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ระยะเวลาทาการวิจัย 19 พฤษภาคม 2559 – 19 พฤศจิกายน 2560 รวม 18 เดือน
โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนมากในประเทศไทยจะมีข้อจ่ากัดเกียวกับการสอนวิชาเคมีในส่วนของ
การทดลองให้กับนักเรียน เนืองจากมีจ่านวนนักเรียนต่อ ห้องเรียนมากเกินไป มีอุปกรณ์การทดลองอย่าง
จ่ากัดและอาจจะจัดการทดลองได้เพียง 2-3 กลุ่ม เท่านั้น ท่าให้ครูต้องสอนโดยการสาธิตการทดลองหรือ
โดยการอธิบายแทนการทดลอง ส่งผลให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการทดลองเคมี มีการพัฒนาทักษะ
การทดลองและทักษะวิทยาศาสตร์อืนๆ ได้ไม่เท่าทีควร การด่าเนินการของโครงการวิจัยนี้จึงเป็นส่วนหนึง
ในการช่วยลดข้อจ่ากัดข้างต้น กล่าวคือ งานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน จ่านวน
2 เรือง ได้แก่ สมดุลเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึงเป็นหัวข้อทีน่าสนใจหลายการทดลอง จากนั้น
ได้มีการย่อส่วนสารเคมีทีใช้ลงไปอย่างน้อย 12 – 16 เท่า โดยยังคงรายละเอียดของเนื้อหาในการทดลอง
เหมือนในการทดลองมาตรฐาน และประยุกต์ใช้อุปกรณ์การทดลองทีใช้งานได้ง่ายขึ้น เสียงต่อการแตกหรือ
ช่ารุดน้อยลง แต่ยังสามารถใช้งานซ้่าได้เหมือนอุปกรณ์มาตรฐาน โดยชุดการทดลองแบบย่อส่วน เรือง
สมดุลเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีต้นทุนของอุปกรณ์ทั้งหมดคิดเป็น 214 และ 263 บาท ซึง
ประหยัดกว่าอุปกรณ์ในชุดการทดลองมาตรฐานไม่น้อยกว่า 4 – 5 เท่า
จากการศึกษาผลจากการน่าชุดการทดลองเคมีทั้งสองเรืองไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปีที 5 โดยให้กลุ่มควบคุมเรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และกลุ่มทดลองเรียนด้วยชุด
การทดลองแบบย่ อ ส่ ว น พบว่ า นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองมี ค วามเข้ า ใจมโนมติ การ
ปรับเปลียนกลุ่มความเข้าใจมโนมติ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีไปในทางทีดีขึ้นเหมือนกัน จึงกล่าวได้
ว่า ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนทีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชุดการทดลองแบบมาตรฐาน
ผลการวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเป็นทางเลือกทีน่าสนใจใน
การเพิมประสบการณ์ภาคการทดลองเคมีให้นักเรียน และเป็นการเพิมสัดส่วนของนักเรียนทีได้สัมผัสการ
ทดลองโดยตรงมากขึ้น จากทีเคยเป็นเพียงผู้ สังเกตการณ์ทดลองทีครูสาธิต หรือจากท่าการทดลองกลุ่มละ
หลายคนมากเกินไป ทั้งนี้ ครูสามารถศึกษาคู่มือชุดการทดลองให้เข้าใจและผลิตชุดการทดลองย่อส่วน
เพิมเติมเองให้เพียงพอต่อจ่านวนนักเรียนได้ เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีสารเคมีอยู่จ่านวนหนึง แต่ยังขาด
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อุปกรณ์ในการทดลองเท่านั้น ดังนั้น การประยุกต์ใช้อุปกรณ์เหมือนในการทดลองย่อส่วนจะเป็นทางเลือก
หนึงทีท่าตามได้ไม่ยาก และมีวิธีการทดลองทีง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการเตรียมและในการทดลอง
นอกจากนี้ การทดลองแบบย่ อส่ ว นก็เป็นทางเลื อกทีเป็นไปตามหลักการของเคมีสี เขียว หรือ Green
Chemistry นันคือ การลดปริมาณสารเคมีทีใช้ในการทดลอง ใช้สารเคมีทีไม่อันตรายต่อตัวนักเรียนและต่อ
สิงแวดล้อม ลดปริมาณของเสียทีเกิดจากการทดลอง และใช้งานอุปกรณ์ซ้่าได้ ทั้งนี้หลังการใช้งานชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนเสร็จแล้วต้องล้างอุปกรณ์และท่าให้แห้งก่อนเก็บเข้ากล่องชุดการทดลองตามเดิม
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โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพือ (1) พัฒนาการทดลองเคมีแบบมาตรฐานควบคู่กับ
ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า จ่านวน 2 เรือง ได้แก่ สมดุลเคมี และการรบกวนสมดุลเคมี และ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของปฏิกิริยาทีมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ และ (2) ศึกษาผลจาก
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองทั้งสองเรืองส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 จ่านวน 4 ห้ อง โดย
ให้นักเรียนกลุ่มควบคุม เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและนักเรียนกลุ่มทดลองเรียนด้วยชุด
การทดลองเคมีแบบย่อส่วน เครืองมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบวัดความเข้าใจมโนมติ
แบบวินิ จ ฉัย สองล่ าดับ ขั้น (2) แบบสอบถามเจตคติ ต่ อการเรียนวิช าเคมี และ (3) แบบสั มภาษณ์ กึ ง
โครงสร้างเกียวกับการเปลียนแปลงมโนมติ
จากการพัฒนาชุดการทดลองเคมี พบว่า ชุดการทดลองแบบย่อส่วนสองเรืองมีเนื้อหา
และคุณภาพเทียบเท่ากับการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน แต่มีความคุ้มค่ากว่าในประเด็น (1) การใช้อุปกรณ์
ซึงมีต้นทุนต่ากว่าชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานไม่น้อยกว่า 4 – 5 เท่า โดยคงคุณสมบัติการสามารถใช้
ซ้่าได้เช่นชุดการทดลองมาตรฐาน (2) ใช้เวลาต่อหนึงการทดลองลดลงไปอย่างน้อย 1.5 – 3.0 เท่า และ
(3) ใช้ปริมาณสารละลายและสารเคมีลดลงประมาณ 12 – 16 เท่า โดยทียังสามารถสาธิตหรือแสดงผลการ
ทดลองได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการทดลองแบบมาตรฐาน และจากการจัดการเรียนรู้
ด้ว ยชุดทดลอง พบว่า แนวโน้ มของคะแนนความเข้ าใจมโนมติ กลุ่ มความเข้าใจมโนมติ เจตคติและ
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมี และการเปลียนแปลงมโนมติ ส่าหรับการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและ
ส่าหรับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนของทั้งสองเรืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นักเรียนในกลุ่ม
ควบคุมทีเรียนด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐานกับนักเรียนในกลุ่มทดลองทีเรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่ามีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติ เมือ
พิจารณากลุ่มความเข้าใจมโนมติของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการปรับเปลียนความเข้าใจมโนมติจากกลุ่ม
ความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (MU และ NU) ไปสู่กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง
สมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU และ PU) แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนทียัง อยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโน
มติต่า (PMU+MU+NU) และนักเรียนมีความคงทนของความเข้าใจมโมติในทุกมโนมติเช่นเดียวกัน โดย
นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจหรือระดับ เจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมี อยู่ในระดับ
“พึงพอใจ” ในทุกด้าน จากผลการวิจัยนี้จึงสามารถกล่ าวได้ว่ า ชุด ทดลองเคมีแบบย่อส่ ว นต้นทุนต่า
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พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนและสามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ
อย่างคงทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทดลองแบบมาตรฐาน
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Development of small-scale and low-cost chemistry experimental (SLCE)
kits to promote scientific conceptual understanding and conceptual
changes for high school students
Asst.Prof.Dr.Saksri Supasorn, Asst.Prof.Dr.Karntarat Wuttisela and
Dr.Suparb Tamuang
Standard experiment / small-scale experiment / low-cost experiment /
conceptual understanding / conceptual change

The objectives of this research project were to (1) develop two standard
scale chemistry experiments (SSCE) parallel with small-scale low-cost chemistry
experimental kits (SLCE) including ‘equilibrium and interruptions (EQ&I)’ and ‘rate of
chemical reaction for CO2 gas-generated reactions (GRXN)’ and (2) investigate effects of the
implementation of each SSCE and SLCE with four classrooms of Grade 11 students, in
which the controlled group learned by using the SSCE, while the experimental group
learned by using the SLCE. The data collecting tools for each of the two experiments
composed of (1) two-tier diagnostic conceptual test, (2) survey of students’ attitudes and
experiences toward learning chemistry, and (3) semi-structure interview form for students’
conceptual changes.
From the experimental development process, it indicated that both
developed SSCEs obtained some advantages over the SSCEs. These advantages included
(1) using low-cost equipment in a kit which is about 4 - 5 times lower than the SSCEs while
maintaining repeatability as in SSCEs, (2) decreasing time-consumption for experimental
activities by 1.5 – 3.0 times, and (3) decreasing chemical amount by 12.0 – 16.0 times.
These advantages still provided obvious experimental results as the SSCEs. From the
implementation study, it revealed that both chemistry experiments (EQ&I and GRXN) gave
the same trends of results for conceptual understanding scores, conceptual categories,
attitudes and experiences toward learning chemistry, and conceptual changes. The
students in the SLCE group obtained conceptual understanding score slightly different from
the students in the SSCE group with no significantly statistical difference. Both SSCE and
SLCE can promote students to move from the mis- and no conceptual understanding
(MU+NU) to the sound and partial conceptual understanding (SU+PU) categories. However,
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some students were still in the low conceptual (PMU+MU+NU) categories. Both students
in the SSCE and SLCE groups rated “satisfy” in the survey of attitudes and experiences
toward learning chemistry for all aspects. All the results supported that the developed
SLCEs (EQ&I and GRXN) can aid students to develop and retain their conceptual
understanding as effective as the parallel SSCEs (EQ&I and GRXN). In short, both developed
SLCEs have been proven that their effectiveness was equivalent to SSCEs.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ปัจจุบั นประเทศไทยก่าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึงประชาคม
อาเซี ย นมีวิ สั ย ทั ศน์ ร่ ว มกั น “เพื อสร้างประชาคมอาเซี ย นที มี ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น สู ง มี
กฎเกณฑ์กติกาทีชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ซึงหลายประเทศได้มีการเตรียมพร้อมโดยการ
สร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลียนแปลงทั้งทางด้าน
สั งคม การศึ กษา เศรษฐกิ จ การเมื อง เทคโนโลยี สิ งแวดล้ อ มต่างๆ และความเจริญ ก้าวหน้ าของ
นวัตกรรมวิทยาการต่างๆ มากมาย ซึงประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที
ส่าคัญยิงในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงการศึกษาเกียวกั บวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในระดับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพือเป็ น การสร้างรากฐานความรู้ ทักษะ และเจตคติทางวิท ยาศาสตร์ซึงเป็ น
สาขาวิชาทีเป็นพื้นฐานของสาขาวิชาทีสูงขึ้นให้กับเยาวชนของชาติได้อย่างเข้มแข็ง เพือส่งเสริมและ
เตรี ย มพร้ อ มให้ เ ยาวชนไทยสามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเป็ น บั ณ ฑิ ต ที มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การวิจัยเกียวกับวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจึงจัดเป็นส่วนหนึงของการพัฒนาทียังยืน
และเป็นการวางรากฐานวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เคมีเป็นหนึงในวิชา
พื้ น ฐานที จ่ าเป็ น ต่อ การเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ทุ ก สาขา (Ware, 2001) ทั้ งวิท ยาศาสตร์บ ริสุ ท ธิ์ (เช่ น
ชีววิทยา ฟิสิกส์ และชีวเคมี) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เช่น แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์) ดังนั้น นักเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ จึงต้องเรียนวิชา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวิชาเคมีอยู่ในในสาระที 3 สารและสมบัติของสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนลือค่าหาญ วารินช่าราบ
โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความช่วยเหลือและค่าแนะน่าในการจัดการ
เรียนรู้เพือพัฒ นานักเรียนในหลายๆ ด้าน ท่าให้ได้รับทราบถึงปัญ หาของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์หลายประการ นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ยังมีหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา ซึงผู้วิจัยได้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ทีปรึกษาในการท่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาซึงเน้นการวิจัย
เกียวกับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
จากการแลกเปลียนประสบการณ์กับนักศึกษาทีท่าวิจัย ท่าให้เข้าใจสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชา
เคมีในระดับมัธยมศึกษาชัดเจนมากยิงขึ้น โดยสามารถแบ่งปัญหาออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1) นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการท่าการทดลองเคมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิงการทดลองเคมีแบบสื บ เสาะ ซึงมีส าเหตุมากจากโรงเรียนขนาดเล็ กขาดอุป กรณ์ ในการทดลอง
ส่ าหรั บ โรงเรีย นขนาดใหญ่ จ ะเน้ น การสอนภาคบรรยายเพื อให้ นั กเรีย นสอบเข้ าเรียนต่ อในระดั บ
มหาวิทยาลัยได้ ส่งผลให้นักเรียนขาดประสบการณ์ด้านปฏิบัติการหรือด้านการทดลอง ส่งผลให้ขาด
โอกาสในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิงทักษะขั้นบูรณาการ
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2) จ่านวนอุปกรณ์ในการทดลองไม่เพียงพอกับจ่านวนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนส่วน
ใหญ่มีโอกาสได้ทดลองด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ไม่ได้สัมผัสการทดลองโดยตรงด้วยตนเอง หรืออาจจะ
เป็นการเรียนจากการสาธิตการทดลองของครูแทน
3) ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นปฏิบัติการแบบดั้งเดิม (traditional experiment) เน้น
ให้นักเรียนท่าตามวิธีการทดลองอย่างเคร่งคัดเพือประหยัดเวลาในการทดลอง
4) ปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังขาดการเชือมโยงมโนมติส่าคัญ ซึงมโนมติวิทยาศาสตร์ใน
วิ ช าเคมี จ่ า นวนมากเกี ยวข้ อ งกั บ เรื องของนามธรรมที มองไม่ เห็ น และสั ม ผั ส ไม่ ได้ (intangible
concept) อาจส่งผลให้นักเรียนมีมโนมติวิทยาศาสตร์คลาดเคลือนได้
ข้อจ่ากัดทีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับประสบการณ์ด้านปฏิบัติการหรือด้าน
การทดลองค่อนข้างน้อยอันเนืองมาจากการมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการทดลองหรือการเตรียมการ
ทดลองส่าหรับนักเรียนต้องใช้เวลาค่อนข้างมากและยุ่งยากมากเกินไป ท่าให้นักเรียนจ่านวนมากมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับต่า เมือนักเรียนเหล่านี้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็อาจจะประสบปัญหา
เกี ยวกั บ การทดลองไม่ ได้ ห รื อ ท่ า ได้ ช้ า และไม่ ถู ก ต้ อ ง โดยปั ญ หาเกี ยวกั บ ทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้น บูรณาการสามารถสรุปเป็นรายทักษะ (Singer, Hilton & Schweingruber, 2006;
ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2554) ได้ดังนี้
1) การตั้งสมมติฐาน (hypothesizing) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในทักษะนี้
ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนส่วนใหญ่ยังตั้งสมมติฐานการทดลองทีไม่ได้ระบุทิศทางทีชัดเจน เช่น
“พื้นทีผิวของสารมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของเปลือกไข่กับกรด” โดยทีไม่มีการระบุความชัดเจน
ว่ามีผลท่าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นหรือลดลง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ บาง
ท่านยั งไม่มี ความชัดเจนในการตั้งสมมติฐานทีชัด เจนมากนัก ท่ าให้ ไม่ส ามารถให้ ข้อเสนอแนะแก่
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
2) การนิ ย ามเชิงปฏิ บัติการ (defining variables operationally) จะสั งเกตได้ว่า
ทักษะนี้มักจะถูกมองข้ามไปในงานวิจัยเกียวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
ในกิจกรรมไม่ได้เน้ นให้ นักเรียนได้ฝึกทักษะนี้เท่าทีควร ทั้งนี้เป็นเพราะครูเองยังไม่เข้าใจชัดเจนว่า
นิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไร ท่าให้ทั้งครูและนักเรียนจ่านวนมากเข้าใจผิดคิดว่านิยามเชิงปฏิบัติการก็
คือ นิ ย ามศัพ ท์ วิท ยาศาสตร์ นั นเอง บ่ อ ยครั้งนั ก เรี ย นจึ งมั ก จะให้ นิ ย ามเชิ งปฏิ บั ติ ก ารของค่าศั พ ท์
วิทยาศาสตร์ทีเข้าใจกันดีอยู่แล้ว เช่น ความหนาแน่น อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และพื้นทีผิว เป็นต้น
โดยทีมองข้ามหลักการส่าคัญของการให้นิยามเชิงปฏิบัติการทีว่า “นิยามเชิงปฏิบัติการเป็นการอธิบาย
ความหมายของศัพท์เฉพาะของการทดลองนั้น และมุ่งเน้นทีจะอธิบายวิธีการวัด/ประเมินค่า พร้อมทั้ง
บอกหน่วยวัดของสิงนั้น”
3) การระบุ แ ละควบคุ ม ตั ว แปร (identifying variables) ทั ก ษะนี้ เป็ น ทั ก ษะที
สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐาน ถ้านักเรียนคนใดสามารถตั้งสมมติฐานได้ ก็มักจะระบุตัวแปรได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีความสามารถในการระบุตัวแปรอยู่ในระดับดี แต่อาจจะมีการระบุตัว
แปรควบคุมไม่ครบถ้วน
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4) การทดลอง (experimenting) เนืองจากนักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงมือท่าการ
ทดลองจริงเท่าใดนัก ท่าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะนี้อยู่ ในระดับพอใช้ถึงระดับต่า ซึงหมายรวมถึง
ทักษะย่อยคือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง การใช้เครืองมือวิทยาศาสตร์ และการ
บันทึกผลการทดลอง สิงเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ นักเรียนไม่มันใจในการทดลอง รวมทั้งขาดทักษะการ
ประยุกต์ใช้เครืองมือเพือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
5 ) ก า ร ตี ค ว า ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ล ง ข้ อ ส รุ ป ( interpreting data and drawing
conclusion) บ่ อยครั้งทีนักเรียนได้พัฒ นาและส่งเสริมทักษะนี้จากการวิเคราะห์ ผลการทดลองทีมี
ข้อมูลให้แล้ว (แลบแห้ง) ท่าให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะนี้บ้าง อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองที
ก่าหนดให้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างตรงตามทฤษฎีแบบไม่มีข้อโต้แย้ง ซึงง่ายต่อการตีความข้อมูลและลง
ข้อสรุป ในทางตรงกันข้าม เมือนักเรียนได้มีโอกาสท่าการทดลองเองและได้ผลการทดลองทีแตกต่าง
หรือแปลกออกจากทฤษฎีไปบ้างเล็กน้อย นักเรียนอาจจะไม่สามารถสรุปผลการทดลองได้เอง หรือ
สรุปผลการทดลองตามทฤษฎี โดยไม่สนใจผลการทดลองจริง และอาจจะโทษว่าเป็นความผิดพลาด
ของผู้ทดลองเองเพียงอย่างเดียว เป็นต้น
ซึงสถานการณ์ ข้างต้นก็ส อดคล้องกับรายงานข่ าวของประชาชาติธุ รกิจออนไลน์ (2557) ที
กล่ า วว่ า เราอาจต้ อ งยอมรั บ ความจริ งอย่ างหนึ งว่ า สาเหตุ ที ท่ า ให้ ป ระเทศไทยขาดนั ก วิ จั ย ด้ า น
วิท ยาศาสตร์ มาจากการทีนั กเรี ย นไม่ ได้ รับ ประสบการณ์ ก ารทดลองวิท ยาศาสตร์ โดยเฉพาะชั้ น
มัธยมศึกษาทีถือเป็นช่วงวัยของการตัดสินใจเลือกเส้นทางสายอาชีพในระดับอุดมศึกษาทั้งนั้นเพราะ
โรงเรียนบางแห่ งยังขาดการทดลอง ด้วยข้อจ่ากัดเรืองของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครืองแก้ว และ
สารเคมีทีมีค่าใช้จ่ายสูง และหากเวลาในการเรียนไม่พอ นักเรียนต้องเจอกับ "แลบแห้ง" หรือการเรียน
ผ่านสไลด์กับวิดีโอ
ข้อจ่ากัดข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยทีท่าให้นักเรียนไทยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านความรู้
วิท ยาศาสตร์ ห รื อ ความรู้ เกี ยวกั บ เนื้ อ หาวิ ท ยาศาสตร์ (knowledge of science: KOS) และด้ า น
ความรู้เกียวกับวิทยาศาสตร์หรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (knowledge about science:
KAS) ด้อยกว่านักเรียนในชาติอืนๆ ในประชาคมอาเซียน ซึงจะเห็นได้จากการทีนักเรียนไทยมีคะแนน
จากการวัดและประเมินผลในระดับนานาชาติต่ากว่าหลายๆ ประเทศในเขตประชาคมอาเซียนและใน
ทวีปอืนๆ อีกด้วย เช่น โครงการศึกษาส่ารวจความรู้และทักษะของนักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึงเป็นวัย
จบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ หรื อ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ ง
เป็นการประเมินเกียวกับการรู้วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ซึงจากผลการประเมินหลายปีที
ผ่านมา พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนการรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพื้นฐาน (ระดับ 2 จากทั้งหมด 6
ระดับ) โดยมีคะแนนอยู่ระหว่างล่าดับที 44-47 จากทั้งหมด 57 ประเทศ (สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดช
ศรี และ อัมพลิกา ประโมจนีย์, 2550)
ผู้วิจัยลงความเห็นว่าควรพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเพือเสริมความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยใช้ชือว่า “ชุด
การทดลองเคมี แบบย่ อส่ ว นต้น ทุ นต่ า” (Small-Scale and Low-cost Chemistry Experiments:
SLCE) ทั้งนี้จ่าเป็นต้องมีการพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (Standard-Scale Chemistry
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Experiments: SSCE) ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงพัฒ นาให้ เป็น ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า
(SLCE) โดยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ต้องมีคุณลักษณะส่าคัญ ดังต่อไปนี้
1) ใช้วิธีการสืบ เสาะทางวิทยาศาสตร์ทีหลากหลาย และเหมาะกับพัฒ นาการของ
ผู้เรียน เพือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการทดลอง สร้างค่าอธิบาย และขยายแนวคิด
จากการทดลองได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒ นาทั้งด้านมโนมติวิทยาศาสตร์
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ซึงเป็นกระบวนการทีจะท่าให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองต่อไป
2) เน้ น ให้ เป็ น ชุดการทดลองแบบย่อส่ ว นต้นทุ นต่า (small-scale and low-cost
experiments) เพือประหยัดทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการทดลอง โดยเป็นการประยุกต์ใช้สารเคมีทีนักเรียน
คุ้นเคยและใช้อุปกรณ์ขนาดย่อส่วนทีหาได้ง่ายและราคาไม่แพง
3) เน้นให้เป็นชุดการทดลองทีสอดแทรกความเป็นเคมีรักษ์สิงแวดล้อม หรือ Green
chemistry ลงไปในการทดลองเพือลดปริมาณสารทีใช้ในการทดลอง ลดปริมาณของเสีย (waste) ที
เกิดจากการทดลอง และประหยัดเวลาในการทดลอง นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมเกียวกับ
Green chemistry ให้กับนักเรียนได้อีกด้วย
4) มีจ่านวนชุดทดลองทีเพียงพอต่อจ่านวนของนักเรียนเพือเพิมโอกาสหรืออัตราใน
การได้ สั ม ผั ส และท่ า การทดลองด้ ว ยตนเองให้ ม ากขึ้ น เพื อให้ ผ ลการเรี ย นรู้ จ ากการทดลองมี
ประสิทธิภาพ และท่าให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีไปในทางบวกมากขึ้น
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ยั ง ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื อร่วมจัดตั้งโครงการสนั บสนุน การจัดตั้งห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรี ย นโดยการก่ ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย (โครงการ วมว.) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ณ
โรงเรีย นลื อค่าหาญ วาริน ช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเริมโครงการในปีงบประมาณ 2558
ดังนั้น การวิจัยเกียวกับการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเพือเสริมมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโน
มติส่ าหรับ นั กเรี ย นระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายจึงเป็ น เรืองจ่าเป็ น ทั้ งนี้ เพื อเป็น แนวทางในการ
พัฒนาการทดลองแบบย่อส่วนในเรืองอืนหรือวิชาอืนๆ ต่อไป
จะเห็นได้ว่า โครงการวิจัยนี้มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยังยืน โดยสอดคล้องในด้านของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบั น ทางสั งคม และยั งมี ความสอดคล้ อ งกับ นโยบายรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร
ประจ่าปี งบประมาณ 2558 ด้านนโยบายเฉพาะในนโยบายที 1 ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย น และการด่ า รงความต่ อ เนื องภายหลั งการก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดย
โครงการวิจัยนี้จัดเป็นส่วนหนึงในการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ การคิดขั้นสูง ทักษะวิทยาศาสตร์ และเจต
คติตอ่ วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มาตรฐานในระดับนานาชาตินันเอง
1.2 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย
มโนมติในวิชาเคมีจ่านวนมากเกียวข้องกับเรืองของนามธรรม (abstraction) ทีมองไม่เห็ น
และสัมผัสไม่ได้ (intangible) ในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ ท่าให้นักเรียนจ่านวนมากสร้าง
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เมนทอลโมเดลหรือแบบจ่าลองความเข้าใจ (mental model) ทีคลาดเคลือนจากความความเห็นร่วม
ทางวิ ท ยาศาสตร์ (scientific consensus) ซึ งเมนทอลโมเดลเป็ น ส่ ว นส่ าคั ญ ในการสร้า งมโนมติ
ทางการเรียนของนักเรียน (Glynn & Duit, 1995) และมีบทบาทอย่างมากในการท่าความเข้าใจมโน
มติทางเคมีในระดับโมเลกุล ทั้ งนี้เพราะเนื้อหาและหลักการในวิชาเคมีจ่านวนมากเกียวข้องกับการ
แสดงผลในระดับ โมเลกุลหรือระดับจุล ภาคซึงเป็นเป็นสิ งทีไม่สามารถเข้าถึงได้จากระบบการรับ รู้
โดยตรง (Briggs & Bodner, 2005) ซึงการปรับแก้มโนมติทีคลาดเคลือนของนักเรียนเป็นเรืองยาก
โดยการให้นักเรียนท่าการทดลองและสังเกตผลการทดลองทางกายภาพอาจจะไม่เพียงพอในการท่าให้
นักเรียนปรับแก้มโนมติทีคลาดเคลือนได้ (Taber, 2002; Vosniadou, 2002) เพราะเมนทอลโมเดล
ของนั กเรีย นยังมีทีว่างให้ กับ มโนมติทีคลาดเคลือนอยู่เสมอ (Mulford & Robinson, 2002) ดังนั้ น
การให้ นั ก เรี ย นท่ า การทดลองและสั ง เกตผลการทดลองทางกายภาพ เสริ ม กั บ การเรี ย นรู้ ผ่ า น
ภาพเคลือนไหวทีเกียวข้องน่าจะสามารถท่าให้นักเรียนปรับแก้เมนทอลโมเดลทีคลาดเคลือน น่าไปสู่
การมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ทีถูกต้องมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Glynn & Duit, 1995; Kozma
& Russell, 1997; Yang, Andre & Greenbowe, 2003) โดยผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
ดังแสดงในภาพที 1.1
ความเข้าใมโน
มติก่อนเรียน

