารางคาศักยไฟฟา
มาตรฐานของปฏิกิริยาครึ่งเซลล
รีดักชัน และการคํานวณหาคา
ศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล  
- บรรยายการนําหลักการของเซลล
กัลวานิกไปประยุกตใช 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

4. เซลลความเขมขน 1. ขั้นสรางความสนใจ 
 - ใชคําถามโดยโยงไปยังหลักการของเซลล     
กัลวานิกที่ตอครึ่งเซลลตางชนิดกัน   ดังนั้นถา
เซลลกัลวานิกที่ตอครึ่งเซลลชนิดเดียวกันจะเกิด
คาศักยไฟฟาของเซลลหรือไม [ลักษณะของการ
ตอครึ่งเซลลชนิดเดียวกันที่มีความเขมขนตางกัน 
เรียกวาเซลลความเขมขน และเกิดพลังงาน
ไฟฟาไดเชนกัน] 
 - ใหผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกลเรื่องเซลล
ความเขมขน  โดยตอครึ่งเซลล Zn/ZnSO4 ที่มี
ความเขมขน 0.003 mol/dm3 กับ 0.90 mol/dm3 
(ความเขมขนตางกัน 300 เทา) 
2. ขั้นสํารวจและคนหา  
-สรุปผลการทดลองรวมกัน และเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอโนด ปฏิกิริยา
รีดักชันที่ขั้วแคโทด  และสมการรีดอกซ 
- ผูสอนอธิบายการคํานวณคาศักยไฟฟาของ
เซลล (E cell)  
 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกลโดยตอครึ่งเซลล
Zn/ZnSO4 ที่มีความเขมขนแตกตางกัน 500 เทา 
และ 3000 เทา ตามลําดับ 
 -แตละกลุมสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้น แสดง
สมการเคมี และคํานวณคาศักยไฟฟาของเซลล
เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการทดลอง 
4. ขั้นขยายความ 
-แตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลองที่
เกิดขึ้น 
- ผูสอนอธิบายหลักการของเซลลความเขมขน
เพ่ิมเติม 
 5. ขั้นประเมินผล 
- แตละกลุมทําแบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนอธิบายหลักการของเซลล  
ความเขมขน พรอมภาพประกอบการ
ตอเซลล  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่
ขั้วแอโนด และแคโทด 
- อธิบายการคํานวณหาคาศักยไฟฟา
ของเซลล (E cell)  
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

5. การแยกสลายดวย
ไฟฟา 

1. ขั้นสรางความสนใจ 
 - ใชคําถาม เชน เคยพบเห็นการชุบโลหะเชน การ
ชุบทองหรือไม มีหลักการอยางไร [โดยการชุบ
โลหะเปนเซลลไฟฟาเคมีชนิดหนึ่งที่เปล่ียนจาก
พลังงานไฟฟาเปนปฏิกิริยาเคม ีโดยเซลลไฟฟา
เคมีชนิดนี้เรียกวาเซลลอิเล็กโทรไลติก หรือการ
แยกสลายดวยไฟฟา]   
- ใหผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกลเรื่องการ
แยกสลายดวยไฟฟาโดยใชสารละลาย 10 ชนิด  
2. ขั้นสํารวจและคนหา  
- สรุปผลการทดลองรวมกัน และเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอโนด ปฏิกิริยา
รีดักชันที่ขั้วแคโทด   
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในการแยกสลายสารละลาย 
NaCl และ BaCl2  
 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกล โดยทดลองการ
แยกสลายสารละลาย NaCl ที่ความเขมขนตางๆ 
- แตละกลุมสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้น แสดง
สมการเคมี  
4. ขั้นขยายความ 
- แตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
- ผูสอนอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นของการ
แยกสลายสารละลาย NaCl ที่ความเขมขนตางๆ
โดยเฉพาะความเขมขนที่เจือจางมากๆ 
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในการแยกสลายสารที่
หลอมเหลว ไมมีน้ําเขามาเกี่ยวของในปฏิกิริยา 
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมการนําไปประยุกตใช เชน
การชุบโลหะ  การสึกกรอน  การประยุกตทาง
อุตสาหกรรม 
5. ขั้นประเมินผล 
- แตละกลุมทําแบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนอธิบายหลักการแยกสลาย
สารละลายดวยไฟฟา ยกตัวอยาง
สารละลายชนิดตางประกอบ  
 - อธิบายการแยกสลายสารที่
หลอมเหลว  
- อธิบายหลักการชุบโลหะ 
- การนําไปประยุกตในทาง
อุตสาหกรรม 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

6. สมบัติของธาตุและ
สารประกอบของธาตุ
หมูหลัก 

1. ขั้นสรางความสนใจ 
 - ทบทวนเรื่องสมบัติการละลายของ
สารประกอบ เชนการละลายของหมู IA  IIA และ 
VIIA 
- ทบทวนการเขียนสมการการละลาย เชนสมการ
การละลายของ NaCl 

   NaCl (aq)   →  Na+ (aq) +  Cl- (aq)  
- ทบทวนการเขียนสมการไออนิก เชนการผสม
สารละลาย NaCl กับ AgNO3 เกิดตะกอนของ 
AgCl   โดยสมการไอออนิกคือ 

   Ag+ (aq)  +  Cl- (aq) →  AgCl (s)  
- ผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกล เพ่ือศึกษา
สมบัติของสารประกอบหมู IA และ IIA 
 2. ขั้นสํารวจและคนหา  
-สรุปผลการทดลองรวมกัน และเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 
 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกล โดยทดลองสมบัติ
และเกิดปฏิกิริยาของหมู VIIA  และสรุปผลการ
ทดลอง 
 4. ขั้นขยายความ 
- รวมกันอภิปรายผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
- รวมกันเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
- สรุปสมบัติทั่วไป  และการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
หมู IA IIA และ VIIA  
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมถึงประโยชนของธาตุหมู
หลัก 
-ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องสมบัติของไฮโดรเจน 
5. ขั้นประเมินผล 
- แตละกลุมทําแบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนบรรยายสมบัติทั่วไปของ
สารประกอบหมู IA  IIA  VIIA  
สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ 
และการใชประโยชน 
- ผูสอนบรรยายสมบัติของไฮโดรเจน 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

เนื้อหา การจัดกิจกรรม 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

7. ธาตุแทรนซิชัน 1. ขั้นสรางความสนใจ 
- ใหผูเรียนยกตัวอยางธาตุแทรนซิชัน 
- ใชคําถามวาธาตุแทรนซิชันมีสมบัติแตกตาง
จากธาตุหลักอยางไรบาง เชนสมบัติการละลาย 
สมบัติทางกายภาพ และการเกิดปฏิกิริยา 
- ใหผูเรียนทําการทดลองไมโครสเกล เพ่ือศึกษา
ปฏิกิริยาของสารประกอบทองแดง และ
สารประกอบนิกเกิล   
2. ขั้นสํารวจและคนหา  
- สรุปผลการทดลองรวมกัน และเขียนสมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น 
 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
- ทําการทดลองไมโครสเกล ศึกษาปฏิกิริยาของ
สารประกอบโคบอลต และสารประกอบซิลเวอร 
 4. ขั้นขยายความ 
- รวมกันอภิปรายผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
- รวมกันเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
- สรุปสมบัติตางๆ ของธาตุแทรนซิชัน 
- ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องสารประกอบเชิงซอน 
การอานชื่อ และการหาเลขออกซิเดชัน  
5. ขั้นประเมินผล 
- แตละกลุมทําแบบฝกหัดทายการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผูสอนบรรยายสมบัติทั่วไปและการ
เกิดปฏิกิริยาของธาตุแทรนซิชัน 
- อธิบายเรื่องสารประกอบเชิงซอน
วิธีการอานชื่อ และการหาเลข
ออกซิเดชัน 
- ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการ
อานชื่อสารประกอบเชิงซอน 

 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดําเนินการวัดผลหลัง

เรียนจบครบทั้งหลักสูตรแลว  สวนการวัดทักษะการคิดวิเคราะหดําเนินการวัดผลกอนเรียนและหลัง
เรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  และขณะทดลองผูวิจัยสังเกตการทํากิจกรรมของกลุมทดลอง 
โดยบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมที่สรางขึ้น และบันทึกเทปวีดีทัศนเพ่ือนํามาประกอบการ
ประเมินผลตอไป  

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลของการรายงานผลการทดลองทุกครั้งของกลุมทดลองหลัง
ทําบทปฏิบัติการไมโครสเกลเสร็จในแตละสัปดาห ใชเวลาทั้งหมด 14 สัปดาห ในสัปดาหแรกทําการ
ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม และในสัปดาหที่ 15 ทํา
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การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทันที ในสัปดาหที่ 16 ทําการทดสอบ
ทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการไมโครสเกล ผูวิจัยเก็บรองรอย
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน
ดวยหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นใหเหมาะสมตอไป 

การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังน้ี 
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

      การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ใชสถิติพ้ืนฐาน 
ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทคนิค
รอยละ 27 ของจุง เตหฟาน ความเชื่อม่ันโดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน    

2. สถิติในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
    2.1 การจัดแผนประสบการณการเรียนรูโดยหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย

เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น ประเมินโดยการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชแบบวัด 
IOC  

2.2  ผูเรียนที่ไดเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี (รอยละ 70 ขึ้นไป) ใชคาเฉลี่ยของคะแนนในการ
ทดสอบสมมติฐานขอ 1  

  2.3 ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย ใชการวิเคราะหดวย t-test for independent samples เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2  

  2.4 ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น และผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย มีทักษะการคิด
วิเคราะหสูงขึ้นกวากอนเรียน วิเคราะหดวย t-test for dependent samples  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอ 3 

                   2.5 ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกตโิดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย วิเคราะหโดยใชความแปรปรวนรวม (Analysis of covariance)  และวิเคราะหรอยละ
ของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 4 

   2.6 ผูเรียนมีพฤติกรรมในชั้นเรียนไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะที่มีการ
เรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน อยูในระดับดีถึงดีมาก (ระดับคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยของ
ผูเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมอยูระหวาง 4 – 5 คะแนน) วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยของผล
คะแนนในแตละกิจกรรม เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 5 
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      การวิเคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยใชการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
5. การประเมินผลและการปรับปรุงการสอนดวยหลักสตูรวชิาเคมีที่ใชการทดลองดวย

เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น 
          การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เปนการประเมินผลโดยรวมของทุกขั้นตอน เพ่ือรวบรวมขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับนําไปปรับปรุงสวนที่ยังบกพรองเพ่ือใหไดหลักสูตรวิชาเคมีที่
ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่สมบูรณ ซ่ึงทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดังน้ี 
           การประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก 

1. นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาคาเฉลี่ยเพ่ือศึกษาระดับของผลการเรยีน  
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
3. เปรียบเทียบทักษะการคดิวิเคราะหกอนเรียนและหลงัเรียนของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม  
4. เปรียบเทียบทักษะการคดิวิเคราะหระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
5. เปรียบเทียบพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
6. วิเคราะหระดับพฤติกรรมในชั้นเรียนไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะที่มีการ

เรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤตกิรรมการมีสวนรวมในชั้นเรยีน พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน ทั้งน้ีเกณฑที่ใชกําหนดระดับพฤติกรรมมี 5 ระดับ คือ  
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิรรมนั้นในระดับดีมาก  ระดับ 4 หมายถึงปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรมนั้นในระดับดี  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้นในระดับปานกลาง  ระดับ
2 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนัน้ในระดับนอย  และ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรมนั้นในระดับนอยที่สุด โดยผูวิจัยใชคาเฉลี่ยในการวิเคราะหผลของระดับพฤติกรรมเปนราย
กิจกรรม 

การประมวลผลขอมูลเชิงคุณภาพ นําผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนมาพิจารณา
รวมกับการบันทึกเทปวีดีทัศน  

การดําเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโคร 
สเกลนั้น มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเร่ิมเก็บขอมูลพ้ืนฐานจนกระทั่งถึงการประมวลผลขอมูล
ทั้งหมดรวม 23 เดือน  แสดงรายละเอียดในตาราง 11 
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ตาราง  11  ระยะเวลาในการดําเนินการวจัิย 
 

การดําเนินการวิจัย วิธีการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. การศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 

- ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
- สังเกตการสอนและสัมภาษณอาจารยผูสอน 
- สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม 

มี.ค. - พ.ค. 2550 

2. การพัฒนาบท
ปฏิบัติการไมโครสเกล 

- พัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องเคมีไฟฟาและสมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ จํานวน 7 บทปฏิบัติการ 
- ทําการทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการทดลอง 
- เสนอบทปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นตอกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการแกไขใหเหมาะสม 

มิ.ย. - ส.ค. 2550 

3. การพัฒนาหลักสูตร 
วิชาเคมีที่ใชการทดลอง
ดวยเทคนิคไมโครสเกล 

- สรางหลักสูตรที่ประกอบดวย 
     1. เนื้อหาวิชา  
     2. แผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดําเนินการสอน 
โดยใช 5 E   
     3. บทปฏิบัติการไมโครสเกล 
- ประเมินดัชนีความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญดานเคมี และ
ดานการสอนเคมี  นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

ก.ย.- ธ.ค. 2550 

4. การสรางเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรูและหา
คุณภาพ 

- สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- สรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 
- สรางแบบสังเกตพฤติกรรม 
นําเครื่องมือวัดผลการเรียนรูทั้ง 3 ชุด ไปประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเคมี ดานการสอนเคมี ดานการวัดและ
ประเมินผล  และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
นําเครื่องมือวัดผลการเรียนรูทั้ง 2 ชุดคือขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห เกบ็ขอมูลกับ
นักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 จํานวน 62 คนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ คือคาความเชื่อมั่น   
คาอํานาจจําแนก และคาความยากงาย  และใชแบบสังเกต 
พฤติกรรมประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 

ต.ค.- มี.ค. 2550 

5. การนําหลักสูตรมา
ทดลองใช และประเมินผล 

- การศึกษานํารอง  
- ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 
 
- เก็บขอมูลและประมวลผลขอมูล 

พ.ย. 2550 
มิ.ย. - ก.ย. 2551 
(ภาคการศึกษา 
1/2551) 
ต.ค.2551 - ก.พ. 
2552 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
            การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการ คือ  1) เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  และนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาเคมี
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  2) เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ  คือ (2.1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น (2.2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (2.3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและ
หลังเรียนในนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นและนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย (2.4) เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบ
บรรยาย  (2.5) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น ไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะ
มีการเรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน  

  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  
  จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานพบวา 
  1.1 สภาพทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมขีองนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มีการแกไขหลักสูตรในป 2544 
เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  โดยวัตถุประสงคของหลกัสูตร คือ เพ่ือผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมี
ความรูพ้ืนฐานทางดานชาง วิศวกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือประโยชนในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หลักสูตรนี้ใชเวลาการศึกษา 3 ปการศึกษา  แบงออกเปนระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 1 ป.วช. ชั้นปที่ 2 
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และ ปว.ช ชั้นปที่ 3   ประกอบไปดวย 3 สาขาคือ สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โครงสรางหลักสูตรมีกลุมวิชาวิทยาศาสตร   ประกอบดวย 2 รายวิชาคือ
ฟสิกสและวิชาเคมี  วิชาเคมีจัดการสอนรวม 6 รายวิชา คือเคมี 1 - เคมี 6  นักศึกษาตองลงเรียน
ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  

ในการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด แตจากการสัมภาษณและสังเกตการสอนในชั้น
เรียน พบวาอาจารยผูสอนดําเนินการสอนดวยเทคนิคการบรรยายเปนสวนใหญ และใชการตั้ง
คําถามเปนบางครั้งเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนที่พยายามตอบคําถามเปน
ผูเรียนคนเดิมและมีผลการเรียนดี   สวนผูเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง-ระดับออน ตอบ
คําถามหรือแสดงความคิดเห็นนอยมาก  ในการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษาผูเรียนมีโอกาสทํา
การทดลองเคมีประมาณ 1 ครั้งตอภาคการศึกษา  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีของ
หลักสูตร ป.วช.  ในปจจุบันยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษา
หลักสูตร ป.วช. ที่จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การสอนแบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  วิเคราะห
หลักสูตร ป.วช. และใชขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาเคมี จํานวน 6 คน  และใช
แบบสอบถามกับนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3  

  1.2  ผลการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาเคมีจํานวน 6 คน  
        1.2.1  ปญหาที่พบในการเรียนการสอนในปจจุบัน คือ การสอนสวนใหญเปนลักษณะ

การบรรยายทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนนอยมาก และไมมีโอกาสทําการทดลอง
เน่ืองจากเนื้อหาวิชามากทําใหไมมีเวลาพอในการจัดการทดลองใหกับนักศึกษา สงผลใหนักศึกษา
ขาดทักษะการทําการทดลอง   

        1.2.3 อาจารยแตละคนมีความตองการในการปรับปรุงวิธีการสอนใหม ตองการให
นักศึกษามีโอกาสไดทําการทดลอง  และมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น  

1.3. ผลการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาเคมีของ
นักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3 จํานวน 81 ชุด  ขอมูลโดยสรุปดังน้ี   

        1.3.1 นักศึกษามีความเห็นวาการสอนในชั้นเรียนมีลักษณะเปนการบรรยายมาก
เกินไป   

        1.3.2  นักศึกษาตองการใหอาจารยปรับปรุงวธิกีารสอนในชั้นเรียน     
        1.3.3  นักศึกษาคิดวาการเรียนเคมีจากการทดลองทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น   
        1.3.4  นักศึกษามีความคิดเห็นวาการทดลองสงเสริมใหเกิดความคิดวเิคราะห    
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          1.3.5 เน้ือหาที่เรียนแลวทําความเขาใจยากมี  5 เรื่อง ตามลําดับ คือ เคมีไฟฟา 
(รอยละ 70.49) ปริมาณสารสัมพันธ (รอยละ 68.25) กรดเบส (รอยละ 56.91) อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี (รอยละ 54.44)  และสมดุลเคมี (รอยละ 49.50)    

 จากปญหาและเหตุผล ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้น และเนื้อหาที่
ผูวิจัยนําไปพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล ตรงกับรายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155 คือ เร่ือง
เคมีไฟฟา และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เพ่ือใชจัดประสบการณการเรียนรูจากประสบการณจริง 
เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้นและจดจําไดนาน 
ฝกปฏิบัติใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในดานตางๆ   

ตอนที่ 2  การพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล 
ผูวิจัยไดพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล  เรื่องเคมีไฟฟา และ เรื่องสมบัติของธาตุตาม

ตารางธาตุ โดยศึกษาจากหลักสูตรรายวิชา เคมี 5 ของนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 และศึกษา
จากบทปฏิบัติการเคมีตางๆที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในรายวิชานี้  นํามาประยุกตเปนการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลมาใหเหมาะสมกับเน้ือหาและระดับชั้นของผูเรียน นํามาใชในพัฒนาบท
ปฏิบัติการไมโครสเกล และทําการทดลองดวยตนเองในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการทดลองที่ได  
สามารถพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกลรวม 7 บทปฏิบัติการ ดังน้ี  

บทปฏิบัติการที่ 1   เรื่องเลขออกซิเดชัน บทเรียนนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยาเคมีของโลหะ 
แทรนซิชันที่มีเลขออกซิเดชันตางๆ โดยศึกษาโลหะ 2 ชนิดคือ เหล็ก (Fe) และโครเมียม (Cr) 
บทเรียนนี้มีจุดประสงคการเรียนรู คือ  1) เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาของโลหะแทรนซิชันที่มีเลขออกซิเดชัน
ตางกัน   2) เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการทดลอง  ผลการทดลอง
ในหองปฏิบัติการแสดงดังตาราง 12 และตาราง 13  
 

          
                                                                       
 
 

ภาพประกอบ 11  การทดลองเลขออกซิเดชัน 
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ตาราง  12   ผลการทดลองปฏิกิริยาของ Fe2+  และ Fe3+ กับสารละลายชนิดตางๆ  
  

สารละลาย NaOH 
1.00 mol/dm3 

NH4SCN 
0.10 mol/dm3 

KI 
0.20 mol/dm3 

KMnO4 
0.20 mol/dm3 

AgNO3 
0.1 mol/dm3 

K4[Fe(CN)6]    
0.50 mol/dm3 

Fe2+  
0.20 
mol/dm3 

เกิดตะกอนสีเขียว
ของ Fe(OH)2 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง สารละลายมีสี

มวงจางลง 
1
   

เกิดโลหะเงิน

เกาะที่ภาชนะ 
2
 

สารละลายสี 

น้ําตาลเขม 
3
 

 Fe3+    
0.20 
mol/dm3 

เกิดตะกอนหลือง
ของ Fe(OH)3 

เกิดสารละลายสี

แดงเขมของ 
4
 

[FeSCN]2+ 

สารละลายมีสี

น้ําตาลเกิด I2
  5

 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง สารละลายมีสี

น้ําเงินเขม 6 

 
ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นคือ 
1
 MnO4

- (aq) + Fe2+(aq)  +8H+(aq)   →   Mn2+(aq)   +  Fe3+(aq)   +  4H2O (aq) 
2
 Fe2+(aq)   +  Ag+ (aq)   →   Fe3+ (aq)    + Ag(s)                                               

3
 Fe2+ (aq)  +  [Fe(CN)6]

4-(aq)  + 2K+ (aq) →   K2Fe[Fe(CN)6]  (aq) 
                                                            สารละลายสีนํ้าตาลเขม  
4 Fe3+ (aq) + SCN- (aq)  →   [FeSCN]2+ (aq)  
                                    สารละลายสแีดงเขม  
5
 Fe3+ (aq) + 2I- (aq)  →  Fe2+ (aq)   +  I2 (aq)   

6
 Fe3+(aq)  + [Fe(CN)6]

4-(aq)  + K+ (aq)  →    KFe[Fe(CN)6]  (aq) 
                                                          สารละลายสีนํ้าเงินเขม 

ที่มา: สุรางค อนุกูล.  (2542).  ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห.  หนา 41-44. 
 

 
ตาราง 13   ผลการทดลองปฏิกิริยา Cr3+ และ  Cr6+  กับสารละลายชนิดตางๆ 
 

สารละลาย NH3 
3.00 mol/dm3 

Ag+ 
0.1 mol/dm3 

OH- 
1.00 mol/dm3 

PO4
3- 

0.2 mol/dm3 

Cr3+
 

0.20 mol/dm3 

เกิดสารละลายสี

เขียวของ Cr(OH)3 
1
 

ไมเปล่ียนแปลง เกิดสารละลายสี

เขียวของ Cr(OH)3 
2
 

เกิดตะกอนสีเขียว

ออนของ CrPO4 
3
 

Cr6+ 
  0.20 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง เกิดตะกอน 
สีเหลืองของ 

Ag2CrO4 
4
 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง 
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ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น ดังน้ี 
1
 Cr(NO3)3 (aq) + 3NH3 (aq) + 3H2O(l)  →   Cr(OH)3 (aq)  +  3NH4NO3 (aq) 

                                                        สารละลายสีเขียว 
2
 Cr(NO3)3 (aq)  + 3OH- (aq)  →  Cr(OH)3 (aq) +  3NO3

- (aq) 
                                        สารละลายสีเขียว 
3 Cr3+(aq)  +  PO4

3-  (aq)   →  CrPO4 (s)   
                                     ตะกอนสีเขยีวออน  
4   K2CrO4 (aq)   + 2AgNO3 (aq) →  Ag2CrO4 (s) + 2KNO3

   (aq) 
                                             ตะกอนสีเหลือง  

ที่มา: สุรางค อนุกูล.  (2542).  ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห.  หนา 51-53. 
 
 บทปฏิบัติการที่ 2   เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ  บทเรียนนี้ศึกษาปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน  
ซ่ึงเปนปฏิกิริยาที่มีการถายเทอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอน
และมีผลทําใหเลขออกซิเดชันของธาตุในสารนั้นเพ่ิมขึ้น  สวนปฏิกิริยารีดักชันเปนปฏิกิริยาที่มีการ
รับอิเล็กตรอนและมีผลทําใหเลขออกซิเดชันของธาตุในสารนั้นลดลง ทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
รีดักชันตองเกิดควบคูกันในปฏิกิริยา รวมเรียกวาปฏิกิริยารีดอกซ บทเรียนนี้มีจุดประสงคการเรียนรู
คือ  1) บอกความหมายของปฏิกิริยารีดอกซได   2) เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดาน
การทดลอง  3)  สามารถเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได และอธิบายไดวาสารใดใน
ปฏิกิริยาเปนตัวรีดิวซ และสารใดเปนตัวออกซิไดส  ผลการทดลองในหองปฏิบัติการแสดงดังตาราง 
14 และตาราง 15 
 

                             
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 12    การทดลองปฏิกิริยารีดอกซ 
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ตาราง 14  ผลการทดลองปฏิกิริยาของโลหะกับสารละลาย  
 

     สารละลาย   
 
โลหะ 

CuSO4 (aq) 
(1.00 M) 

ZnSO4(aq) 
(1.00 M) 

Pb(NO3)2(aq) 
(1.00 M) 

Fe(NO3)3(aq) 
(1.00 M) 

AgNO3 (aq) 
(1.00 M) 

Fe  
(ตะปูเหล็ก) 

ตะปูเหล็กกรอน 
1 

 
 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ตะปูเหล็กกรอน 

(เกิดชามาก) 
2
 

Mg โลหะกรอน 3 
 
 

โลหะกรอน 4 

 
โลหะกรอน 5 

 
โลหะกรอน 6 

 
โลหะกรอน 7 

 

โลหะจาก
กระปองอาหาร 

(Sn) 

โลหะกรอน 

เกิดปฏิกิริยาเร็ว 
8
 

ไมเกิดปฏิกิริยา  ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

โลหะกรอน 
9 

 

โลหะกรอน 
10 

 

คลิปหนีบ
กระดาษ (Ni) 

โลหะกรอน 
11 

เกิดปฏิกิริยา 

เร็วมาก 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

โลหะกรอน 
12 

เกิดปฏิกิริยา 

เร็วมาก 

โลหะกรอน 
13 

 
 

โลหะกรอน 
14 

 

โลหะจาก
กระปอง
น้ําอัดลม      

Al 1%    Mg 1%     
Mn 0.4%  Fe 0.2%   
Si 0.15% และ Cu 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ไมเกิดปฏิกิริยา ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

ไมเกิดปฏิกิริยา 
 

 
หมายเหตุ   โลหะทุกชนิดกอนใชทําปฏิกิริยาจะขัดดวยกระดาษทราย สวนโลหะจากกระปองอาหาร
และกระปองน้ําอัดลมจะขัดดวยกระดาษทรายและแชในอะซีโตนกอนนํามาทดลอง 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ดังน้ี 
1
  Fe (s)  +  Cu2+ (aq)  →   Fe2+(aq)   +  Cu(s)    

2
  Fe (s)   + 2Ag+ (aq)    →   Fe2+ (aq) + 2Ag(s)    

3
 Mg (s)   + Cu2+ (aq)   →   Mg2+ (aq)  +  Cu(s)    

4
 Mg(s)    +  Zn2+ (aq)  →   Mg2+ (aq)   +  Zn(s)    

5
 Mg(s)    + Pb2+ (aq)  →    Mg2+ (aq)   +  Pb(s)    

6
 Mg(s)    +  2Fe3+ (aq) →   Mg2+ (aq)  + 2Fe2+ (aq) 

7
 Mg (s)   + 2Ag+ (aq)   →   Mg2+ (aq) + 2Ag (s)    

8 Sn(s)    + Cu2+ (aq)   →  Sn2+ (aq)  +  Cu(s)    
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9
 Sn(s)    + 2Fe3+ (aq)  →   Sn2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq) 

10
 Sn(s)   + 2Ag+(aq)   →   Sn2+ (aq)  +  2Ag (s)    

11
 Ni(s)    +  Cu2+ (aq)  →   Ni2+(aq)   + Cu (s)    

12
 Ni(s)    +  Pb2+ (aq)  →   Ni2+ (aq)  + Pb(s)    

13
 Ni(s)    +  2Fe3+ (aq) →   Ni2+ (aq) +  2Fe2+ (aq) 

14
 Ni(s)    +  2Ag+(aq)  →   Ni2+ (aq)  +  2Ag (s)    

 
ตาราง 15  ผลการทดลองการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ และปฏิกิริยาที่ไมใชปฏิกิริยารดีอกซ 
  
สารละลาย 

 
สารละลาย 

KI   +   นํ้าแปง 
(0.20 mol/dm3

) 

Pb(NO3)2 
(1.00 mol/dm3

) 
NaCl 

(1.00 mol/dm3
) 

 
CuSO4   

(1.00 mol/dm3
) 

 

เกิด I2 ขึ้นในปฏิกิริยา
เม่ือทดสอบดวยน้ําแปง
สารละลายมีสมีวงเขม 

เปนปฏิกิริยารีดอกซ 
1
 

เกิดตะกอนสีเหลืองของ 
PbSO4 

ไมใชปฏิกิริยารีดอกซ 
2
 

เกิดตะกอนสฟีาของ 
CuCl2 

ไมใชปฏิกิริยารีดอกซ 
3
 

 
ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น ดังน้ี 
1 2CuSO4 (aq) +  4KI (aq)    →    2CuI (aq) +  2K2SO4 (aq) +  I2 (l) 
2
 CuSO4 (aq)  +  Pb(NO3)2 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) +  PbSO4 (s)  

                                                 ตะกอนสีเหลือง 
3
 CuSO4 (aq) + 2NaCl  (aq)  →  CuCl2 (aq) +  Na2SO4 (aq)  

                                                  ตะกอนสีฟา 
 
บทปฏิบัติการที่ 3  เรื่องเซลลกัลวานิก บทเรียนนี้ศึกษาเซลลกัลวานิก โดยเมื่อตอครบ

วงจรสามารถวัดคาศักยไฟฟาของเซลล  และคํานวณคาที่ไดจากทฤษฎีเพ่ือเปรียบเทียบกับผลจาก
การทดลอง  บทเรียนนี้มีจุดประสงคการเรียนรูคือ  1) สามารถอธิบายเซลลกัลวานิกได    
2) เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการทดลอง  3) สามารถเขียนสมการเคมีแสดงครึ่ง
เซลลปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งเซลลปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นได  4) สามารถเขียนแผนภาพ 
แสดงเซลลกัลวานิกได  ผลการทดลองในหองปฏิบัติการแสดงดังตาราง  16  
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ตาราง 16  ผลการทดลองการตอเซลลกลัวานิกคูตางๆ  
 

การตอครึ่งเซลลของปฏิกิริยา คาศักยไฟฟา (โวลต) 

การทดลอง คํานวณ 

Ni/NiSO4 กับ Cu/CuSO4  0.40 0.59 
Zn/ZnSO4  กับ Fe/Fe(NO3)3  0.60 0.72 
Pb/Pb(NO3)2  กับ Fe/Fe(NO3)3  0.05 0.09 
Zn/ZnSO4  กับ Pb/Pb(NO3)2 0.45 0.63 

Pb/Pb(NO3)2 กับ Mg/MgCl2  1.80 2.24 
Zn/ZnSO4  กับ Mg/MgCl2 1.40 1.62 
Zn/ZnSO4  กับ Ni/NiSO4  0.30 0.51 
Fe/Fe(NO3)3 กับ Cu/CuSO4  0.30 0.38 
Pb/Pb(NO3)2 กับ Cu/CuSO4 0.40 0.47 

 
ตัวอยางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ที่แอโนด)  ปฏิกิริยารีดักชัน (ที่แคโทด) ปฏิกิริยารีดอกซ และ
แผนภาพเซลล 
การตอครึ่งเซลลของปฏิกิริยาระหวาง  Ni/NiSO4 กับ Cu/CuSO4 

    ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  :  Ni (s)  →  Ni2+ (aq)  +  2e- 

    ปฏิกิริยารดัีกชัน        : Cu2+(aq)   + 2e-  → Cu (s)   

    ปฏิกิริยารดีอกซ       :  Ni (s)  +  Cu2+ (aq) →  Ni2+ (aq) +  Cu (s)       
    แผนภาพเซลล         :  Ni(s)/Ni2+ (aq) // Cu2+(aq)/Cu(s) 

ภาพประกอบ 13  การทดลองเซลลกัลวานิก 
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การตอครึ่งเซลลของปฏิกิริยาระหวาง Pb/Pb(NO3)2 กับ Mg/MgCl2  

    ปฏิกิริยาออกซิเดชัน   :  Mg (s)  →  Mg2+ (aq)  +  2e- 

    ปฏิกิริยารดัีกชัน        :  Pb2+(aq)   + 2e-  → Pb (s)         

    ปฏิกิริยารดีอกซ        :  Mg (s)  +  Pb2+ (aq) →  Mg2+ (aq) +  Pb (s)       
    แผนภาพเซลล          :  Mg(s)/Mg2+ (aq) // Pb2+(aq)/Pb(s) 
 

บทปฏิบัติการที่ 4  เรื่องเซลลความเขมขน  บทเรียนนี้ศึกษาเซลลกัลวานิกชนิดหนึ่งที่มี
การนําครึ่งเซลลที่เหมือนกันและมีความเขมขนตางกันมาตอจนครบวงจร  บทเรียนนี้มีจุดประสงค
การเรียนรู คือ  1) สามารถอธิบายเซลลความเขมขนได  2) เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดานการทดลอง   3) สามารถเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาครึ่งเซลลออกซิเดชันและปฏิกิริยาครึ่ง
เซลลรีดักชันที่เกิดขึ้นได  4) สามารถเขียนแผนภาพแสดงเซลลกัลวานิกได  ตาราง 17 แสดงผลการ
ทดลองที่ไดจากการทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14  การทดลองเซลลความเขมขน 
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ตาราง 17  ผลการทดลองเซลลความเขมขน  
 

การตอครึ่งเซลลของปฏิกิริยา คาศักยไฟฟา 
จากการทดลอง 

(โวลต) 

คาศักยไฟฟา 
จากการคํานวณ  

(โวลต) 
    Zn/ZnSO4   กับ   Zn/ZnSO4   
(0.003 mol/dm3)   (0.90 mol/dm3 )   ความเขมขนตางกัน  
                                                           300 เทา 

0.06 0.058 

    Zn/ZnSO4   กับ  Zn/ZnSO4   
(0.001mol/dm3)    (0.50 mol/dm3)    ความเขมขนตางกัน 
                                                           500 เทา 

0.08 0.079 

   Zn/ZnSO4    กับ  Zn/ZnSO4 
(0.0003mol/dm3)   (0.90 mol/dm3)   ความเขมขนตางกัน        

3,000 เทา 

0.10 0.103 

 
ตัวอยางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ที่แอโนด) ปฏิกิริยารีดักชัน (ที่แคโทด) ปฏิกิริยารีดอกซ และ
แผนภาพเซลลของการตอครึ่งเซลลของปฏิกิริยา Zn/ZnSO4  ความเขมขนตางกัน 300 เทา                                
 
   ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  :  Zn (s)  →  Zn2+ (aq,0.003 M)  +  2e- 

    ปฏิกิริยารดัีกชัน       : Zn2+(aq,0.90 M)   + 2e-  → Zn (s)   

    ปฏิกิริยารดีอกซ       : Zn (s)  + Zn2+ (aq,0.90 M) → Zn2+ (aq,0.003 M) + Zn(s)       
    แผนภาพเซลล         : Zn(s)/Zn2+ (aq,0.003 M) // Zn2+(aq,0.90 M)/Zn(s) 
 

บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่องการแยกสลายดวยไฟฟา บทเรียนนี้ศึกษาการแยกสลายสารละลาย
ดวยไฟฟาซึ่งเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานเคมี บทเรียนนี้มีจุดประสงคการเรียนรู คือ  
1) สามารถอธิบายหลักการแยกสลายดวยไฟฟาได 2) เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดาน
การสังเกตและการทดลอง  3)  สามารถเขียนสมการเคมีแสดงครึ่งเซลลปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ
ครึ่งเซลลปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นได  ผลการทดลองในหองปฏิบัติการแสดงดังตาราง 18 และ
ตาราง 19 
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ตาราง 18   ผลการทดลองการแยกสลายสารละลายชนดิตางๆ ดวยไฟฟา 
 

สารละลาย 
เขมขน 1.00 mol/dm3 

 

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได 
ขั้วทีต่อกับบวกของถานไฟฉาย ขั้วทีต่อกับลบของถานไฟฉาย 

KI เกิดสารละลายสีนํ้าตาล เกิดฟองแกส 
BaCl2 เกิดฟองแกส และสารละลายสีเหลือง เกิดฟองแกส 

Na2SO4 เกิดฟองแกส เกิดฟองแกส 
CuSO4 เกิดฟองแกส มีโลหะเกาะทีข่ั้ว บริเวณลวด 
NiSO4 เกิดฟองแกส มีโลหะเกาะทีข่ั้ว บริเวณลวด 
KBr เกิดฟองแกส และสารละลายสีสม เกิดฟองแกส 

AgNO3 เกิดฟองแกส เกิดฟองแกส 
NaCl เกิดฟองแกส และสารละลายสีเหลือง มีโลหะเกาะทีข่ั้ว บริเวณลวด 
KNO3 เกิดฟองแกส เกิดฟองแกส 

 
ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นที่แอโนด และแคโทด ของการแยกสลายสารละลายชนิดตางๆ แสดงดังสมการ 
การแยกสลายสารละลาย KI 

 แอโนด :  2I- (aq)  →  I2 (l)  +  2e- 

       แคโทด :  2H2O (l) + 2e-  →  H2 (g)  +  2OH- (aq) 
 
 

ภาพประกอบ 15   การทดลองการแยกสลายดวยไฟฟา 
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การแยกสลายสารละลาย BaCl2 

 แอโนด :  2Cl- (aq) →  Cl2 (l) + 2e- 

      แคโทด :  2H2O (l) + 2e-  →  H2 (g)  +  2OH- (aq) 
การแยกสลายสารละลาย Na2SO4 

 แอโนด :  2H2O (l)  →  O2 (g) +4H+ (aq) + 4e- 

 แคโทด :  4H2O (l) + 4e-  → 2H2 (g)  +  4OH- (aq) 
การแยกสลายสารละลาย CuSO4 

 แอโนด  : 2H2O (l)  →  O2 (g) +4H+ (aq) + 4e- 

 แคโทด : 2Cu2+ (aq)  + 2e- →   2Cu(s) 
การแยกสลายสารละลาย NiSO4 

 แอโทด : 2H2O (l)  →  O2 (g) +4H+ (aq) + 4e- 

 แคโทด : 2Ni2+ (aq)  + 4e- →  2Ni (s) 
การแยกสลายสารละลาย KBr 

 แอโนด :  2Br- (aq) → Br2 (l) + 2e- 

 แคโทด :  2H2O (l) + 2e-  →  H2 (g)  +  2OH- (aq) 
การแยกสลายสารละลาย AgNO3 

 แอโนด : 2H2O (l)  →  O2 (g) +4H+ (aq) + 4e- 

 แคโทด : 4Ag+(aq)  + 4e- → 4 Ag(s) 
การแยกสลายสารละลาย NaCl 

 แอโนด :  2Cl- (aq) →  Cl2 (l) + 2e- 

 แคโทด :  2H2O (l) + 2e-  →  H2 (g)  +  2OH- (aq) 
การแยกสลายสารละลาย KNO3 

 แอโนด :  2H2O (l)  →  O2 (g) +4H+ (aq) + 4e- 

 แคโทด : 4H2O (l) + 4e-  →  2H2 (g)  +  4OH- (aq) 
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ตาราง 19  ผลการทดลองการแยกสลายสารละลาย NaCl  ที่มีความเขมขนตางกัน  
 
สารละลาย 

NaCl 
การเปล่ียนแปลงที่สังเกตได การเปล่ียนสีของ

กระดาษลิตมัส 
การเปล่ียนแปลง
ของสีผสมอาหาร 

ขั้วบวก ขั้วลบ 

10-4 mol/dm3 เกิดฟองแกส เกิดฟองแกส ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง 
 

10-3 mol/dm3 เกิดฟองแกส และ
สารละลายสีเหลืองออน 

เกิดฟองแกส บริเวณขั้วลบ
เปล่ียนจาก 

น้ําเงินเปนแดง 

สีผสมอาหารจางลง 

0.05 mol/dm3 เกิดฟองแกส และ
สารละลายสีเหลือง 

เกิดฟองแกส บริเวณขั้วลบ
เปล่ียนจาก 

น้ําเงินเปนแดง 

สีผสมอาหารจางลง 

0.1 mol/dm3 
 

เกิดฟองแกส และ
สารละลายสีเหลือง 

เกิดฟองแกส บริเวณขั้วลบ
เปล่ียนจาก 

น้ําเงินเปนแดง 

สีผสมอาหารจางลง 

0.5 mol/dm3 
 

เกิดฟองแกส และ
สารละลายสีเหลือง 

เกิดฟองแกส บริเวณขั้วลบ
เปล่ียนจาก 

น้ําเงินเปนแดง 

สีผสมอาหารจางลง 

 
 ตัวอยางสมการปฏิกิริยาการแยกสลายสารละลาย NaCl ความเขมขน 10-4 mol/dm3 

 แอโนด :  2H2O (l)  →   O2 (g) +4H+ (aq) + 4e- 

 แคโทด : 4H2O (l) + 4e-  →  2H2 (g)  +  4OH- (aq) 
 

บทปฏิบัติการที่ 6  เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก บทเรียนนี้ศึกษา
ปฏิกิริยาเคมีของธาตุหมูหลัก ไดแก  หมู  IA  IIA และ VIIA  โดยมีจุดประสงคการเรียนรู คือ  
1) สามารถสรุปสมบัติและปฏิกิริยาบางประการของธาตุหมูหลักได  2) เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดานการสังเกตและการทดลอง   3) สามารถเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได  
ผลการทดลองแสดงดังตาราง 20 - 23 
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ตาราง 20  ผลการทดลองของสารประกอบของธาตุหมู IA  
  

สารประกอบ IA NO3
- SO4

2- CO3
2- 

LiCl 
0.10 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง 

NaCl 
0.50 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง 

KCl 
0.50 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง 

 
ตาราง 21   ผลการทดลองของสารประกอบของธาตุหมู IIA 
   

สารประกอบ IIA NO3
- SO4

2- CO3
2- 

MgCl2 
0.50 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง ไมเปล่ียนแปลง 

CaCl2 
0.50 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง เกิดตะกอนสีขาวของ 
CaSO4 

1 
เกิดตะกอนสีขาวของ 

CaCO3 
2 

BaCl2 
0.50 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง เกิดตะกอนสีเหลืองของ 
BaSO4 

3 
เกิดตะกอนสีขาวของ 

BaCO3 
4 

SrCl2 
0.50 mol/dm3 

ไมเปล่ียนแปลง เกิดตะกอนสีขาวของ 
SrSO4 

5 
เกิดตะกอนสีขาวของ 

SrCO3 
6 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16   การทดลองสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก 
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ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น ดังน้ี 
1  CaCl2 (aq)  +  Na2SO4 (aq)   →   CaSO4  (s)  +  2NaCl (aq) 
                                                 ตะกอนสีขาว 
2  CaCl2 (aq)  +  Na2CO3 (aq)   →   CaCO3  (s)  +   2NaCl (aq) 
                                                 ตะกอนสีขาว 
3  BaCl2 (aq)  +   Na2SO4  (aq)  →  BaSO4  (s)  + 2NaCl (aq) 
                                                 ตะกอนสีเหลือง 
4 BaCl2 (aq)   +   Na2CO3  (aq)  →  BaCO3  (s)  + 2NaCl (aq) 
                                                  ตะกอนสีขาว 
5 SrCl2 (aq)   +   Na2SO4   (aq)   → SrSO4  (s)    +  2NaCl (aq) 
                                                  ตะกอนสีขาว 
6  SrCl2 (aq)  +   Na2CO3 (aq)   →  SrCO3  (s)  +   2NaCl (aq) 
                                                 ตะกอนสีขาว 
 
ตาราง 22   ผลการทดลองของสารประกอบของธาตุหมู VIIA 
  

                  โลหะไอออน 
 
ไอออนของธาตุหมู VIIA 

Pb(NO3)2 
0.20 mol/dm3        

AgNO3 
0.10 mol/dm3          

NaF 
0.50 mol/dm3 

ไมเปลี่ยนแปลง เกิดตะกอนสขีาว 1 

ของ AgF 
NaCl 

0.50 mol/dm3 
เกิดตะกอนสขีาว 2   

ของ PbCl2 
เกิดตะกอนสขีาว 3     

ของ AgCl 
KBr 

0.20 mol/dm3 
เกิดตะกอนสีเหลือง 4

ของ PbBr2 
เกิดตะกอนสีเหลือง 5   

ของ AgBr 
KI 

0.20 mol/dm3 
เกิดตะกอนสีเหลือง 6

ของ Pbl2 
เกิดตะกอนสีเหลือง 7   

ของ AgI 
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ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น ดังน้ี 
1  NaF (aq)  +  AgNO3 (aq)   →   AgF (s)  +  NaCl (aq) 
                                                 ตะกอนสีขาว 
2  2NaCl (aq)  +  Pb(NO3)2 (aq)  →   PbCl2 + 2NaNO3 (aq)    
                                                 ตะกอนสีขาว 
3  NaCl (aq)  +  AgNO3 (aq)   →     AgCl (s)   +  NaNO3 (aq)  
                                                 ตะกอนสีขาว   
4 2KBr (aq)   +  Pb(NO3)2 (aq) →    PbBr2 (s)   +  2KNO3 (aq)    
                                                 ตะกอนสีเหลือง  
5 KBr (aq)     +  AgNO3 (aq)    →    AgBr (s)    +  KNO3 (aq)  
                                                  ตะกอนสีเหลอืง   
6 KI (aq)       +  Pb(NO3)2  (aq) →    PbI2 (s)   +  2KNO3 (aq)   
                                                   ตะกอนเหลือง 
7 KI (aq)       + AgNO3 (aq)      →    AgI (s)   +  KNO3 (aq)  
                                                   ตะกอนสีเหลอืง   
 