กิจกรรการ
เรียนรู้แบบ
สืบเสาะ

การทดลองเคมี
แบบย่อส่วน
หรือแบบปกติ

การปรับเปลียน
ความเข้าใจ
มโนมติ

ความเข้าใมโน
มติหลังเรียน

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเกียวกับการศึกษามโนมติของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน
ด้วยกิจกรรการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการทดลองการทดลองเคมีแบบย่อส่วนหรือแบบปกติ
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1.3.1) เพือพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ควบคู่กับชุดการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน เพื อเสริมความเข้าใจมโนมติวิท ยาศาสตร์ส่ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่านวน 2 ชุด ชุดละ 3-4 การทดลองย่อย ให้มีประสิทธิภาพ
1.3.2) เพือเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน หลังเรียน และความคงทน
หลังเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งกรณีภายในกลุ่มทดลองที
เรียนด้วยชุดการทดลองเคมี แบบย่อส่วนต้นทุนต่า และภายในกลุ่มควบคุมทีเรียนด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบมาตรฐาน
1.3.3) เพือเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มทดลองทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า กับกลุ่ม ควบคุมทีเรียนด้วย
ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
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1.3.4) เพือศึกษาการเปลียนแปลงของกลุ่มความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน ระหว่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลองทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่า กับกลุ่มควบคุมทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
1.3.5) เพือเปรียบเทีย บการปรับแก้ห รือเปลี ยนแปลงความเข้าใจมโนมติระหว่างนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม ทดลองทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า กับกลุ่ม
ควบคุมทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
1.4 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการออกแบบและพัฒนาการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า
ในครั้งนี้เป็นการพิจารณาเนื้อหาทีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ เรือง สมดุลเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1.4.2 ขอบเขตด้านการทดลอง การวิจัยนี้มีการออกแบบการทดลองแบบมาตรฐานจากนั้นจึง
ย่อส่วนเพือพัฒนาเป็นการทดลองแบบย่อส่วนโดยมีการย่อขนาดปริมาณของสารทีใช้ลงอย่างน้อย 10
– 16 เท่ า โดยยั งคงรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาในการทดลองเหมื อ นในการทดลองมาตรฐาน และ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์การทดลองทีใช้งานได้ง่ายขึ้น เสียงต่อการแตกหรือช่ารุดน้อยลง แต่ยังสามารถใช้
งานซ้่าได้เหมือนอุปกรณ์มาตรฐาน
1.4.3 ขอบเขตด้ า นกลุ่ ม เป้ า หมาย ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า และใช้ในเป็นเครืองมือ
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติและการปรับแก้มโนมติของนักเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองเรียน
ด้วยการทดลองแบบย่อส่วนและกลุ่มควบคุมเรียนด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐาน
1.4.4 ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เพือ
เปรียบเทียบทั้งกรณีภายในกลุ่มการทดลองทีเรียนด้วยการทดลองแบบย่อส่วนและภายในกลุ่มควบคุม
ทีเรียนด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
1.4.5 ขอบเขตด้านเวลา เวลาทีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ประโยชน์ต่อองค์กร
1) คณะวิทยาศาสตร์มี ชุด การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ทีมีราคาต่ากว่าชุดการ
ทดลองแบบมาตรฐาน แต่ยังคงประสิทธิภาพในการสอนหลักการและองค์ความรู้ทางเคมีเทียบเท่าชุด
การทดลองแบบมาตรฐาน สะดวกต่ อการจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื อท่าการทดลอง และมีขั้นตอนการ
ทดลองทีเข้าใจง่าย เคลือนย้ายได้สะดวก และสามารถผลิตได้เพียงพอต่อจ่านวนของนั กเรียนในแต่ละ
ห้องเรียน เพือเพิมอัตราส่วนการได้ท่าการทดลองของนักเรียนให้มากขึ้น
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2) คณะวิทยาศาสตร์ มี ต้น แบบเพื อเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาชุด การทดลองเคมีแ บบ
ย่อส่วนต้นทุนต่าอืนๆ และเพือการบริการวิชาการแก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที
บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
1.5.2 ประโยชน์ต่อผู้เรียน
1) นักเรียนห้องกลุ่มตัวอย่างมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์เกียวกับ ชุดการทดลองเคมีถูกต้อง
และเป็นพื้นฐานในการท่าความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องต่อไป
2) นั กเรี ย นกลุ่ ม ตัวอย่ างมีเจตคติต่อวิช าเคมีไปในทางบวกและเกิดแรงจูงใจในการท่ า
โครงงานวิทยาศาสตร์ซึงเป็นการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบอิสระต่อไป
1.5.3 ประโยชน์อื่นๆ
1) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้ท่างานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ทีเกียวเนื องกับการพัฒนาและการใช้ ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ในการ
เสริม ความเข้าใจมโนมติ ทางวิทยาศาสตร์ และทั กษะกระบวนทางวิท ยาศาสตร์ของนั กเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2) ทราบมโนมติทีคลาดเคลือนของนักเรียนเกียวกับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุน
ต่าของนั กเรีย นและใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ วนต้นทุนต่า อืนๆ ทีมี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้าใจมโนมติของนักเรียนต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าควบคู่กับการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐานส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การทดลองเคมีแบบย่อส่วน
การปฏิบั ติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) คือ วิธีการเรียนรู้
เคมีที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้การทดลองทางเคมีเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย โดย
อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีราคา
ถูกเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลองเคมีทั่วไป อีกทั้งยังสามารถน่าวัสดุขนาดเล็กอื่นๆ
ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ่าวันมาดัดแปลงใช้ได้ด้วย ที่ผ่านมาการทดลองแบบนี้ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดับนานาชาติ และมีการน่าไปใช้กับโรงเรียนในหลายประเทศ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่
ต้องการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้สามารถลดข้อจ่ากัด
ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ราคาแพงและสารเคมีในปริมาณมาก ค่าใช้จ่ายในการจัดการกับ
ของเสียที่เกิดจากการทดลอง และลดเวลาในการท่าปฏิบัติการนั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นการทดลองเคมี
อย่างปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยลดภาระให้ครูในการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีอีกด้วย (สมาคมเคมี
แห่งประเทศไทย, 2558)
การทดลองเคมีย่อส่ วน คือ การลดปริมาณการใช้สารเคมีให้ อยู่ในระดับที่น้อยมากในการ
ทดลองแต่ ยั ง ให้ ผ ลการทดลองที่ ดี เรี ย กว่ า microscale หรื อ small scale chemistry ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะ โดยใช้สารเคมีในปริมาณน้อย แต่
ยังคงมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงและแม่นย่าสามารถลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ได้ถึง 80-90% (Kelly
and Finlayson, 2002)
พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ (2546) กล่าวไว้ว่า เคมีย่อส่วนเป็นเรื่องใหม่ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้เห็นและสัมผัส ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถน่าผู้เรียนเข้าสู่ก ารทดลองทางเคมี ช่วย
ให้ การเรีย นการสอนเคมีน่ าสนใจ เข้าใจลึกซึ้ง มีความรู้ ใฝ่ เรียน และส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งประหยัดและปลอดภัย โดยมีรูปแบบหลักๆ คือ
1) ใช้สารเคมีน้อยลงถึง 1 ใน 1000 ของปริมาณที่ใช้กันในปฏิบัติการเคมีทั่วไป
2) เปลี่ยนจากการใช้เครื่องแก้วมาเป็นอุปกรณ์ที่ท่าด้วยพลาสติก
3) เป็นการสังเกตเปรียบเทียบตัวอย่างต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และท่าได้ทั้งสาม
เฟส คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
Singh, Szanfran and Pike (1999) กล่าวไว้ว่า Michroscale chemistry เป็นปฏิบัติการที่
เป็ น มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อม ป้ องกัน การเกิดมลภาวะผ่ านกระบวนการใช้เครื่องแก้วขนาดเล็ กและลด
ปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งง่ายต่อการจัดการแต่ยังสามารถอธิบายหลักการทางเคมีได้
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การทดลองแบบไมโครสเกล (Microscale laboratory บางครั้งอาจเรียกว่า การทดลองแบบ
ย่อส่วน (Small-scale experiment) คือการท่าการทดลองให้มีขนาดเล็กลงจากการทดลองในระบบ
เก่า โดยการทดลองแบบเก่าจะใช้สารปริมาณมาก ใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่แต่เทคนิคไมโครสเกลจะใช้
สารปริมาณน้ อยและมีการดัดแปลงอุปกรณ์ ที่ใช้ให้ เหมาะสมท่ าให้ ล ดค่าใช้จ่ายส่ าหรับสารเคมีล ง
ได้มาก ลดอันตรายมีความปลอดภัยส่าหรับครู-อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษามากขึ้น โดยการทดลอง
แบบย่อส่วนมีข้อดี (พิทักษ์ อยู่ม,ี 2544) ดังนี้
1) ประหยั ดค่าใช้จ่าย (Cost) เคมีย่อส่ว นสามารถท่าให้ ค่าใช้จ่ายส่าหรับสารเคมีและวัส ดุ
อุปกรณ์รวมทั้งสารต่าง ๆ ที่ใช้ท่าความสะอาดหลังการทดลอง เช่น น้่าที่ใช้ล้างเครื่องแก้ว กระดาษ
ช่าระส่าหรับเช็ดอุปกรณ์ลดลง และยังมีผลท่าให้สามารถใช้สารเคมีในการทดลองได้หลายชนิด
2) มีความปลอดภัย (Safety) เนื่องจากมีการใช้สารเคมีปริมาณน้อย จึงลดโอกาสการเกิดไฟ
ไหม้ ระเบิ ดและการบาดเจ็ บ รุน แรงได้ และลดการเกิดมลภาวะที่มีต่อสิ่ งแวดล้ อม เมื่อใช้ส ารเคมี
ปริมาณน้อย ของเสียจึงเกิดขึ้นน้อย
3) ประหยั ด เวลา (Quickly) ท่ าให้ ป ระหยั ด เวลาทั้ งในขั้น การเตรีย มสาร เตรีย มอุ ป กรณ์
ขั้นตอนการทดลอง และการท่าความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
ส่าหรับนั กการศึกษาในประเทศไทยก็ได้มีการพัฒ นาและวิจัยเกี่ยวกับการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนเช่นกัน โดยจะขอยกตัวอย่างบางกรณี ดังนี้
สุชาดา ไชยสวัสดิ์ และคณะ (สุ ชาดา ไชยสวัสดิ์ และคณะ, 2547; สุชาดา ไชยสวัสดิ์ และ
คณะ, 2550) พั ฒ นาวิธีการวิเคราะห์ ห าค่า COD โดยวิธีย่อส่ วนโดยพัฒ นาต่อจากวิธีการวิเคราะห์
COD โดยวิธี closed reflux, colorimetric method ซึ่งเป็นวิธีการตามมาตรฐาน แต่ลดขนาดของ
น้่ายาและตัวอย่างลง 5 เท่า ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์หาค่า COD โดยวิธี ย่อส่วนที่พัฒนาขึ้นได้
ค่าสารละลายมาตรฐาน KHP, spike และน้่าทิ้งชนิดต่างๆ เป็น 504.4-548.5 mg/L, 720.2-843.6
mg/L และ 445.0-424.2 mg/L ตามล่าดับ ในขณะที่การศึกษาในน้่าทิ้งชนิดต่างๆของวิธีมาตรฐาน
closed reflux และวิธีย่อส่วนที่พัฒ นาขึ้นนั้น เมื่อน่ามาหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation
coefficient, r) พบว่ามีค่า 0.84 และเมื่อน่ามาทดสอบทางสถิติโดยหาค่า pair t-test พบว่าค่าที่ได้
จากทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ (p < 0.01) ซึ่งการวิเคราะห์หาค่า COD โดยวิธี
ย่ อ ส่ ว นที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน่ ามาใช้ วิ เคราะห์ ห าค่ า COD ในน้่ า ทิ้ ง ชนิ ด ต่ า งๆ ใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้รวมถึงลดปริมาณของเสี ย
อันตรายในห้องปฏิบัติการลงได้อีกทางหนึ่ง
เยี่ ย มศิ ริ มณี พิ ศ มั ย (2550) ได้ ท่ า ศึ ก ษาเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช้ บ ท
ปฏิบัติการเคมีแบบที่ใช้โดยทั่วไปกับบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วน โดยใช้บทปฏิบัติการการทดลองที่จัดท่าขึ้นเป็นไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วิชาปฏิบัติการเคมี 2 จ่านวน 5 บทปฏิบัติการและแบบที่ผู้วิจัยคิดค้น/ออกแบบขึ้นมา จ่านวน
5 บทปฏิบัติการ โดยกลุ่มทดลองที่ใช้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาปฏิบัติการเคมี2 ใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จั น ทรเกษม จ่านวน 40 คน จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้บ ท
ปฏิบัติการแบบย่อส่ วน มีเจตคติที่ดีต่อปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเป็นส่วนใหญ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนของนักศึกษาก่อนและหลั งการใช้บทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน และบทปฏิบัติการเคมีที่ใช้
โดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญที่ระดับ 0.01
สาลินี อาจารีย์ และคณะ (Acharry, Tambunchong & Wongrattana, 2009) ได้พัฒนาบท
ปฏิบัติการไมโครสเกลเรื่องเคมีไฟฟ้า ประกอบด้วย 4 บทเรียน คือ ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์กัลวานิก
เซลล์ความเข้มข้น และการแยกสลายสารละลายด้วยไฟฟ้า โดยการทดลองไมโครสเกลเป็นการทดลอง
ที่ใช้สารเคมีในปริมาณน้อยมาก จุดเด่นของการทดลองไมโครสเกล คือ มีความปลอดภัย ลดปริมาณ
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ลดปริมาณสารตกค้างหลังการทดลอง และท่าให้เวลาที่ใช้ในการทดลอง
น้ อ ยลง หลั ง จากน่ า บทปฏิ บั ติ ก ารไมโครสเกลที่ พั ฒ นาขึ้ น มาทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ชั้น ปี ที่ 3 (ป.วช.3) หลั กสู ต รเตรียมวิศ วกรรมศาสตร์ วิท ยาลั ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ่านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน โดย
ใช้วิธีการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ และจัดกิจกรรมเป็น 5 ขั้น (5 E) คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้น
ส่ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผลที่ ได้พบว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น เกิดทักษะการคิด ผู้วิเคราะห์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ (Supasorn, Kamsai & Promarak, 2014) ได้ปฏิบัติการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาเคมี
เรื่อง เคมีอินทรีย์ จากการจัดการเรียนรู้ด้วยปฏิบัติการแบบย่อส่วนจ่านวน 21 ชั่วโมง ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (mean 29.53, S.D. 2.89) สูงกว่าก่อน
เรียน (mean 13.76, SD 1.98) อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 39.43 และนักเรียนมีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้จากการทดสอบหลังเรียน
เสร็จแล้ว 2 สัปดาห์ (mean 28.82, SD 3.05) ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความพึงพอใจ
ต่อปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนอยู่ในระดับมาก (mean 4.14, S.D. 0.33) แสดงว่า
ปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียน
ศักดิ์ศรี สุภ าษร และคณะ (Supasorn, Khattiyavong, Jarujamrus & Promarak, 2014)
ได้พัฒนาเซลล์กัลวานิกแบบย่อส่วนและต้นทุนต่่า มีวิธีการสร้างที่ง่ายเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส่าหรับการ
สอนเคมีไฟฟ้าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การออกแบบครั้งนี้ใช้แนวคิดเคมีรักษ์สิ่งแวดล้อม คือลด
ปริมาณการใช้สารเคมี ท่าให้ของเสียจากสารเคมีมีปริมาณน้อยลง และใช้เวลาในการทดลองน้อยลงแต่
ยังคงรักษาสภาวะที่สมบรูณ์ของการทดลองไว้ได้อย่างต้นแบบ ในงานวิจัยนี้พัฒ นาเซลล์กัลวานิกที่
ประกอบด้ว ยขั้วไฟฟ้ า Cu, Zn, Al, Mg และ Fe สะพานเกลื อ ท่ามาจากเส้ นด้ายชนิ ดฝ้ ายชุบ ด้ว ย
สารละลายอิเล็กโตรไลท์ อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับการทดลองแบบเดิม แต่ใช้ปริมาตร
สารละลายอิเล็กโตรไลท์น้อยลง (2.00 มิลลิลิตร) จากการศึกษาพบสภาวะที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ ความ
เข้มข้นของสารละลายอิเล็กโตรไลท์ที่เหมาะสมของแต่ละเซลล์ (0.01 โมลต่อลิตร) สารละลายที่ใช้ชุบ
สะพานเกลือ (โพแทสเซียมไนเตรท ความเข้มข้น 0.01 โมลต่อลิตร) และศึกษาอายุการใช้งานของ
สารละลายอิเล็กโตรไลท์ในสภาวะที่เหมาะสม (720 ชั่วโมง) ผลการทดลองที่ได้จากการสร้างเซลล์กัล
วานิกเปรียบเทียบกับวิธีแบบเก่า เมื่อใช้ t-test ทดสอบศักย์ไฟฟ้าของวิธีทั้งสองไม่มีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส่าคัญ (t = 2.447) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน (ก่อนและหลังการใช้เซลล์ที่พัฒนาขึ้น ตามล่าดับ) ได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 4.69 และ 8.15 โดยมีเปอร์เซ็นความแตกต่างส่าหรับคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนเป็นร้อยละ 34.89 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวมีค่าเท่ากับร้ อยละ 24.09 และ
15.82 ส่าหรับคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนตามล่าดับ เมื่อใช้ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อ
กัน ทดสอบคะแนนของการสอบทั้งสองครั้ง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ (tobserved =
9.55, tcritical ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติเชิงบวกต่อการทดลอง
เซลล์ กั ล วานิ ก แบบย่ อ ส่ ว นและต้ น ทุ น วิ ธี ก ารน่ า เสนอนี้ ค าดว่ า จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่ อ งจากยั งโรงเรี ย นจ่ านวนมากยั งขาดความพร้อ มด้ านการเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์
โดยเฉพาะการทดลองเคมีในห้องเรียน รวมถึงความเสี่ยงต่ออันตรายอันเกิดจากสารเคมี ท่าให้ผู้เรียน
ขาดทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในการทดลองเคมี ซึ่งเป็ น พื้ น ฐานความรู้ของวิท ยาศาสตร์ส าขาต่ างๆ และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่ง การทดลองเคมีแบบย่อส่วนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทางความคิดและการทดลองเคมีในโรงเรียนให้มีเพิ่มมากขึ้น และเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมให้โรงเรียนอื่นๆ มีการสอนการทดลองที่มีประสิทธิภาพต่อไปด้วย โดยในปัจจุบันโรงเรียน
ควรมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการอภิปรายและการตั้งค่าถามให้นักเรียนฝึกใช้
ความคิดในการตอบค่าถาม ดังนั้ น การที่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีการใช้การทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านการเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ที่ น อกเหนื อ จากแบบเรี ย น และสามารถน่ า มา
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี (เดลินิวส์ออนไลน์, 2557)
2.2 การแสดงข้อมูลทางเคมีและความเข้าใจมโนมติ
เคมี เป็ น หนึ่ ง ในวิ ช าแกนของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ่ า เป็ น ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการเข้ า ใจวิ ช า
วิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ (Ware, 2001) แต่เคมีกลับเป็นวิชาที่นักเรียน
ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่ายาก น่าเบื่อ และไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ่าวัน (Kegley, Stac & Gutwill,
1996) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนท่าให้นักเรียนไม่สนใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่า
ชาตรี ฝ่ายค่าตา (2551ก) ได้กล่าวว่า มโนมติในเนื้อหาวิชาเคมีมีความส่าคัญมากที่จะช่วยให้
นั กเรี ย นสามารถอธิบ ายสสารและการเปลี่ ยนแปลงของสสาร และสามารถน่ามโนมตินั้ นมาใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได้ แต่บางครั้งมโนมติในเนื้อหาวิชาเคมีอาจจะยากส่าหรับนักเรียนและท่าให้นักเรียนมี
มโนมติทางเลือกที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1) ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ่าวันในบริบทของวิท ยาศาสตร์ เนื่ องจากวิช าเคมีเปรียบ
เหมือนอีกภาษาหนึ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาที่ตนเองใช้ในชีวิตประจ่าวัน มี
ค่าศัพท์มากมายที่นักวิทยาศาสตร์และนักเคมีใช้แต่ นักเรียนไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจค่าศัพท์นั้น เช่น ค่า
ว่า อนุภาคที่ใช้ในชีวิตประจ่าวันคือของแข็งที่มีขนาดเล็กแต่สามารถมองเห็น แต่ในวิชาเคมีอนุภาค
หมายถึง อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล ซึ่งจะเห็นว่าภาษาที่ใช้ท่าให้นักเรียนแปลความหมายได้ต่างกัน
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2) นั ก เรี ย นไม่มี ความรู้พื้ น ฐานมาก่ อน เช่น ถ้ านั กเรีย นไม่ เข้ าใจเรื่องกระแสไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้า หรือตัวน่าไฟฟ้า อาจท่าให้นักเรียนมโนมติทางเลือกเรื่องไฟฟ้าเคมี หรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจ
เรื่องปริมาณสัมพันธ์และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมาก่อน นักเรียนอาจไม่เข้าใจมโนมติที่ซั บซ้อนมาก
ขึ้นเช่น เรื่องสมดุลเคมี เป็นต้น
3) การประยุกต์โดยอาศัยความจ่าและตัวเลข ในบางครั้งนักเรียนจะใช้ความจ่าในการ
แก้โจทย์ปัญหาโดยไม่พิจารณาความรู้เชิงทฤษฎีโดยเฉพาะในเนื้อหาเรื่องการดุลสมการ
4) การทั บ ซ้อนของมโนมติที่ คล้ ายกัน ยกตัว อย่างเช่น นักเรียนเข้าใจว่าสมดุล เคมี
เหมือนกับสมดุลทางกายภาพในวิชาฟิสิกส์ นักเรียนจึงคิดว่า สมดุลเคมีเป็นสมดุลที่หยุดนิ่งและสองข้าง
ของสมการมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ
5) การประยุกต์ใช้มโนมติที่ไม่เหมาะสมกับบริบท เช่น นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความ
มีขั้วของโมเลกุล มาท่านายรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบ
6) การใช้นิยาม โมเดล และทฤษฎีที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง กรด-เบส จะใช้
ทฤษฎีเพื่ออธิบายพฤติกรรมของกรดและเบสหลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีมีความยากง่ายแตกต่างกัน
หากมองอีกมุมหนึ่ง การพัฒนาทฤษฎีหรือโมเดลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เป็นการสะท้อนธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ที่ว่า โมเดลหรือ ทฤษฎีหนึ่ง ๆ มีข้อจ่ากัด ดังนั้นเมื่อใช้โมเดลหรือทฤษฎีต่าง ๆ ในการ
เรียนการจึงต้องค่านึงถึงข้อจ่ากัดนั้นด้วย การใช้ค่าศัพท์ในแต่ละวิชาอาจแตกต่างกันแม้จะเป็นแนวคิด
เดียวกันก็ตาม การใช้ค่าศัพท์ที่แตกต่างกันนี้เองท่าให้นักเรียนเกิดมโนมติคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะ
วิชาเคมีกับฟิสิกส์บางครั้งอาจใช้ค่าศัพท์แตกต่างกัน สาเหตุหนึ่งที่ท่าให้นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อน
คือ การใช้อุปมา อุปมัยจะช่วยเชื่อมโยงมโนมติที่เป็นนามธรรมกับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยหรือรู้จัก แต่
บางครั้ งอาจท่ าให้ นั ก เรี ย นมี แ นวคิ ด คลาดเคลื่ อ นอย่างไม่ ตั้ งใจ เพราะนั ก เรีย นไม่ ได้ ค่านึ งถึ งหรือ
พิจารณาข้อจ่ากัดของการใช้อุปมาอุปมัย
7) นักเรียนไม่สามารถนึกภาพในระดับจุลภาค เนื่องจากวิชาเคมีเป็นวิชาที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรม มองไม่เห็นปรากฏการณ์ในระดับจุลภาค จึงท่าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติทางเลือก
8) มโนมติในหนังสือเรียนไม่ตรงกับมโนมติที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
ดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือเรียนนั้นจะเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้
การปรับมโนมติทางเลือกที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนให้เป็นมโนมติวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งเป็น
สิ่ ง จ่ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ครู เป็ น ผู้ มี บ ทบาทส่ า คั ญ ในการช่ ว ยให้ นั กเรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจมโนมติ
วิท ยาศาสตร์ โดยจั ดกิจ กรรมที่ เน้ น ให้ นั กเรียนเข้าใจมโนมติวิท ยาศาสตร์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ เพีย ง
ข้อเท็จจริงหรือค่าศัพท์เท่านั้น ควรน่าเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตประจ่าวัน (ชาตรี ฝ่ายค่าตา, 2551
ก) นอกจากนี้ควรศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชาเคมีในมาตรฐานการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะทราบ
ว่ามีหัวข้อหรือเนื้อหาใดที่นักเรียนต้องทราบหรือมีความรู้พื้นฐานมาก่อนและจะเรียนเนื้อหาใดต่อไป
ครูควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่ท่าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น
การใช้รูปภาพ แบบจ่า ลอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสสาร และการเปลี่ยนแปลง
สสารได้ทั้งในระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์
การแสดงข้อมูลต่างๆ ในวิชาเคมีเป็นการอธิบายสมบัติ การเปลี่ยนแปลง ปรากฏารณ์ หรือ
ปฏิกิริยาในเคมี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ภาพที่ 2.1) ได้แก่
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1) การแสดงผลในระดับมหภาค (macroscopic representation) ซึ่งเป็นการอธิบาย
สมบัติของสารหรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ่าวันที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การเกิด
สนิม การเปลี่ยนสี และการละลาย เป็นต้น
2) การแสดงผลในระดั บ จุ ล ภาคหรือ ระดั บ โมเลกุ ล (microscopic or molecular
representation) เป็นการอธิบายในระดับที่บ่งบอกว่าสารที่สังเกตนั้นประกอบด้วยอะตอม โมเลกุล
หรือไอออนอะไรบ้าง
3) การแสดงผลในระดับสัญลักษณ์ (symbolic representation) ซึ่งเป็นการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางเคมีด้วยการใช้สัญลักษณ์เคมี เช่น สูตรเคมี สมการเคมี และแบบจ่าลอง
(Johnstone, 1993; Levy & Wilensky, 2009)

H2
O

ภาพที่ 2.1 ระดับของการแสดงข้อมูลในวิชาเคมี โดยตัวอย่างเป็น น้่า (H2O)
มโนมติในวิชาเคมีจ่านวนมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของนามธรรม (abstraction) ที่มองไม่เห็ น
และสัมผัสไม่ได้ในระดับจุลภาคและระดับสัญญลักษณ์ เช่น พันธะคมี ของแข็ง -ของเหลว-แก๊ส เคมี
นิ วเคลี ย ร์ และสู ตรโครงสร้างของสาร เป็นต้น ท่าให้ นักเรียนจ่านวนมากมีปัญ หาในการเชื่อมโยง
ความสั ม พั น ธ์ ข องการแสดงผลทางเคมี ทั้ งสามระดั บ กล่ า วคื อ เมื่ อ แสดงผลในระดั บ สั ญลั ก ษณ์
นักเรียนอาจจะอธิบายสมบัติในระดับจุลภาคและระดับมหภาคไม่ได้ หรือเมื่อแสดงผลในระดับมหภาค
นักเรียนอาจจะอธิบายสมบัติในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ไม่ได้ และท่าให้นักเรียนสร้างมโนมติที่ผิด
(mis-conception) หรื อ อาจจะเป็ น มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นหรื อ มโนมติ ท างเลื อ ก (alternative
conception) จากความความเห็นร่วมทางวิทยาศาสตร์ (scientific consensus) ดังแสดงในภาพที่
2.2 ซึ่งการปรับ แก้มโนมติที่คลาดเคลื่ อนของนักเรียนอาจจะเป็นเรื่องยาก และการสาธิตมโนมติที่
ถูกต้องที่ขัดแย้งกับมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนอาจจะไม่เพียงพอที่จะท่าให้นักเรียนปรับแก้มโน
มติที่คลาดเคลื่อนได้ (Taber, 2002; Vosniadou, 2002) เพราะเมนทอลโมเดลของนักเรียนยังมีที่ว่าง
ให้กับมโนมติที่คลาดเคลื่อนอยู่เสมอ (Mulford & Robinson, 2002)
ความเห็นร่วมทางวิทยาศาสตร์
(Scientific consensus)

มโนมติคลาดเคลื่อน/ทางเลือก
(Alternative conception)

มโนมติผิด
(Mis-conception)

ภาพที่ 2.2 ระดับความเข้าใจมโนมติของผู้เรียน (ปรับปรุงจาก Mulford & Robinson, 2002)
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นอกจากนี้ เรายั งสามารถจ่าแนกความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนออกเป็น 5
ระดับ ตามความสอดคล้องกับมโนมติวิทยาศาสตร์ (Haidar, 1997) ดังนี้ (ดูภาพที่ 2.3)
1) เข้าใจถูกต้อง (Sound Understanding หรือ SU) คือ ค่าตอบที่แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีมโนมติสอดคล้องกับมโนมติที่เป็ นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมโนมติของนักวิทยาศาสตร์ทุก
องค์ประกอบ
2) เข้าใจแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Understanding หรือ PU) คือ ค่าตอบที่แสดง
ว่ามีมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมโนมติของนักวิทยาศาสตร์อย่าง
น้อย 1 องค์ประกอบ
3) เข้าใจคลาดเคลื่อน (Partial Understanding with Specific Misconception
หรือ PMU) คือ ค่าตอบที่แสดงว่ามีมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมโน
มติของนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ และมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจาก
มโนมติทางวิทยาศาสตร์
4) เข้าใจผิด (Specific Misconception หรือ MU) คือ ค่าตอบที่แสดงมโนมติที่ไม่
สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจากมโนมติที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับ มโนมติของนักวิทยาศาสตร์
5) ไม่เข้าใจ (No Understanding หรือ NU) คือ การไม่ตอบค่าถาม ตอบค่าถาม
ในลักษณะทวนค่าถาม หรือตอบค่าถามไม่ตรงประเด็น
เข้าใจถูกต้อง
(SU: Sound
Understanding)

เข้าใจไม่สมบูรณ์
(PU: Partial
Understanding)

เข้าใจคลาดเคลื่อน
(PMU: Partial
Understanding with
specific MisUnderstanding)

เข้าใจผิด
(MU: MisUnderstanding)

ไม่เข้าใจ
(NU: No
Understanding)