ตาราง 23  ผลการทดลองปฏิกิริยาของสารประกอบของธาตุหมู VIIA กับ สารประกอบ 
     ไฮโดรคารบอน 
 

สารละลาย
หมู VII A 

สารประกอบไฮโดรคารบอน 

hexane cyclohexene 
ที่มืด ที่สวาง ที่มืด ที่สวาง 

Br2 /CCl4 
สีสม 

ไมเปลี่ยนแปลง สีของสารละลาย
จางลง 

สีของสารละลาย 
จางลง 

สีของสารละลาย
จางลง 

I2/CCl4 
สีมวงเขม 

ไมเปลี่ยนแปลง สีของสารละลาย
จางลง 

สีของสารละลาย 
จางลง 

สีของสารละลาย
จางลง 

 
ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้น ดังน้ี 
ปฏิกิริยาของเฮกเซน (C6H14) กับสารละลาย Br2/CCl4 และ I2/CCl4  ในที่สวาง  

  C6H14 (l) +  Br2/CCl4 (l) →   C6H13Br (l) +  HBr (l)   

  C6H14 (l) +  I2/CCl4 (l)  →    C6H13I  (l)  +  HI  (l)   
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ปฏิกิริยาของไซโคลเฮกซีน (C6H10) กับสารละลาย Br2/CCl4  ในที่มืดและสวาง  
   

         (l)  +    Br2/CCl4  (l)      →                                   (l)    
 

 
บทปฏิบัติการที่ 7  เรื่องธาตุแทรนซิชัน บทเรียนนี้ศึกษาปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบของ

ธาตุแทรนซิชันบางชนิด เชน สารประกอบทองแดง นิกเกิล  โคบอลต  เงิน โดยมีจุดประสงคการ
เรียนรู ดังน้ี   1) สามารถสรุปสมบัติของธาตุแทรนซิชันบางชนิดได   2) เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดานการสังเกตและการทดลอง  3) สามารถเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได 
ผลการทดลองปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะแทรนซิชัน แสดงดังตาราง 24 และตาราง 25 

 

                   
 
 
 
 
ตาราง 24   ผลการทดลองปฏิกิริยาของสารประกอบทองแดง 
  

             
     สารละลาย  

NaOH 
1.00 mol/dm3       

KI 
0.20 mol/dm3       

NH3 
3.00 mol/dm3       

CuSO4.5H2O 
0.50 mol/dm3 

 
 

เกิดตะกอนสฟีาของ 

Cu(OH)2  
1
 

 
 

สารละลายมีสนํ้ีาตาล 
2
 

 
 
 

เกิดตะกอนสนํ้ีาเงิน
เขมของสารเชิงซอน 

[Cu(NH3)4]SO4  
3
 

 

ภาพประกอบ 17  การทดลองธาตุแทรนซิชัน 

Br 

Br 
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ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นดังน้ี 
1
 CuSO4(aq)  +  2NaOH (aq)  →  Cu(OH)2 (s)   +  Na2SO4 (aq) 

                                             ตะกอนสีฟา 
2
 2CuSO4 (aq) +  4KI (aq)    →    2CuI (aq) +  2K2SO4 (aq) +  I2 (l) 

 
3 CuSO4 ,Cu(OH)2 (aq) + 2NH4

+ (aq) + 6NH3 (aq)   →   2[Cu(NH3)4]SO4 (s) + 2H2O (l) 
                                                                           ตะกอนสีนํ้าเงินเขม   
            ที่มา: สุรางค อนุกูล.  (2542).  ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห.  หนา 17-18. 
 
ตาราง  25  ผลการทดลองปฏิกิริยาของสารประกอบนิกเกิลและสารประกอบโคบอลต 
 

           
     สารละลาย  

NaOH 
1.00 mol/dm3               

NH3 
3.00 mol/dm3             

NiSO4 0.50 mol/dm3 
 

Co(NO3)2 
0.50 mol/dm3 

เกิดตะกอนสขีาวของ Ni(OH)2 
1 

 
เกิดตะกอนสนํ้ีาเงินของ Co(OH)2 

3 
 

สารละลายมีสนํ้ีาเงินของ   2 
สารเชิงซอน [Ni(NH3)6

]2+ 
เกิดตะกอนสีเขียวเขมของ 

สารเชิงซอน [Co(NH3)6](OH)3  
4 

 
ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นดังน้ี 
ปฏิกิริยาของสารประกอบนิกเกิล NiSO4 

 
1
 NiSO4 (aq)  +  2NaOH (aq) →  Ni(OH)2 (s) +  Na2SO4 (aq) 

                                            ตะกอนสีขาว 

 
2
 NiSO4 (aq) +7NH3 (l) +H2O (l) →  [Ni(NH3)6]

2+ (aq) + 2OH- (aq) + NH4
+ (aq) + SO4

2- (aq)       
                                              สารละลายสีนํ้าเงิน 
ปฏิกิริยาของสารประกอบโคบอลต Co(NO3)2  
3
 Co(NO3)2 (aq)  +  2NaOH (aq) →  Co(OH)2 (s)  + 2NaNO3 (aq) 

                                               ตะกอนสีนํ้าเงิน 
4
 Co(OH)NO3 (aq) + 28NH3 (aq) + 6H2O (l) + O2 (g) → 4[Co(NH3)6](OH)3 (s) +  4NH4NO3(aq) 

                                                                         ตะกอนสีเขียวเขม 

ที่มา: สุรางค อนุกูล.  (2542).  ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห.  หนา 55-59. 
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 จากผลการทดลองทั้ง 7 บทปฏิบัติการ พบวาสามารถสังเกตผลการทดลองไดอยางชัดเจน  
และมีผลการทดลองที่ถูกตอง เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได 
 
ตอนที่ 3   การพัฒนาหลักสูตรวชิาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกล 

3.1  ผลการพัฒนาหลักสูตรวชิาเคมีทีใ่ชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล   
การพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  มีจุดมุงหมายเพื่อให

ผูเรียนไดทําการทดลองดวยตนเอง เกิดการเรียนรูโดยสามารถเชื่อมโยงผลการทดลองกับทฤษฎีเขา
ดวยกันและมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดียิ่งขึ้น  เสริมสรางใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 
และมีสวนรวมในชั้นเรียนมากขึ้น   องคประกอบของหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค 
ไมโครสเกลประกอบดวย รายละเอียดของเนื้อหาวิชา แผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนการ
จัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู  บทปฏิบัติการไมโครสเกล  ในแตละบทปฏิบัติการประกอบดวย
จุดประสงคการทดลอง  เวลาที่ใชในการทําการทดลอง สารเคมีและอุปกรณ  วิธีการทดลอง  ตาราง
บันทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง แตละบทปฏิบัติการมีการทดลอง 2 ครั้ง  การทดลองครั้ง
ที่ 1  เปนการทําการทดลองที่ครูผูสอนใหคําแนะนํา  สวนการทดลองครั้งที่ 2  ใหนักศึกษาเปนผู
วางแผนและดําเนินการทดลองดวยตนเอง  ผลจากการนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกล และบทปฏิบัติการไมโครสเกล 7 บทปฏิบัติการ ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเคมี  
1 ทาน และ ดานการสอนเคมี 1 ทาน ประเมินเพ่ือหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC)  พบวา
หลักสูตรวิชาเคมีพรอมบทปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องที่ 2 –7 มีคา IOC เทากับ 1.00 ยกเวน
หลักสูตรวิชาเคมีพรอมบทปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องที่ 1 ที่มีคา IOC เทากับ 0.95 ดังน้ันหลักสูตร
วิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสามารถนําไปใชทดลองสอนได     

3.2 ผลการศึกษานํารอง 
ผูวิจัยไดนําหลักสูตรไปทดลองศึกษานํารองเพ่ือศึกษาความเปนไปไดที่จะนําหลักสูตรไปใช

ทดลองสอนจริง และประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ภาษาที่ใช  กระบวนการจัดการเรียนรู 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของการใชหลักสูตร กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 ซ่ึงเคยเรียนเน้ือหาวิชานี้แลวในภาคการศึกษาที่ผานมา จํานวน 
10 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน มีอาจารยชวยสอนเปนผูสังเกตการสอน และ
รวมประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ กิจกรรมการจัดเรียนการสอน  เวลาที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ผลจากการศึกษานํารองพบวา เน้ือหาสาระ กิจกรรม
การเรียนการสอน และเวลาที่ใช โดยภาพรวมมีความเหมาะสม  มีขอบกพรองเล็กนอยในเรื่องภาษา
ที่ใชในบทปฏิบัติการไมโครสเกล และคําถามทายการทดลองบางสวนยังไมชัดเจน โดยผูวิจัยได
นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกอนนํามาใชจริง  
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ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับกลุมศึกษานํารองจํานวน 5 กลุม ประเมินจากคําถามทายการ
ทดลองเพื่อวัดทักษะการคิดวิเคราะห แสดงดังตาราง 26 
 
ตาราง 26  คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมศึกษานํารอง 

  
กลุมที่ 
(2 คน) 

ดานจําแนก 
(20 คะแนน) 

ดานการจัดหมวดหมู 
(20 คะแนน) 

ดานการสรุป 
(20 คะแนน) 

ดานการประยุกต 
(20 คะแนน) 

 

ดานการ
คาดการณ 

(20 คะแนน) 

รวม 

1 18 20 19 16 19 92 
2 19 15 16 15 17 82 
3 14 15 19 15 20 83 
4 16 18 18 16 19 87 
5 15 16 19 17 18 85 

 
จากตาราง 26 พบวาผลคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของแตละกลุมในการศึกษานํารอง มี

คะแนนในระดบัดีโดยคะแนนรวมสูงกวารอยละ80 จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวาหลักสตูรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชกับการจดัการเรียนสอน
ของกลุมทดลองจริงไดเปนอยางดี 

3.3  ผลการนําหลักสูตรวิชาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลทดลองใชกับ      
กลุมทดลอง และการวัดประเมินผล 
  การวิจัยในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใชสอนจริง และศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห และพฤติกรรม
ของผูเรียน  ในการทดลองใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น 
ผูวิจัยนําหลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักศึกษาระดับ ป.วช.ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 1 หอง  และเปรียบเทียบ
กับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยายจํานวน 1 หอง 
 กลุมทดลอง  เปนนักศึกษาระดับ ป.วช.ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหอง 1  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155 ตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2551 จํานวน 33 คน   ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น  
 กลุมควบคุม   เปนนักศึกษาระดับ ป.วช.ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหอง 3 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155  ตามโครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2551 จํานวน 32 คน  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ 
เปนการสอนโดยวิธีการบรรยาย  
 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานตางๆ นําเสนอตามลําดับดังน้ี 

3.3.1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตาราง 27 
 
ตาราง 27  คาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองเปรียบเทยีบกับ   
     กลุมควบคุม  
 

กลุมผูเรียน N x  
% 

กลุมทดลอง 33 28.73 59.84 
กลุมควบคุม 32 21.16 45.18 

 
จากตาราง 27  พบวา กลุมทดลองที่เรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค  

ไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น มีรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 59.84  และกลุม
ควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติมีรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 45.18  

 
3.3.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย

ใชการทดสอบคาที  (t-test for independent samples)  ไดผลดังตาราง 28 
 
ตาราง 28  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง N x  
S.D. t p 

กลุมทดลอง 33 
 

28.73 7.49  
4.41** 

 
.00 

กลุมควบคุม 32 21.16 6.29   
 

** ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ.01 
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จากตาราง 28 พบวากลุมทดลองที่เรียนตามหลักสูตรวชิาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค 
ไมโครสเกลทีพั่ฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสูงกวากลุมควบคุมทีไ่ดรับการเรียนการสอน
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 
3.3.3 ผลการเปรียบเทยีบทกัษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรยีนในกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม  
ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลองที่เรียนตาม

หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล และกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกติ โดยใชการทดสอบคาที  (t-test for dependent samples)  แสดงดังตาราง 29  
(คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แสดงใน
ภาคผนวก ง) 
 
ตาราง 29  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลองและ    

กลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง ผลทักษะการคิดวิเคราะห  
 
      t                 p         

กอนเรียน หลังเรียน 

x
 

S.D. x  
S.D. 

กลุมทดลอง 12.97 4.31 24.39 2.06 16.31** .00 
กลุมควบคุม 10.78 3.60 20.34 3.00 11.73** .00 

 
** ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ.01 

 

จากตาราง 29 พบวาทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนตามหลักสูตร
วิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนของกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกตสิูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกัน   

 

3.3.4  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหระหวางกลุมทดลองที่เรียนตามหลักสูตรวิชาเคมี

ที่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรยีนการสอน
ตามปกติ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)    โดยนําคะแนนทดสอบกอนเรียนเปน
ตัวแปรรวม (Covariate)  ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 30 
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ตาราง 30  การเปรียบเทียบทักษะการคดิวิเคราะหของกลุมทดลองกับกลุมควบคมุ โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมที่มีคะแนนสอบกอนเรียนเปนตวัแปรรวม 

 

แหลงความแปรปรวน SS′ df′ MS′ F Sig 

ระหวางกลุม 216.88 1 216.88 33.50** .00 
ภายในกลุม 401.41 62 6.48   

รวม 618.29 63    
 

** ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ.01 
 
จากตาราง 30  พบวากลุมทดลองที่เรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค

ไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   เม่ือเปรียบเทียบรอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม โดยใชสูตรในการคํานวณ ดังน้ี 

 
รอยละของคะแนนพัฒนาการ = (คะแนนหลังเรียน – คะแนนกอนเรียน) ×  100 

                                    (คะแนนเต็ม- คะแนนกอนเรียน) 
  
    ที่มา: ณัฏฐภรณ หลาวทอง.  (2547).   เอกสารประกอบการสอนการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา  หนา 181. 

 
ผลการเปรียบเทียบรอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหระหวางกลุมทดลอง

กับกลุมควบคุม แสดงดังตาราง 31   
 
ตาราง 31  รอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหโดยเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุม  
     ควบคุม 
  

กลุมผูเรียน รอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหโดยเฉลี่ย 
กลุมทดลอง 66.01 
กลุมควบคุม 48.23 
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จากตาราง 31 พบวาคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองที่เรียนตาม
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 66.01 
สวนคะแนนพัฒนาการของกลุมผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
48.23  แสดงถึงพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และเม่ือนํา
รอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหเปนรายบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มาแสดงผลเปนกราฟ  ดังภาพประกอบ 18 
 
 

 
          
                     รอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหเปนรายบคุคลของผูเรียนที่ได
เรียนตามหลกัสูตรวชิาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น (กลุมทดลอง จํานวน 
33 คน) 
                     รอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหเปนรายบคุคลของผูเรียนที่
ไดรับการเรียนการสอนตามปกต ิ(กลุมควบคุม จํานวน 32 คน) 
 

ภาพประกอบ 18 กราฟแสดงรอยละคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหเปนรายบุคคล 
 
จากภาพประกอบ 18 แสดงใหเห็นวารอยละของคะแนนพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห

เปนรายบุคคลของผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น มีพัฒนาการดานทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ 
 

  
 

  รอยละของคะแนนพัฒนาการ 

       ลําดับรายบุคคล
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3.3.5 ผลของพฤติกรรมในชั้นเรียน  
 ประกอบดวยพฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะที่มีการเรียนการสอน พฤติกรรม

กระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึง
พอใจในการเรียน ผลการวิเคราะหจากแบบสังเกตพฤติกรรมที่ประเมินโดยอาจารยผูสอนและ
อาจารยผูชวยสอนในชั้นเรียน  แสดงดังตาราง 32 
ตาราง 32  ผลของระดับพฤติกรรมโดยเฉลี่ยในแตละกิจกรรม ตามแบบสังเกตพฤตกิรรมในชัน้เรียน 
 

พฤติกรรมที่แสดงออก คาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมในแตละกิจกรรม* 
1 2 3 4 5 6 7 

1.พฤติกรรมความสนใจขณะที่มีการเรียนการสอน        
   1.1 สนใจขณะครูอธิบายวิธีการทดลอง 4.85 4.82 4.76 4.85 4.76 4.73 4.82 
   1.2 สนใจขณะครูบรรยายสรุปเน้ือหา 4.58 4.64 4.61 4.55 4.61 4.73 4.64 
   1.3 ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 4.78 4.76 4.33 4.79 4.76 4.73 4.73 
2. พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน        
    2.1 ในการทําการทดลอง 4.91 4.91 4.94 4.91 4.94 4.91 4.94 
    2.2 ในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากกลุม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
    2.3 ในการตอบคําถามในชั้นเรียน 4.24 4.24 4.00 4.24 4.24 4.24 4.21 
3. พฤติกรรมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น        
    3.1 แสดงความคิดในชัน้เรียน 3.00 3.90 4.10 4.30 4.30 4.24 4.30 
    3.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
    3.3 พยายามตอบคําถามในชั้น 3.76 3.78 4.24 4.33 4.30 4.33 4.33 
4. พฤติกรรมแสดงความพึงพอใจ        
    4.1 ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียน 4.91 4.88 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 
    4.2 ความพอใจในการทํางานรวมกับเพ่ือน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
                                ภาพรวมโดยเฉลี่ย 4.55 4.63 4.63 4.72 4.71 4.71 4.72 

                                  
*หมายเหตุ  กิจกรรม 1 คือ  เลขออกซิเดชัน 
               กิจกรรม 2 คือ ปฏิกิริยารีดอกซ 
               กิจกรรม 3 คือ  เซลลกัลวานกิ 
               กิจกรรม 4 คือ  เซลลความเขมขน 
               กิจกรรม 5 คือ  การแยกสลายดวยไฟฟา 
               กิจกรรม 6 คือ  สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตหุมูหลัก 

     กิจกรรม 7 คือ  ธาตุแทรนซิชัน 
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 จากคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในชั้นเรียน ทุกกิจกรรมคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4-5 คะแนน คือ
ในระดับดีถึงระดับดีมาก  โดยแตละกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน  จากขอมูลผลการประเมิน
พฤติกรรมพบวาในการทํากิจกรรมครั้งแรกคือกิจกรรมที่ 1 เร่ืองเลขออกซิเดชัน พฤติกรรมที่ผูเรียน
แสดงในระดับไมเดนชัดคือ การแสดงความคิดในชั้นเรียน และการพยายามตอบคําถามในชั้นเรียน  
จากการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนอยางตอเน่ือง  พบวาผูเรียนมีพัฒนาการในการแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมขึ้นและมีการตอบคําถามเพ่ิมขึ้นโดยเร่ิมจากกิจกรรมที่ 4 เปนตนไป ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผูเรียน
เริ่มคุนเคยกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนนํามาใช และผูสอนพยายามใชคําถามตลอดเวลา
เพ่ือใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมและกลาแสดงออก  และพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกอยางเดนชัดคือ
ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ประเมินจากการที่ผูเรียนตรงตอเวลาในการสงรายงานการ
ทดลองทุกครั้ง 

 นอกจากการใชแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียนแลว  
ผูวิจัยไดทําการบันทึกเทปวีดีทัศนขณะที่มีการเรียนการสอนทุกกิจกรรมของกลุมทดลองที่เรียนโดย
ใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล เพ่ือนํามาประกอบเปนขอมูลเสริมกับผล
การประเมินพฤติกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรม   

จากการศึกษาภาพจากเทปวีดีทัศนพบวาผูเรียนแสดงพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี 
1. กระตือรือรนในการเรียน เน่ืองจากมีโอกาสทําการทดลองเปนกลุมรวมกับเพ่ือนในชั้น

เรียน  
2. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลาที่ทํากิจกรรม เน่ืองจากกิจกรรมที่จัดใหไมนาเบื่อ

ผูเรียนไดฝกคิด ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการทดลอง การสังเกต การสรุปผลและ
การอภิปรายผล 

3. แสดงออกมากขึ้น โดยการแสดงความคิดเห็นและซักถามอาจารยผูสอนเมื่อมีขอสงสัย 
4. มีความรับผิดชอบ สามารถทําการทดลองในระยะเวลาที่กําหนด หลังสิ้นสุดการทดลอง

ดําเนินการลางและจัดเก็บอุปกรณอยางเรียบรอย  
 

 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
   การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยสรางบทปฏิบัติการไมโครสเกล เร่ือง
เคมีไฟฟา และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุจํานวน 7 บทปฏิบัติการ  เปนการวิจัยเชิงทดลองทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือสรางบทปฏิบัติการไมโครสเกล แลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาโดยจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่มี 5 ขั้นตอน ซ่ึงเปนการวิจัยเชิง
ทดลองทางศึกษาศาสตร เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห และพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  การวิจัยดังกลาวมีสาระสําคัญและผลการศึกษาคนควา ดังน้ี 

 
ความมุงหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  และนําไปใชใน
การเรียนการสอนวิชาเคมีสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)   วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห และพฤติกรรมในชั้นเรียน  โดยมีวัตถุประสงค
เฉพาะ ดังน้ี 
  2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น 
   2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย 
              2.3 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในนักศึกษาที่เรียน
โดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นและนักศึกษาที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย  
              2.4 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ
โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย  
   2.5 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น ไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะ
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มีการเรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่

พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี (รอยละ 70 ขึ้นไป) 
2. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่

พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย 

  3. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นและผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย มีทักษะการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  4. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย 

  5. ผูเรียนมีพฤติกรรมในชั้นเรียนไดแก พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะที่มีการเรียน
การสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน อยูในระดับดี-ดีมาก (ระดับคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยของ
ผูเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมอยูระหวาง 4 – 5 คะแนน) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 5 ขั้นตอน 

ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปนการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือ
นํามาสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาเคมี และใชแบบสอบถามนักศึกษาระดับ 
ป.วช.  สรุปประเด็นปญหาที่พบ เพ่ือนํามากําหนดทิศทางของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  

ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล 
ในขั้นตอนนี้ ไดดําเนินการพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล เร่ืองเคมีไฟฟา และ เร่ืองสมบัติ

ของธาตุตามตารางธาตุ ในรายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา 392155 ของนักศึกษา ป.วช.ชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  รวม 7 บทปฏิบัติการ 
ดังน้ี  

บทปฏบิัติการที่ 1  เรื่องเลขออกซิเดชัน  
บทปฏบิัติการที่ 2  เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ   
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บทปฏบิัติการที่ 3  เรื่องเซลลกัลวานิก  
บทปฏบิัติการที่ 4  เรื่องเซลลความเขมขน   
บทปฏบิัติการที่ 5  เรื่องการแยกสลายดวยไฟฟา 
บทปฏบิัติการที่ 6  เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก  
บทปฏบิัติการที่ 7  เรื่องธาตุแทรนซิชัน  
ผูวิจัยไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการทั้ง 7 บทปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาผลการทดลองโดย

เปรียบเทียบกับการทดลองระดับมาตรฐาน พบวาผลการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลทั้ง 7 บท
ปฏิบัติการสอดคลองกับผลการทดลองของการทดลองระดับมาตรฐาน สามารถนํามาใชในการ
ทดลองสอนไดเปนอยางดี 

ข้ันตอนที่ 3  การพัฒนาหลักสูตรวชิาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกล 
สรางหลักสูตรวิชาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  เอกสารประกอบหลักสูตร  

มีดังน้ี  
1. รายละเอียดเน้ือหาวิชา   
2. แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู 

ประสบการณเดิม  เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/แหลงเรียนรู การ
ประเมินผล/เครื่องมือ 

3. บทปฏิบัติการไมโครสเกล ประกอบดวยจุดประสงคการทดลอง เวลาที่ใชในการทําการ
ทดลอง สารเคมีและอุปกรณ  วิธีการทดลอง  ตารางบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง      
          4. คําถามทายการทดลองเพื่อวดัทักษะการคดิวิเคราะหทั้ง 5 ดาน 
          5. ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 48 ขอ ประกอบดวย  คําถามดานความรู-
ความจํา จํานวน 13 ขอ  ดานความเขาใจ จํานวน 18 ขอ  ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร  จํานวน 13 ขอ  และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช จํานวน  
4 ขอ   
 6. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหจํานวน  30 ขอ ประกอบดวยคําถาม ดานการ
จําแนก จํานวน 6 ขอ   ดานการจัดหมวดหมู จํานวน 2  ขอ ดานการสรุป จํานวน 9  ขอ ดานการ
ประยุกต จํานวน 5 ขอ  และดานการคาดการณจํานวน 8  ขอ  

ผูวิจัยนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาที่พัฒนาขึ้นใหนักศึกษา
ระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 (ที่ไมใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 3 คน อานรายละเอียด   ทดลองทําปฏิบัติการ
ไมโครสเกล และตอบคําถามทายการทดลองเพื่อประเมินวาเขาใจวิธีการทดลอง  เขาใจคําศัพทที่ใช 
เขาใจขอคําถามหรือไม เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม   จากนั้นหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลไปใหผูเชี่ยวชาญดานเคมี 1 ทาน และดานการสอนเคมี  1 ทาน ประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  คา IOC ของหลักสูตรวิชาเคมีพรอมบทปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องที่ 1 เทากับ 
0.95 และหลักสูตรวิชาเคมีพรอมบทปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องที่ 2 - 7  คา IOC เทากับ 1.00  จึง
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สรุปไดวาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใชประกอบการสอนไดตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางดี   

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูทั้ง 3 ชุด คือ ขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห และแบบสังเกตพฤติกรรม
รายละเอียดแสดงในขั้นตอนที่ 4  

ข้ันตอนที่ 4  การสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูและการหาคุณภาพของเครื่องมือวัด 
สรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรู 2 ชุด คือ ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ ที่กําหนดไว คือ 
1. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่

พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี (รอยละ 70 ขึ้นไป) 
2. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่

พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย 

  3. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นและผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย มีทักษะการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  4. ผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย 

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเคมี 1 ทาน ดานการสอนเคมี 1 ทาน ดานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดประเมินผล 2 ทาน ผล
การประเมินพบวาคา IOC รายขออยูระหวาง 0.75 -1.00 ดังน้ันขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จึงมีความสอดคลองสูง สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือทดสอบได 

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหมีการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนเคมี 1 ทาน  ดานการวัดและประเมินผล 2 ทาน ผลการประเมินพบวาคา 
IOC รายขออยูระหวาง 0.67 -1.00 ดังน้ันแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหจึงมีความสอดคลอง
สูง สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือทดสอบได 

หลังจากผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและดําเนินการแกไขตามขอแนะนําแลว ผูวิจัยได
นําเครื่องมือวัดผลการเรียนรูทั้ง 2 ชุด ไปทําการทดสอบกับนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 62 คน เพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือวัด ไดแก คาความเชื่อม่ัน คา
อํานาจจําแนก และคาความยากงาย เพ่ือคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคุณภาพและนําไปใชทดสอบกับ
กลุมทดลอง 
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สรางแบบสังเกตพฤติกรรม สําหรับสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่ไดเรียนตามหลักสูตรวิชา
เคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 5  โดยแบบ
สังเกตพฤติกรรมที่สรางขึ้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนเคมี 1 ทาน ดานการวัดและประเมินผล 
2 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอความ วัตถุประสงคในการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญลง
ความเห็นวาเปนขอความที่วัดไดตรงตามวัตถุประสงค สามารถนํามาใชประเมินพฤติกรรมในชั้น
เรียนได 

ข้ันตอนที่ 5   การนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลทดลองใชกับ
กลุมทดลอง และการวัดประเมินผล 

1. ทดลองศึกษานํารอง  ในขั้นนี้กระทําโดยนําหลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิค   
ไมโครสเกลที่สรางขึ้น  ไปทดลองใชกับนักศึกษา ป.วช.ชั้นปที่ 3  ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 
คน แบงเปน 5 กลุม  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรกอนนําไปใชจริง 

  2. ทดสองสอนจริง ในขั้นน้ีกระทําโดยนําหลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโคร 
สเกลที่สรางขึ้น ไปทดลองสอนกับนักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หอง 1  ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155   ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 
33 คน แบงเปน 11 กลุม   เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงเปนนักศึกษา ป.วช. ชั้นปที่ 3  ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สาขาวิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หอง 3  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 392155   ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 32 คน ที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย  และวัดผลการเรียนรูดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยหลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอน
แบบบรรยาย  หลังเรียนจบหลักสูตรแลว 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยหลักสูตรเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ
โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย   

3. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลองที่เรียนดวย
หลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียน
การสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย   

4. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองที่เรียนดวยหลักสูตรเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดย
วิธีการสอนแบบบรรยาย 
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5. ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยหลักสูตรเคมีที่ใชการทดลอง
ดวยเทคนิคไมโครสเกล     

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. หลักสูตรเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลและบทปฏิบัติการไมโครสเกล   
หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

2. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู 2 ชุด คือ ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ คาความเชื่อม่ัน คาอํานาจจําแนก 
และคาความยากงาย   

3. การวิเคราะหผลการเรียนรู ประกอบดวยสถิติบรรยาย ไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธิ์การกระจาย  สถิติอางอิงไดแก การทดสอบที (t-test)   
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4   สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน   

จากขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยได
แนวทางและแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากวิธีการบรรยาย
เพียงอยางเดียวมาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากขึ้น มีโอกาสทํา 
การทดลองและสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง  โดยสรางบทปฏิบัติการไมโครสเกลรวม 7 ปฏิบัติการ  
ในเน้ือหาเรื่องเคมีไฟฟาและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ที่สอดคลองกับรายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา 
392155   

2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล เร่ืองเคมีไฟฟา
และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ   

    ผูวิ จัยได พัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลโดย
ประกอบดวยบทปฏิบัติการรวม 7 บทปฏิบัติการ และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเคมี 1 ทาน ดานการ
สอนเคมี 1 ทาน ดานการวัดและประเมินผล จํานวน 2 ทาน  ประเมินคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC)  จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตรและบทปฏิบัติการไมโครสเกลทั้ง 7 บท
ปฏิบัติการ มีคา IOC สูงกวา 0.5 ดังน้ันสามารถนําไปใชประกอบการสอนไดตรงตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวเปนอยางดี 
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3. ผลการนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
สอน 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน ใชการทดลองไมโครสเกลควบคูกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู 5 ขั้นตอน  คือ ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)  ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)  ขั้น
อธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  ขั้นขยายความรู (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) 
ผลการวิเคราะหขอมูลเม่ือนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองสอน ปรากฏวา  

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยรอยละ 59.84  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย มีคาเฉลี่ยรอยละ 45.18 

3.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่เรียนโดยใช
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น กับกลุมควบคุมที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามปกติโดนวิธีการสอนแบบบรรยาย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง
ที่โดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นสูงกวากลุมควบคุมที่
ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย  

3.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น และกลุมควบคุมที่
ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย  พบวาทั้ง 2 กลุมมีทักษะการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  3.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสูตร
วิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น กับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย พบวากลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย 

  3.5  ผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  พบวา  

กิจกรรมที่ 1  เรื่องเลขออกซิเดชัน คาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรม 4.55 
กิจกรรมที่ 2  เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ คาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรม 4.63 
กิจกรรมที่ 3  เรื่องเซลลกัลวานิก คาเฉลีย่ของระดับพฤติกรรม 4.63 
กิจกรรมที่ 4  เรื่องเซลลความเขมขน คาเฉลี่ยของระดบัพฤติกรรม 4.72 
กิจกรรมที่ 5  เรื่องการแยกสลายดวยไฟฟา คาเฉลี่ยของระดับพฤตกิรรม 4.71 
กิจกรรมที่ 6  เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก  
                  คาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรม 4.71 
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กิจกรรมที่ 7  เรื่องธาตุแทรนซิชัน คาเฉลีย่ของระดับพฤติกรรม 4.72 
ผลพฤติกรรมของผูเรียนที่เรียนโดยใชหลกัสูตรวชิาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโคร 

สเกลที่พัฒนาขึ้น ทุกกิจกรรมอยูในระดับ ดี-ดีมาก  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรวชิาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกล 
ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล ประกอบดวย 7 

หัวขอ แตละหัวขอประกอบดวยรายละเอียดเนื้อหา แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  และบท
ปฏิบัติการไมโครสเกล   โดยสวนของบทปฏิบัตกิารประกอบดวยจุดประสงคการทดลอง เวลาที่ใชใน
การทําการทดลอง สารเคมีและอุปกรณ  วิธีการทดลอง ตารางบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง คําถามทายการทดลองเพื่อวัดทักษะการคิดวิเคราะห  จากผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
พบวาแตละบทปฏิบัติการมีความสอดคลองกันสูงมาก เน่ืองมาจากเหตุผลดังน้ี 

ประการแรก บทปฏิบตัิการไมโครสเกลที่สรางขึ้นทัง้ 7 บทปฏบิัติการ ไดพัฒนามาจาก
พ้ืนฐานการทดลองในหองปฏิบัติการ ซ่ึงคํานึงถึงความเหมาะสมในการทดลอง ชนิดและปริมาณของ
สารเคมีที่ใช  ขั้นตอนในการทดลอง ระยะเวลาที่ใชในการทําการทดลอง ความเหมาะสมกับระดับชั้น
ที่ใชในการเรยีนการสอน  โดยการทดลองที่สรางขึ้นเปนการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลทีใ่ช
สารเคมีในปรมิาณที่นอยมาก รวมถึงภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมีขณะทําการทดลองเปนวัสดุใชแลวที่
นํามาใชใหม  วัสดุบางชนดิ เชน โลหะที่เลือกมาใชในการทําปฏิกริิยา  เปนโลหะที่ผูเรียนพบเห็นใน
ชีวติประจําวัน ทําใหการทดลองมีความนาสนใจ  ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรนในการทดลองเพราะ
อยากทราบผลการทดลองที่จะเกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของวดู (Wood. 1990) พบวาการนํา
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชสอนผูเรียนในระดับมัธยมศกึษาเปนทางเลือกที่ดี  ทําให
ผูเรียนสนใจและสรางแรงจูงใจมากกวาใชเทคนิคการสอนโดยวิธีการสาธิต ดูจากเทปวีดีทศัน หรือดู
จากคอมพิวเตอร เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําการทดลองดวยตนเอง  นอกจากนี้การใชเวลาใน
การทดลองนอยประมาณ 20 นาทีตอการทดลอง  โดยผูเรียนสามารถลางอุปกรณที่ใชในการทดลอง
ไดงาย ทําใหมีเวลามากพอในการอภิปรายและสรุปผลรวมกันในชั้นเรียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของวูสเตอร (Wooster. 2007: 45-47)  ที่พบวาการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลใชไดกับผูเรียน
ทุกวัยทั้งกลุมเกงและกลุมออน ทําใหผูเรียนสามารถทําการทดลองอยางอิสระทุกคนมีโอกาสทําการ
ทดลองและใชเวลาในการทดลองไมนาน   ทําใหมีเวลามากพอสําหรับอภิปรายผลรวมกันในชั้นเรียน   
และผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับการทดลองระดับมาตรฐานที่นิยมใชกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของยุทธพงษ อุตแนนและคณะ (2545: 17)   ที่นําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในหวัขอเรื่อง
เซลลกลัวานิกมาใชกับการเรียนการสอนวิชาปฏบิัติการเคมีทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พบวาผลการทดลองที่ไดเหมือนกับการทดลองเซลลกัลวานิกในระดับมาตรฐาน  
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ประการที่สอง บทปฏิบัติน้ีใหโอกาสผูเรียนไดทําการทดลองดวยตนเอง ซ่ึงการทดลอง
วิทยาศาสตร ถือวาเปนหลักสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู  นําไปสูการ
ฝกฝนใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานตางๆ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการ
ทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรปุ เปนตน และทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชา
ไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอรอุมา ละมุล  (2541: 123)  ที่ไดพัฒนาบทปฏิบัติวิทยาศาสตร  
เรื่องความสามารถของวัสดุธรรมชาติในการดูดซับโลหะหนัก เพ่ือใชสอนในวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงผลการวิจัยพบวาการที่ผูเรียนไดทําการทดลอง
ดวยตนเอง ทําใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของ
นักศึกษามีคาสูง  และสอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ แกวจํารัสสุขสันติ (2544 : 134)  ที่ได
พัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอม เพ่ือวิเคราะหหาปริมาณตะกั่ว แมงกานีส และสังกะสีในผัก 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของสถาบันราชภัฏ ที่พบวาการที่นักศึกษาไดทําการ
ทดลองสงผลใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 ประการที่สาม ในแตละสวนของบทปฏิบัติการสงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
ในสวนของวิธีการทดลองสงผลใหผูเรียนไดศึกษาวิธีการทดลองดวยตนเองกอนเริ่มทําการทดลอง 
ทําใหผูเรียนมีทักษะปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน สวนของการรายงานผลชวยใหผูเรียนสามารถสรุปผล
การทดลองที่ไดดวยตนเอง เกิดการเรียงลําดับความคิดอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงผลการ
ทดลองที่ไดเพ่ือไปสูหลักการทางทฤษฎี  และคําถามทายการทดลองซึ่งเปนคําถามที่เนนทักษะการ
คิดวิเคราะหครบทั้ง 5 ดาน คือการจําแนก การจัดหมวดหมู การสรุป การประยุกตและการ
คาดการณ คําถามดังกลาวชวยใหผูเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะห  และการที่ผูสอนใชคําถามในการ
นําอภิปรายผลรวมกันชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและชวยใหมีการคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติม เปนการปลูกนิสัยรักการคนควาซึ่งสอดคลองกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร    

ดังน้ันจากเหตุผลทั้ง 3 ประการ  จึงสรุปไดวาการสอนโดยใชบทปฏิบัติการไมโครสเกล 
เปนการชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณ  ไดพบไดแกปญหา เกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร
ดานตางๆ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห คนพบความรูทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง  จึงทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริงและจดจําไดนาน  

ตอนที่ 2   การนําหลักสูตรวิชาเคมทีี่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองสอน 

การนําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอน  
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวากลุมทดลองที่ไดเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมี

ที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 
59.84 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือ ผูเรียนที่ไดเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 70 ขึ้นไป  สาเหตุที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งน้ีเน่ืองจากขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางเปนขอสอบที่มีความยาก โดยมีจุดประสงคใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการใหมากขึ้นดังน้ันในการเรียนการสอนนอกจากใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลประกอบ
ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมแลว ผูสอนควรใหผูเรียนทําแบบฝกหัดมากขึ้นเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะใน
การวิเคราะหโจทยเพ่ิมขึ้น จนสามารถทําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นกวาเดิม อีกสาเหตุ
หน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือ เกรดเฉลี่ยของผูเรียนสงผล
ตอระดับคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย  จากการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางเกรด
เฉลี่ยกับระดับคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก หมายความ
วาผูเรียนที่มีผลการเรียนดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย  สวนผูเรียนที่มีผลการเรียนออนก็
ยังคงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อาจเปนเหตุใหการนํารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาทดลองสอนในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1 ภาคการศึกษา สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของผูเรียนไมมากเทาที่ควร โดยเฉพาะกลุมผูเรียนที่มีผลการเรียนออน ดังน้ันการ
นําหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมาใชในการสอน ควรนํามาใชกับผูเรียน
อยางตอเน่ืองในทุกหัวขอที่สามารถสรางบทปฏิบัติการไมโครสเกลใหเหมาะสมกับเน้ือหาได  เพ่ือ
สงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนรูในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ไดเรียนโดยใช
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียน
การสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย พบวาผูเรียนที่ไดเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 เน่ืองจากเหตุผล
ดังนี้  กลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลมีโอกาส
ไดรับทั้งเนื้อหาที่เปนความรู  และทําการทดลองดวยตนเอง มีการเชื่อมโยงผลการทดลองกับทฤษฎี
เขาดวยกัน ผูเรียนไดพิสูจนทฤษฎีที่เกี่ยวของอยางประจักษ  ทําใหความรูที่ไดรับเกิดความเขาใจ
อยางถองแท จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ 
โดยวิธีการสอนแบบบรรยายเพราะไดรับความรูจากการถายทอดเนื้อหาวิชาจากผูสอนเพียงฝาย
เดียว  

ผลการวิเคราะหทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลองที่เรียนโดยใช
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียน
การสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย พบวาผูเรียนทั้ง 2 กลุมมีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอ 3  และเม่ือเปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะหของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นกับกลุมควบคุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย พบวากลุม
ทดลองมีทักษะการคิดวิเคราะหและมีพัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวากลุมควบคุม ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอ 4   เหตุผลคือผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการไมโคร 
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สเกล มีโอกาสไดฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ทั้งจากขณะทําการทดลอง การบันทึกผลการ
ทดลอง การสรุปผลการทดลอง รวมทั้งการตอบคําถามทายการทดลองที่เนนคําถามที่เปนทักษะการ
คิดวิเคราะห และไดฝกฝนตอเน่ืองในลักษณะเดียวกันทั้งหมด 7 บทปฏิบัติการ  จึงทําใหทักษะการ
คิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย    ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภพงศ อยูทอง (2531: 44)  ที่ศึกษาอิทธิพลของคําถามขั้นวิเคราะหที่
สงผลตอการคิดแบบวิเคราะหของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา ผลการศึกษา
พบวากลุมทดลองมพีฤติกรรมแบบการคิดวิเคราะหดีกวากลุมควบคุม 

ผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ประกอบดวย  พฤติกรรมที่แสดงความสนใจในขณะมี
การเรียนการสอน พฤติกรรมกระตือรือรนในการเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน  พบวาผลการประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต
การทํากิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม มีระดับคะแนนอยูระหวาง 4-5 คะแนน  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ในขอ 5 เน่ืองจากการเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่
พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบการสอนที่แตกตางไปจากแบบเดิมที่เปนการสอนแบบบรรยาย โดยจัด
กิจกรรมที่ผสมผสานกันระหวางการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลกับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู    การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลใชสารเคมีในปริมาณนอย  ภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมีใน
การทําการทดลองเปนวัสดุใชแลวนํากลับมาใชใหม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก วัสดุหลายชนิดที่
นํามาใชในการทําปฏิกิริยาเคมีเปนวัสดุที่ผูเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน  และการที่ผูเรียนไดทําการ
ทดลองดวยตนเองเพื่อสืบเสาะหาความรู  ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เกิดความกระตือรือรน
อยากจะเรียนรู  ประกอบกับสามารถสังเกตผลการทดลองอยางไดรวดเร็วและชัดเจน ในขณะที่มีการ
เรียนการสอนผูสอนเองก็กระตุนดวยคําถามเปนระยะ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้น
เรียนมากขึ้น  ผูเรียนกลาแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองสงสัยและสิ่งที่ตนเองคนพบ จากสาเหตุดังกลาวจึง
ทําใหผลการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนอยูในระดับดี-ระดับดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของเอ็กเกนและวิทเทนเกน (Eggen and Kvittingen.  2004: 1337-1338) ที่สรางชุดทดลองไมโคร 
สเกลเรื่องการแยกน้ําดวยไฟฟา เปนเครื่องมือที่ใชงานงาย ราคาถูก สังเกตผลการทดลองไดอยาง
ชัดเจนทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมพึงพอใจในการทําการทดลอง  
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
    การพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกล จําเปนตองทําการทดลองในหองปฏิบัติการกอน 

นํามาใชสอนจริง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของผลการทดลอง และเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับวิธีการทดลองใหเหมาะสมกับระดับของนักศึกษากอนนําไปใชจริง  
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
    2.1 ควรพัฒนาบทปฏิบัติการไมโครสเกลในหัวขออ่ืนๆ ตอไปใหหลากหลายมากขึ้น  

เชนสมดุลเคมี  สมดุลกรด-เบส  และ ปริมาณสารสัมพันธ เปนตน 
    2.2  การสอนโดยใชบทปฏิบัติการไมโครสเกล ผูสอนตองพยายามเชื่อมโยงผลการ

ทดลองที่ไดเขากับหลักการทางทฤษฎี เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น 
    2.3 การวัดผลการเรียนรู ในครั้งนี้ ผูวิ จัยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห และแบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนเทานั้น ดังนั้นเพ่ือให
การประเมินผลการเรียนรูสมบูรณมากยิ่งขึ้น ควรวัดผลการเรียนรูในดานอ่ืนเพ่ิมขึ้น เชนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร เปนตน 

    2.4  คําถามทายการทดลอง นอกจากคําถามที่เปนทักษะการคิดวิเคราะห ผูสอนควร
สรางคําถามที่เนนทักษะดานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 

    2.5  ควรทดลองใชหลักสูตรโดยแยกกลุมผูเรียนตามระดับของผลการเรียน ออกเปนกลุม
ที่มีผลการเรียนในระดับดี ผลการเรียนระดับปานกลาง และผลการเรียนออน เพ่ือศึกษาวาการนํา
หลักสูตรที่สรางขึ้นไปใช สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของกลุมใดมากกวา และนํามาปรับปรุงให
เหมาะสมกับระดับผลการเรียนของผูเรียน 

    2.6  ควรติดตามผลทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนที่ไดเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่
ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้นในระยะยาวตอไป เพ่ือศึกษาวาหลังจากมี
พัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชหลักสูตรนี้แลว มีผลตอเน่ืองไปยังการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาตอไปหรือไม  
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เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามโครงสราง

หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
สําหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของนักศึกษาระดับ ป.วช. ชั้นปที่ 3 เปนหลักสูตรที่มีเน้ือหาใน
รายวิชาเคมี 5  รหัสวิชา 392155 
 
392155  เคม ี5 

ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ การดุลสมการรีดอกซ เซลลไฟฟาเคมี เซลลกัลวานิก  
ศักยไฟฟาของเซลลและศักยไฟฟามาตรฐานครึ่งเซลล  ประเภทของเซลลกัลวานิก เซลลอิเล็กโทร
ไลต ประโยชนของเซลลอิเล็กโทรไลต  การผุกรอนของโลหะและการปองกัน  ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคมี  การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ําทะเล  เซลลเชื้อเพลิง   
และแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง 