ภาพที่ 2.3 ระดับความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (Haidar, 1997)
สมเจตน์ อุระศิลป์ และศักดิ์ศรี สุภาษร (2554) ได้ศึกษาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง พันธะเคมี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 แบบกระดาษ
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 แบบกระดาษ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหรือมโนมติของนักเรียนให้สูงกว่าก่อนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้รับ
มอบหมายงานก่ อ นเข้ าชั้ น เรี ย น ซึ่ งเป็ น การเตรี ย มความพร้อ มในการเรีย น นอกจากนี้ ในการให้
ข้ อ เสนอแนะหรื อ วิ จ ารณ์ ง านของเพื่ อ นท่ า ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เพื่ อ ไปพั ฒ นาตนเอง และใน
กระบวนการกลุ่ ม นั ก เรี ย นได้ พู ด คุ ย ปรึ ก ษาหารื อ กั น ท่ า ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ ากกลุ่ ม และใน
กระบวนการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ T5 แบบกระดาษมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลในระหว่างการเรียน นักเรียนมีการท่างาน (task) ในเรื่องเดียวกันซ่้ากันหลายๆ ครั้ง โดยมี
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ท่าให้นักเรียนเข้าใจในมโนมติในเรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้น และท่าให้นักเรียนมีร้อย
ละของมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดน้อยลงและมีร้อยละของมโนมติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี สูตรและการเรียกชื่อสารไอออนิก
จากการใช้เกมมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน และมีก ารแข่งขันระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการสอน
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แบบร่วมมือวิธีหนึ่ง ท่าให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียน ได้ฝึกคิดโดยไม่ต้องเรียนจากการท่องจ่าชื่อ
และสัญลักษณ์ต่างๆ ท่าให้นักเรียนจดจ่าได้ดี และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ T5 แบบกระดาษ เป็น
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ท่าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระมาก
ยิ่งขึ้น และจากการสังเกตในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนให้ ความสนใจ กระตือรือร้น และเข้าใจใน
เนื้ อหาค่อนข้างดี และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้ คอยชี้แนะส่ งเสริม
นักเรียน
ศักดิ์ศรี สุภาษร (Supasorn, 2015) ยังได้ศึกษาความเข้าใจมโนมติและเมนทอลโมเดลในเรื่อง
เซลล์กัลวานิกก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดลองขนาดย่อส่วนร่วมกับแบบจ่าลองขนาดเล็ก (Model
Kit) ซึ่งในการเรียนรู้จะใช้การเรียนรู้แบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ พบว่าในการจัดกิจกรรมแบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพในการพัฒนามโนมติและเมนทอลของนักเรียนได้ โดยมีการ
แบ่งระดับความเข้าใจเป็น 5 ระดับ คือ ไม่เข้าใจ (NU), เข้าจคลาดเคลื่อน (MU), เข้าใจบางส่วนแต่
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PMU), เข้าใจบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) และเข้าใจสมบูรณ์ (SU) โดยก่อน
การเรียนรู้นักเรียนจะมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมาก อยู่ในระดับ PMU และไม่เข้าใจ (NU) แต่หลังจาก
ได้รับการเรียนรู้ ท่าให้นักเรียนเปลี่ยนความเข้าใจไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับเข้าใจบางส่วนแต่ไม่
สมบูรณ์ (PU) และเข้าใจบางส่วนแต่คลาดเคลื่อนบางส่วน (PMU) ตามล่าดับ ซึ่งสามารถพัฒนาความ
เข้าใจมโนมติของนักเรียนได้
ศักดิ์ศรี สุ ภ าษร และวินิ ช พรมอารักษ์ (Supasorn & Promarak, 2015) ได้จัดการเรีย นรู้
แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นเชี ย งแก้ ว พิ ท ยาคม โดยมโนมติ ที่ ศึ ก ษาได้ แ ก่
ความหมายและการค่านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผล
ของสารบางชนิดที่มีต่ออัตรา ผลของพื้นที่ผิวที่มีต่ออัตรา ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตรา กลไกของ
ตัวเร่งที่มีต่ออัตรา และผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตรา พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนมีความ
เข้าใจมโนมติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นทุกมโนมติ สังเกตได้จากนักเรียนมีมโนมติที่ผิดลดลง แสดงว่ากิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบ ช่วยลดมโนมติที่ผิดของนักเรียนลงได้ เนื่องมาจาก
การเรีย นรู้แบบสื บ เสาะร่วมกับ เปรียบเทียบเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ค้นหาค่าตอบด้วยตัว เองผ่ าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้มโนมตินั้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึง
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติได้ อีกทั้งยังท่าให้นักเรียนได้เชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ่าวัน น่ามาสู่การอธิบายสถานการณ์นั้น และนักเรียนยังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน โดย
มีครูเป็นผู้ท่าหน้าที่อ่านวยความสะดวก ดูแล และสร้างแรงจูงใจ ให้แก่นักเรียน
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้มีตัวช่วยในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลาย
และมัลติมีเดีย เช่น ภาพเคลื่อนไหว (animation) และสถานการณ์จ่าลอง (simulation) ก็เป็นอีกหนึ่ง
วิธีการที่สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติทางเคมีของสารและปรากฏการณ์ทางเคมีใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ ภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยให้นักเรียนมองเห็น
และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคหรือระดับโมเลกุล เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เห็นในระดับมหภาค และ
สามารถเขียนอธิบายให้เข้าใจตรงกันได้อย่างสากลในระดับสัญลักษณ์
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2.3 การทดลองแบบสืบเสาะ
การทดลองแบบสืบเสาะเป็นการทดลองที่มุ่งเน้นให้นักเรียนตั้งค่าถาม ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ
และท่าการทดลองด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (scientific understanding)
โดยการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมเข้ากับหลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (science
experimental evidence) และสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา (Hand & Keys, 1999) การทดลองแบบ
สืบเสาะจึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการส่ารวจตรวจสอบหรือการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
หาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใช้ ใ นการค้ น พบความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์นั่นเอง (Green, Elliott & Cummins, 2004) ดังนั้น สถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งจึง
สนับสนุนให้จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยหลักการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์หาความรู้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้
สร้างความเข้าใจในหลั กการและทักษะกระบวนการในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
(Sanger, 2008) ซึ่งสอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้แบบพุท ธิปัญ ญานิยม (constructivist
learning environments)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสืบเสาะทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติที่เป็นองค์ประกอบ
ส่าคัญนั้นจ่าเป็นต้องค่านึงถึงคุณลักษณะส่าคัญ 5 ประการของการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ก่าหนดไว้ใน
Inquiry and the National Science Education Standards ข อ งส ห รั ฐ อ เม ริ ก า (National
Research Council, 2000) ดังนี้
1) ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในค่าถามทางวิทยาศาสตร์และสนใจที่จะหาค่าตอบด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์
2) ผู้เรียนออกแบบวิธีการหาค่าตอบ ลงมือเก็บหลักฐาน และ/หรือล่าดับความส่าคัญ
ของหลักฐานที่สามารถน่ามาสร้างค่าอธิบายเพื่อตอบค่าถามได้
3) ผู้เรียนสร้างค่าอธิบายจากหลักฐานการทดลองเพื่อตอบค่าถาม
4) ผู้เรียนเชื่อมโยงค่าอธิบายพร้อมประเมินและเปรียบเทียบกับค่าอธิบายอื่นๆ ที่
เป็นไปได้
5) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและแสดงเหตุผลเพื่อตอบค่าถามถามที่เกี่ยวข้องได้
การน่ากระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินั้นก็
ได้รับความนิยมมากในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา เช่น Suzanne Black (1996) ได้ทดลองใช้ปฏิบัติ
แบบสืบ เสาะกับ นั กเรีย นรายวิชาเคมีทั่ว ไป ณ McGill University และรายงานว่าการทดลองแบบ
สืบเสาะมีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก เพราะในแต่ละขั้นของปฏิบั ติการ (ขั้นเตรียม ขั้นท่า และเขียน
รายงานผลปฏิบัติการ) นักเรียนได้ฝึกการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ฝึกการท่างานเป็น
กลุ่ม และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดวิพากษ์ และที่ส่าคัญที่สุด คือ นักเรียนได้ท่าวิจัยทาง
เคมีและสัมผัสวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง
ผู้วิจัย ณ University of Puerto Rico (Montes, Lai & Sanabria, 2003) ได้ทดลองใช้การ
ทดลองแบบสืบเสาะเกี่ยวกับหลักการ Like dissolves like และรายงานว่า หลังจากที่นักเรียนท่าการ
ทดลองแบบสืบเสาะแล้ว นักเรียนเข้าใจหลักของการละลายและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายดีขึ้นกว่า
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จากการท่าปฏิบัติการแบบดั้งเดิม ผู้วิจัยยังเสนอว่า ในการทดลองแบบสืบเสาะนั้น ผู้สอนและคู่มือ
ปฏิบัติการจะไม่ใช่แหล่งความรู้อีกต่อไป แต่จะเป็นเพียงสิ่งที่แนะน่าหรือแรงผลักดันที่ท่าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
ผู้วิจัยน่าโดย Blonder, Mamlok-Naaman และ Hofstein (2008) จาก Chemistry Group
of the Department of Science Teaching จ า ก ส ถ า บั น Weizmann Institute of Science
ประเทศอิสราเอล ได้ท่าการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตั้งค่าถามสืบเสาะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากการจัดการทดลองเคมี ปลายเปิด (open-ended experiment)โดยใช้เทคนิคขั้นสูง เรื่อง
แก๊ ส โครมาโทกราฟี (gas chromatography) จากการวิ เคราะห์ ค่ า ถามของนั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่าและปานกลาง (low and average achieving
students) จะตั้งค่าถามสืบเสาะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เคย
เรียนมาให้ เข้าใจมากขึ้น และเพื่อตั้งสมมติฐ านให้ ส อดคล้ องกับเนื้อหานั่นเอง ส่ าหรับ นักเรียนที่ มี
ผลสั มฤทธิ์สู ง (high achieving students) เป็นกลุ่มที่เข้าใจเนื้อหาดีแล้ว มักจะตั้งค่าถามสื บเสาะ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขั้นสูงและวิธีในการหาค่าตอบในเชิงการวิจัย ซึ่งมีความท้าทายมากกว่าในกรณี
แรก ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเลิศ (excellent students) มักจะตั้งค่าถามในด้านการบูรณาการ
ความรู้ เทคนิ ค และเครื่องมือ ที่ใช้เข้ากับ วิช ชาอื่น ๆ และกับ ชีวิตประจ่าวั น ผู้ วิจัย จึงลงข้อสรุป ว่า
ปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ปลายเปิดที่ใช้เทคนิคขั้นสูง (advance technique and openended inquiry experiment) สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาและระดับ
ความสามารถที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการสร้างเป็น
นวัตกรรมเพื่อการวิจัยในการจั ดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยผู้ เขียนได้ทบทวนงานวิจัยของนักศึกษาใน
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิท ยาศาสตร์ศึกษา ของคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ซึ่งมีนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยเป็นการ
ทบทวนงานวิจัยของนักศึกษาวิชาเอกเคมีที่ท่าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะรูปแบบต่างๆ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดที่เผยแพร่งานวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิส ระ
และบทความระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2554
สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร (2554) ได้จัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ่าวัน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ่านวน 18 คาบ พบว่า นักเรียนกลุ่มอ่อนมีร้อยละของคะแนนความก้าวหน้า
ทางการเรี ย นต่่ า กว่ า กลุ่ ม ปานกลางและต่่ า กว่ า กลุ่ ม สู ง โดยกลุ่ ม ปานกลางมี ร้ อ ยละของคะแนน
ความก้าวหน้าทางการเรียนไม่แตกต่างกับกลุ่มสูง จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบ
สืบ เสาะทางวิทยาศาสตร์เหมาะส่าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปาน
กลางเนื่ องจากเป็ น รู ป แบบการสอนที่ ส่ งเสริมให้ นั กเรีย นได้ สื บ เสาะหาค่ าตอบของปั ญ หาด้ ว ยตั ว
นักเรียนเองโดยใช้กระบวนการทดลอง หรือท่ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคุ้นเคยกับ
วิธีการสืบเสาะหาความรู้อยู่แล้ว ประกอบกับนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสนใจ และรับผิดชอบในการ
เรียน จึงท่าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ส่งผลให้มีร้อยละความก้าวหน้าในการเรียนในระดับที่สูง
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ธวัช ยะสุ ค่า และศักดิ์ศรี สุ ภ าษร (2555) ได้จัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์
(แบบ 5Es) ในวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ่านวน 15 คาบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นและทั ก ษะการคิ ด วิจ ารณญาณของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรีย นอุ้ ม ผางวิ ท ยาคม
ผลการวิจัยพบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถท่าให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิด
วิจารณญาณได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ เพราะการเรียนแบบสื บเสาะเป็นการเน้นให้ นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง นักเรียนต้องสืบค้นเสาะหา ส่ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนท่าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงสามารถสร้าง
องค์ความรู้ของนักเรียนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะท่าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริย าเคมีสู งขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนที่มีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนที่ เรียนโดยใช้กระบวน
สื บ เสาะทางวิ ท ยาศาสตร์ สู งมี แ นวโน้ ม ของคะแนนทั ก ษะการคิ ด วิ จ ารณญาณสู งขึ้ น ตามไปด้ ว ย
เนื่องจากการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ท่าให้มีความสามารถการตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ได้แตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
นักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกัน เช่น การสังเกต ความสนใจ ความถนัดในการเรียน
ตลอดจนความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการ
ควบคุมการเรียนรู้ การจดจ่า และการคิด ความสามารถด้านนี้ท่าหน้าที่ควบคุมกระบวนการคิดภายใน
ตัวผู้เรียนด้านต่างๆ เช่น การตั้งใจเรียน การเลือกรับรู้ ซึ่งอาจมีผลท่าให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นดี มี ค วามสามารถในการคิ ด วิจ ารณญาณได้ ดี เช่ น กั น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด
วิจารณญาณสอดแทรกเข้าไปในขั้นขยายความรู้ของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ โดยมีสถานการณ์
ให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาแก้ปัญหานั้นจะท่าให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น
ดาลารีน อับ ดุล ฮานุ ง อัญ ชลี ส่ าเภา และ ศักดิ์ศรี สุ ภ าษร (2555) ได้จัดการเรียนรู้ด้ว ย
เทคนิคการเรียนร่วมกันร่วมกับกิจกรรมสืบเสาะที่เ ป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส เพื่อเพิ่ม
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นและวิธีการทางวิท ยาศาสตร์ ของนั กเรียนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรีย น
คณะราษฎรบ่ารุง 2 โดยจัดการเรียนรู้รวม 26 คาบ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่า งมีนัยส่าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม
มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน ท่าให้นักเรียนที่เก่งกว่าได้
ช่วยเหลือให้การเอาใจใส่นักเรียนที่อ่อนกว่า โดยมีความเท่าเทียมกันของคะแนนและผลงานกลุ่ม ส่วน
การกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะ
ได้รับ ความรู้ในเนื้ อหาวิช าจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ในการท่าโครงงาน นั กเรียนจะได้ฝึ กทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรี ย นรู้ ข องกระบวนการแก้ ปั ญ หาไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หาอื่ น ๆ ได้ ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นได้ ใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ในการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ หรื อ ศึ ก ษาสิ่ ง ที่ ส นใจ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยตัวของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน่ากระบวนการเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจ่าวัน
ได้ จึงท่าให้นักเรียนมีคะแนนการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
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จะเห็ น ได้ ว่ าการสื บ เสาะทางวิท ยาศาสตร์มี บ ทบาทอย่างมากในการเรี ยนวิช าเคมี ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญาทุก
ระดับ กล่าวคือ สามารถช่วยให้ผู้เรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ต่าและปานกลางให้เข้าใจมโนมติได้ดีขึ้น และเป็น
การท้าทายทักษะทางสติปัญญาขั้นสูง (higher-order cognitive skills) ส่าหรับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะยังเปิดโอกาสให้ นักเรียนฝึ กฝน
ทักษะในหลายด้านๆ ได้แก่ ทักษะการก่าหนดและควบคุมตัวแปรต้นและทักษะการตั้งสมมุติฐาน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นได้จากการที่นักเรียนเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ แล้วจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทดลองเกิดจากความต่อเนื่องของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นต้น ดังจะเห็นได้จากนักเรียนที่มีทักษะในการทดลอง จะส่งผลให้เกิด
ทักษะในการการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดลองด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่
นักเรียนจะประสบผลส่าเร็จในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนจ่าเป็นต้อง
อาศั ย ความรู้ แ ละความเข้ าใจเนื้ อ หานั้ น ๆ ความสามารถที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เพื่อเสริมความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติที่คลาดเคลื่อนอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วง
เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หลังจากทั้งครูและนักเรียนคุ้นเคยกับ ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
แล้ว การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดังนั้น
โรงเรีย นควรจั ดให้ มี การทดลองแบบสื บ เสาะอย่างน้ อยภาคการเรีย นละ 2-3 การทดลอง เพื่ อ ให้
นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมากขึ้น และเกิดความมั่นใจในการท่าวิทยาศาสตร์
(doing science) นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์หาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่าคัญและจ่าเป็นในการศึกษาต่อ และการท่าวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในอนาคตของนักเรียน (Deters, 2005)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี
สมดุลเคมี เป็นเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายจุด เช่น เรื่องภาวะ
สมดุล นักเรียนเข้าใจว่าเมื่อระบบอยู่ในภาวะสมดุลความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์จะ
เท่ากัน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อรบกวนภาวะสมดุลด้วยการเพิ่ ม
ความเข้มข้นของสารตั้งต้นบางชนิดจะท่าให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งเนื้อหาเรื่องสมดุลเคมีนี้เป็นมโนมติ
หนึ่งที่มีความส่าคัญในการเรียนการสอนเคมี เป็นมโนมติพื้นฐานที่ส่าคัญในการศึกษามโนมติอื่น ๆ ใน
วิชาเคมี เช่น มโนมติเรื่องกรด เบส การที่นักเรียนไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องสมดุลเคมี อาจส่งผลให้นักเรียน
ประสบปัญหาการเรียนวิชาเคมีขั้นสูงต่อไปในอนาคต (เยาวเรศ ใจเย็น และคณะ, 2550) จึงมีความ
จ่ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นามโนมติ ข องนั ก เรี ย นให้ มี ม โนมติ ถู ก ต้ อ งมากขึ้ น และลดมโนมติ ที่
คลาดเคลื่อนให้น้อยลง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง (ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
ส่ารวจตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล หรือหลักฐานต่างๆ มาใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือ
แก้ปัญหาในสิ่งที่นักเรียน ต้องการหาค่าตอบ (ชาตรี ฝ่ายค่าตาม, 2551ก) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวัฏ จักรการเรียนรู้แบบสืบ เสาะ 5 ขั้นช่วยให้ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภ าพวิธีหนึ่ง
ส่าหรับการจัดการเรียนการสอนเคมี (ชาตรี ฝ่ายค่าตาม, 2551ก) โดยครูท่าหน้าที่อ่านวยความสะดวก
สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีประสิ ทธิภ าพในการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการ
พัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และยังเหมาะส่าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางสติปัญญาทุกระดับ สามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่าและปานกลาง ให้เข้าใจ
มโนมติ ได้ ดี ขึ้ น และเป็ น การท้ า ทายทั ก ษะทางสติ ปั ญ ญาขั้ น สู ง (higher-order cognitive skills)
ส่าหรับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงได้อย่างดี (เยาวเรศ ใจเย็น และคณะ, 2550) และกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวครูจะต้องส่งเสริมให้ นักเรียนรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ความคิด
ของตนเองได้มากที่สุด กิจกรรม ที่จะให้นักเรียนส่ารวจตรวจสอบ จะต้องเชื่อมโยงกับความคิดเดิม
และน่าไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ และได้ใช้ กระบวนการและทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และการ
สืบเสาะหาความรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2549) และยังพบว่าการใช้
กิจกรรมการทดลองที่นักเรียนสามารถสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นมากขึ้น (Eilks and Gulacar, 2016) เช่น การสังเกตสีของ
สารในการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลไดนามิก นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นผสมผสานกับเทคนิคท่านาย-สังเกต-อธิบายในขั้นขยายความรู้ สามารถ
พั ฒ นาความเข้ า ใจมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ให้ สู ง ขึ้ น ช่ ว ยเพิ่ ม มโนมติ ถู ก ต้ อ ง และลดมโนมติ
คลาดเคลื่อนและผิด ทั้งนี้เนื่องจาก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ฝึก
คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558) ท่าให้นักเรียนเกิดค่าถาม
ในใจ มีความสนใจอยากรู้ค่าตอบที่คาดคะเนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ส่งผลให้เมื่อเรียนแล้วเกิดความรู้มากขึ้น (ทัศวรรณ ภูผาดแร่ และ
ศั ก ดิ์ ศ รี สุ ภ าษร, 2557) และยั ง พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบจ่ าลองเป็ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นา
แบบจ่าลองทางความคิดช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเคมี
ทั้ งระดั บ มหภาค จุ ล ภาคและสั ญ ลั ก ษณ์ ได้ (ภรทิ พ ย์ สุ ภั ท รชั ย วงศ์ และคณะ, 2558) การสร้ า ง
แบบจ่ า ลองทางกายภาพ ที่ ได้ จ ากกิ จ กรรมนี้ ช่ ว ยสร้ า งความสนใจให้ กั บ นั ก เรี ย นในการใช้ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาอธิบายเนื้อหาซึ่งเป็นนามธรรม ยากต่อการท่าความเข้าใจ (Turner, 2016)
ช่วยเชื่อมโยงความรู้ระหว่างการทดลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับอนุภาค ท่าให้สังเกตได้ทั้ง โครงสร้าง
และกลไกการเปลี่ยนแปลง (Kelly and Akaygun, 2016)
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ก็เป็นอีกเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลาย
จุด และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลายเรื่อง
เช่น จินดา พราหมณ์ชู (2553) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานวิชาเคมี เรื่องอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความเข้าใจถูกต้อง
เกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นโดยก่อนเรียนมี นักเรียนเข้าใจถูกต้องร้อยละ 27.94 ส่วนหลัง
เรี ยนมีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 66.57 ซึ่งอาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานซึ่งเริ่มต้นด้วยการน่าสถานการณ์มากระตุ้นให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และหลังจากที่
นักเรียนเรียนรู้แนวคิดแล้วจึงให้นักเรียนน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายบริบทอื่นๆ โดยแนวคิด
เรื่องที่นั กเรียนมีความเข้าใจถูกต้องจากมากไปน้อยดังนี้ แนวคิดเรื่องพลังงานกับการด่าเนินไปของ
ปฏิกิริยา แนวคิดเรื่องความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฎอัตราและอันดับของปฏิกิริยาปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตามล่าดับ แต่นักเรียนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในแนวคิดเรื่องการ
เกิดปฏิกิริ ย าเคมีการวัดอัตราการเกิด ปฏิ กิริยาเคมีแ ละกลไกของปฏิ กิริยาเคมี ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานในเรื่องนั้นๆ จึงส่งผลท่าให้นักเรียนไม่ สามารถน่า
ความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้และสาเหตุอีกประการ
หนึ่งที่ท่าให้นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจเนื่องมาจากนักเรียนสับสนกับค่าศัพท์เฉพาะ
ต่างๆส่าหรับเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติ ต่อการเรียนในระดับดีทั้งใน
ด้านลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเนื่องจาก
กิจกรรมที่หลากหลายแปลกใหม่นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองและมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อรนุช โอษคลัง (2552) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.95/84.82 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีรูปแบบการน่าเสนอที่น่าสนใจ มีรูปภาพและเสียงประกอบ
ส่งผลใช้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย ๆ ท่าให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
เมื่อนักเรียนศึกษาแต่ละหน่วยแล้วท่าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถศึกษา ทบทวนเนื้อหาใหม่ได้
ท่าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
อรวรรณ หอมพรมมา (2553) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบเปรียบเทียบ
(Analogy Approach) เรื่ อ ง อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีมโนมติเรื่องความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารอุณหภูมิและผลของสารบางชนิดที่
มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสอดคล้องกับ มโนมติวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ63.83, 76.60, 72.34
และ 61.09 ตามล่าดับเนื่องจากการสอนแบบเปรียบเทียบช่วยให้ นักเรียนจินตนาการเนื้อหาที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมนอกจากนั้นยังพบว่า Analog ที่นักเรียนสร้างขึ้นเพื่ออธิบายมโนมติสามารถ
น่ามาใช้อธิบายมโนมติทั้ง 4 มโนมติได้ดังนี้ (1) มโนมติเรื่องความเข้มข้นเช่น Analog การท่ารังของผึ้ง
(2) มโนมติเรื่องพื้นที่ผิวเช่น Analog การละลายของน้่าแข็ง (3) มโนมติเรื่องอุณหภูมิเช่น Analog ไดร์
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เป่าผม และ (4) มโนมติเรื่องผลของสารบางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่น Analog การขับ
รถกลับบ้านโดยใช้ทางด่วนเพราะในการท่ากิจกรรมช่วยสร้างแรงจูงใจสร้างความสนใจกระตุ้นท่าให้
นักเรียนสนุกท้าทายรวมถึงสามารถสื่อความหมายและอธิบายเนื้อหาหรือโครงสร้างที่ซับซ้อนยุ่งยากให้
เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะสิ่งที่น่ามาใช้เปรียบเทียบหรือเป็น Analog ใกล้เคียงกับสิ่งที่ นักเรียนคุ้นเคย
และยิ่งท่าให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือสร้าง Analog ด้วยตนเอง
วิชัย ลาธิ และศักดิ์ศรี สุภาษร (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นทักษะความรู้ขั้น
สูงและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ่านวน 12 ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 จ่านวน 63 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จ่านวน 118 คน จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ห ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 และจากการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน
ตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 โดย
นักเรียนทั้งสามกลุ่มมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 40.63, 46.45 และ 38.50
ตามล่าดับ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน พบว่า นักเรียน
กลุ่มเก่งกลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีคะแนนความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่า ง
กันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการในภาพรวมในระดับ “ดี” (ร้อยละ 73.82) โดยมีทักษะการก่าหนดและควบคุมตัวแปรใน
ระดับ “ดีมาก” (ร้อยละ 82.29) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (ร้อยละ 74.06) และการทดลอง (ร้อยละ
76.58) อยู่ในระดับ “ดี” แต่มีทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (ร้อยละ 65.77) อยู่ใน
ระดับ “พอใช้ ” ทั้ งนี้ การใช้กิจ กรรมท่านาย-สั งเกต-อธิบาย (POE) สามารถสร้างความสนใจของ
นักเรียนและกระตุ้นให้เกิดค่าถาม แล้วด่าเนินการส่ารวจและหาค่าตอบตามกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเกียวกับการพัฒนาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่าส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดวิธีการด่าเนินการวิจัยได้ดังนี้
3.1 การพัฒนาการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่า
ผู้วิจัยพัฒนาแบบส่ารวจมโนมติวิทยาศาสตร์เกียวกับการทดลองเคมี ม.4-6 จากนั้น ส่ารวจ
การทดลองทีนักเรียนมีมโนมติคลาดเคลือนมากทีสุดจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ม.4-6 จากนั้นเลือกชุด
การทดลองทีน่ าสนใจ เพือพัฒ นาเป็น การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่า โดยร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี จ่านวน 2 คน (ผู้ช่วยวิจัย) ใน
การออกแบบ พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่า เพือเสริมความเข้าใจมโนมติและการปรับแก้มโนมติทีคลาดเคลือนของนักเรียน
ต่อไป ทั้งนี้ การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า จ่านวน 2 ชุด
ประกอบด้วยการทดลองต่อไปนี้
3.1.1 การทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรื่อง สมดุลเคมีและผล
จากการรบกวนสมดุลเคมี
จากการพัฒ นาการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ ว น
ต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ได้แก่ (1)
ค่าคงทีสมดุลและปัจจัยทีมีผลต่อสมดุลเคมีของปฏิกิริยาระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนต
ไอออน จ่ านวน 2 ชัวโมง (2) ปั จ จัยทีมีผ ลต่อสมดุล เคมีของปฏิกิริยาทีเกียวข้องกับสารประกอบ
เชิงซ้อนของคอปเปอร์( II)ไอออน จ่านวน 2 ชัวโมง และ (3) ปัจจัยทีมีผลต่อสมดุลเคมี ระหว่างแก๊ส
ไนโตรเจนไดออกไซด์กับแก๊สไดไนโตรเจนเตตระออกไซด์ จ่านวน 2 ชัวโมง รวมทั้งหมด 6 ชัวโมง โดย
ชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนมีรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ดังแสดงในตารางที 3.1
ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
อุปกรณ์ในชุดทดลองมาตรฐาน
อุปกรณ์ในชุดทดลองย่อส่วน
1. หลอดทดลองขนาด 10 มล.
12 หลอด 1. ถาดหลุมแบบ 24 หลุม
1 ถาด
4 กระบอก 2. ขวดหยดสาร ขนาด 10 มล.
18 ขวด
2. กระบอกตวงขนาด 5 มล.
1 ชิ้น
18 ขวด
3. ตะแกรงวางหลอดทดลอง 12 ช่อง
3. ขวดเก็บสารส่าหรับเติมเพิม 60 มล.
3 ใบ
12 ไม้
4. บีกเกอร์ ขนาด 50 มล.
4. ไม้จิ้มผลไม้แบบพลาสติกส่าหรับคน
5. หลอดหยดแบบแก้ว
6 หลอด
(อาจจะไม่ต้องใช้)
*
เมื่อทาการทดลองเสร็จแล้วให้ลา้ งอุปกรณ์ทั้งหมด ผึ่งหรือเช็ดให้แห้งแล้วจึงเก็บเข้ากล่องชุดการทดลอง
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จะสังเกตได้ว่ามีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทีราคาไม่แพงและใช้ซ้่าได้หลายรายการเพือ
ทดแทนอุป กรณ์มาตรฐานทีมีร าคาสู งและเสี ยงต่อการแตก เช่น ใช้ถาดหลุ มถาดเดียวแทนหลอด
ทดลองหลายหลอดโดยไม่ต้องใช้ตะแกรงวางหลอดทดลอง นับจ่านวนหยดสารเพียง 4-5 หยด แทน
การตวงสารปริมาตร 1-2 มล. และใช้ขวดหยดสารแทนบีกเกอร์และแทนการใช้หลอดหยด เป็นต้น
โดยรายละเอียดของสารเคมีส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน แสดงในตารางที
3.2 ทั้งนี้ สารทีบรรจุในชุดการทดลอง 1 ชุด จะสามารถใช้ในการท่าการทดลองทั้งหมด 3 การทดลอง
ได้อย่างน้อย 10 รอบ และเหมาะส่าหรับให้นักเรียนท่าการทดลองเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน
ตารางที่ 3.2 สารเคมีและสารละลายส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
จานวนขวดในชุดทดลอง
แบบมาตรฐาน
แบบย่อส่วน
การทดลองที่ 1
ขวด 150 มล. ขวด 10 มล. ขวด 60 มล.
1. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.08 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
2. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.032 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
3. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.0128 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
4. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.00512 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
5. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.002 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
6. โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (KSCN) 0.10 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
7. โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (KSCN) 0.01 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
8. โซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4) 0.10 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
9. แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อิมตัว
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
การทดลองที่ 2
ขวด 150 มล. ขวด 10 มล. ขวด 60 มล.
10. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO4) 0.05 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
11. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO4) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
12. แอมโมเนีย (NH3) 0.05 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
13. แอมโมเนีย (NH3) 1.00 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
14. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
15. กรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
16. กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 1.00 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
- แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อิมตัว (ในข้อ 9)
การทดลองที่ 3
ขวด 150 มล. ขวด 10 มล. ขวด 60 มล.
17. โคบอลต์(II)ซัลเฟต (CoSO4) 0.05 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
18. โคบอลต์(II)ซัลเฟต (CoSO4) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
- โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 0.50 mol/L (ในข้อ 9)
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.50 mol/L (ข้อ 14)
- กรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.50 mol/L (ในข้อ 15)
- กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 1.00 mol/L (ในข้อ 16)
สารละลายในชุดการทดลอง
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รายละเอียดของการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ว น
ต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี สามารถแสดงได้ดังนี้
3.1.1.1 การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรื่อง สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมี
การทดลองเคมีแบบมาตรฐานทีพัฒ นาขึ้นมามีรายละเอียดอุป กรณ์ แ ละ
สารเคมี ดังแสดงในภาพ 3.1