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมูและคาบ ขนาดอะตอม พลังงานไอออ-
ไนเซชัน คาสภาพไฟฟาลบ จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน สมบัติของสารประกอบของ
ธาตุตามคาบ  สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู ปฏิกิริยาของธาตุหมู IA และ IIA 
ปฏิกิริยาของธาตุหมู VIIA ตําแหนงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน การทํานาย
ตําแหนงและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

ในหลักสูตรประกอบดวย 
1. รายละเอียดเนื้อหา 7 เร่ือง ไดแก  

     1.1 เลขออกซิเดชัน  บทเรียนนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยาเคมีของโลหะแทรนซิชันที่มีเลข
ออกซิเดชันตางๆ โดยศึกษาโลหะ 2 ชนิดคือ เหล็ก (Fe) และโครเมียม (Cr) 

1.2 ปฏิกิริยารีดอกซ  บทเรียนนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน ซ่ึงเปน
ปฏิกิริยาที่มีการถายเทอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอนมีผลทําให
ทําใหเลขออกซิเดชันของธาตุในสารนั้นเพ่ิมขึ้น สวนปฏิกิริยารีดักชันเปนปฏิกิริยาที่มีการรับ
อิเล็กตรอนและมีผลทําใหเลขออกซิเดชันของธาตุในสารนั้นลดลง ทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน
ตองเกิดควบคูกันในปฏิกิริยา ซ่ึงปฏิกิริยารวมเรียกวาปฏิกิริยารีดอกซ  

1.3 เซลลกัลวานิก บทเรียนนี้เปนการศึกษาเซลลกัลวานิก เปนการเปลี่ยนรูปจาก
ปฏิกิริยาเคมีไปเปนพลังงานไฟฟา  ซ่ึงเม่ือตอครบวงจรทําใหสามารถวัดคาศักยไฟฟาของเซลลและ
คํานวณคาศักยไฟฟาเทียบกับคาที่ไดจากการทดลอง  

1.4 เซลลความเขมขน  บทเรียนนี้เปนการศึกษาเซลลความเขมขน  ซ่ึงเปนเซลล 
กัลวานิกชนิดหนึ่งที่มีการนําครึ่งเซลลที่เหมือนกันมีความเขมขนตางกันมาตอจนครบวงจร เพ่ือวดัคา
ศักยไฟฟาของเซลล 
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    1.5  การแยกสลายดวยไฟฟา บทเรียนนี้เปนการศึกษาเซลลอิเล็กโทรไลต ซ่ึงเปน
เซลลไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี  
              1.6 สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก บทเรียนนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยา
เคมีของธาตุหมู IA  IIA และ VIIA  
              1.7 ธาตุแทรนซิชัน บทเรียนนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบของธาตุ 
แทรนซิชันบางชนิด เชน สารประกอบของทองแดง  นิกเกิล  โคบอลต  และเงิน 

2.  แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  เปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหา
ความรูที่ดําเนนิกิจกรรมเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
              2.1  ขั้นสรางความสนใจ การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเริ่มตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย โดยใหผูเรียนแบงกลุมทําการทดลอง
ไมโคร 
สเกลครั้งที่ 1 ทั้งน้ีขณะที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนใหคําแนะนําตลอดเวลา 
              2.2  ขั้นสํารวจและคนหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ผูสอนและผูเรียน นํา
ขอมูลจากการทดลองมาสรุปรวมกับในเบื้องตน ผูสอนใชคําถามเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกันในชั้นเรียน 
               2.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  ในการจัดกิจกรรมในขั้นนี้ ผูเรียนทําการทดลองดวย
เทคนิคไมโครสเกลครั้งที่ 2 โดยวางแผนและดําเนินการทดลองดวยตนเอง บทบาทของผูสอนลดลง 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง   

   2.4  ขั้นขยายความรู  การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมเสนอ
ผลการทดลองและอภิปรายผลรวมกัน    เพ่ือขยายความรูที่ไดรับจากการทดลองดวยเทคนิคไมโคร 
สเกลในครั้งที่ 2  เพ่ิมเติมจากความรูที่ไดรับในการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลในครั้งที่ 1 

   2.5 ขั้นประเมินผล ในขั้นนี้ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน
โดยใหทําแบบฝกหัดทายการทดลอง  

3. บทปฏิบัติการไมโครสเกล  มีทั้งหมด 7 เร่ือง ไดแก เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ
เซลลกัลวานิก เซลลความเขมขน การแยกสลายดวยไฟฟา สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุ
หมูหลัก และธาตุแทรนซิชัน  ลักษณะของบทปฏิบัติการไมโครสเกลแตกตางจากบทปฏิบัติการ
โดยทั่วไป คือ ใชปริมาณสารเคมีในการทดลองปริมาณนอย ประมาณ 3-7 หยด อุปกรณที่ใชสามารถ
ใชงานไดงาย เคลื่อนยายไดสะดวก ลางทําความสะอาดงาย เวลาที่ใชในการทดลองไมนาน ทําใหมี
เวลาพอที่ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยอภิปรายผล
และสรุปผลรวมกันในชั้นเรียน 

 4. คําถามทายการทดลอง ประกอบดวยคําถามที่ตองการวัดทักษะการคิดวิเคราะหในแตละ
ดาน ไดแก ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการ
คาดการณ เพ่ือประเมินผลการใชหลักสูตรเบื้องตน กอนจะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
คิดวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนจบทั้งหลักสูตรแลว 
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แนวทางการใชหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลชุดนี้สรางขึ้นโดยมีจุดมุงหมายคือ 

1. เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาเคมีสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ป.วช.)  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ-
นครเหนือ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการเรียนการสอนในเนื้อหาเรื่องเคมีไฟฟา และสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ 

2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรของผูเรียน  4 ดาน คือดานความรู
ความจํา ดานความเขาใจ ดานกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และดานการนํา
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช  

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 5 ดาน  คือ ดานการจําแนก ดานการจัด
หมวดหมู  ดานการสรุป  ดานการประยุกต  และดานการคาดการณ  
 4. เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542  และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 
 5. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของผูเรียน ใหผูเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือรน
ในการเรียน มีสวนรวมในชั้นเรียน และเกิดความพึงพอใจในการเรียน  

ดังน้ันเพ่ือใหการใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล  บรรลุตาม
จุดประสงคที่ตั้งไว จึงเสนอแนวทางการใชหลักสูตรดังน้ี 

1. หลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลชุดนี้ ประกอบดวยเน้ือหาวิชา   
2 เรื่องคือเคมีไฟฟา และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ดังน้ันผูสอนสามารถนําไปใชในชั้นเรียนที่
จัดการเรียนการสอนใน 2 เน้ือหาวิชาดังกลาว 

2. การวัดผลการเรียนรู 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตร

น้ีแลว โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 48 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาผลการ
เรียนรูเชิงวิชาการ  ความเขาใจในเนื้อหาวิชาของผูเรียนแตละคน 

    2.2  ทักษะการคิดวิเคราะห ทําการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหจํานวน 30  ขอมูลทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและ
หลังเรียนที่ไดสามารถศึกษาพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดําเนินกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอนโดย
ใชแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายสัปดาหทั้ง 14 สัปดาห แสดงดังตาราง 



 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จาํนวน  48 ขอ  
 
คําชี้แจง 

1. ขอสอบฉบับน้ีเปนแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก ใหนักศกึษาเลือกตอบคําตอบที่ถูกที่สุด             

เพียงคําตอบเดียว โดยใหกาเครื่องหมาย  Χ  ลงในกระดาษคําตอบ 
2. คําถามในแตละขอมีคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือ            

ไมตอบเลย ถอืวาไมไดคะแนนในขอน้ัน 
3. สามารถใชตารางคาศักยไฟฟามาตรฐานครึ่งเซลลรีดักชัน  ในการทาํขอสอบ 
4. ไมอนุญาตใหใชเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด 
5. หามขีดเขียนหรือทําสัญลักษณใดๆ ลงในขอสอบ ถาตองการขีดเขยีนใหทําลงในกระดาษ

เปลาที่แจกให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

275

 

1.  ในปฏิกิริยาตอไปน้ี    I2  +  2S2O3
2-  →  2I-  +  S4O6

2-     ขอใดถูกตอง     
 (1)  I2 ถูกรีดิวซเปน I - 
 (2)  S4O6

2-  เปนตัวรีดิวซ 
 (3)  S2O3

2-  เปนตัวออกซิไดซ 
 (4)  เลขออกซิเดชันของออกซิเจนเปลี่ยนไป 

(5) เลขออกซิเดชันของกํามะถันไมเปลีย่นแปลง 
(ความเขาใจ  -2.2  ความสามารถแปลความรูจากสญัลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง) 
  
2.  เม่ือจุมแทงโลหะลงในสารละลายของโลหะไอออนตางๆ ไดผลดังน้ี 

โลหะในสารละลาย บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
ชิ้นโลหะ สารละลาย 

Zn ใน CuSO4 
 

สังกะสีสวนทีจุ่มในสารละลายมีส ี  
นํ้าตาลแดงมาเกาะ 

สารละลายสีฟาจางลง 

Ag ใน ZnSO4 ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
Cu ใน AgNO3 
 

ทองแดงสวนที่จุมในสารละลายม ี 
สารสีเงินมาเกาะ 

สารละลายใสเปลี่ยนเปนสีฟา 

Fe ใน CuSO4 เหล็กกรอน สารละลายสีฟาจางลง 
Fe ใน ZnSO4 ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

จากขอมูล ลําดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจากมากไปนอยคือขอใด                                   

(1)  Zn2+ >  Fe2+ > Cu2+ >  Ag+ 

(2)  Cu2+ > Ag+ >  Zn2+  >  Fe2+ 

(3)  Fe2+ >  Zn2+>  Cu2+  >   Ag2+ 

(4)  Ag+  >  Cu2+>  Fe2+ >  Zn2+ 

(5)  Zn2+ >  Cu2+>  Ag+  >  Fe2+ 
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป) 
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3. สารที่พิมพตัวหนา ในขอใดเปนตวัออกซิไดซ                                   

 (1)  N2 (g)  +  3H2 (g)  →  2NH3 (g) 

 (2)  4NH3(g)   + 5O2(g)   →  4NO(g)   + 6H2O(g)   

(3)  PH3 (g)  +  2NO2 (g) →  H3PO4 (aq)  +  N2(g) 

(4)   Zn(s) +  Pb(NO3)2 (aq) → Zn(NO3)2 (aq)  + Pb(s)   

(5)  AgNO3 (aq)  +  NaCl (aq) → AgCl (s)  +  NaNO3 (aq) 
   (ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม) 
 
4. จงพิจารณาปฏิกิริยา 

                 Ni (s) +  2Ag+ (aq)  → Ni2+ (aq)  + 2Ag(s)   ขอความใดถูกตอง  
(1)  Ag เปนตวัออกซิไดซ 
(2)  Ni  เปนตัวรดิีวซ 

(3)  Ni(s)  →  Ni2+(aq) + 2e-   เปนปฏิกิริยารีดักชัน 

(4)  Ag+(aq) + e-  →  Ag(s)   เปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(5)  ปฏิกิริยาดังกลาวไมใชปฏิกริิยารีดอกซ 

(ความเขาใจ  -2.2  ความสามารถแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง) 
 

5. การจัดอุปกรณเพ่ือทดลองการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันในเซลลกลัวานิก  มีดังน้ี   
ชองพลาสติกบรรจุสาร 2 ชอง, ตะปูเหล็ก,  แผนตะกั่ว, สารละลาย Fe(NO3)3,  สารละลาย Pb(NO3)2 
สารละลาย KCl, มิเตอรวัดความตางศกัย,  กระดาษกรอง และสายไฟฟาแบบตางๆ                            
ถาไมมีอุปกรณชิ้นใด เรายังสามารถทําการทดลองได  

 (1)  สายไฟ                       
 (2)  ตะปูเหลก็ 

  (3)  สารละลาย Pb(NO3)2 
 (4)  สารละลาย Fe(NO3)3                                 
 (5)  มิเตอรวัดความตางศักย  

(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.2  การมองเห็นปญหาและวธิีการ
แกปญหา) 
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 6. เม่ือจุมแทงโลหะ A  B และ C ลงในสารละลายที่มีไอออนทั้ง 3 ชนิด ไดผลดังตาราง 
 
 

จากขอมูลของผลการทดลองดังกลาว  สรุปความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะ A  B และ C  
ไดตามขอใด          

(1)    A  >  C  >   B 

 (2)    C  >  B  >   A 

 (3)    B  >  A  >   C 

 (4)    B  >  C  >  A 

 (5)    C >   A >   B 
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป) 
 
7. จากรูปภาพเซลลไฟฟาเคมีตอไปน้ี  ขอสรุปใดถูกตอง  

 
(1)   โลหะ M  คือ Fe 
(2)  ตัวรีดิวซคือ Pb  แอโนดคือ M 
(3)  ตัวออกซิไดซคือ Pb2+  แอโนดคือ M 
(4)  แผนภาพเซลลคือ  M/Fe3+/Fe2+// Pb2+/Pb 
(5)  ปฏิกิริยารวมของเซลลจะมีการใหและรับอิเล็กตรอนรวม 3  อิเล็กตรอน 

    (กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป) 

โลหะที่จุม ไอออนในสารละลาย มวลของแทงโลหะ 
A B+ เพ่ิมขึ้น 
B C+ ไมเปลี่ยนแปลง 
C A+ ไมเปลี่ยนแปลง 

       โลหะ Pb โลหะ M 

          Pb2+ Fe2+(aq), Fe3+ (aq) 
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8. ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับสารละลายไอออนของโลหะมีผลการทดลอง สรุปไดดังสมการ 

                               Au3+  +  Bi  →   Bi3+  +   Au 

                               In3+  +   Bi  →   ไมเกิดปฏิกิริยา 

                               Bi3+  + Ga   →   Ga3+  +   Bi 

                               In3+  +  Ga  →   Ga3+  +   In 
นําขอมูลที่ไดมาจัดลําดับคา E° reduction ไดตามขอใด  

            (1)  Ga3+ >  Bi3+  >   In3+ >  Au3+   

 (2)  Ga3+ >  In3+  >   Bi3+ >  Au3+ 

 (3)  Au3+  >  Bi3+ >  In3+  >  Ga3+ 

 (4)  Au3+ >  In3+  >  Bi3+  >  Ga3+ 

          (5)  Bi3+ >  Ga3+ >   Au3+ >  In3+    
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป) 
 

9. กําหนดให       A2+  +   2e-  →   A         E°  = - 0.76 V 

                        B2+  +  2e-   →   B         E° = - 0.14  V 

                        C2+  +  2e-   →   C        E°  = - 0.41 V 

                        D3+   +  3e-   →   D        E°  = - 1.71 V 
ขอใดเปนการเก็บสารละลายไอออนของโลหะในภาชนะโลหะ แลวไมเกิดสารเจอืปนจากการผุกรอน
ของโลหะที่ทําภาชนะ        
 

 ไอออนในสารละลาย โลหะที่เปนภาชนะ 
(1) A2+ B 
(2) B2+ C 
(3) C2+ D 
(4) A2+ D 
(5) C2+ A 

(การนําความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใช  -4.2 ความสามารถในการผสานความรู
และเรื่องราวที่เรียนไปแลวไปใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่คลายคลึงกัน) 
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10. ขอใดเปนแผนภาพเซลลไฟฟาที่สามารถทําใหหลอดไฟสวางได  
 (1)   Li(s)/Li +(aq) // Ni 2+(aq)/Ni (s)  
 (2)   Cu(s)/Cu2+(aq) // Mg2+(aq)/Mg(s) 
 (3)   Fe(s)/Fe3+(aq) // Na+(aq)/Na(s)  
 (4)   Sn(s)/ Sn2+(aq) // Co2+(aq) /Co(s) 
 (5)   Cr(s)/Cr3+(aq) // Al3+(aq)/Al(s)                                      
(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
 
11. จากคาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏกิิริยาครึ่งเซลลรีดักชันที่กําหนดให  เม่ือทําการทดลองจุมชิ้น
โลหะลงในไอออนของโลหะตางๆ ผลการทดลองขอใดไมถูกตอง         

 โลหะในสารละลาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ชิ้นโลหะ สารละลาย 

(1) Cu ใน Zn(NO3)2 ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง สารละลายเปลี่ยนจากไมมีสีเปน   
สีฟา 

(2) Ag ใน CuSO4 ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 
(3) Ni ใน AgNO3 โลหะกรอนไปและมีสาร     

สีขาวปนเทาเปนมันวาว    
มาเกาะ 

สารละลายเปลี่ยนจากไมมีสีเปน    
สีเขียวออน 

(4) Zn ใน NiSO4 โลหะกรอนไปและ           
มีสารมันวาวมาเกาะ 

สีของสารละลายจางลง 

(5) Ag ใน NiSO4 ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 

 
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.2  การมองเห็นปญหาและวธิีการ
แกปญหา) 
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12. กําหนดคาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏิกิริยาครึ่งเซลลรีดักชัน ดังตอไปน้ี 

a. Zn2+ (aq)  + 2e-  →  Zn                  E°  = - 0.76 V 

b. Ni2+ (aq)   + 2e-  →  Ni                   E° = - 0.23 V 

c. Cu2+ (aq)  + 2e-  →  Cu                  E° = + 0.34 V 

d. Ag+ (aq)   +  e-   →  Ag                  E° = + 0.80 V 
ครึ่งเซลลคูใดเม่ือนํามาตอกันแลวหลอดไฟจะสวาง นอยที่สุด                                          

(1)   a และ b             
(2)   a และ c                  
(3)   c และ d  
(4)   a และ d               
(5)   b และ c 

(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.4 การสราง ทดสอบ และการปรับปรงุ
แบบจําลองหรือทฤษฎตีางๆ) 
 
13.  จากตารางคาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏิกิริยาครึ่งเซลลรีดักชัน ถานําแผนทองคําจุมลงไปใน
สารละลายไอออนของสังกะสี   E° ของเซลลจะมีคาเทาใด 

(1)    -0.66  V  แตปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองไมได 
 (2)    -2.26  V  แตปฏิกิริยาเกิดข้ึนเองไมได                 

(3)    +0.66 V  และปฏิกิริยาเกิดไดเอง      
(4)    +2.26 V  และปฏิกริิยาเกิดไดเอง        
(5)  ไมสามารถคํานวณคา E° ของเซลลได เพราะปฏิกิริยานี้ไมสามารถเกิดขึ้นไดเอง 

 (กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป) 
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14. กําหนดคา E°reduction ของครึ่งเซลลตอไปน้ี 
A(s)/A+ (aq)                                  E°  =  - 0.14 V  
B(s)/B+ (aq)                                  E°  =  - 0.40 V 
C(s)/C+ (aq)                                  E°  = - 0.74 V 
D(s)/D+ (aq)                                  E°  = - 1.18 V 
เซลลในขอใดมีความตางศกัยสูงสุด                                          
(1)  D(s)/D+(aq) // C+(aq) /C(s) 
(2)  B(s)/B+ (aq) // A+(aq)/A(s) 
(3)  C(s)/C+(aq) // B+(aq)/B(s) 
(4)  D(s)/D+(aq) // A+(aq)/A(s) 
(5)  C(s)/C+(aq) // A+(aq)/A(s) 

(ความเขาใจ  -2.1  ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม) 
 
15. จากแผนภาพเซลล Al(s) /Al3+(aq) //Zn2+(aq) /Zn(s)   ขอใดถูกตอง              
 (1)  Zn เปนแอโนด 

(2)  Al  เปนตวัออกซิไดซ  
 (3)  Zn2+ เปนตัวรีดิวซ 
 (4)  แผนภาพเซลลดังกลาวปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองไมได 

 (5)  ปฏิกิริยาของเซลลคือ 3 Zn 2+(aq)  +  2Al (s) →  3 Zn (s) +  2Al 3+(aq) 
(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
 
16. ภาชนะโลหะที่ใชเกบ็สารละลายในขอใดที่ทําใหภาชนะสึกกรอน 
 (1)  เก็บสารละลาย CuSO4 ในภาชนะเงิน 
 (2)  เก็บสารละลาย ZnSO4  ในภาชนะทองแดง 
 (3)  เก็บสารละลาย FeSO4  ในภาชนะนิกเกิล 

(4)  เก็บสารละลาย Al(SO4)3 ในภาชนะทองแดง 
            (5)  เก็บสารละลาย AgNO3 ในภาชนะอะลูมิเนียม 
(การนําความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใช -4.2 ความสามารถในการผสานความรู
และเรื่องราวที่เรียนไปแลวไปใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่คลายคลึงกัน) 
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17.  ภาพเซลลตอไปน้ีมีการตอครึ่งเซลลระหวาง Cu/Cu2+ (0.01 M) กับ  Cu/Cu2+ (1.0 M) เพ่ือวัด
คาศักยไฟฟาของเซลล                            

 
 
 
ขอสรุปใดถูกตอง                     

(1) เปนเซลลความเขมขน แตไมใชเซลลกัลวานิก 
(2) คาศักยไฟฟาของเซลลเทากับ -0.0592  โวลต 
(3)  แผนภาพเซลลคือ  Cu(s)/Cu2+(0.01 M) // Cu(s)/Cu2+ (1.00 M)  

(4)  ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ  Cu2+ (aq,1.00 M) → Cu2+ (aq,0.01 M)  +  2e- 
(5)  สารละลาย KNO3 ทําหนาที่เปนตวักลางใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแคโทดไปยงัแอโนด 

(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป)   
 
18. จากปฏิกิริยาตอไปน้ี  

             Zn(s)  + Pb2+ (aq) → Zn2+ (aq)  + Pb(s)          E°
เซลล = + 0.63 V 

ขอความใดไมถูกตอง                                                                              
(1)  สังกะสเีปนแคโทด 
(2)  สังกะสีใหอิเลก็ตรอน 
(3)  ตะกั่วไอออนจะไปทําใหสังกะสีเสียอิเล็กตรอน 
(4)  ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได เน่ืองจากคา E°เซลล มีคาเปนบวก 
(5)  แผนภาพเซลลไฟฟาคือ Zn (s) /Zn2+ (aq) //Pb2+ (aq) /Pb(s) 

(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
  
 
 
 
 

 CuSO4 0.01 M           CuSO4 1.00 M 

         
Cu Cu 
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19. การแยกน้ําดวยไฟฟา โดยเติม H2SO4  ปฏิกิริยาที่แอโนดควรเปนขอใด                                                   

 (1)  2H+ + 2e- → H2 

 (2)  H2 → 2H+  + 2e- 

  (3)  H2O →  H2  +  ½ O2  

(4)  H2O →  ½ O2  +  2H+ + 2e- 

 (5)  2H2O +  2e- →  H2 +  2OH- 

(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
 
20. การแยกสลายสารละลาย CuSO4 โดยใชแทงแกรไฟตเปนขัว้ไฟฟา ปฏิกิริยาที่แอโนดควรเปน
ขอใด 