ก) การรบกวนสมดุลของ [Fe(SCN)]2+(aq)

ข) การรบกวนสมดุลของ [Cu(NH3)4]2+(aq)

ภาพที่ 3.1 การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุล
เคมี แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองละ 2 ชัวโมง รายละเอียดดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1 ค่าคงทีสมดุลและปัจจัยทีมีผลต่อสมดุลเคมีของปฏิกิริยา
ระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนตไอออน (2 ชัวโมง)
จุ ดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิ บายสมดุล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่าง Fe3+ กับ SCN- ได้ และ (2) ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีของปฏิกิริยาระหว่าง
Fe3+ กับ SCN- ได้
วิธีการทดลองตอนที 1 การหาค่าคงทีสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างไอร์ออน
(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนตไอออน: (1) เขียนหมายเลข A1-A6 ติดบนหลอดทดลอง แล้วนาไปวางไว้
ในตะแกรงใส่หลอดทดลองทดลอง ดังภาพที่ 3.2 ในแถว A (2) เติมสารละลาย FeCl3 ความเข้มข้น
0.002, 0.00512, 0.0128, 0.032 และ 0.08 mol/L ปริมาตร 1.00 mL ลงในหลอดทดลอง A1 และ
A3-A6 ตามลาดับ (3) เติมสารละลาย KSCN ความเข้มข้น 0.01 mol/L ปริมาตร 1.00 mL ลงใน
หลอดทดลอง A2-A6 (4) เขย่าสารละลายให้เข้ากันแล้วสังเกตสีของสารละลายหลอดทดลอง A3-A6
เทียบกับหลอดทดลอง A1-A2 (5) บันทึกความเข้มสีด้วยจานวนเครื่องหมาย + จากนั้นคานวณค่าคงที่
สมดุล (K) ของปฏิกิริยา
วิธีการทดลองตอนที 2 การหาค่าคงทีสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างไอร์ออน
(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนตไอออน: (1) เขียนหมายเลข B1-B5 และ C1-C2 ติดบนหลอดทดลอง แล้ว
วางไว้ในตะแกรงใส่หลอดทดลองทดลอง ดังภาพที่ 3.2 ในแถว B-C (2) เติมสารละลาย 0.002 mol/L
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FeCl3 ปริมาตร 1.00 mL ลงในหลอดทดลอง B1-B5 และ C1-C2 (3) เติมสารละลาย 0.01 mol/L
KSCN ปริมาตร 1.00 mL ลงในหลอดทดลอง B1-B5 และ C1-C2 แล้วเขย่าให้เข้ากัน (4) รบกวน
สมดุลในหลอดทดลอง B2 โดยหยดสารละลาย 0.08 mol/L FeCl3 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน แล้วสังเกต
สีเทียบกับหลอดทดลอง B1 (5) รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง B3 โดยหยดสารละลาย 0.10 mol/L
KSCN 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับหลอดทดลอง B1 (6) รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง B4
โดยหยดสารละลาย 0.05 mol/L Na3PO4 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับหลอดทดลอง B1
(7) รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง B5 โดยหยดสารละลายอิ่มตัว CaCO3 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกต
สีเทียบกับ B1 และ (8) นาหลอดทดลอง C2 ไปแช่ในน้าแข็ง และนาหลอดทดลอง C3 ไปแช่ในน้าร้อน
เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นสังเกตสีเทียบกับหลอดทดลอง B1 แล้วบันทึกผลลงในตาราง
1

2

3

4

A

0.002 mol/L
FeCl3

0.002 mol/L
KSCN

0.00512 mol/L
FeCl3 + 0.002
mol/L KSCN

0.00128 mol/L
FeCl3 + 0.002
mol/L KSCN

B

FeCl3 + KSCN

FeCl3 + KSCN
ตามด้วย FeCl3

FeCl3 + KSCN
ตามด้วย KSCN

FeCl3 + KSCN
ตามด้วย Na3PO4

C

5

6

0.08 mol/L
0.032 mol/L FeCl3 +
FeCl3 + 0.002
0.002 mol/L KSCN
mol/L KSCN
FeCl3 + KSCN
ตามด้วย CaCO3

FeCl3 + KSCN
FeCl3 + KSCN
ต่อด้วยแช่นาแข็
้ ง ต่อด้วยต้มในน้าร้อน

ภาพที่ 3.2 การจัดเรียงหลอดทดลองในการทดลองสมดุลเคมี (การทดลองที่ 1)
การทดลองที่ 2 ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ สมดุ ล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าที เกี ยวข้ อ งกั บ
สารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์(II)ไอออน (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายสมดุลเคมีของสารประกอบ
เชิงซ้อนของ Cu2+ ได้ และ (2) ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ของ Cu2+ ได้
วิธีการทดลอง: (1) เขียนหมายเลข A1-A2, B1-B5, C1-C4 และ D1-D2 ติด
บนหลอดทดลอง แล้ววางไว้ในตะแกรงใส่หลอดทดลอง ดังภาพที่ 3.3 (2) เติมสารละลาย 0.05 mol/L
CuSO4 ปริมาตร 1.0 mL ลงในหลอดทดลอง A1, B1-B5, C1-C4 และ D1-D2 (3) เติมสารละลาย
0.05 mol/L NH3 ปริมาตร 1.0 mL ลงในหลอดทดลอง A2, B1-B5, C1-C4 และ D1-D2 แล้วเขย่าให้
เข้ากัน สังเกตสีของสารละลาย เทียบกับสารละลายในหลอดทดลอง A1 และ A2 (4) รบกวนสมดุลใน
หลอดทดลอง B2 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L CuSO4 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน แล้วสังเกตสีเทียบ
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กับหลอดทดลอง B1 (5) รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง B3 โดยหยดสารละลาย 1.00 mol/L NH3 2
หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (6) รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง B4 โดยหยดสารละลาย
อิ่มตัว CaCO3 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (7) รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง B5 โดย
หยดสารละลาย 6 mol/L HCl 5 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (8) รบกวนสมดุลในหลอด
ทดลอง C2 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L NaOH 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (9)
รบกวนสมดุลในหลอดทดลอง C3 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L H2SO4 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน
สังเกตสีเทียบกับ B1 และ (10) นาขวด D2 ไปแช่ในน้าแข็ง และนาขวด D3 ไปแช่ในน้าร้อน เป็นเวลา
5 นาที จากนั้นมาเปรียบเทียบกับสารละลายในขวด B1 แล้วบันทึกผลลงในตาราง

A
B

1

2

CuSO4

NH3

CuSO4 + NH3

CuSO4 + NH3
ตามด้วยหยด CuSO4

C
D

3

CuSO4 + NH3
ตามด้วยหยด NH3

4

5

6

CuSO4 + NH3
CuSO4 + NH3
ตามด้วยหยด CaCO3 ตามด้วยหยด HCl

CuSO4 + NH3
CuSO4 + NH3
ตามด้วยหยด NaOH ตามด้วยหยด H2SO4
CuSO4 + NH3
ตามด้วยแช่นาเย็
้ น

CuSO4 + NH3
ตามด้วยต้มในน้าร้อน

ภาพที่ 3.3 การจัดเรียงหลอดทดลองในการทดลองสมดุลเคมี (การทดลองที่ 2)
การทดลองที่ 3 ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ สมดุ ล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าที เกี ยวข้ อ งกั บ
สารประกอบเชิงซ้อนของโคบอลต์(II)ไอออน (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายสมดุลเคมีของสารประกอบ
เชิงซ้อนของ Co2+ ได้ และ (2) ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ของ Co2+ ได้
วิธีการทดลอง: (1) เขียนหมายเลข A1-A2, B1-B5, C1-C4 และ D1-D2 ติด
บนหลอดทดลอง แล้วนาไปในตะแกรงใส่หลอดทดลองทดลอง ตามภาพที่ 3.4 (2) เติมสารละลาย
0.05 mol/L CoSO4 1 mL ลงในหลอด A1, B1-B5, C1-C2 และ D1-D3 (3) เติมสารละลาย 6 mol/L
HCl 1 mL ลงในหลอด A2, B1-B5, C1-C2 และ D1-D3 แล้วเขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีของสารละลาย
เทียบกับสารละลายในหลอด A1 และ A2 (4) รบกวนสมดุลในหลอด B2 โดยหยดสารละลาย 0.50
mol/L CoSO4 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน แล้วสังเกตสีเทียบกั บหลอด B1 (5) รบกวนสมดุลในหลอด B3
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โดยหยดสารละลาย HCl 6 mol/L 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (6) รบกวนสมดุลใน
หลอด B4 โดยหยดน้ากลั่น 2-5 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (7) รบกวนสมดุลในหลอด
B5 โดยหยดสารละลายอิ่มตัว CaCO3 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (8) รบกวนสมดุลใน
หลอด C2 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L NaOH 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (9)
รบกวนสมดุลในหลอด C3 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L H2SO4 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสี
เทียบกับ B1 และ (10) นาหลอด D2 ไปแช่ในน้าแข็ง และนาขวด D3 ไปแช่ในน้าร้อน เป็นเวลา 5
นาที จากนั้นมาเปรียบเทียบกับสารละลายในขวด B1 แล้วบันทึกผลลงในตาราง
3

4

5

CoSO4 + HCl
ตามด้วยหยด CoSO4

CoSO4 + HCl
ตามด้วยหยด HCl

CoSO4 + HCl
ตามด้วยหยดน้ากลั่น

CoSO4 + HCl
ตามด้วย CaCO3

C

CoSO4 + HCl
ตามด้วย NaOH

CoSO4 + HCl
ตามด้วย H2SO4

D

CoSO4 + HCl
ตามด้วยต้มในน้าร้อน

CoSO4 + HCl
ตามด้วยต้มในน้าร้อน

A
B

1

2

CoSO4

HCl

CoSO4 + HCl

6

ภาพที่ 3.4 การจัดเรียงหลอดทดลองในการทดลองสมดุลเคมี (การทดลองที่ 3)
รายละเอี ย ดเกี ยวกั บ ใบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการทดลองเคมี แ บบ
มาตรฐาน เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี แสดงในภาคผนวก จ
3.1.1.2 ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรื่อง สมดุลเคมี
ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ทีพัฒนาขึ้นมีรายละเอียดอุ ปกรณ์
และสารเคมี ดังแสดงในภาพ 3.5
ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมีและผลจากการ
รบกวนสมดุลเคมี แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองละ 2 ชัวโมง รายละเอียดดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1 ค่าคงทีสมดุลและปัจจัยทีมีผลต่อสมดุลเคมีของปฏิกิริยา
ระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนตไอออน (2 ชัวโมง)
จุ ดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิ บายสมดุล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่าง Fe3+ กับ SCN- ได้ และ (2) ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีของปฏิกิริยาระหว่าง
Fe3+ กับ SCN- ได้
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การรบกวนสมดุลของ [Fe(SCN)]2+(aq)

การรบกวนสมดุลของ [Cu(NH3)4]2+(aq)