 (1)  Cu2+  +  2e-  →  Cu 

  (2)  Cu   →  Cu2+   +   2e-                                    

           (3)  2SO4
2-  →  S2O8

2-  +  2e- 

 (4)  2H2O   →  O2  +  4H+  +  4e- 

 (5)  2H2O  +  2e-  →  H2  +  2OH- 
(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม)                                           
 
21.  การทําอิเล็กโทรลิซิสของตะกั่ว(II)โบรไมดที่หลอมเหลวโดยใชแพลทินัมเปนขัว้ไฟฟา  ที่แอโนด
จะเกิดปฏิกิริยาตามขอใด                                                                                                                

 (1)  Pb2+  +  2e-  →  Pb 

 (2)  2H+  +  2e- →  H2 

 (3)  2Br-  →  Br2 + 2e- 

           (4)  2H2O  +  2e- →  H2 + 2OH- 

(5)  2H2O  →  O2  +  4H+  +  4e- 
(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
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22. ปฏิกิริยาใดสามารถเกิดกระแสไฟฟาได                                                   

 (1)  2I -(aq) + Cl2(g)  →  I2(s) + 2Cl - (aq) 

  (2)  Cr(s) + Al3+(aq) → Cr3+ (aq) +  Al(s) 

  (3)  Cu(s) + Ni2+ (aq) → Cu2+ (aq) + Ni(s) 

 (4)  2Cl- (aq) + Br2(l)  → Cl2 (g) + 2Br-(aq) 

 (5)  2H+ (aq) +  2Fe2+ (aq)  → H2(g) + 2Fe3+ (aq) 
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป) 
 
23. จากรูป    

 
                       
แผนภาพของเซลลไฟฟาเคมี คือขอใด                                                   

(1)  Ag(s)/Ag+ (aq) // Sn2+(aq)/Sn(s) 
(2)  Sn(s)/Sn 2+(aq) // Ag+(aq)/Ag(s) 
(3)  2Ag(s)/2Ag+(aq) // Sn2+(aq)/Sn(s) 
(4)  Sn(s)/Sn2+(aq) // 2Ag(s)/2Ag+(aq) 
(5)  2Sn(s)/2Sn2+(aq) // 2Ag(s)/2Ag+(aq) 

(ความเขาใจ -2.2 ความสามารถแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ag+ เขมขน 1 M Sn2+ เขมขน 1 M 
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24. การทดลองการแยกสลายสารละลาย NiSO4 ดวยไฟฟาตามรูป 
  

             
 
จงทํานายวาผลการทดลองในขอใดถูกตอง  
 (1)  มีโลหะสีเขมมาเกาะที่ขัว้แคโทด และที่แอโนดสารละลายรอบๆ ขัว้เปลี่ยนจากไมมีสีเปน
สีนํ้าตาล  

(2)  ที่แคโทดสารละลายรอบๆ ขัว้เปลีย่นจากไมมีสีเปนสีนํ้าตาล และที่แอโนดมีฟองแกส
เกิดขึ้นรอบๆขั้ว สารละลายรอบขั้วสามารถเปลี่ยนสฟีนอลฟทาลนีจากไมมีสีเปนสีชมพู 

(3)  มีโลหะสเีขมมาเกาะที่ข้ัวแคโทด และที่แอโนดเกิดฟองแกสรอบๆ ข้ัวเมื่อ
ทดสอบดวยกานธูปที่ติดไฟเปนถานแดงๆ จะสวางเพิ่มข้ึน  

(4) ที่แคโทดเกิดฟองแกสรอบๆ ขั้วเม่ือทดสอบดวยกานธูปทีต่ิดไฟเปนถานแดงๆ จะสวาง
เพ่ิมขึ้น และทีแ่อโนดมีฟองแกสเกิดขึ้นรอบๆขั้ว สารละลายรอบขัว้สามารถเปลี่ยนสีฟนอลฟทาลนี
จากไมมีสีเปนสีชมพู 

(5)  ที่แคโทดและแอโนดเกิดฟองแกสรอบๆ ขัว้เม่ือทดสอบดวยกานธูปทีต่ิดไฟเปนถาน
แดงๆ จะสวางเพิ่มขึ้น  
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  -3.1 การสังเกตและการวัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การแยกสลาย NiSO4 ดวยไฟฟา 
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25. นักศึกษาคนหนึ่งทําการทดลองโดยจัดอุปกรณดังรูป   
  

 
สารละลายที่ใชคือ สารละลาย AgNO3 

 
จากการทดลองดังกลาว จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางไร    
                            

 ที่แทงเหล็ก ที่แทงคารบอน 
(1) เหล็กกรอน เกิดแกส 
(2) ไมเปลี่ยนแปลง มีโลหะมาเกาะ 
(3) เหล็กกรอน มีโลหะมาเกาะ 
(4) มีโลหะมาเกาะ เกิดแกส 
(5) เกิดแกส เกิดแกส 

 
 (การนําความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใช  -4.1 ความสามารถในการผสานความรู
และนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทงเหล็ก   แทงคารบอน   
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26. สารละลายผสมระหวาง ZnSO4  และ NiSO4 เขมขนอยางละ 0.5 mol/dm3 เม่ือทําการแยกสลาย
ดวยไฟฟา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ควรเปนขอใด 

 (1)  2H2O (l) →  O2 (g) + 2 H2 (g) 

 (2)  2Zn2+ (aq)  +  2H2O (l)  → Zn(s) + O2 (g)  + 2 H2(g) 

 (3)  Zn2+ (aq)  + 2SO4
2- (aq) →  S2O8

2-(aq) + Zn(s) 

 (4)  Ni2+ (aq) + 2SO4
2- (aq)   →  S2O8

2-(aq) + Zn(s) 

             (5)  2Ni 2+ (aq)  +  2H2O(l)   →   2Ni(s) + O2(g) + 4H +(aq) 
 (การนําความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใช -4.1 ความสามารถในการผสานความรู
และนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา) 
 
27. ถาตองการชุบถาดอาหารที่ทําดวยสังกะสีดวยโครเมียมโดยวิธีการแยกสลายดวยไฟฟาควรทํา
อยางไร 

 (1)  ใชถาดอาหารเปนแอโนด  เกิดปฏิกิริยา Cr3++ 3e- →  Cr 

 (2)  ใชถาดอาหารเปนแอโนด  เกิดปฏิกิริยา Cr →  Cr3+ + 3e- 

 (3)  ใชถาดอาหารเปนแคโทด เกิดปฏกิิริยา  Cr 3+ + 3e- → Cr 

 (4)  ใชถาดอาหารเปนแคโทด  เกิดปฏิกิริยา Cr →  Cr3+ + 3e- 

          (5)  ใชถาดอาหารเปนแคโทดหรือแอโนดก็ได เกิดปฏิกิริยา  Cr3+ + 3e-  →  Cr  
(การนําความรูและกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใช  -4.2 ความสามารถในการผสานความรู
และเรื่องราวที่เรียนไปแลวไปใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่คลายคลึงกัน) 
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28. พิจารณาเซลลกัลวานิกตอไปน้ี  
 

 
 
  
ขอสรุปใดถูกตอง                                                                                

(1) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
(2) ศักยไฟฟาของเซลลมีคาเทากับ 0.0829 V 
(3) แอโนด คือครึ่งเซลล Ag(s) /AgNO3 (0.010 M)  
(4) เมื่อเขาสูสมดุลศักยไฟฟาของเซลลเทากับศูนย 
(5) สะพานไอออน (KNO3)ทําหนาที่เปนตวักลางใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยัง

แคโทด  
(กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร -3.3 การแปลความหมายขอมูลและการ
สรุป)                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ag 

AgNO3 0.010 M   AgNO3 0.0004 M 
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29.  พิจารณาปฏิกิริยาตอไปน้ี 
  ปฏิกิริยา                                                          E°   (V) 

         Cu2+(aq) + 2e-  →  Cu(s)                                           + 0.337 

         Ag+(aq)  +  e-  →  Ag(s)                                            + 0.771 

         Cl2 (g)  + 2e-  →  2Cl- (aq)                                          + 1.36 

         2H+ (aq)  +  NO3
-(aq) + e-   →  NO2(g) +  H2O(l)             + 0.80 

         2H+ (aq)  + 2e- → H2(g)                                                0.00 

         H2SO3 (aq)  +  4H+ (aq)  + 4e-  →  S(s)  + 3H2O(l)          + 0.45 

         4H+ (aq) +  SO4
2- (aq)  +  2e-  →  H2SO3 (aq)  + H2O(l)    + 0.17 

ขอใดถูกตอง                                                                            
(1)  จุมโลหะเงินในกรด H2SO3 จะเกิดกํามะถัน 
(2)  จุมโลหะเงินลงในสารละลาย Cl- จะเกิดแกส Cl2 
(3)  จุมโลหะเงินลงในกรด HCl จะเกิดแกส H2 อยางรวดเร็ว 
(4)  จุมโลหะทองแดงลงในกรด HNO3 จะเกิดแกส NO2 สีนํ้าตาลแดง  
(5)  จุมโลหะทองแดงลงในกรด H2SO4 จะเกิดแกส H2SO3 ในสารละลาย 

(ความเขาใจ  -2.2  ความสามารถแปลความรูจากสญัลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง) 
 
30. หมู VIIA จากบนลงลางควรมีแนวโนมของคาอิเล็กโทรเนกาตวิิตอียางไร 
 (1)  ไมขึ้นกับรัศมีอะตอม     
 (2)  ลดลงในขณะที่รัศมีอะตอมลดลง 
 (3)  เพ่ิมขึ้นในขณะที่รัศมีอะตอมลดลง 
 (4)  ลดลงในขณะที่รัศมีอะตอมเพิ่มข้ึน 
  (5)  เพ่ิมขึ้นในขณะที่รัศมีอะตอมเพิ่มขึ้น 
(ความรูความจํา  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
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31. สารประกอบคลอไรดตอไปน้ี สารประกอบใดเมื่อละลายน้ําจะมีส ี             
 (1)  KCl              

(2)  AlCl3                    
(3)  CaCl2         
(4)  NaCl        
(5)  NiCl2 

(ความเขาใจ -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
 
32. ธาตุในกลุมใด มีขนาดอะตอมใกลเคียงกันมากที่สุด                                  

(1)  ธาตุเฉื่อย    
  (2)  ธาตุแอลคาไล        

(3)  ธาตุแอลคาไลนเอิรท        
 (4)  ธาตุฮาโลเจน 
          (5)  ธาตุแทรนซชิัน  
(ความรูความจํา -1.5 ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น) 
 
33. ธาตุแตละชุดตอไปน้ี ธาตุชุดใดมีขนาดหรือรัศมีอะตอมใกลเคยีงกันมากที่สุด  
 (1)   F,   Cl,   Br,   I                  
 (2)   Li,  Be,  B,  C 
 (3)   Mn,  Fe,  Co,  Ni 
 (4)   He, Ne,  Ar,  Kr 
 (5)   C,  N,  O,  F 
(ความรูความจํา  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
 
34. ธาตุแทรนซิชัน ขอใดไมถูกตอง                                                    
 (1)  มีเลขออกซิเดชันหลายคา 
 (2)  มีคาพลังงานไอออไนเซชันต่ํา 
 (3)  ธาตุเหลานี้อยูระหวางหมู IIIA และ หมู IVA ในตารางธาต ุ
 (4)  เกิดสารประกอบเชิงซอนไดหลายชนดิ และสวนใหญมีสี 

(5)  มีคาพลงังานไอออไนเซชันและจดุหลอมเหลวใกลเคยีงกนั 
(ความรูความจาํ  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
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35. อะตอมที่มีคาอิเล็กโทรเนกาติวติีสูง โดยทั่วไปจะมีสมบัติดังขอใด               
 (1)  มีเลขอะตอมต่ํา 
  (2)  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนต่ํา 
 (3)  เกิดสารประกอบยากมาก 
  (4)  มีคาพลงังานไอออไนเซชันสงู 
  (5)  มีแนวโนมเกิดไอออนบวกไดงาย 
(ความรูความจํา  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
   
36. สารประกอบไนเทรตของธาตุหมูใด ละลายน้ําไดดี                                     

(1)  โลหะแทรนซิชันเทานัน้ 
(2)  โลหะแอลคาไลเทานั้น 
(3)  โลหะแอลคาไลนเอิรทเทานั้น 
(4)  โลหะแอลคาไล และโลหะแอลคาไลนเอิรทเทานั้น 

 (5)  โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลนเอิรทและโลหะแทรนซิชัน 
(ความรูความจํา -1.1 ความรูเกี่ยวกับความจริงเฉพาะอยาง) 
 
37. ธาตุตอไปน้ีกลุมใดเปนแทรนซิชัน ทั้งหมด                                     
 (1)  Mg,  Mn,   Co,   Ni,   Be 
 (2)  Fe  , Pb ,  Na,   B,   Si 
 (3)  Cd,   Te,   Sn,   Ag,  Br 
 (4)  Co,   Ni  , Cr,    Fe,  Mn 
 (5)  Cl,   Co,   Cd,   Ce,  Sn 
(ความรูความจํา  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
 
38. ขอใดเปนชื่อของสารประกอบเชิงซอน [CoCl2(NH3)4]Cl   
 (1)  trichlorinetetraammoniacobolt (II)   
 (2)  dichloroammoniumcobolt (III) chloride 
 (3)  ammoniatetraaminecobolt (III) chloride 
 (4)  dichlorotetraamminecobolt (III) chloride 
 (5)  tetraammoniadichloridecobolt (II) chloride 
(ความรูความจํา  -1.2 ความรูเกี่ยวกับศพัทและนิยามทางวิทยาศาสตร) 
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39. ขอใดเปนชื่อของไอออนเชิงซอน  [Ni(CN)4]
2-   

 (1)  nikelcyanide ion 
 (2)  cyanonickelate ion 
  (3)  butacyanonickel (II) ion 
 (4)  tetracyanide nickel (II) ion 
  (5)  tetracyanonickelate (II) ion 
(ความรูความจํา  -1.2 ความรูเกี่ยวกับศพัทและนิยามทางวิทยาศาสตร) 
  
40. ธาตุ Cr เกิดสารประกอบเชิงซอนกับ NH3 และ Cl- ไดสารประกอบที่มีสูตร  [Cr(NH3)4Cl2]Cl  
ธาตุใดตอไปนี้นาจะเกิดสารประกอบเชิงซอนไดคลายกับ Cr                               
 (1)  Al            

(2)  Co                
(3)  Se                 
(4)  As               
(5)  Mg 

(ความเขาใจ  -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรปูใหม) 
 
41. ขอความตอไปน้ี ขอใดเปนสมบัตขิองธาตุแทรนซชิัน                                  
  (1)  มีรูปหรืออันยรูปมากกวา 1 ชนิด 
  (2)  ไมใชโลหะหรืออโลหะอยางแทจริง 
 (3)  มีเวเลนซอิเล็กตรอนไมเปนเลขจํานวนเต็ม 
 (4)  สวนใหญเปนไอออนในสารประกอบเชิงซอน 

(5)  เลขออกซิเดชันที่มีคามากที่สุดเทากับเลขออกซิเดชันของหมูแอลคาไล 
(ความรูความจํา  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
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42. ขอความใดไมถูกตอง 
 (1)  เลขออกซิเดชันของโครเมียมในสารประกอบ K2CrO4  และ Cr(OH)3 มีคาไมเทากัน 
  (2)  ธาตุแทรนซิชันมีเลขออกซิเดชันไดหลายคา จึงเกิดสารประกอบเชิงซอนไดหลายชนิด 
 (3)  สารประกอบเชิงซอน K4[Fe(CN)6] อานชื่อวา โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต(II) 

(4)  สารประกอบเชิงซอน [Co(NH3)4Cl2]
+  มีลิแกนด 1 ชนิดคือ NH3 และเรียกชื่อลิแกนด 

ชนิดนี้วาแอมมีน 
 (5)  สารประกอบเชงิซอนของธาตุแทรนซิชันที่มเีลขออกซิเดชันเหมือนกัน จะมีสี

เหมือนกันเสมอ 
 (ความเขาใจ  -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม)   
                                                                                                                   
43. เลขออกซิเดชันของธาตโุครเมียมในสารประกอบ  K3[CrF6],  K[Cr(SO4)2], Pb[CrO4]    
มีคาเรียงลําดับตามขอใด                                                                 
 (1)   +3,  +4,  +6                        
  (2)   +2,  +3,  +4                

(3)   +3,  +2,  +6  
 (4)   +3,  +3,  +6                         

(5)   +2,  +3 , +6 
(ความเขาใจ  -2.2 ความสามารถแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง) 
 
44.  สารละลายใดใชทดสอบวามี Ba2+ ไอออนผสมอยู 
 (1)  NaCl 
 (2)  Na2SO4 
 (3)  NaNO3 
 (4)  BaCl2 
 (5)  MgCl2         

 (กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร-3.4 การสราง ทดสอบ และการปรับปรงุ
แบบจําลองหรือทฤษฎตีางๆ) 
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45. สารประกอบใดตอไปน้ีไมมีสี                           
(1)  CoCl2 
(2)  CaCl2 
(3)  NiSO4 
(4)  Cr2(SO4)3   
(5)  K3[Fe(CN)6] 

(ความรูความจํา  -1.1 ความรูเกี่ยวกับความจริงเฉพาะอยาง)          
 
46. ธาตุตอไปน้ีธาตใุดจัดวาเปนธาตุทีมี่สมบัติแตกตางไปจากธาตอ่ืุนๆ          
 (1)  V 
  (2)  Sr 
 (3)  Sn 
 (4)  Na 
 (5)  Mg 
(ความรูความจํา  -1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ) 
 
47. ขอใดเปนสูตรของ Tetraaquodichlorochromium (III) chloride                  
 (1)  [Cr(H2O)2Cl4] 
  (2)  [Cr(H2O)4Cl]Cl2  

(3)  [Cr(H2O)4Cl2]Cl 
 (4)  [Cr(H2O)3Cl3]Cl 
 (5)  [Cr(H2O)3Cl] Cl        
 (ความเขาใจ  -2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม)   
    
48. ขอใดไมจัดวาเปนสารประกอบหรือไอออนเชิงซอน                                   

(1)  [Na2HPO4] 
  (2)  [Ni(CN)4]

2- 
  (3)  K3[Fe(CN)6]  

(4)  [Co(NH3)6]
3+ 

(5)  [Cr(H2O)6]Cl3 
(ความเขาใจ  -2.2 ความสามารถแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปสูสัญลักษณหน่ึง) 
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แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห  จํานวน  30  ขอ  
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ใหนักศึกษาเลือกตอบคําตอบทีถู่กที่สุด             

เพียงคําตอบเดียว โดยใหกาเครื่องหมาย  Χ  ลงในกระดาษคําตอบ 
2. คําถามในแตละขอมีคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือ            

ไมตอบเลย ถอืวาไมไดคะแนนในขอน้ัน 
3. ไมอนุญาตใหใชเครื่องคาํนวณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด 
4. หามขีดเขียนหรือทําสัญลักษณใดๆ ลงในขอสอบ ถาตองการขีดเขยีนใหทําลงในกระดาษ

เปลาที่แจกให 
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ขอ 1 - ขอ 20   เร่ืองเคมีไฟฟา                                   
1.  จากขอมูลการจุมโลหะลงในสารละลายไอออนตอไปน้ี                 

          โลหะ 
ไอออนของ
โลหะ 

A B C D E 
 

A2+ 
 

 เกิดปฏิกิริยา    

B2+ 
 

   เกิดปฏิกิริยา  

C2+ 
 

 ( X )   เกิดปฏิกิริยา 

D2+ 
 

  เกิดปฏิกิริยา  ( Y ) 

E2+ 
 

( Z )     

 จากผลการทดลองในตารางสรุปไดวา แนวโนมการรับอิเล็กตรอนของไอออนของโลหะจาก

มากไปนอยเปนดังน้ี คือ A2+ >  B2+ > D2+ > C2+ > E2+   สวนแนวโนมการใหอิเล็กตรอนของ

โลหะจากมากไปนอยคือ  E > C > D > B > A     
ขอใดถูกตองสําหรับ (X )   ( Y )  และ ( Z )   
  (1)  (X) และ ( Y )  เกิดปฏิกิริยา  

       ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่  ( X )  คือ C2+(aq) + B (s) → C (s) +  B2+(aq) 

       ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่  ( Y )  คือ D2+(aq) + E (s) → D (s) +  E2+(aq) 
  (2)  ( X ) และ ( Z ) เกิดปฏิกิริยา  

       ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่  ( X )  คือ C2+(aq) + B (s) → C (s) +  B2+(aq) 

       ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่  ( Y )  คือ  E2+(aq) + A (s) → E (s) +  A2+(aq)        
  (3)  ( Y ) เกิดปฏิกิริยา แต ( X ),( Z ) ไมเกิดปฏิกิริยา  เพราะ D2+ มีแนวโนมรับอิเล็กตรอน 
สวน E มีแนวโนมใหอิเลก็ตรอน 
  (4)  ( Z ) เกิดปฏิกิริยา แต ( X ),( Y ) ไมเกิดปฏิกิริยา เพราะ E2+ มีแนวโนมรับอิเล็กตรอน สวน A 
มีแนวโนมใหอิเล็กตรอน 
  (5)  ( X ) เกดิปฏิกิริยา แต ( Y ),( Z ) ไมเกิดปฏิกิริยา เพราะ C2+ มีแนวโนมรับอิเล็กตรอน สวน B 
มีแนวโนมใหอิเล็กตรอน 

(ดานการคาดการณ) 
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2. เม่ือเก็บสารละลาย Fe(NO3)3 ในภาชนะทองแดง พบวาไมเกิดการเปลี่ยนแปลง แตเม่ือเก็บ
สารละลาย Fe(NO3)3 ในภาชนะสังกะส ีภาชนะเกิดการสึกกรอน  จากสถานการณดังกลาวนําไป
ประยุกตใชไดกับขอใด                                                            
  (1)  ไมควรเก็บสารละลายชนิดใดในภาชนะสังกะส ี
  (2)  การเก็บสารละลายทกุชนิดอยาเก็บไวในภาชนะที่เปนโลหะ 
  (3)  การเก็บสารละลายทกุชนิดควรใชภาชนะทองแดงจะดีที่สุด 
  (4)  การเก็บสารละลาย Fe(NO3)3 ควรเก็บในภาชนะที่เปนพลาสติก 
  (5)  การเลือกเก็บสารละลายไวในภาชนะโลหะชนิดใด ควรพจิารณา 
        ความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะประกอบดวย 

(ดานการประยุกต) 
 
3. จากตารางแสดงปฏิกิริยาครึ่งเซลลการรับอิเล็กตรอน  และคาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏิกริิยา
ครึ่งเซลลในการรับอิเล็กตรอน  
       

ปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอน E° reduction (V) 