ภาพที่ 3.5 ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
วิธีการทดลองตอนที 1 การหาค่าคงทีสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างไอร์ออน
(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนตไอออน: (1) เขียนหมายเลข 1-6 และตัวอักษร A-D บนกระดาษขาว แล้ว
นาไปวางไว้ใต้ถาดหลุม ดังแสดงในภาพที่ 3.2 ในแถว A (2) หยดสารละลาย FeCl3 ความเข้มข้น
0.002, 0.00512, 0.0128, 0.032 และ 0.08 mol/L 5 หยด ลงในหลุม A1 และ A3-A6 ตามลาดับ
(3) เติมสารละลาย KSCN ความเข้มข้น 0.002 mol/L 5 หยด ลงในหลุม A2-A6 (4) คนสารละลายให้
เข้ากันแล้วสังเกตสีของสารละลายหลุม A3-A6 เทียบกับหลุม A1-A2 และ (4) บันทึกความเข้มสีด้วย
จานวนเครื่องหมาย + จากนั้นคานวณค่าคงที่สมดุล (K) ของปฏิกิริยา
วิธีการทดลองตอนที 2 การหาค่าคงทีสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างไอร์ออน
(III)ไอออนกับไทโอไซยาเนตไอออน: (1) หยดสารละลาย 0.002 mol/L FeCl3 5 หยด ลงในหลุม B1B5 และขวดแก้ว C1-C3* ดังแสดงในภาพที่ 3.2 ในแถว B และ C (2) หยดสารละลาย 0.002 mol/L
KSCN 5 หยด ลงในหลุม B1-B5 และขวดแก้ว C1-C3* แล้วคนให้เข้ากัน (3) รบกวนสมดุลในหลุม B2
โดยหยดสารละลาย 0.08 mol/L FeCl3 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน แล้วสังเกตสีเทียบกับหลอดทดลอง B1
(4) รบกวนสมดุลในหลุม B3 โดยหยดสารละลาย 0.05 mol/L KSCN 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสี
เทียบกับหลอดทดลอง B1 (5) รบกวนสมดุลในหลุม B4 โดยหยดสารละลาย 0.05 mol/L Na3PO4 2
หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ หลอดทดลอง B1 และ (6) รบกวนสมดุลในหลุม B5 โดยหยด
สารละลาย 0.05 mol/L AgCl 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (7)* นาขวด C2 ไปแช่ใน
น้าแข็ง และนาขวด C3 ไปแช่ในน้าร้อน เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นมาเปรียบเทียบกับสารละลายในขวด
C1 แล้วบันทึกผลลงในตาราง (หมายเหตุ * ทาการทดลองในขวดแก้วขนาดเล็ก)
การทดลองที่ 2 ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ สมดุ ล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าที เกี ยวข้ อ งกั บ
สารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์(II)ไอออน (2 ชัวโมง)
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จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายสมดุลเคมีของสารประกอบ
เชิงซ้อนของ Cu2+ ได้ และ (2) ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ของ Cu2+ ได้
วิธีการทดลอง: (1) เขียนหมายเลข 1-6 และตัวอักษร A-D บนกระดาษขาว
แล้วนาไปวางไว้ใต้ถาดหลุม ดังแสดงในภาพที่ 3.3 ในแถว A (2) หยดสารละลาย 0.05 mol/L CuSO4
5 หยด ลงในหลุม A1, B1-B5, C1-C2 และขวดแก้ว D1-D3* (3) หยดสารละลาย 0.05 mol/L NH3 5
หยด ลงในหลุม A2, B1-B5, C1-C2 และขวดแก้ว D1-D3* แล้วคนให้เข้ากัน สังเกตสีของสารละลาย
เทียบกับสารละลายในหลุม A1 และ A2 (4) รบกวนสมดุลลงในหลุม B2 โดยหยดสารละลาย 0.50
mol/L CuSO4 2 หยด คนให้เข้ากัน แล้วสังเกตสีเทียบกับหลุม B1 (5) รบกวนสมดุลในหลุม B3 โดย
หยดสารละลาย 0.50 mol/L NH3 2 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (6) รบกวนสมดุลในหลุม
B4 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L Na2CO3 2 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (7) รบกวน
สมดุลในหลุม B5 โดยหยดกรด HCl เข้มข้น 5 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (8) รบกวน
สมดุลในหลุม C1 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L NaOH 2 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1
(9) รบกวนสมดุลในหลุม C2 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L H2SO4 2 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสี
เทียบกับ B1 และ (10)* นาขวด D2 ไปแช่ในน้าแข็ง และนาขวด D3 ไปแช่ในน้าร้อน เป็นเวลา 5 นาที
จากนั้ น มาเปรี ย บเทีย บกับ สารละลายในขวด D1 แล้ ว บันทึกผลลงในตาราง (หมายเหตุ * ทาการ
ทดลองในขวดแก้วขนาดเล็ก)
การทดลองที่ 3 ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ สมดุ ล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าที เกี ยวข้ อ งกั บ
สารประกอบเชิงซ้อนของโคบอลต์(II)ไอออน (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายสมดุลเคมีของสารประกอบ
เชิงซ้อนของ Co2+ ได้ และ (2) ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน
ของ Co2+ ได้
วิธีการทดลอง: (1) เขียนหมายเลข 1-6 และตัวอักษร A-D บนกระดาษขาว
แล้วนาไปวางไว้ใต้ถาดหลุม ตามภาพที่ 3.4 (2) หยดสารละลาย 0.05 mol/L CoSO4 5 หยด ลงใน
หลุม A1, B1-B5, C1-C2 และขวดแก้ว D1-D3 (3) หยดสารละลาย 6 mol/L HCl 5 หยด ลงในหลุม
A2, B1-B5, C1-C2 และขวดแก้ ว D1-D3 แล้ ว คนให้ เ ข้ า กั น สั ง เกตสี ข องสารละลาย เที ย บกั บ
สารละลายในหลุม A1 และ A2 (4) รบกวนสมดุลในหลุม B2 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L CoSO4
2 หยด คนให้เข้ากัน แล้วสังเกตสีเทียบกับหลุม B1 (5) รบกวนสมดุลในหลุม B3 โดยหยดสารละลาย
HCl 6 mol/L 2 หยด คนให้เข้า กัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (6) รบกวนสมดุลในหลุม B4 โดยหยดน้า
กลั่น 2-5 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (7) รบกวนสมดุลในหลุม B5 โดยหยดสารละลาย
อิ่ ม ตั ว CaCO3 2 หยด คนให้ เ ข้ า กั น สั ง เกตสี เ ที ย บกั บ B1 (8) รบกวนสมดุ ล ในหลุ ม C2 โดยหยด
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สารละลาย 0.50 mol/L NaOH 2 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 (9) รบกวนสมดุลในหลุม
C3 โดยหยดสารละลาย 0.50 mol/L H2SO4 2 หยด คนให้เข้ากัน สังเกตสีเทียบกับ B1 และ (10) นา
ขวด D2 ไปแช่ในน้าแข็ง และนาขวด D3 ไปแช่ในน้าร้อน เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นมาเปรียบเทียบกับ
สารละลายในขวด D1 แล้วบันทึกผลลงในตาราง
รายละเอียดเกียวกับใบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี แสดงในภาคผนวก จ
3.1.2 การทดลองเคมี แ บบมาตรฐานและแบบย่ อ ส่ ว นต้ น ทุ น ต่ า เรื่ อ ง อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการพัฒ นาการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ ว น
ต้นทุนต่า เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยแบ่งออกเป็น 4 การทดลอง ได้แก่ (1) การหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จ่านวน 2 ชัวโมง (2)
ผลของความเข้มข้นของสารละลายกรดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก จ่านวน 2 ชัวโมง (3) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดีย มไบ
คาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรดซัลฟิวริก จ่านวน 2 ชัวโมง และ
(4) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียม
คาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนต จ่านวน 2 ชัวโมง รวมทั้งหมด 8 ชัวโมง
ชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที 3.3 จะสังเกตได้ว่ามีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทีราคาไม่แพงและใช้ซ้่าได้หลายรายการเพือ
ทดแทนอุปกรณ์มาตรฐานทีมีราคาสูงและเสียงต่อการแตกหัก เช่น ใช้หลอดฉีดยาแทนบิวเรต ใช้ขวด
แก้วขนาดเล็กแทนขวดรูปชมพู่ และใช้ข้อต่อสามทางแทนจุกคอร์กกับหลอดน่าแก๊ส เป็นต้น
ตารางที่ 3.3 อุปกรณ์ส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
อุปกรณ์ในชุดทดลองมาตรฐาน
อุปกรณ์ในชุดทดลองย่อส่วน
1. บิวเรตขนาด 50 มล.
1 อัน
1. หลอดฉีดยาขนาด 10 มล.
3 อัน
2. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 125 มล.
3 ใบ
2. ขวดแก้วขนาดเล็ก (vial) 10 มล.
3 ขวด
3. จุกคอร์กพร้อมหลอดนาแก๊ส
1 ชุด
3. ฝาเกลียวที่เชื่อมกับข้อต่อสามทาง
3 ชุด
5. กระบอกตวงขนาด 25 มล.
1 อัน
4. กระบอกตวงพลาสติก (10 มล.)
1 อัน
6. ปากคีบ
1 อัน
5. ปากคีบ
1 อัน
7. หลอดหยดแก้ว
5 หลอด
6. หลอดหยดพลาสติก
5 หลอด
8. ฝาน้าอัดลมแบบพลาสติกผ่าครึง่
1 ฝา
7. ช้อนกาแฟพลาสติก (ตัดด้ามออก)
3 ชิ้น
9. ขาตั้งพร้อมที่หนีบบิวเรต
1 ชุด
10. บีกเกอร์ขนาด 500 มล.
1 ใบ
*
เมื่อทาการทดลองเสร็จแล้วให้ลา้ งอุปกรณ์ทั้งหมด ผึ่งหรือเช็ดให้แห้งแล้วจึงเก็บเข้ากล่องชุดการทดลอง
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รายละเอียดของสารเคมีและสารละลายส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบ
ย่อส่วน แสดงในตารางที 3.4
ตารางที่ 3.4 สารเคมีและสารละลายส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
สารเคมีและสารละลายในชุดการทดลอง
สารเคมีในห่อกระดาษ
1. โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)
2. โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)
3. แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)
สารละลายในขวดพลาสติก
1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.20 mol/L
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.10 mol/L
3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.30 mol/L
4. สารละลายกรดอะซิติก (CH3COOH) 0.20 mol/L
5. สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) 0.20 mol/L

ปริมาณ x จานวน
ชุดทดลองมาตรฐาน ชุดทดลองย่อส่วน
0.168 กรัม x 50 ห่อ
0.212 กรัม x 10 ห่อ
0.200 กรัม x 10 ห่อ

0.042 กรัม x 50 ห่อ
0.053 กรัม x 10 ห่อ
0.040 กรัม x 10 ห่อ

200 มล. x 3 ขวด
200 มล. x 1 ขวด
200 มล. x 1 ขวด
200 มล. x 1 ขวด
200 มล. x 1 ขวด

50 มล. x 3 ขวด
50 มล. x 1 ขวด
50 มล. x 1 ขวด
50 มล. x 1 ขวด
50 มล. x 1 ขวด

สารเคมีและสารละลายทีบรรจุในชุดการทดลอง 1 ชุด จะสามารถใช้ในการท่าการทดลอง
ทั้งหมด 4 การทดลอง ได้อย่างน้อย 5 รอบ และเหมาะส่าหรับให้นักเรียนท่าการทดลองเป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละ 3-5 คน ซึ งในการทดลองแบบมาตรฐานและแบบย่ อ ส่ ว นทั้ ง หมด 1 รอบ จะใช้ ส ารเคมี (1)
โซเดียมไบคาร์บอเนต (2) โซเดียมคาร์บอเนต และ (3) แคลเซียมคาร์บอเนต คิดเป็น 6 2 และ 2 ห่อ
ตามลาดับ และจะใช้สารละลาย (1) กรดไฮโดรคลอริก 0.20 mol/L (2) กรดไฮโดรคลอริก 0.10
mol/L (3) กรดไฮโดรคลอริก 0.30 mol/L (4) กรดอะซิติก 0.20 mol/L และ (5) กรดซัลฟิวริก 0.20
mol/L สาหรับการทดลองแบบมาตรฐานเป็น 120 40 40 40 และ 40 mL ตามลาดับ และสาหรับ
การทดลองแบบมาตรฐานเป็น 30 10 10 10 และ 10 mL ตามลาดับ
รายละเอียดของการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ว น
ต้นทุนต่า เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาทีมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงได้ดังนี้
3.1.2.1 การทดลองเคมีแ บบมาตรฐาน เรื่ อง อัตราการเกิดปฏิ กิริ ย าที่ มี แ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
การทดลองเคมีแบบมาตรฐานทีพัฒนาขึ้นมามีรายละเอียดอุปกรณ์ และ
สารเคมี ดังแสดงในภาพ 3.5
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ภาพที่ 3.5 การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาทีมีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์
โดยการทดลองเคมีแบบมาตรฐานนี้แบ่งออกเป็น 4 การทดลอง ใช้เวลาในการ
ทดลองรวมทั้งหมด 8 ชัวโมง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1 การหาอั ต ราการเกิ ด ปฏิกิ ริ ย าเคมี ระหว่า งโซเดี ยมไบ
คาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายการทดลองเพื่อวัดปริมาตร
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ จากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
กับโซเดียมไบคาร์บอเนตได้ (2) อธิบายการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกกับโซเดียมไบคาร์บอเนตได้ และ (3) เขียนและแปลผลกราฟแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างปริมาตร
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยากับเวลาได้
วิธีการทดลอง: (1) เติมน้่าเปล่าใส่บีกเกอร์ขนาดใหญ่โดยให้น้่ามีความสูง
ประมาณครึงหนึงของบีกเกอร์ แล้วน่าบีกเกอร์ไปวางไว้ข้างขาตั้งบิวเรต (2) เติมน้่าเปล่าใส่บิวเรตให้
เต็ม จากนั้นปิดปากบิวเรตด้วยนิ้วมือให้สนิท แล้วน่าไปคว่าจุ่มลงไปใต้น้่าในบีกเกอร์ เสร็จแล้วหนีบบิว
เรตเข้ากับขาตั้งบิวเรต ถ้าปริมาตรของน้่าลดลงอย่างต่อเนืองอาจจะมีการรัวซึม ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
(3) ตวงสารละลาย HCl ความเข้มข้น 0.30 mol/L ด้วยปิเปต (หรืออนุโลมให้ตวงด้วยกระบอกตวง)
ปริมาตร 20 mL (0.004 mol) ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ แล้วน่าไปวางไว้ข้างขาตั้งบิวเรต (4) ชังโซเดียมไบ
คาร์บอเนต (NaHCO3) ใส่ฝาขวดแบบพลาสติกหนักประมาณ 0.168 g (0.002 mol) บันทึกน้่าหนักที
แน่นอนลงในตารางบันทึกผล จากนั้นให้ใช้ปากคีบคีบฝาขวดทีบรรจุสารไปวางลงในขวดรูปชมพู่ (ทีมี
สารละลายกรดบรรจุอยู่) โดยระวังอย่าให้สารในฝาขวดสัมผัสกับกรด (5) เชื่อมบิวเรตและขวดรูปชมพู่
ประกอบชุดหลอดนาแก๊ส โดยสอดปลายด้านหนึ่งของหลอดนาแก๊สเข้าไปในปากบิวเรต (ใต้ผิวน้า)
ส่ ว นปลายด้านจุกคอร์ กให้ น าไปปิ ดปากขวดรูปชมพู่ให้ส นิม จากนั้นนาแผ่ นพาราฟิล์ มมาพั นรอบ
ปากขวกและจุกคอร์กให้สนิท ดังแสดงในภาพที่ 3.6 (6) อ่านปริมาตรเริ่มต้นของน้าในบิวเรต จากนั้น
ให้ เขย่ าจนกระทั่งสารที่อยู่ ในฝาขวดหกออกมาสั มผั สกับกรดอย่างทั่วถึง (ฝาขวดคว่าหรือสารหก
ออกมาจนหมด) เริ่มจับเวลาทันทีที่สารสัมผัสกัน จากนั้นให้หยุดเขย่า (7) สังเกตปริมาตรของน้าในบิว
เรตทุก ๆ ครึ่งนาที (หรือ 30 วินาที) จนกระทั่งปริมาตรของน้าไม่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันเป็นเวลา
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ประมาณ 120 วินาที บันทึกผลลงในตารางบันทึกผล (8) ทาการทดลองซ้าอีก 2 ครั้ง และบันทึกผลลง
ในตารางบันทึกผล และ (9) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกนนอน)
กับปริมาตรแก๊ส (แกนตั้ง)

ภาพที่ 3.6 การจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ในการทดลองแบบมาตรฐาน เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การทดลองที่ 2 ผลของความเข้ ม ข้ น ของสารละลายกรดต่ อ อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (2 ชัวโมง)
จุ ดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นของ
สารละลายกรดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดร
คลอริ ก ได้ และ (2) เขี ย นและแปลผลกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าตรของแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับเวลาจากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกในกรณีที่สารละลายกรดมีความเข้มข้นแตกต่างกันได้
วิธีการทดลอง: (1) จัดเตรียมบิวเรต บีกเกอร์ หลอดนาแก๊ส และขวดรูป
ชมพู่ และทาการทดลองตามวิธีในการทดลองที่ 1.1 (2) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจาก
ปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/L จานวน 3 ครั้ง (3) ทาการทดลอง
เพื่อวัดปริ มาตรของแก๊ส จากปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.30 mol/L
จานวน 3 ครั้ง และ (4) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกนนอน) กับ
ปริ มาตรของแก๊ส (แกนตั้ง) จากผลปฏิกิริยาระหว่า ง NaHCO3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10
mol/L และ 0.30 mol/L จากการทดลองแบบมาตรฐานที่ 1.2 และ 0.20 mol/L จากการทดลอง
แบบมาตรฐานที่ 1.1 โดยแสดงกราฟทั้งสามเส้นในภาพเดียวกัน
การทดลองที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรดซัลฟิวริก (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรดซัลฟิวริกได้ และ
(2) เขียนและแปลผลกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับเวลา
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จากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรด
ซัลฟิวริกได้
วิธีการทดลอง: (1) จัดเตรียมบิวเรต บี กเกอร์ หลอดนาแก๊ส และขวดรูป
ชมพู่ และทาการทดลองตามวิธีในการทดลองที่ 1.1 (2) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจาก
ปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย CH3COOH เข้มข้น 0.20 mol/L จานวน 3 ครั้ง (3) ทาการ
ทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย H2SO4 เข้มข้น 0.20
mol/L จานวน 3 ครั้ง และ (4) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกน
นอน) กับปริมาตรของแก๊ส (แกนตั้ง) จากผลปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย CH3COOH
และกับสารละลาย H2SO4 จากการทดลองแบบมาตรฐานที่ 1.3 และ กับสารละลาย HCl จากการ
ทดลองแบบมาตรฐานที่ 1.1 โดยแสดงกราฟทั้งสามเส้นในภาพเดียวกัน
การทดลองที่ 4 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดไฮโดร
คลอริกกับโซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนต (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับ โซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียม
คาร์ บ อเนตได้ และ (2) เขี ย นและแปลผลกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าตรของแก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ กั บ เวลาจากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก กั บ โซเดี ย มไบ
คาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนตได้
วิธีการทดลอง: (1) จัดเตรียมบิวเรต บีกเกอร์ หลอดนาแก๊ส และขวดรูป
ชมพู่ และทาการทดลองตามวิธีในการทดลองที่ 1.1 (2) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจาก
ปฏิกิริยาระหว่าง Na2CO3 น้าหนักประมาณ 0.212 g (0.002 mol) กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.20
mol/L จ านวน 3 ครั้ ง (3) ท าการทดลองเพื่ อ วั ด ปริ ม าตรของแก๊ ส จากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า ง CaCO3
น้าหนักประมาณ 0.200 g (0.002 mol) กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.20 mol/L จานวน 3 ครั้ง และ
(4) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกนนอน) กับปริมาตรของแก๊ส
(แกนตั้ง) จากผลปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรด HCl กับ NaHCO3 จากการทดลองแบบมาตรฐานที่
1.1 และกับ Na2CO3 และกับ CaCO3 จากการทดลองแบบมาตรฐานที่ 1.1 โดยแสดงกราฟทั้งสามเส้น
ในภาพเดียวกัน
รายละเอี ย ดเกี ยวกั บ ใบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการทดลองเคมี แ บบ
มาตรฐาน เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาทีมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในภาคผนวก ช
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3.1.2.2 ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มี
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
ชุ ด การทดลองเคมี แ บบย่ อ ส่ ว นต้ น ทุ น ต่ า ที พั ฒ นาขึ้ น มามี ร ายละเอี ย ด
อุปกรณ์และสารเคมี ดังแสดงในภาพ 3.7