Ag+(aq)   +  e-   →   Ag(s)    +0.80 

Cu2+ (aq) + 2e-  →   Cu(s)    +0.34 

Pb2+ (aq) + 2e-  →   Pb(s)    -0.13 

Ni2+ (aq)  + 2e-  →   Ni(s)    -0.25 

Fe2+ (aq) + 2e-  →    Fe(s)    -0.44 

Na+ (aq)  + e-    →   Na(s)    -2.71 

  
คาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏิกิริยาครึ่งเซลลในการรบัอิเล็กตรอนเปนคาที่แสดงความสามารถใน
การรับอิเล็กตรอนของไอออนของโลหะ ถามีคามากแสดงวารับอิเล็กตรอนไดดี  จากขอมูลดังกลาว             
ขอใดจัดกลุมลําดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของไอออนของโลหะไดถูกตอง 
   (1)  Pb2+ > Cu2+ > Fe2+                    
   (2)  Cu2+ > Ag+  > Pb2+ 
   (3)  Cu2+ > Pb2+ > Ni2+ 
   (4)  Fe2+ > Na+  > Pb2+ 
   (5)  Ag+  > Fe2+ > Ni2+   

(ดานการจัดหมวดหมู) 
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4. จากขอมูลในขอ 3  คาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏกิิริยาครึ่งเซลลในการใหอิเล็กตรอนจะมี
เครื่องหมายตรงกันขามกับคาศักยไฟฟามาตรฐานของปฏิกิริยาครึ่งเซลลในการรบัอิเล็กตรอนใน

ตาราง      เชน         Pb2+  +  2e-  →    Pb          -0.13  V 

             ดังน้ัน       Pb   →  Pb2+  +   2e-          +0.13  V 
จากขอมูลดังกลาว ขอใดจดักลุมลําดับความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะไดถูกตอง 
   (1)   Na > Cu > Fe 
   (2)   Ni > Cu >  Ag   
   (3)   Ag > Fe > Pb  
   (4)   Cu > Pb > Fe 
   (5)   Fe > Cu > Ni                                         

 (ดานการจัดหมวดหมู) 
 
5. จากขอมูลในตารางขอ 3 ปฏิกิริยาในขอใดเกิดขึ้นได         

   (1)  2Na+(aq)  +  Ni(s)  →  2Na(s) +  Ni2+(aq)   

   (2)  Cu2+(aq)   + 2Ag(s)→  Cu(s)  +  2Ag+(aq)   

   (3)  Fe2+(aq)   +  Cu(s) →  Fe(s)  +  Cu2+(aq)   

   (4)  2Ag+ (aq) +  Fe(s) →  2Ag(s) + Fe2+(aq)   

   (5)  Pb2+(aq)  +  Cu(s) →  Pb(s)   + Cu2+(aq)   
(ดานการสรุป) 
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6. รูปภาพดานลาง 

                                              
 
 เม่ือตอครึ่งปฏิกิริยาระหวางโลหะ Zn ในสารละลาย ZnSO4 เขมขน 1.00 mol/dm3 กับ โลหะ 
Cu ในสารละลาย CuSO4 เขมขน 1.00 mol/dm3 ตามรูป ปรากฏวาหลอดไฟสวางขึ้นแสดงวาเกิด
กระแสไฟฟา การทดลองดังกลาวสรุปไดอยางไร                                                            
   (1)  การทดลองนี้ตองใชหลอดไฟในการทดสอบเทานั้น 
   (2)  การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาพลังงานเคมีสามารถเปลี่ยนไปเปนพลังงานไฟฟา 
   (3)  การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาพลังงานจลนสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานศักยได 

(4)  การทดลองดังกลาวตองใชปริมาณสารละลายและโลหะมากพอจึงจะสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลง 

   (5)  กระแสไฟที่เกิดขึ้นมาจากการที่โลหะ Cu ใหอิเลก็ตรอนและสารละลาย Zn2+ รับอิเล็กตรอน
โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานลวดตวันําจากขั้วบวกไปขั้วลบ 

 (ดานการสรุป) 
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7.  ในขอ 6 เปนการตอเซลลกัลวานิกซึง่ประกอบดวยสองครึ่งเซลล แตละครึ่งเซลลมีโลหะเปน
อิเล็กโทรดจุมอยูในสารละลายที่มีไอออนของโลหะชนดิเดียวกันกับอิเล็กโทรด ครึ่งเซลลหน่ึงอยู     
ที่แอโนดเปนขั้วลบมีการใหอิเล็กตรอน และอีกครึ่งเซลลอยูที่แคโทดเปนขั้วบวกมีการรับอิเล็กตรอน 
มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนผานลวดตัวนําไฟฟาจากแอโนดไปยังแคโทด  นิยมเขียนเปน
แผนภาพเซลล ดังน้ี 
 
                           X(s)/ X2+(aq1.0 M) // Y2+(aq,1.0 M)/ Y (s)    
                        แอโนด (ใหอิเล็กตรอน)       แคโทด (รับอิเล็กตรอน)            
                                             แทนสะพานไอออน          
ขอใดเปนแผนภาพของเซลลในขอ 7  โดยโลหะ Zn ใหอิเล็กตรอน สวน Cu2+ รับอิเล็กตรอน   
   (1)    Zn2+(aq,1.0 M) / Zn(s) // Zn(s)/Zn2+ (aq,1.0 M) 
   (2)    Cu(s)/ Cu2+(aq,1.0 M) // Zn(s)/Zn2+ (aq,1.0 M)  
   (3)    Zn(s)/ Zn2+ (aq,1.0 M) // Cu2+(aq,1.0 M) /Cu(s)  
   (4)    Zn2+(aq,1.0 M) /Zn(s) // Cu2+(aq,1.0 M) /Cu(s)  
   (5)    Cu(s) / Cu2+(aq,1.0 M) // Cu2+(aq,1.0 M) /Cu(s) 

(ดานการประยุกต) 
 
8. จากภาพเซลลตอไปน้ี          

                 
นักศึกษาคาดวาทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนเปนไปตามขอใด             
   (1)  จากขั้วบวกไปยังขั้วลบ 
   (2)  จากข้ัวตะกั่วผานลวดตัวนําไปยังข้ัวทอง 
   (3)  จากขั้วตะกัว่ผานสะพานเกลือไปยังขั้วทอง 
   (4)  จากขั้วทองผานลวดตัวนําไปยังขั้วตะกัว่ 
   (5)  จากขั้วทองผานสะพานเกลือไปยังขั้วตะกัว่ 

(ดานการคาดการณ) 
 

สะพานเกลือใชหลอดแกวรปูตัวยู 
ภายในบรรจุสารละลาย KNO3 1.0 M 
 
 
 
Au3+ รับอิเล็กตรอน ไดดีกวา Pb2+ 
 



 

 

301

 

9. จากขอ 8  จะเขียนแผนภาพเซลลไดอยางไร                             
 (1)  Pb(s)/ Pb2+(aq,1.0 M) // Au 3+(aq,1.0 M) /Au (s)  
 (2)  Au (s)/ Au3+(aq,1.0 M) // Pb2+(aq,1.0 M) / Pb(s)  
 (3)  Pb(s)/ Pb2+(aq,1.0 M) // 2Au (s)/ 2Au3+(aq,1.0 M)  
          (4)  2Au (s) /2Au3+(aq,1.0 M)  // 3Pb2+(aq,1.0 M) /3Pb(s)  
 (5)  3Pb(s) / 3Pb2+(aq,1.0 M) // 2Au3+(aq,1.0 M) /2Au (s) 

(ดานการสรุป) 
10. รูปภาพ (a) เปนเซลลกลัวานิก และ (b) เปนการแยกสลายสารละลายดวยไฟฟา 
 

                    
 

         
 
จากการทดลองทั้ง 2 เรื่องดังกลาว สามารถสรุปไดอยางไร                      
   (1)  ภาพ (a) เปนการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีไปเปนพลังงานไฟฟา 
        และภาพ (b) เปนการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟาไปเปนปฏิกิริยาเคมี  
   (2)  ภาพ (a) เปนการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟาไปเปนปฏิกิริยาเคมี 
         และภาพ (b) เปนการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีไปเปนพลังงานไฟฟา 
   (3)  ทั้งภาพ (a) และ (b) เปนการเปลีย่นจากพลังงานไฟฟาไปเปนปฏิกิริยาเคมี 
   (4)  ทั้งภาพ (a) และ  (b) เปนการเปลี่ยนจากปฏิกริิยาเคมีไปเปนพลังงานไฟฟา 
   (5)  เฉพาะการทดลองในภาพ (a) เทานั้นที่สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนได 

(ดานการสรุป) 

(a) เซลลกลัวานิกเปนการตอสองครึ่งเซลลที่มีโลหะ
อิเล็กโทรดจุมอยูในสารละลายตอที่แอโนด  (ขั้วลบ) 
และแคโทด (ขั้วบวก) ใชกระดาษกรองชุบสารละลาย
อ่ิมตัวของ KNO3 เปนสะพานเกลือ  จากการทดลอง
เกิดคาศักยไฟฟา สามารถวัดคาศักยไฟฟาที่เกิดขึ้น
ไดโดยใชโวลตมิเตอร 

(b) เปนการทดลองแยกสารละลายดวยไฟฟา 
โดยใชลวดตัวนําจุมอยูในสารละลายและตอตรง
ไปที่ขัว้บวกและลบของแบตเตอรี่ ปรากฏวาเกิด
ฟองแกสปุดขึ้นที่บริเวณรอบๆ ลวดทั้งสองขาง 
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11. ในแยกเกลือ NaCl ที่หลอมเหลวดวยไฟฟาพบวาเกิดโลหะโซเดียม และแกสคลอรีน  การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ โซเดียมไอออนรับอิเล็กตรอนเกิดโลหะโซเดียม  Na+(aq) + e- → Na(s)       

และคลอไรดไอออนใหอิเล็กตรอนเกิดแกสคลอรีน 2CI-(aq) → Cl2(g) + 2e-  
ดังน้ันถาทําการแยกเกลือ KI ที่หลอมเหลว นักศึกษาคิดวาขอใดถกูตอง 
   (1)  เกิดแกสไอโอดีนข้ึนในปฏิกิริยา 
   (2)  เกิดแกสคลอรีนขึ้นในปฏิกิริยา 
   (3)  เกิดโลหะโพแทสเซยีมแตไมเกิดแกสใดๆทั้งสิน้ 
   (4)  เกิดโลหะโพแทสเซยีมและแกสคลอรีนในปฏิกริิยา  
   (5)  สารละลายที่เกิดเม่ือทดสอบดวยกระดาษลติมัสพบวากระดาษลติมัสเปลีย่นสีจากน้ําเงิน 
เปนแดง 

(ดานการคาดการณ)         
 
12. การแยกสารละลาย CaCl2 ดวยไฟฟา พบวาที่ขัว้ลบจะเกิดปฏิกริิยารับอิเล็กตรอน ดังน้ันมี
แนวโนมเกิดปฏิกิริยาได 2 แบบคือ แคลเซียมไอออนรับอิเล็กตรอนกลายเปนโลหะแคลเซียม  และ
นํ้ารับอิเล็กตรอนเกิดแกสไฮโดรเจนและไฮดรอกไซดไอออน ถาความสามารถในการรับอิเล็กตรอน
ของโลหะแคลเซียมนอยกวาน้ํา สมการเคมีขอใดที่แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขัว้ลบเม่ือทําการแยก
สารละลาย CaCl2 ดวยไฟฟา 

   (1)  Ca(s) → Ca2+(aq)  +  2e- 

   (2)  Ca2+(aq)+ 2e- → Ca(s) 

   (3)  H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e- 

   (4)  H2O(l) + H2(g) + 2OH-(aq) → 2e- 

   (5)  2H2O(l) + 2e- → H2 (g) + 2OH- (aq) 
(ดานการสรุป) 
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13. จากผลการทดลองจุมแผนโลหะลงในสารละลายตอไปน้ี                        
 

โลหะ สารละลาย ผลการทดลอง 
Pb Ni2+ ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
Ni Cd2+ ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
Pb Cu2+ เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

จากขอมูลแสดงวา ความสามารถในการใหอิเล็กตรอน  Ni >  Pb ,  Cd  >  Ni  และ  Pb >  Cu 
และเม่ือจุม Pb ลงในสารละลาย HCl พบวาเกิดแกส H2 ขึ้น        
ดังน้ันโลหะในขอใดตอไปน้ีสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารละลาย HCl เชนเดียวกบั Pb   
   (1)  เฉพาะ Cd เทานั้น 
   (2)  เฉพาะ Ni เทานั้น 
   (3)  เฉพาะ Cu เทานั้น 
   (4)  สองชนิด คือ Cd และ Ni 
   (5)  ทั้งสามชนิด คือ Cu  Ni  และ Cd 

(ดานการประยุกต) 
 
14. พิจารณาเซลลไฟฟาเคมีตอไปน้ี  

                    
 
  
ขอใดสรุปไดถกูตอง 
(1)  ครึ่งเซลลชนิดเดียวกันจะไมเกิดปฏิกิริยา 
(2)  ไมจําเปนตองใชสะพานเกลือก็เกิดปฏกิิริยาได 
(3)  โลหะทองแดงของทั้งสองครึ่งเซลลเกิดการสึกกรอน 
(4)  ไมจัดเปนเซลลกลัวานิกเพราะทั้งสองครึ่งเซลลเหมือนกัน 
(5)  ถาใชความเขมขนของสารละลาย CuSO4 ของทั้งสองครึ่งเซลลไมเทากัน  
     ควรเกิดความตางศักยไฟฟา                                                         (ดานการสรุป) 

         Cu 

   CuSO4 1 M            CuSO4 1 M 

สะพานเกลือใชหลอดแกวรปู
ตัวยู ภายในบรรจุสารละลาย 
KNO3 1.0 M 
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15. กําหนดเซลลไฟฟา 2 เซลลดังน้ี 
 

 
ขอใดถูกตอง                                                                           
(1)  เซลล ข เปนเซลลไฟฟาที่ปฏิกิริยาเคมีเกิดไดเอง 
(2)  เซลลไฟฟาทั้ง 2 เซลล มีหลักการทํางานเหมือนกัน 
(3)  เซลล ข เม่ือผานกระแสไฟฟาจะเกิดแกสออกซิเจนขึ้น 
(4)  เซลล ก เปนเซลลไฟฟาที่กระแสไฟฟาทําใหเกิดปฏิกิริยาเคม ี
(5)  ถานําหลอดไฟมาตอแทนที่โวลตมิเตอร ในเซลล ก หลอดไฟจะสวาง 

 (ดานการคาดการณ) 
 
16. ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของไอออนของโลหะเปนดังตอไปน้ี         

                      Ag+ > Cu2+ >  Ni2+ >  Cd2+ >  Al3+   
ถานําขอมูลดังกลาวไปประยุกตใชในการเก็บสารละลายในภาชนะโลหะ ควรเปนขอใดบาง  
   (1)  เก็บสารละลาย NiSO4 ในถังแคดเมียมได 
   (2)  เก็บสารละลาย AgNO3  ในถังทองแดงได 
   (3)  เก็บสารละลาย AgNO3 ในถังอะลมิูเนียมได 
   (4)  เก็บสารละลาย Al2(SO4)3 ในถังทองแดงได 
   (5)  เก็บสารละลาย CuSO4 ในถังอะลมิูเนียมได 

(ดานการประยุกต) 
 
 
 
 
 
 
 

     เซลล ก     เซลล ข 
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17. จากแผนภาพตอไปน้ีเปนการแยก NaI ที่หลอมเหลวดวยไฟฟา  ขอใดถูกตอง   
 

 
   (1)  I- เคลือ่นที่ไปที่ขัว้ลบและรบัอิเล็กตรอน 
   (2)  I- เคลือ่นที่ไปที่ขัว้ลบและใหอิเล็กตรอน 
   (3)  Na+ เคลื่อนที่ไปทีข้ั่วลบและรบัอิเล็กตรอน 
   (4)  Na+ เคลื่อนที่ไปทีข่ัว้บวกและใหอิเล็กตรอน 
   (5)  ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นคือโลหะโซเดียม 
                                                                                                                     (ดานการสรุป) 
 
18. เม่ือนําโลหะเงินไปจุมในสารละลาย CuSO4  พบวาทั้งโลหะเงินและสารละลายไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถสรุปผลไดอยางไร 
 (1)  Ag+ ใหอิเล็กตรอนไดดีกวา Cu2+ 
 (2)  โลหะ Ag ใหอิเล็กตรอนไดดีกวาโลหะ Cu 
 (3)  โลหะ Cu ใหอิเล็กตรอนไดดีกวาโลหะ Ag 
 (4)  Cu2+ มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนไดดีกวา Ag+ 
 (5)  ปฏิกิริยานี้มีการใหและรับอิเล็กตรอนจํานวน 1 อิเล็กตรอน              (ดานการสรุป) 
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19. เม่ือจุมโลหะ 4 ชนิด ลงในสารละลายซัลเฟตของโลหะทั้ง 4 ชนิด ไดผลการทดลองดังน้ี 
 

โลหะ สารละลายซลัเฟตของ 
R S T U 

R x √ √ x 
S x x x x 
T x √ x x 
U √ √ √ x 

 
   หมายเหตุ  √  แสดงวามีผลึกมาเกาะที่แทงโลหะ         x  แสดงวาไมมีการเปลี่ยนแปลง 
      จําแนกความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะทั้ง 4 ชนิด ไดดังขอใด    

    (1)    U  >  R                     (2)    T  >  U 

    (3)    S  >  U                     (4)    T  >  R 

    (5)    S  >  T 
(ดานการจําแนก) 

 
20. จากการทดลองพบวาโลหะ A ผุกรอนไดงาย แตถานําโลหะ M มาผูกติดกับโลหะ A พบวาโลหะ 
A ผุกรอนชาลง จากการทดลองดังกลาวอธิบายไดอยางไร         
   (1)  โลหะ A ใหอิเล็กตรอนไดดีกวา โลหะ M 
   (2)  โลหะ A และโลหะ M ใหอิเล็กตรอนไดดีพอๆกัน  
   (3)  ไอออนของโลหะ A ใหอิเล็กตรอนดีกวาไอออนของโลหะ M 
   (4)  ไอออนของโลหะ A รับอิเลก็ตรอนไดดีกวาไอออนของโลหะ M 
   (5)  ถานําโลหะ A มาจุมในสารละลายที่มีไอออนของ M และนําโลหะ M มาจุมในสารละลาย      

ที่มีไอออน A  แลวตอครึ่งเซลลทั้งสองใหครบวงจร จะเกิดคาศักยไฟฟาขึ้น 
(ดานการคาดการณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

307

 

ขอ 21-30     เร่ืองสมบัติของธาตุตามตารางธาต ุ
    
21. ธาตุที่สวนใหญมีเลขออกซิเดชันหลายคาและเมื่อเปนสารประกอบมีสี คือ    
   (1)  กึ่งโลหะ 
   (2)  แกสเฉือ่ย 
   (3)  โลหะแทรนซชิัน 
   (4)  โลหะแอลคาไล 
   (5)  โลหะแอลคาไลนเอิรท   

(ดานการจําแนก) 
22. ธาตุกลุมใดประกอบดวยธาตุแทรนซชิันทั้งหมด                        
   (1)  Fe, Na, Pb                                
   (2)  Mn, Cd, Co 
   (3)  K, Mg, Cu                                 
   (4)  Fe, Co, Li 
   (5)  Cr, Mn, Ca 

(ดานการจัดหมวดหมู) 
23. การละลายของหมู IA และหมู IIA  กับไอออนชนิดตางๆ เปนดังตาราง 
 

สารประกอบ OH- CO3
2- PO4

3- 
IA √ √ √ 
IIA √ x x 

         หมายเหต ุ   √  แสดงวาละลาย           x  แสดงวาเกิดตะกอน 
ถานําหลอดบรรจุสารละลาย 2 หลอดที่ไมทราบวามีไอออนชนิดใด มาเติมดวยโซเดียมไฮดรอกไซด
พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง แตเม่ือนํามาเติมดวยโซเดยีมคารบอเนต ปรากฏวาหลอดที่ 1 เกิด
ตะกอน สวนหลอดที่ 2 ไมเปลี่ยนแปลง  สารละลายทัง้สองนาจะเปนสารใด       
   (1)  หลอดที่ 1  BaCl2   หลอดที่ 2   SrCl2 
   (2)  หลอดที่ 1  NaCl    หลอดที่ 2   NaNO3 
   (3)  หลอดที่ 1  Li2SO4  หลอดที่ 2   KCl 
   (4)  หลอดที่ 1  SrCl2    หลอดที่ 2   LiNO3 
   (5)  หลอดที่ 1  BaCl2    หลอดที่ 2   Sr(NO3)2 

(ดานการคาดการณ) 
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24. สมบัติประการใดของโลหะแทรนซิชนัที่แตกตางจากโลหะหมู IA และ IIA      
   (1)  เปนตวันําไฟฟาที่ดี 
   (2)  ไมถูกออกซิไดซในอากาศ 
   (3)  มีคาอิเล็กโทรเนกาตวิิตตี่ํา   
   (4)  มีคาพลังงานไอออไนเซชันต่ํา 
   (5) มีเลขออกซิเดชันหลายคา 

(ดานการจําแนก) 
  
 
25. จากการศึกษาปฏิกิริยาของโมเลกุลของธาตุ 3 ชนิด (A  B  และ C) ซ่ึงอยูในสารละลาย โดยทั้ง
สามชนิดเปนธาตุเฮโลเจน (หมู VIIA) ไดผลการทดลองดังน้ี 
 

สารละลาย ผลการทดลองทําปฏิกิริยากับสารละลายตางๆ 
NaA NaB NaC 

A2 x x √ 
B2 √ x √ 
C2 x x x 

หมายเหตุ      √  หมายถึงเกิดปฏิกิริยา        x หมายถึงไมเกิดปฏิกิริยา 
 
ขอใดสรุปความสามารถในการทําปฏิกิริยาของโมเลกุลของธาตุทั้งสามไดถูกตองทีสุ่ด     

   (1)    A2  >  B2             

   (2)    C2  >  B2                   

   (3)    C2  >  A2 > B2             

   (4)    B2  > A2 > C2            

   (5)    A2  >  B2 > C2 
(ดานการสรุป) 
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26. สารประกอบซิลเวอรฟลูออไรด ซิลเวอรคลอไรด  ซิลเวอรโบรไมด ซิลเวอรไอโอไดด ไมละลาย
นํ้า  ดังน้ันถาเรานําสารละลายของหมู VIIA (เฮโลเจน) มาผสมกับสารละลาย AgNO3 จะสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงอยางไร                                    
 (1)  ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 (2)  เกิดแกสบางชนิดขึ้นในปฏิกิริยา 
 (3)  เกิดตะกอนของแข็งที่สังเกตเห็นไดชัดเจน 
 (4)  เกิดการเปลี่ยนแปลงแตไมสามารถสงัเกตเห็นได 

(5)  สารที่เกิดข้ึนใหมในปฏิกิริยาเปนสารในกลุมซลิเวอรเฮไลด 
                                                                                                        (ดานการคาดการณ) 