ก) ชุดอุปกรณ์การทดลอง
ข) การจัดอุปกรณ์ทดลอง
ภาพที่ 3.7 ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาทีมีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า นี้แบ่งออกเป็น 4 การทดลอง ใช้
เวลาในการทดลองรวมทั้งหมด 8 ชัวโมง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1 การหาอั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ร ะหว่ า งโซเดี ย มไบ
คาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายการทดลองเพื่อวัดปริมาตร
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ จากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
กับโซเดียมไบคาร์บอเนตได้ (2) อธิบายการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกกับโซเดียมไบคาร์บอเนตได้ และ (3) เขียนและแปลผลกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาตร
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยากับเวลาได้
วิธีการทดลอง: (1) ชังโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ใส่ขวดแก้วขนาด
เล็กให้ได้สารหนักประมาณ 0.042 กรัม (0.0005 mol) บันทึกน้่าหนักทีแน่นอนลงในตารางบันทึกผล
(2) ปิดปากขวดแก้วขนาดเล็กด้วยฝาเกลียวทีเชือมกับข้อต่อสามทางเข้ากับขวดแก้ว จากนั้นประกอบ
หลอดฉีดยา (A) เข้ากับข้อต่อสามทางด้านบน (3) ใช้หลอดฉีดยา (B) ดูดสารละลาย HCl ความเข้มข้น
0.20 mol/L ปริมาตร 5 mL (0.001 mol) จากนั้นน่าหลอดฉีดยา (B) ไปประกอบเข้ากับข้อต่อสาม
ทางด้านทีเหลือ ดังแสดงในภาพที 3.6ข (4) ปรับปริมาตรเริมต้นของหลอดฉีดยา (A) ให้เริมต้นที 0
mL จากนั้นหมุนก๊อกข้อต่อสามทางให้เชือมกันระหว่างกระบอกฉีดยา (B) กับขวดแก้วเท่านั้น (5) ดัน
ก้านสูบของกระบอกฉีดยา (B) ให้สารละลายกรดทั้งหมดไหลลงไปในขวดแก้ว แล้วไขก๊อกให้เชือม
ระหว่างกระบอกฉีดยา (A) กับขวดแก้วเท่านั้น (6) เริมจับเวลาทันทีทีสารสัมผัสกัน และบันทึกปริมาตร
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ทุกๆ ครึงนาที (หรือ 30 วินาที) จนกระทังปริมาตรของหลอดฉีดยาไม่เปลียนแปลงต่อเนืองกันเป็นเวลา
ประมาณ 120 วินาที (7) ท่าการทดลองซ้่าอีก 2 ครั้ง และบันทึกผลในตารางบันทึกผล และ (8) เขียน
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกนนอน) กับปริมาตรของแก๊ส (แกนตั้ง)
การทดลองที่ 2 ผลของความเข้ ม ข้ น ของสารละลายกรดต่ อ อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (2 ชัวโมง)
จุ ดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นของ
สารละลายกรดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดร
คลอริ ก ได้ และ (2) เขี ย นและแปลผลกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าตรของแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับเวลาจากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกในกรณีที่สารละลายกรดมีความเข้มข้นแตกต่างกันได้
วิธีการทดลอง: (1) จัดเตรียมขวดแก้วและกระบอกฉีดยา และทาการทดลอง
ตามวิธีในการทดลองย่อส่วนที่ 1.1 (2) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่าง
NaHCO3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/L จานวน 3 ครั้ง (3) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตร
ของแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.30 mol/L จานวน 3 ครั้ง และ
(4) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกนนอน) กับปริมาตรของแก๊ส
(แกนตั้ง) จากผลปฏิกิริ ย าระหว่ าง NaHCO3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/L และ 0.30
mol/L จากการทดลองย่อส่วนที่ 1.2 และ 0.20 mol/L จากการทดลองย่อส่วนที่ 1.1 โดยแสดงข้อมูล
ทั้งหมดในกราฟเดียวกัน
การทดลองที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรดซัลฟิวริก (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรดซัลฟิวริกได้ และ
(2) เขียนและแปลผลกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาตรของแก๊สกับเวลาจากปฏิกิริยาระหว่าง
โซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก และกรดซัลฟิวริกได้
วิธีการทดลอง: (1) จัดเตรียมขวดแก้วและกระบอกฉีดยา และทาการทดลอง
ตามวิธีในการทดลองย่อส่วนที่ 1.1 (2) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่าง
NaHCO3 กับสารละลาย CH3COOH เข้มข้น 0.20 mol/L จานวน 3 ครั้ง (3) ทาการทดลองเพื่อวัด
ปริมาตรของแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย H2SO4 เข้มข้น 0.20 mol/L จานวน
3 ครั้ ง และ (4) เขีย นกราฟแสดงความสั ม พันธ์ร ะหว่า งเวลาในการเกิ ดปฏิกิ ริยา (แกนนอน) กับ
ปริมาตรของแก๊ส (แกนตั้ง) จากผลปฏิกิริยาระหว่าง NaHCO3 กับสารละลาย CH3COOH และกับ
สารละลาย H2SO4 จากการทดลองย่อส่วนที่ 1.3 และ กับสารละลาย HCl จากการทดลองย่อส่วนที่
1.1 โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดในกราฟเดียวกัน
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การทดลองที่ 4 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกกับโซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนต (2 ชัวโมง)
จุดประสงค์การทดลอง: (1) ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับ โซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียม
คาร์ บ อเนตได้ และ (2) เขี ย นและแปลผลกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าตรของแก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์ กั บ เวลาจากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก กั บ โซเดี ย มไบ
คาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนตได้
วิธีการทดลอง: (1) จัดเตรียมขวดแก้วและกระบอกฉีดยา และทาการทดลอง
ตามวิธีในการทดลองย่อส่วนที่ 1.1 (2) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่าง
Na2CO3 น้าหนักประมาณ 0.053 g (0.0005 mol) กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.20 mol/L จานวน
3 ครั้ ง (3) ทาการทดลองเพื่อวัดปริมาตรของแก๊ส จากปฏิกิริยาระหว่าง CaCO3 น้าหนักประมาณ
0.050 g (0.0005 mol) กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.20 mol/L จานวน 3 ครั้ง และ (4) เขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเกิดปฏิกิริยา (แกนนอน) กับปริมาตรของแก๊ส (แกนตั้ง) จากผล
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรด HCl กับ NaHCO3 จากการทดลองย่อส่วนที่ 1.1 และกับ Na2CO3
และกับ CaCO3 จากการทดลองย่อส่วนที่ 1.1 โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดในกราฟเดียวกัน
รายละเอียดเกียวกับใบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่า เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาทีมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในภาคผนวก ช
3.1.3 การประเมินชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่า
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญจ่านวน 3 ท่าน โดยเป็นอาจารย์ทีส่าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกด้านเคมี จ่านวน 1 ท่าน และอาจารย์ทีส่าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาจ่านวน 2 ท่าน (ภาคผนวก ง) โดยผู้เชียวชาญจะเป็นผู้ประเมินชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่าในประเด็นต่างๆ เช่น ความถูกต้องของหลักการและทฤษฎี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กับหลักการ/ทฤษฎีและเนื้อหา ความเหมาะสมของวิธีการทดลองและเนื้อหากับระดับของนักเรียน
และความมีประโยชน์หรือใช้งานได้ จริง เป็นต้น หลังจากการประเมินแล้ว ผู้วิจัยจะด่าเนินการปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญต่อไป
3.1.4 การทดสอบเบื้องต้นสาหรับการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่า
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้อ่านวยการโรงเรียนและครูประจ่ารายวิชาวิทยาศาสตร์
และนักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลือค่า
หาญ วารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือโรงเรียนใกล้เคียงทีสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือโรงเรียนต้น
สังกัดทีผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติราชการสอนอยู่ในขณะนั้น จ่านวน 1 ห้อง เพือทดสอบชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่าและการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน จากนั้น ปรับปรุงและแก้ไขชุดการทดลองตาม
ค่าแนะน่าของครูและนักเรียน (นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มทดลอง) ทั้งนี้เพือให้ชุดการทดลองย่อส่วนเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทีน่าไปใช้นันเอง
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3.2 การศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐานและด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรื่อง สมดุลเคมี
การวิจัยเกียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐานและด้วยชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.2.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยแบบกึงทดลอง (quasi-experimental design) ในครั้งนีม้ ีแบบแผนการวิจัยเป็น
แบบการศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการวัดผลก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียนผ่านไป
30 วัน (Pretest-posttest-delayed posttest control group design) โดยมีการเลือกกลุ่มทดลอง
แบบเจาะจง (purposive selection) รายละเอียดแบบแผนการวิจัยมีดังนี้
กลุ่มควบคุม: O1XCO2O3
กลุ่มทดลอง: O1XTO2O3
เมือ O1 และ O2 คือ การวัดความเข้าใจมโนมติก่อน และหลังเรียนทันที ตามล่าดับ
O3 คือ การวัดความคงทนของความเข้าใจมโนมติหลังเรียนผ่านไป 30 วัน
XC คือ การการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐานส่าหรับกลุ่มควบคุม
XT คือ การเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่าส่าหรับกลุ่มทดลอง
3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้มีประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
3.2.2.1 ประชากร (population) ได้แก่ นักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที 5 โรงเรียนลือค่าหาญ วารินช่าราบ และ โรงเรียนศรีเมืองวิทยา
คาร อ่าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
3.2.2.2 กลุ่มทดสอบ (preliminary study group) ได้แก่ นักเรียนทีอยู่ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559 โรงเรียนลือค่าหาญ วาริน
ช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือโรงเรียนใกล้เคียงทีสนใจเข้า ร่วมโครงการ หรือโรงเรียนต้นสังกัดที
ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติราชการสอนอยู่ในขณะนั้น จ่านวน 1 ห้อง ส่าหรับทดสอบชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่า และเครืองมือในการรวบรวมข้อมูล
3.2.2.3 กลุม่ ตัวอย่าง (sample group)
กลุ่ ม ควบคุ ม ส าหรั บ การทดลองเคมี แ บบมาตรฐาน ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที 5/5 จ่านวน 36 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
กลุ่มทดลอง สาหรับการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที 5/3 จ่านวน 37 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
3.2.3 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง สมดุลเคมี
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยส่าหรับการวิจัยครั้งนี้ใน 3 ประเด็นหลัก
ได้แก่ แบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ต่ อ วิช าเคมี และแบบ
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สัมภาษณ์/ส่ารวจการปรับแก้มโนมติของนักเรียน มีการขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญจ่านวน 3 ท่าน
โดยเป็นอาจารย์ทีส่าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านเคมี จ่านวน 1 ท่าน และอาจารย์ทีส่าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจ่านวน 2 ท่าน (ภาคผนวก ง) โดยผู้เชียวชาญจะเป็นผู้ประเมิน/
ตรวจสอบแบบวัดและเครืองมือในการเก็บข้อมู ล เช่น ความถูกต้องของหลักการและทฤษฎี ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบวัด ความยาก-ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้ภาษาทีเข้าใจ
ชัดเจน เป็นต้น หลังจากการประเมินแล้ว จะมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญต่อไป โดย
รายละเอียดการสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยส่าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1) แบบวั ด มโนมติ วิ ท ยาศาสตร์ แบบวั ด มโนมติ วิ ท ยาศาสตร์ เรื อง สมดุ ล เคมี
(ภาคผนวก ช) เป็นแบบทดสอบแบบวินิจฉัยสองล่าดับขั้น (2-tiers diagnostic test) จ่านวน 20 ข้อ
โดยส่วนทีหนึงจะเป็นการเลือกค่าตอบ มีน้่าหนักเป็น 1 คะแนน และส่วนทีสองจะเป็นการเขียนเหตุผล
ของค่าตอบ มีน้่าหนักเป็น 1 คะแนน ดังนั้น คะแนนรวมเป็นข้อละ 2 คะแนน รายละเอียดแบบทดสอบ
ประกอบด้วย (1) นิยามของสมดุลเคมี 4 ข้อ (2) การค่านวณค่าคงทีสมดุล 4 ข้อ และ (3) การรบกวน
สมดุลเคมี 12 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ
2) แบบสอบถามเจตคติ และประสบการณ์ต่อ วิชาเคมีก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า และการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้ได้แปลและ
ปรับปรุงจาก Coll, Dalgety and Salter (2002) ซึงประกอบด้วยรายการค่าถาม 18 รายการ จ่าแนก
เป็น จ่านวน 10 รายการ จ่านวน 3 รายการ และ จ่านวน 5 รายการ
3) แบบสัมภาษณ์/ส่ารวจการปรับแก้มโนมติของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า และการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน ซึงเป็นค่าถามทีเกียวเนืองจากการแสดง
เหตุผลประกอบแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับเปลียนเหตุผลจากก่อนเรียนเป็นหลังเรียน ดัง
แสดงในภาคผนวก ฏ
3.2.4 การเก็บข้อมูลวิจัยชุดการทดลองเคมี เรื่อง สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุล
ผู้ วิจั ย ขอความอนุเคราะห์ จากผู้ อ่านวยการโรงเรียน (ภาคผนวก ซ) และครู
ประจ่ า รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก เรี ย นที อยู่ ใ นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 5 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นศรี เ มื อ งวิ ท ยาคาร อ่ า เภอศรี เ มื อ งใหม่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จ่านวน 2 ห้อง เพือให้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนักเรียน
จะต้องกรอกแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ภาคผนวก ฐ) โดยเป็นการเข้าร่วมแบบ
สมัครใจและสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจงโดย
ให้ นั กเรี ย นกลุ่ มควบคุม (ห้ องที ม.5/3) เรียนด้ว ยชุดการทดลองเคมี แบบย่ อส่ ว นต้ นทุน ต่า ส่ ว น
นักเรียนกลุ่มทดลอง (ห้องที ม.5/5) เรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน โดยจะมีขั้นตอนดังนี้
1) นักเรียนกรอกแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ภาคผนวก ฐ)
แล้วท่าแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน เรือง สมดุลเคมี และแบบส่ารวจเจตคติต่อ
วิชาเคมีก่อนเรียน
2) นักเรียนกลุ่มควบคุม ท่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามทีระบุไว้ในชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่า (ภาพในภาคผนวก ฉ) ส่วนนักเรียนกลุ่มทดลอง ท่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามที
ระบุไว้ในการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (ภาพในภาคผนวก จ) โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมีการสังเกต
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บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ขณะท่ากิจกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ควบคุมจ่านวนชุดการทดลองแบบ
มาตรฐานและชุดการทดลองแบบย่อส่วนให้มีจ่านวนเท่ากันโดยการน่าชุดทดลองไปเอง เพราะบาง
โรงเรียนอาจจะเตรี ยมชุดการทดลองแบบปกติได้มากทีสุ ดเพียง 2-3 ชุดเท่านั้น ซึงไม่เพียงพอต่ อ
จ่านวนนักเรียนในแต่ละห้อง
3) นักเรียนท่าแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ หลังเรียน เรือง สมดุลเคมี
และแบบส่ารวจเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียน
4) นักเรียนท่าแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรือง สมดุลเคมี หลังเรียน
ผ่านไปแล้ว 30 วัน เพือทดสอบความคงทนของมโนมติวิทยาศาสตร์
5) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสุ่มสัมภาษณ์เกียวกับการปรับแก้มโนมติวิทยาศาสตร์
เรือง สมดุลเคมี ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า (สุ่มสัมภาษณ์กรณี
ทีน่าสนใจประมาณร้อยละ 10 - 20 ของจ่านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง)
3.3 การศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐานและด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การวิจัยเกียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐานและด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า เรือง สมดุลเคมี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยแบบกึงทดลอง (quasi-experimental design) ในครั้งนี้มีแบบแผนการวิจัย
เป็นแบบการศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการวัดผลก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียนผ่าน
ไป 30 วั น (Pretest-posttest-delayed posttest control group design) โดยมี ก ารเลื อ กกลุ่ ม
ทดลองแบบเจาะจง (purposive selection) รายละเอียดแบบแผนการวิจัยมีดังนี้
กลุ่มควบคุม: O1XCO2O3
กลุ่มทดลอง: O1XTO2O3
เมือ O1 และ O2 คือ การวัดความเข้าใจมโนมติก่อน และหลังเรียนทันที ตามล่าดับ
O3 คือ การวัดความคงทนของความเข้าใจมโนมติหลังเรียนผ่านไป 30 วัน
XC คือ การการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐานส่าหรับกลุ่มควบคุม
XT คือ การเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่าส่าหรับกลุ่มทดลอง
3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้มีประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
3.3.2.1 ประชากร (population) ได้แก่ นักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที 5 โรงเรียนลือค่าหาญ วารินช่าราบ และ โรงเรียนศรีเมืองวิทยา
คาร อ่าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
3.3.2.2 กลุ่มทดสอบ (preliminary study group) ได้แก่ นักเรียนทีอยู่ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559 โรงเรียนลือค่าหาญ วาริน
ช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือโรงเรียนใกล้เคียงทีสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือโรงเรียนต้นสังกัดที
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ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติราชการสอนอยู่ในขณะนั้น จ่านวน 1 ห้อง ส่าหรับทดสอบชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่า และเครืองมือในการรวบรวมข้อมูล
3.3.2.4 กลุม่ ตัวอย่าง (sample group)
กลุ่ ม ควบคุ ม ส าหรั บ การทดลองเคมี แ บบมาตรฐาน ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที 5/6 จ่านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
กลุ่มทดลอง สาหรับการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที 5/2 จ่านวน 33 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทีอยู่ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
3.3.3 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยส่าหรับการวิจัยครั้งนี้ใน 3 ประเด็นหลัก
ได้แก่ แบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ต่ อ วิช าเคมี และแบบ
สัมภาษณ์/ส่ารวจการปรับแก้มโนมติของนักเรียน มีการขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญจ่านวน 3 ท่าน
โดยเป็นอาจารย์ทีส่าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านเคมี จ่านวน 1 ท่าน และอาจารย์ทีส่าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจ่านวน 2 ท่าน (ภาคผนวก ง) โดยผู้เชียวชาญจะเป็นผู้ประเมิน/
ตรวจสอบแบบวัดและเครืองมือในการเก็บข้อมูล เช่น ความถูกต้องของหลักการและทฤษฎี ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบวัด ความยาก-ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้ภาษาทีเข้าใจ
ชัดเจน เป็นต้น หลังจากการประเมินแล้ว จะมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญต่อ ไป โดย
รายละเอียดการสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยส่าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1) แบบวั ด มโนมติ วิ ท ยาศาสตร์ แบบวั ด มโนมติ วิ ท ยาศาสตร์ เรื อง อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยา (ภาคผนวก ช) เป็น แบบทดสอบแบบวินิจฉัยสองล่าดับขั้น (2-tiers diagnostic test)
จ่านวน 20 ข้อ โดยส่วนทีหนึงจะเป็นการเลือกค่าตอบ มีน้่าหนักเป็น 1 คะแนน และส่วนทีสองจะเป็น
การเขียนเหตุผลของค่าตอบ มีน้่าหนักเป็น 1 คะแนน คะแนนรวมเป็นข้อละ 2 คะแนน รายละเอียด
แบบทดสอบประกอบด้วย (1) นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยา 6 ข้อ (2) พลังงานกับการด่าเนินไป
ของปฏิกิริยา 5 ข้อ และ (3) ปัจจัยทีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 9 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ
2) แบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ต่อ วิชาเคมีก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า และการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้ได้แปลและ
ปรับปรุงจาก Coll, Dalgety and Salter (2002) ซึงประกอบด้วยรายการค่าถาม 18 รายการ จ่าแนก
เป็น จ่านวน 10 รายการ จ่านวน 3 รายการ และ จ่านวน 5 รายการ
3) แบบสัมภาษณ์/ส่ารวจการปรับแก้มโนมติของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า และการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน ซึงเป็นค่าถามทีเกียวเนืองจากการแสดง
เหตุผลประกอบแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับเปลียนเหตุผลจากก่อนเรียนเป็นหลังเรียน ดัง
แสดงในภาคผนวก ฏ
3.3.4 การเก็บข้อมูลวิจัยชุดการทดลองเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ผู้ วิ จั ย ด่ า เนิ น การตามขั้ น ตอนในข้ อ 4.6 โดยขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 5 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นศรี เ มื อ งวิ ท ยาคาร อ่ า เภอศรี เ มื อ งใหม่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เพิมเติมอีกจ่านวน 2 ห้อง (คนละห้องเรียนกับทีเป็นกลุ่มตัวอย่างใน เรือง สมดุลเคมี)
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เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจงโดยให้นักเรียนกลุ่มควบคุม
(ห้องที ม.5/2) เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า ส่วนนักเรียนกลุ่มทดลอง (ห้องที ม.
5/6) เรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน โดยจะมีขั้นตอนดังนี้
1) นักเรียนกรอกแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ภาคผนวก ฐ) จากนั้น
ท่าแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และแบบส่ารวจ
เจตคติต่อวิชาเคมีก่อนเรียน
2) นักเรียนกลุ่มควบคุม ท่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามทีระบุไว้ในชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่า (ภาพในภาคผนวก ฌ) ส่วนนักเรียนกลุ่มทดลอง ท่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามทีระบุไว้
ในการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมีการสังเกตบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้
ขณะท่ากิจกรรม (ภาพในภาคผนวก ซ) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ควบคุมจ่านวนชุดการทดลองแบบมาตรฐานและ
ชุดการทดลองแบบย่อส่วนให้มีจ่านวนเท่ากันโดยการน่าชุดทดลองไปเอง เพราะบางโรงเรียนอาจจะ
เตรียมชุดการทดลองแบบปกติได้มากทีสุดเพียง 2-3 ชุดเท่านั้น ซึงไม่เพียงพอต่อจ่านวนนักเรียนในแต่
ละห้อง
3) นั ก เรี ย นท่ า แบบวั ด ความเข้ า ใจมโนมติ วิท ยาศาสตร์ ห ลั ง เรีย น เรื อง อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และแบบส่ารวจเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียน
4) นักเรียนท่าแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หลังเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน เพือทดสอบความคงทนของมโนมติวิทยาศาสตร์
5) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสุ่มสัมภาษณ์เกียวกับการปรับแก้มโนมติวิทยาศาสตร์ เรือง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า (สุ่ม
สัมภาษณ์กรณีทีน่าสนใจประมาณร้อยละ 10 - 20 ของจ่านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง)
3.4 แนวทางในการวิเคราะห์ผลการวิจัย
ผู้วิจัยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านคุณภาพและเชิงสถิติ ดังนี้
1) มโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน
1.1) วิเคราะห์มโนมติจากแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ (ภายในกลุ่มควบคุม และ
ภายในกลุ่ มทดลอง) โดยจ่ าแนกมโนมติของนักเรียนจากการวิเคราะห์ แบบวัดมโนมติทั้งส่ วนของ
ตัวเลือกและส่วนการแสดงเหตุผลในแบบวัดมโนมติ จ่าแนกความเข้าใจมโนมติของนักเรียนออกเป็น 5
กลุ่ม (ร้อยละ) โดยจ่าแนกตามเกณฑ์ทีปรับปรุงจาก Çalik, Ayas & Coll (2009) และจาก Mulford &
Robinson (2002) ดังแสดงในตารางที 3.5 ได้แก่ ความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) ความเข้าใจมโนมติ
ถูกต้องบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) ความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ความ
เข้าใจมโนมติผิด (MU) และไม่ความเข้าใจมโนมติ (NU) นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มควบคุม กับกลุ่มทดลอง
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ตารางที่ 3.5 แนวทางการจัดกลุ่มความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากแบบวัดมโนมติ ทั้ง
ส่วนของตัวเลือกและส่วนการแสดงเหตุผล
กลุ่มความเข้าใจมโนมติ
กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง
(Sound Conceptual Understanding: SU)
กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
(Partial Conceptual Understanding: PU)

ตัวเลือก
ถูกต้อง

เหตุผล
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์

คะแนน
2.0

ถูกต้อง

ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
(ไม่มีส่วนผิด)
ถูกต้องบางส่วนและ
ผิดบางส่วน
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์
ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
ถูกต้องบางส่วนและ
ผิดบางส่วน
ไม่ถูกต้อง แต่ยัง
เกียวข้องกับโจทย์
ไม่เกียวข้องกับโจทย์/
ไม่แสดงเหตุผล

1.7 – 1.9

ถูกต้อง
ผิด
ผิด
ผิด
ผิด
กลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ
(No Conceptual Understanding: NU)