 
27. ผลการทดลองของไอออนของธาตุแทรนซิชันบางชนิดกับสารละลายตางๆ แสดงในตาราง 

                สารละลาย 
 
ไอออนของแทรนซิชัน 

NaOH NH3 KI NaCl 

Cu2+(สารละลายสีฟา) เกิดตะกอน 
สีฟา 

เกิดตะกอน 
สีนํ้าเงินเขม 

เกิดตะกอน 
สีเหลืองน้ําตาล 

ไมเปลี่ยนแปลง 

Ni2+(สารละลายสีเขียว) เกิดตะกอน 
สีเขียว 

เกิดสารละลาย 
สีนํ้าเงิน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

Co2+(สารละลายสีมวง) เกิดตะกอน 
สีนํ้าเงิน 

เกิดตะกอน 
สีเขียวเขม 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

Ag+(สารละลายใสไมมีสี) เกิดตะกอน 
สีนํ้าตาล 

ไมเปลี่ยนแปลง เกิดตะกอน 
สีเหลือง 

เกิดตะกอนสขีาว 

 
จากผลการทดลองสรุปสมบัติของธาตุแทรนซิชันไดอยางไร                            
   (1)  เกิดปฏิกิริยาไดยาก 
   (2)  สารประกอบโลหะของธาตุแทรนซิชันทุกชนิดมีสี 
   (3)  เกิดปฏิกิริยาไดดีกับสารละลายทีมี่สมบัติเปนเบสเทานั้น 
   (4)  สมบัตขิองธาตุแทรนซิชันสามารถทดสอบโดยการทําปฏิกิริยาเคม ี
   (5)  การทดสอบสมบัติของธาตุแทรนซิชันควรดูจากความสามารถในการละลาย 

 (ดานการสรุป) 
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28. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหธาตุแทรนซิชันชนิดเดียวกัน สามารถเกิดสารประกอบไดหลายชนิด 
   (1)  เปนสารประกอบที่มีสี 
   (2)  มีเลขออกซิเดชันหลายคา 
   (3)  เปนโลหะที่เกิดปฏิกริิยากับธาตุอ่ืนๆ ไดงาย 
   (4)  กลายเปนไอไดงาย ทําใหเกิดสารประกอบไดงาย                   
   (5)  ไมเสถยีรในธรรมชาติ จึงเกิดสารประกอบไดหลายชนิด  

(ดานการจําแนก) 
29. ปฏิกิริยาระหวางไอออนหมู VIIA (เฮไลด)  กับไอออนของโลหะหมู IA (แอลคาไล)                    
หมู IIA (แอลคาไลนเอิรท)  และไอออนของโลหะแทรนซิชัน ไดผลดังตาราง  

      ไอออนของ
โลหะ 
 
สารละลายเฮไลด 

Na+ 
(สารละลายใส 

ไมมีสี) 

Sr2+ 
(สารละลายใส 

ไมมีสี) 

Ag+ 
(สารละลายใส 

ไมมีสี) 

Ni2+ 
(สารละลาย 

สีเขียว) 

F- ไมเปลี่ยนแปลง 
 

เกิดตะกอน 
สีขาว 

เกิดตะกอน 
สีขาว 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

Cl- ไมเปลี่ยนแปลง 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

เกิดตะกอน 
สีขาว 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

Br- ไมเปลี่ยนแปลง 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

เกิดตะกอน 
สีเหลืองออน 

ไมเปลี่ยนแปลง 

I- ไมเปลี่ยนแปลง 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

เกิดตะกอน 
สีเหลือง 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

 
ขอใดสรุปไดถกูตอง                                                               
   (1)  สารประกอบซิลเวอรเฮไลดละลายน้ําได  
   (2)  ชนิดของเฮไลดไอออนสามารถทดสอบไดดวย  Ag+  
   (3)  ไอออนของโลหะแทรนซิชันทุกชนิดเกิดตะกอนกับสารละลายเฮไลด 
   (4)  ไอออนของโลหะหมูแอลคาไลและหมูแอลคาไลนเอิรททุกชนดิละลายไดดี 
         ในสารละลายเฮไลด 
   (5)  สมการไอออนิกที่เกิดขึ้นระหวางสารละลาย AgNO3 กับสารละลาย NaI  

         คือ  AgI (s)  →  Ag+ (aq) +  I-  (aq)                        
                                                                                                                    (ดานการสรุป) 
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30. ปฏิกิริยาของ Fe2+  และ Fe3+ กับสารละลายตางๆ เปนดังตาราง 
 

สารละลาย ไทโอไซยาเนตไอออน 
(SCN-) 

ไอโอไดดไอออน 
(I-) 

เปอรแมงกาเนต
ไอออน  (MnO4

-) 
 

ซิลเวอรไอออน 
(Ag+) 

Fe2+ 
 
 
 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง สารละลาย 
มีสีมวงเขม 

เกิดโลหะเงิน
เคลือบทีผ่นัง

ภาชนะ 

Fe3+ 
     

 
 
 
 

สารละลายมีสแีดง
เขม 

สารละลายม ี
สีนํ้าตาลเมื่อหยด 
นํ้าแปงลงไปเกิด 

สีมวงเขม 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

 

 จะมีวิธีทดสอบอยางไรวา ปฏิกิริยา  Fe3+  +  2I- → I2  + Fe2+   เกิดขึ้นจริง                                                
   (1)  เติมนํ้าแปงลงไปในปฏิกิริยาสารละลายไมเปลี่ยนแปลง 
   (2)  เติมไทโอไซยาเนตไอออนลงไป สารละลายมีสีแดงเขม 
   (3)  เติมเปอรแมงกาเนตไอออนลงไป สารละลายมีสีมวงเขม 
   (4)  เติมซิลเวอรไอออนลงไปในปฏิกิริยา ไมพบการเปลี่ยนแปลง 
   (5)  จากขอมูลที่ใหในตาราง ไมสามารถทดสอบปฏกิิริยาดังกลาวได 

(ดานการประยุกต) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
ผลคะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ผลคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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คะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรยีนตามหลักสตูรวชิาเคม ี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น (กลุมทดลอง 33 คน) 

คนที ่ เกรดเฉลี่ย คะแนนเต็ม 48 คะแนน 
คะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 

1 3.24 37 77.08 
2 2.96 19 39.58 
3 3.74 39 81.25 
4 3.27 32 66.67 
5 3.69 33 68.75 
6 3.17 14 29.17 
7 3.75 36 75.00 
8 3.21 26 54.17 
9 3.35 28 58.33 
10 3.00 18 37.50 
11 2.88 26 54.17 
12 3.69 37 77.08 
13 3.15 34 70.83 
14 3.14 32 66.67 
15 3.84 32 66.67 
16 3.07 29 60.42 
17 2.88 16 33.33 
18 3.53 34 70.83 
19 3.65 39 81.25 
20 2.87 29 60.42 
21 2.34 31 64.58 
22 3.12 30 62.50 
23 2.11 24 50.00 
24 2.75 29 60.42 
25 2.45 17 35.42 
26 2.31 17 35.42 
27 1.91 17 35.42 
28 2.77 33 68.75 
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คะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรยีนตามหลักสตูรวชิาเคม ี
ที่ใชการทดลองดวยเทคนคิไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น  (กลุมทดลอง 33 คน) 

คนที ่ เกรดเฉลี่ย คะแนนเต็ม 48 คะแนน 
คะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 

29 2.61 38 79.17 
30 2.49 25 52.08 
31 2.14 32 66.67 
32 2.38 26 54.17 
33 3.65 39 81.25 

 
คะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกต ิ

(กลุมควบคุม 32 คน) 

คนที ่ เกรดเฉลี่ย คะแนนเต็ม 48 คะแนน 
คะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 

1 3.05 23 47.92 
2 2.34 26 54.17 
3 3.10 19 39.58 
4 3.13 23 47.92 
5 3.14 25 52.08 
6 2.72 17 35.42 
7 2.72 20 41.67 
8 2.71 18 37.50 
9 3.51 12 60.42 
10 2.89 27 56.25 
11 2.95 25 52.08 
12 2.80 13 27.08 
13 2.39 14 29.17 
14 3.10 21 43.75 
15 2.30 13 27.08 
16 2.21 14 29.17 
17 2.38 23 47.92 
18 2.34 28 58.33 
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คะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกต ิ
(กลุมควบคุม 32 คน) 

คนที ่ เกรดเฉลี่ย คะแนนเต็ม 48 คะแนน 
คะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 

19 3.18 24 50.00 
20 3.21 30 62.50 
21 3.74 21 43.75 
22 2.91 24 50.00 
23 3.74 34 70.83 
24 3.13 12 25.00 
25 2.07 25 52.08 
26 2.02 27 56.25 
27 2.06 12 25.00 
28 2.30 23 47.92 
29 2.81 29 60.42 
30 1.99 22 45.83 
31 2.23 25 52.08 
32 2.21 8 16.67 
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คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมที่เรียนตามหลักสูตรวชิาเคมีทีใ่ชการทดลองดวย 
เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น (กลุมทดลอง)  ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    

คนที ่ คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห  30 คะแนน รอยละคะแนนพัฒนาการ 
กอนเรียน หลังเรียน 

1 18 24 50.00 
2 8 25 77.27 
3 21 27 66.67 
4 15 26 73.33 
5 20 25 50.00 
6 7 22 65.22 
7 13 22 52.94 
8 12 26 77.78 
9 8 25 77.27 
10 13 19 35.29 
11 15 22 46.67 
12 20 26 60.00 
13 11 25 73.68 
14 17 26 69.23 
15 14 26 75.00 
16 11 23 63.16 
17 9 26 80.95 
18 12 24 66.67 
19 14 29 93.75 
20 14 25 68.75 
21 10 25 75.00 
22 13 25 70.59 
23 13 22 52.94 
24 10 23 65.00 
25 7 24 73.91 
26 5 23 72.00 
27 9 23 66.67 
28 19 25 54.55 
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คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมที่เรียนตามหลักสูตรวชิาเคมีทีใ่ชการทดลองดวย 
เทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น (กลุมทดลอง) ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    

คนที ่ คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห 30 คะแนน รอยละคะแนนพัฒนาการ 
กอนเรียน หลังเรียน 

29 13 26 76.47 
30 12 26 77.78 
31 9 21 57.14 
32 14 22 50.00 
33 22 27 62.50 

 
คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ (กลุมควบคุม) 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    

คนที ่ คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห 30 คะแนน รอยละคะแนนพัฒนาการ 
กอนเรียน หลังเรียน 

1 14 19 31.25 
2 8 22 63.64 
3 7 23 69.57 
4 6 23 70.83 
5 10 20 50.00 
6 14 20 37.50 
7 15 17 13.33 
8 14 24 62.50 
9 12 19 38.89 
10 11 19 42.11 
11 12 23 61.11 
12 14 22 50.00 
13 13 13 0.00 
14 9 19 47.62 
15 9 20 52.38 
16 6 22 66.67 
17 5 21 64.00 
18 9 23 66.67 
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คะแนนทักษะการคิดวิเคราะหของกลุมผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ (กลุมควบคุม) 
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    

คนที ่ คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห รอยละคะแนนพัฒนาการ 
กอนเรียน หลังเรียน 

19 10 22 60.00 
20 11 19 42.11 
21 18 23 41.67 
22 14 21 43.75 
23 18 24 50.00 
24 13 24 64.71 
25 12 21 50.00 
26 5 20 60.00 
27 8 18 45.45 
28 13 21 47.06 
29 4 19 57.69 
30 8 21 59.09 
31 12 19 38.89 
32 11 10 -5.26 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ 
ผลการประเมนิเครื่องมือวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง   ความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตร และบทปฏบิัติการไมโครสเกล 

องคประกอบที่เสนอ คา IOC ของเรื่องที่ 
1 2 3 4 5 6 7 

1. เอกสารประกอบหลักสตูร        
   1.1 เน้ือหาเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   1.2 เน้ือหามีความตอเน่ืองกัน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   1.3 เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงคการทดลอง 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   1.4 การใชภาษาเขาใจงาย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2. ดานบทปฏิบัติการ        
   2.1 วัตถุประสงค        
      2.1.1 มีความชัดเจน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.1.2 ประเมินผลได 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   2.2 หลักการทฤษฎี        
      2.2.1 มีความชัดเจน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.2.2 เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.2.3 การใชภาษาเขาใจงาย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   2.3 อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคม ี        
      2.3.1 เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.3.2 ครอบคลุมการทดลอง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.3.3 เหมาะสมกับเรื่องที่ทําการทดลอง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   2.4 วิธีการทดลอง        
      2.4.1 เหมาะสมกับเวลาที่ใช 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.4.2 มีความยากงายพอเหมาะ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.4.3 กอใหเกิดความคดิรวบยอด 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      2.4.4 นักศึกษามีสวนรวมในการทดลอง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3. เอกสารรายงานผลและคําถามทายการทดลอง        
   3.1 เอกสารรายงานผลมีความเหมาะสม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   3.2 คําถามทายการทดลอง        
      3.2.1 คําถามสอดคลองกับการทดลอง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      3.2.2 คําถามสอดคลองกับวัตถุประสงค 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      3.2.3 คําถามสงเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
      3.2.4 ความสั้นยาวของคําถามเหมาะสม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
                                   ภาพรวม (เฉลี่ย) 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตาราง   คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 56 ขอ จาก
การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน ขอ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
  1   2   3   4 

1. ความรูความจํา 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 21 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 27 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 32 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 33 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 
 36 1.00 0.00 1.00 1.00 0.75 
2. ความเขาใจ 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 5 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 
 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน ขอ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
  1   2   3   4 

2. ความเขาใจ (ตอ) 29 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 31 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 34 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 
 38 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 46 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 47 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 49 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 51 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3. กระบวนการเสาะแสวงหา 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   ความรูทางวิทยาศาสตร 9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 10 1.00 1.00 -1.00 1.00 0.50 
 11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 30 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 
 35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 39 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 40 1.00 0.00 1.00 1.00 0.75 
 41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 52 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตาราง   (ตอ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน ขอ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
  1   2   3   4 

4. การนําความรูและกระบวนการ 37 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   ทางวิทยาศาสตรไปใช 44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 53 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 
 54 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

                                                                                      ภาพรวม (เฉลี่ย)         0.96                      
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ตาราง    คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห จํานวน 42 ขอจาก
การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ทักษะการคิดวิเคราะหดาน ขอ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
  1   2   3 

1. การจําแนก 1 1.00 1.00 1.00 1.00 
 8 1.00 1.00 1.00 1.00 
 9 1.00 1.00 1.00 1.00 
 26 1.00 1.00 1.00 1.00 
 28 1.00 1.00 1.00 1.00 
 31 1.00 1.00 1.00 1.00 
 32 1.00 1.00 1.00 1.00 
 39 1.00 1.00 1.00 1.00 
2. การจัดหมวดหมู 2 1.00 1.00 1.00 1.00 
 3 1.00 1.00 1.00 1.00 
 29 -1.00 1.00 1.00 0.33 
3. การสรุป 5 -1.00 1.00 1.00 0.33 
 6 0.00 1.00 1.00 0.67 
 13 1.00 1.00 1.00 1.00 
 14 1.00 1.00 1.00 1.00 
 17 1.00 1.00 1.00 1.00 
 19 1.00 1.00 1.00 1.00 
 21 1.00 1.00 1.00 1.00 
 22 1.00 1.00 1.00 1.00 
 23 1.00 1.00 1.00 1.00 
 27 1.00 1.00 1.00 1.00 
 33 1.00 1.00 1.00 1.00 
 36 1.00 1.00 1.00 1.00 
 40 1.00 1.00 1.00 1.00 
 41 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตาราง   (ตอ) 
 

ทักษะการคิดวิเคราะหดาน ขอ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
  1    2   3 

4. การประยุกต 7 1.00 1.00 1.00 1.00 
 11 1.00 1.00 1.00 1.00 
 18 1.00 1.00 1.00 1.00 
 20 1.00 1.00 1.00 1.00 
 37 1.00 1.00 1.00 1.00 
 42 1.00 0.00 1.00 0.67 
5. การคาดการณ 4 1.00 1.00 1.00 1.00 
 10 1.00 1.00 1.00 1.00 
 12 1.00 1.00 1.00 1.00 
 15 1.00 1.00 1.00 1.00 
 16 1.00 1.00 1.00 1.00 
 24 1.00 1.00 1.00 1.00 
 25 1.00 1.00 1.00 1.00 
 30 1.00 1.00 1.00 1.00 
 34 1.00 1.00 1.00 1.00 
 35 0.00 1.00 1.00 0.67 
 38 1.00 1.00 1.00 1.00 

                                      ภาพรวม (เฉลี่ย)                                         0.94                 
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ตาราง    ผลการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวน 56 ขอ 
 

ขอที่ ดัชนีความเทีย่งตรงตาม
เน้ือหา 

คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย หมายเหตุ 

1 1.00 0.18 0.87 คัดออก 
2 1.00 0.59 0.69 คัดเลือกไว 
3 1.00 -0.06 0.84 คัดออก 
4 1.00 0.71 0.61 คัดเลือกไว 
5 0.75 0.82 0.42 คัดเลือกไว 
6 1.00 -0.06 0.84 คัดออก 
7 1.00 0.47 0.73 คัดเลือกไว 
8 1.00 0.00 0.39 คัดออก 
9 1.00 0.24 0.27 คัดเลือกไว 
10 0.50 0.59 0.35 คัดเลือกไว 
11 1.00 1.00 0.71 คัดเลือกไว 
12 1.00 0.71 0.47 คัดเลือกไว 
13 1.00 0.18 0.55 คัดออก 
14 1.00 0.53 0.58 คัดเลือกไว 
15 1.00 0.53 0.48 คัดเลือกไว 
16 1.00 0.41 0.53 คัดเลือกไว 
17 1.00 0.47 0.47 คัดเลือกไว 
18 1.00 0.47 0.35 คัดเลือกไว 
19 1.00 0.53 0.65 คัดเลือกไว 
20 1.00 0.12 0.24 คัดออก 
21 1.00 0.35 0.39 คัดออก 
22 1.00 0.41 0.26 คัดเลือกไว 
23 1.00 0.71 0.65 คัดเลือกไว 
24 1.00 0.71 0.56 คัดเลือกไว 
25 1.00 0.53 0.45 คัดเลือกไว 
26 1.00 0.41 0.34 คัดเลือกไว 
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ตาราง   (ตอ) 
 

ขอที่ ดัชนีความเทีย่งตรงตาม
เน้ือหา 

คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย หมายเหตุ 

27 1.00 0.35 0.31 คัดเลือกไว 
28 1.00 0.29 0.32 คัดเลือกไว 

  29              1.00        0.53        0.53 คัดเลือกไว 
30 0.75 0.29 0.31 คัดออก 
31 1.00 0.53 0.39 คัดเลือกไว 
32 1.00 0.59 0.53 คัดเลือกไว 
33 0.75 0.41 0.32 คัดเลือกไว 
34 0.75 0.53 0.34 คัดเลือกไว 
35 1.00 0.59 0.39 คัดเลือกไว 
36 1.00 0.65 0.50 คัดเลือกไว 
37 1.00 0.76 0.45 คัดเลือกไว 
38 1.00 0.41 0.34 คัดเลือกไว 
39 0.75 0.47 0.27 คัดเลือกไว 
40 1.00 0.53 0.44 คัดเลือกไว 
41 1.00 0.82 0.50 คัดเลือกไว 
42 1.00 0.41 0.26 คัดเลือกไว 
43 1.00 0.41 0.37 คัดเลือกไว 
44 1.00 0.47 0.50 คัดเลือกไว 
45 1.00 0.53 0.32 คัดเลือกไว 
46 1.00 0.53 0.56 คัดเลือกไว 
47 1.00 0.41 0.37 คัดเลือกไว 
48 1.00 0.88 0.45 คัดเลือกไว 
49 1.00 0.65 0.32 คัดเลือกไว 
50 1.00 0.59 0.53 คัดเลือกไว 
51 0.75 0.65 0.56 คัดเลือกไว 
52 1.00 0.47 0.53 คัดเลือกไว 
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ตาราง   (ตอ) 
 

ขอที่ ดัชนีความเทีย่งตรงตาม
เน้ือหา 

คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย หมายเหตุ 

53 1.00 0.53 0.34 คัดเลือกไว 
54 1.00 0.47 0.58 คัดเลือกไว 
55 1.00 0.71 0.48 คัดเลือกไว 
56 1.00 0.47 0.47 คัดเลือกไว 
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ตาราง   ผลการวิเคราะหคณุภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห จํานวน 42 ขอ 
 

ขอที่ ดัชนีความเทีย่งตรง
ตามเนื้อหา 

คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย หมายเหตุ 

1 1.00 0.44 0.47 คัดเลือกไว 
2 1.00 0.24 0.62 คัดออก 
3 1.00 0.28 0.90 คัดเลือกไว 
4 1.00 0.36 0.73 คัดเลือกไว 
5 0.33 0.80 0.57 คัดเลือกไว 
6 0.67 0.64 0.61 คัดเลือกไว 
7 1.00 0.36 0.64 คัดเลือกไว 
8 1.00 0.60 0.72 คัดเลือกไว 
9 1.00 0.56 0.54 คัดเลือกไว 
10 1.00 0.40 0.42 คัดเลือกไว 
11 1.00 0.28 0.84 คัดเลือกไว 
12 1.00 0.64 0.40 คัดเลือกไว 
13 1.00 0.24 0.42 คัดออก 
14 1.00 0.60 0.51 คัดเลือกไว 
15 1.00 0.36 0.48 คัดเลือกไว 
16 1.00 0.40 0.33 คัดเลือกไว 
17 1.00 0.60 0.66 คัดเลือกไว 
18 1.00 0.36 0.56 คัดเลือกไว 
19 1.00 0.36 0.61 คัดเลือกไว 
20 1.00 0.48 0.49 คัดเลือกไว 
21 1.00 0.08 0.11 คัดออก 
22 1.00 0.08 0.48 คัดออก 
23 1.00 0.52 0.56 คัดเลือกไว 
24 1.00 0.12 0.29 คัดออก 
25 1.00 0.44 0.47 คัดเลือกไว 
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ตาราง   (ตอ) 
 

ขอที่ ดัชนีความเทีย่งตรง
ตามเนื้อหา 

คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย หมายเหตุ 

26 1.00 0.04 0.30 คัดออก 
27 1.00 -0.08 0.19 คัดออก 
28 1.00 0.36 0.86 คัดเลือกไว 
29 0.33 0.52 0.76 คัดเลือกไว 
30 1.00 0.36 0.28 คัดเลือกไว 
31 1.00 0.00 0.23 คัดออก 
32 1.00 0.64 0.74 คัดเลือกไว 
33 1.00 0.40 0.57 คัดเลือกไว 
34 1.00 0.00 0.06 คัดออก 
35 0.67 0.32 0.23 คัดเลือกไว 
36 1.00 0.12 0.30 คัดออก 
37 1.00 0.16 0.29 คัดเลือกไว 
38 1.00 0.04 0.37 คัดออก 
39 1.00 0.52 0.64 คัดเลือกไว 
40 1.00 0.32 0.37 คัดเลือกไว 
41 1.00 0.48 0.44 คัดเลือกไว 
42 0.67 0.32 0.41 คัดออก 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
รูปภาพขณะทําการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล 
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    ขณะทําการทดลอง 
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การทดลองเรื่อง เลขออกซิเดชัน 

     การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ 
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การทดลองเรื่อง เซลลกัลวานิก 

การทดลองเรื่อง เซลลความเขมขน 
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การทดลองเรื่อง การแยกสลายดวยไฟฟา 

การทดลองเรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมูหลัก 
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การทดลองเรื่อง ธาตุแทรนซิชัน 



 
 
 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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