ผิด

1.4 – 1.6
1.0
0.7 – 0.9
0.4 – 0.6
0.1 - 03
0.0

1.2) เปรี ย บเทีย บค่าเฉลี ยคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลั งเรียน
ภายในกลุ่ ม ควบคุ ม และภายในกลุ่ ม ทดลอง ด้ ว ยการทดสอบค่ า ที แ บบตั ว อย่ า งไม่ อิ ส ระต่ อ กั น
(dependent samples t-test) และเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนความก้าวหน้ามโนมติวิทยาศาสตร์
ระหว่างกลุ่มควบคุม กับกลุ่มทดลอง ด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างอิสระต่อกัน (independent
samples t-test) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
1.3) เปรียบเทียบความคงทนของมโนมติจากการทดสอบหลังเรียนผ่านไปแล้ว 30
วัน ภายในกลุ่มควบคุม และภายในกลุ่ มทดลอง ด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัว อย่างไม่อิสระต่ อ กัน
(dependent samples t-test) และเปรียบเทียบความคงทนของมโนมติจากการทดสอบหลังเรียน
ผ่านไปแล้ว 30 วัน ระหว่างกลุ่มควบคุม กับกลุ่มทดลอง ด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างอิสระต่อกัน
(independent samples t-test) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
2) ผลจากการสัมภาษณ์การปรับแก้มโนมติ (conceptual change) ของนักเรียน เป็น
การวิเคราะห์ผลจากการส่ารวจ/สัมภาษณ์การปรับแก้ มโนมติ (conceptual change) พิจารณาจาก
ทั้งเหตุผลในแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ และจากการสุ่มสัมภาษณ์ ทั้งกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
3) เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่า เป็นการวิเคราะห์แบบส่ารวจเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน
ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า โดยรายงานเป็นระดับ (5 ระดับ)
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3.1) เปรียบเทียบค่าเฉลียเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียน ภายในกลุ่มควบคุม และ
ภายในกลุ่มทดลอง ด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (dependent samples t-test)
ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
3.2) เปรียบเทียบค่าเฉลี ยการเปลียนแปลงเจตคติระหว่างกลุ่ มควบคุม กับกลุ่ ม
ทดลอง ด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างอิสระต่อกันทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
4) การเปรียบเทียบชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ากับการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน ทั้งในด้านของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายส่าหรับการจัดการทดลอง (ทั้งในกรณีของอุปกรณ์ วัสดุ
และสารเคมี) ประสิทธิภาพและความชัดเจนของผลการทดลอง ปริมาณสารเคมีทีใช้ ปริมาณของเสียที
เกิดขึ้น เวลาทีใช้ในการทดลอง ความสะดวกในการใช้งาน และความเอื้อต่อการเรียนรู้หรือท่าความ
เข้าใจเนื้อหาทีเกียวข้องจากการทดลอง
3.4.2 แนวทางการสรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1) คะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ผู้วิจัยจะมีการอภิปราย
เปรียบเทียบคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อ นและหลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมี แบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่า (กลุ่มควบคุม) และเปรียบเทียบคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียน
และหลั งเรี ย นด้ว ยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (กลุ่ มทดลอง) นอกจากนี้ ยังจะมีการอภิปราย
เปรียบเทียบความก้าวหน้าหรือการเปลียนแปลงของคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่าง
นักเรียนทั้งสองกลุ่ม
2) ก่อนเรียนนักเรียนทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่า (กลุ่มควบคุม)
และนักเรียนทีเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (กลุ่มทดลอง) มีมโนมติทีคลาดเคลือนอย่างไร
บ้าง และหลังเรียน นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการปรับแก้มโนมติทีคลาดเคลือนอย่างไร
3) นักเรียนทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมี แบบย่อส่วนต้นทุนต่า (กลุ่มควบคุม) และ
นักเรียนทีเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (กลุ่มทดลอง) มีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และ
การปรับแก้มโนมติเหมือนหรือแตกต่างจากการทดลองปกติอย่างไร
4) นักเรียนทีเรียนด้วยชุดการทดลองเคมี แบบย่อส่วนต้นทุนต่า (กลุ่มควบคุม) และ
นักเรียนทีเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (กลุ่มทดลอง) มีเจตคติต่อการทดลองเคมีก่อนและ
หลังการเรียนอย่างไร นอกจากนี้ ยังจะมีการอภิปรายเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของเจตคติต่อการ
ทดลองเคมีระหว่างนักเรียนทั้งสองกลุ่ม
5) จะปรับปรุงชุดการทดลองเคมี แบบย่อส่วนต้นทุนต่าให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติทีคลาดเคลือนในเนื้อหาอืนๆ อย่างไร
6) การประเมินผลผลิตการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่า ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงบริการวิชาการและเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพือให้สอดรับกับเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษาทีพยายามมุ่งเน้นให้สามารถน่างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง
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บทที่ 4
ผลและการอภิปรายผล
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่าส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) สมดุลเคมีและผลจาก
การรบกวนสมดุลเคมี และ (2) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
สามารถน่าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
4.1 ผลจากการพัฒนาการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
จากการพัฒนาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี และ (2) อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงการเปรียบเทียบการทดลองได้ดงั นี้
4.1.1 การทดลองสมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
จากการเปรียบเทียบการทดลองแบบมาตรฐานกับแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุล
เคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี สามารถแสดงผลในด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนของชุด
การทดลองอย่างละเอียด จะแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบการทดลองแบบมาตรฐานกับแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมี
รายการ/การทดลอง

การทดลอง

แบบมาตรฐาน
ต้นทุนของชุดอุปกรณ์
ไม่น้อยกว่า 850 บาท
เวลาในการทดลอง
60 นาที
ความเข้มข้นของสารละลาย
0.002 – 0.08 โมล/ลิตร
ปริมาตรของสารละลาย
1.00 – 2.00 มิลลิลติ ร
ปริมาตรของแก๊ส
30.00 มิลลิลิตร
ชุดการทดลองแบบมาตรฐาน
ที่
รายการ
จ่านวน
ราคา (บาท)
หน่วยละ รวม
1 หลอดทดลอง 10 มล. 12 หลอด
30
360
2 กระบอกตวง 5-10 มล. 4 กระบอก
40
160
1 ชิ้น
3 ตะแกรงวางหลอด
70
70
ทดลอง 12 ช่อง
4 บีกเกอร์ 50 มล.
3 ใบ
70
210
6 หลอด
5 หลอดหยดแบบแก้ว
10
60
รวม
850

ลดลง
แบบย่อส่วน
214 บาท
3.97 เท่า
40 นาที
1.5 เท่า
0.002 – 0.08 โมล/ลิตร
0.50 มิลลิลติ ร
2.0 - 4.0 เท่า
10.00 มิลลิลิตร
3.0 เท่า
ชุดการทดลองแบบย่อส่วน
รายการ
จ่านวน ราคา (บาท)
หน่วยละ รวม
ถาดหลุม 24 หลุม 1 ถาด
50
50
ขวดหยด 10 มล. 18 ขวด
3
54
ขวดเก็บสารเพื่อเติม 18 ขวด
3
54
เพิ่ม 60 มล.
ไม้จิ้มผลไม้พลาสติก 12 ไม้ 0.50
6
กล่องบรรจุพลาสติก 1 กล่อง 50
50
รวม
214
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จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่ามีความประหยัด
กว่าการทดลองแบบมาตรฐานในหลายดา้ น ได้แก่ (1) ต้นทุนของอุปกรณ์ซึ่งมีราคา 214 บาท ประหยัด
กว่าชุดการทดลองแบบมาตรฐานอย่างน้อยประมาณ 4 เท่า และสามารถใช้ซ้่าได้ โดยสามารถใช้ถาด
หลุม 1 ถาด แทนหลอดทดลองได้ถึง 12 – 24 หลอด ในขณะที่การทดลองแบบมาตรฐานต้องใช้
อุปกรณ์และเครื่องแก้วที่มีราคาแพงและมีอยู่อย่างจ่ากัด อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการแตกช่ารุดอีกด้วย (2) ใช้
เวลาต่อหนึ่งการทดลองลดลงไปอย่างน้อย 1.5 เท่า และมีเวลาส่าหรับการอภิปรายมากขึ้น และ (3) ใช้
สารละลายในปริ มาตรที่ล ดลงประมาณ 2.0 – 4.0 เท่า หรือใช้ส ารเคมีที่เป็นแก๊ส ปริมาตรลดลง
ประมาณ 3.0 เท่า ท่าให้ลดค่าใช้จ่ายส่าหรับสารเคมีและลดปริมาณของของเสียที่เกิดจากการทดลอง
อีกด้วย ทั้งนี้ การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า สามารถลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ลงไปได้อย่างน้อย
6.0 – 12.0 เท่า แต่ยั งสามารถสาธิต หรือแสดงผลการทดลองได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าการทดลองแบบมาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 1ก และ 1ข

ก) การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
ข) ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
ภาพที่ 4.1 นักเรียนท่าการทดลอง เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
ส่าหรับการเปรียบเทียบรายละเอียดปริมาณของสารละลายที่ใช้ในการทดลองของ
การชุดการทดลองแบบมาตรฐานและชุดการทดลองแบบย่อส่วน แสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สารเคมีและสารละลายส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
สารละลายในชุดการทดลอง
การทดลองที่ 1
1. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.08 mol/L
2. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.032 mol/L
3. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.0128 mol/L
4. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.00512 mol/L
5. ไอร์ออน(III)ไนเตรต (Fe(NO3)3) 0.002 mol/L
6. โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (KSCN) 0.10 mol/L
7. โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (KSCN) 0.01 mol/L
8. โซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4) 0.10 mol/L
9. แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อิ่มตัว

จ่านวนขวดในชุดทดลอง
แบบมาตรฐาน
แบบย่อส่วน
ขวด 150 มล. ขวด 10 มล. ขวด 60 มล.
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
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จ่านวนขวดในชุดทดลอง
แบบมาตรฐาน
แบบย่อส่วน
การทดลองที่ 2
ขวด 150 มล. ขวด 10 มล. ขวด 60 มล.
10. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO4) 0.05 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
11. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO4) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
12. แอมโมเนีย (NH3) 0.05 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
13. แอมโมเนีย (NH3) 1.00 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
14. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
15. กรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
16. กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 1.00 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
- แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อิ่มตัว (ในข้อ 9)
การทดลองที่ 3
ขวด 150 มล. ขวด 10 มล. ขวด 60 มล.
17. โคบอลต์(II)ซัลเฟต (CoSO4) 0.05 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
18. โคบอลต์(II)ซัลเฟต (CoSO4) 0.50 mol/L
1 ขวด
1 ขวดหยด 1 ขวดเติม
- โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 0.50 mol/L (ในข้อ 9)
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.50 mol/L (ข้อ 14)
- กรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.50 mol/L (ในข้อ 15)
- กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 1.00 mol/L (ในข้อ 16)
สารละลายในชุดการทดลอง

4.1.2 การทดลองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการเปรียบเทียบการทดลองแบบมาตรฐานกับ แบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงผลในด้านต่างๆ และการวิเคราะห์ต้นทุนของ
ชุดการทดลองอย่างละเอียด แสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่ามีความประหยัดกว่าการทดลองแบบมาตรฐานในหลายดา้ น ได้แก่ (1) ต้นทุนของอุปกรณ์ซึ่งมี
ราคา 263 บาท ซึง่ ต่า่ กว่าชุดการทดลองแบบมาตรฐานประมาณ 5 เท่าเป็นอย่างน้อย สามารถใช้ซ้่าได้
เช่นเดียวกัน และจัดเตรียมอุปกรณ์ส่าหรับการทดลองได้ง่ายและใช้เวลาน้อย ในขณะที่การทดลอง
แบบมาตรฐานต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วที่มีราคาแพงและมีอยู่อย่างจ่ากัด และยังใช้เวลาในการจัด
เตรียมการทดลองค่อนข้างนานและจัดเตรียมได้ยาก (2) ใช้เวลาต่อหนึ่งการทดลองลดลงไปอย่างน้อย
1.5 – 3.0 เท่า และมีเวลาในการอภิปรายมากขึ้น และ (3) ใช้สารละลายในปริมาตรที่ลดลงประมาณ
4.0 เท่า และใช้สารเคมีที่เป็นของแข็งลดลงประมาณ 4.0 เท่า ท่าให้ลดค่าใช้จ่ายส่าหรับสารเคมีและ
ลดปริ มาณของของเสี ย ที่เ กิดจากการทดลองอี กด้ว ย ทั้งนี้ การทดลองเคมีแบบย่ อส่ ว นต้น ทุ น ต่่ า
สามารถลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ลงไปได้อย่างน้อย 16.0 เท่า แต่ ยังสามารถแสดงผลการทดลองได้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการทดลองแบบมาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 2ก และ 2ข

ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า

49

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบการทดลองแบบมาตรฐานกับแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
รายการ/การทดลอง

การทดลอง

ลดลง
แบบมาตรฐาน
แบบย่อส่วน
ต้นทุนของชุดอุปกรณ์
อย่างน้อย 1,400
263 บาท
5.32 เท่า
เวลาในการทดลอง
60 นาที
20 - 40 นาที
1.5 – 3.0 เท่า
ความเข้มข้นของสารละลาย
0.10 – 0.30 โมล/ลิตร
0.10 – 0.30 โมล/ลิตร
ปริมาตรของสารละลาย
20.00 มิลลิลิตร
5.00 มิลลิลติ ร
4.0 เท่า
ปริมาณของแข็ง
0.168 – 0.212 กรัม
0.042 – 0.053 กรัม
4.0 เท่า
ชุดการทดลองแบบมาตรฐาน
ชุดการทดลองแบบย่อส่วน
รายการ
จานวน
รายการ
จานวน ราคา (บาท)
ที่
ราคา (บาท)
หน่วยละ รวม
หน่วยละ รวม
*
1 บิวเรต 50 มล.
1 อัน
600
600 หลอดฉีดยา 10 มล. 3 หลอด
5
15
2 ขวดรูปชมพู่
3 ใบ
3 ขวด
80
240 ขวดแก้ว 10 มล.
20
60
3 จุกคอร์กพร้อม
1 ชุด
3 ชุด
30
30 ฝาเกลียวที่เชื่อมกับ
7
21
หลอดนาแก๊ส
ข้อต่อสามทาง
4 กระบอกตวง 25
1 อัน
1 อัน
60
60 กระบอกตวง
60
60
มล.
พลาสติก 10 มล.
5 ปากคีบ
1 อัน
1 อัน
20
20 ปากคีบ
20
20
6 หลอดหยดแก้ว
5 อัน
10
50 หลอดหยดพลาสติก 5 หลอด
1
5
7 ฝาน้าอัดลมแบบ
1 ฝา
ช้อนกาแฟพลาสติก
4 ชิ้น
0.5
2
(ตัดด้ามออก)
พลาสติกผ่าครึ่ง
8 ขาตั้งพร้อมที่หนีบ 1 ชุด
400
400 ขวดพลาสติกบรรจุ
10 ขวด
3
30
สาร
บิวเรต
9 แก้วขนาดใหญ่
1 ใบ
กล่องพลาสติกบรรจุ 1 กล่อง
50
50
รวม
1,400
รวม
263
*
ต้องใช้บิวเรต 50 มล. อย่างน้อย 3 อัน จึงจะทาการทดลองได้ครัง้ ละ 3 ชุด เหมือนในชุดการทดลองย่อส่วน

ก) การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
ข) ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
ภาพที่ 4.2 นักเรียนท่าการทดลอง เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์
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ส่าหรับการเปรียบเทียบรายละเอียดปริมาณของสารละลายที่ใช้ในการทดลองของการชุด
การทดลองแบบมาตรฐานและชุดการทดลองแบบย่อส่วน แสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 สารเคมีและสารละลายส่าหรับชุดการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
สารเคมีและสารละลายในชุดการทดลอง
สารเคมีในห่อกระดาษ
1. โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)
2. โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)
3. แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)
สารละลายในขวดพลาสติก
1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.20 mol/L
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.10 mol/L
3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.30 mol/L
4. สารละลายกรดอะซิติก (CH3COOH) 0.20 mol/L
5. สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) 0.20 mol/L

ปริมาณ x จ่านวน
ชุดทดลองมาตรฐาน ชุดทดลองย่อส่วน
0.168 กรัม x 50 ห่อ
0.212 กรัม x 10 ห่อ
0.200 กรัม x 10 ห่อ

0.042 กรัม x 50 ห่อ
0.053 กรัม x 10 ห่อ
0.040 กรัม x 10 ห่อ

200 มล. x 3 ขวด
200 มล. x 1 ขวด
200 มล. x 1 ขวด
200 มล. x 1 ขวด
200 มล. x 1 ขวด

50 มล. x 3 ขวด
50 มล. x 1 ขวด
50 มล. x 1 ขวด
50 มล. x 1 ขวด
50 มล. x 1 ขวด

4.2 ผลการศึกษาผลจากการจั ด การเรี ยนรู้ ด้วยชุด การทดลองแบบมาตรฐานและด้วยชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมี
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ควบคุมจ่านวนชุดการทดลองแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนให้มี
จ่านวนเท่ากัน เพื่อลดปัจจัยที่อาจจะมาจากโอกาสในการเข้าถึงหรือสัมผัสการทดลองของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม ทั้งนี้ หลายโรงเรียนจะมีอุปกรณ์ส่าหรับการเตรียมการทดลองแบบมาตรฐานไม่เพียงพอ ซึ่ ง
จะเตรียมได้มากที่สุดแค่ 2-3 ชุดเท่านั้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ จ่าแนกออกเป็น (1) ผลการศึกษาผล
จากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐาน (2) ผลการศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดการทดลองแบบมาตรฐาน (3) การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการ
ทดลองแบบมาตรฐานกับแบบย่อส่วน และ (4) การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ผลการศึกษาผลจากกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐาน
ผลจากการเปรียบเทียบภายในกลุ่มการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรื่อง สมดุลเคมีและ
ผลจากการรบกวนสมดุลเคมี ในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) คะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ (2)
การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจากแบบวัด ความเข้าใจมโนมติ (3) การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่ม
มโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ในส่วนของการแสดงเหตุผล และ (4) เจตคติและ
ประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
4.2.1.1 คะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี
จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี ของ
นักเรียนภายในกลุ่มการทดลองเคมีแบบมาตรฐานในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (n = 36)
สมดุลเคมี
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ความก้าวหน้า
T (T-test
ความคงทน
T (T-test
(คะแนนเต็ม) mean S.D. % mean S.D. %
% <g> ความหมาย ก่อน-หลัง) mean S.D. % ความหมาย หลัง-คงทน)
1) นิยาม (8)
2.07 1.22 25.90 4.83 1.46 60.43 34.53 0.47 ปานกลาง
8.90D
4.63 1.27 57.83 คงทน
1.30E
- ตัวเลือก (4)
1.36 1.02 34.03 2.69 0.82 67.36 33.33 0.51 ปานกลาง
6.83D
2.56 0.84 63.89 คงทน
1.74E
- เหตุผล (4)
0.71 0.44 17.78 2.14 0.99 53.51 35.73 0.43 ปานกลาง
8.39D
2.07 0.95 51.77 คงทน
1.83E
2) ค่าคงที่ (8)
1.60 1.44 19.97 4.73 1.59 59.18 39.22 0.49 ปานกลาง
9.22D
4.58 1.58 57.26 คงทน
1.43E
- ตัวเลือก (4)
1.08 1.02 27.08 2.64 1.05 65.97 38.89 0.53 ปานกลาง
6.63D
2.53 0.97 63.19 คงทน
1.01E
- เหตุผล (4)
0.51 0.46 12.85 2.10 0.83 52.40 39.55 0.45 ปานกลาง
10.03D
2.05 0.87 51.32 คงทน
1.67E
3) การรบกวน
4.41 2.23 18.38 14.32 2.49 59.67 41.29 0.51 ปานกลาง
16.53D 14.08 2.54 58.65 คงทน
0.87E
(24)
- ตัวเลือก (12) 3.19 1.64 26.62 8.03 2.05 66.90 40.28 0.55 ปานกลาง
10.42D
7.89 2.12 65.74 คงทน
1.21E
- เหตุผล (12) 1.22 0.65 10.14 6.29 0.99 52.44 42.30 0.47 ปานกลาง
24.23D
6.19 0.98 51.55 คงทน
1.24E
4) รวม (40)
8.08 3.52 20.20 23.89 3.96 59.73 39.52 0.50 ปานกลาง
17.44D 23.31 3.91 58.27 คงทน
1.72E
- ตัวเลือก (4)
5.64 2.66 28.19 13.36 2.97 66.81 38.61 0.54 ปานกลาง
11.31D
12.97 2.96 64.86 คงทน
1.78E
- เหตุผล (4)
2.44 0.96 12.21 10.53 1.79 52.65 40.44 0.46 ปานกลาง
23.75D
10.34 1.79 51.69 คงทน
2.02E
D

และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
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จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน
โดยรวมเป็นร้อยละ 20.20 (mean 8.08 และ S.D. 3.52) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ
28.16 (mean 5.64 และ S.D. 2.66) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 12.21 (mean 2.44 และ
S.D. 0.96) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล
มากกว่าสองเท่า อย่างไรก็ตาม หลังจากการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน พบว่า นักเรียนมี
คะแนนความเข้าใจมโนมติห ลั งเรี ยนโดยรวมเป็น ร้ อยละ 59.73 (mean 23.89 และ S.D. 3.96)
จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 66.81 (mean 13.36 และ S.D. 2.97) และส่วนของการ
แสดงเหตุผลร้อยละ 52.65 (mean 10.53 และ S.D. 1.79) จะเห็นได้ว่านักเรียนยังมีคะแนนหลังเรียน
ในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล แต่มีน้่าหนักใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนนก่อน
เรียน และเมื่อพิจารณาร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนจริง (% actual gain) โดยรวมเป็นร้อยละ 39.52 จ่าแนกเป็นส่วนของตัวเลือกร้อยละ 38.61
และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 40.44 ในกรณีที่พิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ
(nomalized learning gain) หรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า <g> โดยรวมเป็น 0.50 จ่าแนกเป็นค่า
<g> ส่วนของตัวเลือก 0.54 และค่า <g> ส่วนของการแสดงเหตุผล 0.46 ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้า
ปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของเหตุผล
เล็ ก น้ อ ย จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ ว ยการทดสอบค่ า ที แ บบตั ว อย่ า งไม่ อิ ส ระต่ อ กั น (paired
samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ค่า T ของคะแนนเฉลี่ยมโนมติ
โดยรวม มโนมติส่วนของตัวเลือก และมโนมติส่วนของการแสดงเหตุผล มีค่าเป็น 17.44 11.31 และ
23.75 ตามล่าดับ แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี
จากตารางที่ 4.5 เมื่อจ่าแนกมโนมติสมดุลเคมีออกเป็น 3 มโนมติย่อย ได้แก่
(1) นิยามของสมดุลเคมี (2) ค่าคงที่สมดุล และ (3) การรบกวนสมดุลเคมี จะพบว่า นักเรียนมีร้อยละ
ของคะแนนก่อนเรียนสูงที่สุดในมโนมตินิยามของสมดุลเคมี (ร้อยละ 25.90) ส่วนมโนมติค่าคงที่สมดุล
(ร้อยละ 19.97) และมโนมติการรบกวนสมดุลเคมี (ร้อยละ 18.38) มีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้นักเรียนมี
ร้อยละของคะแนนก่อนเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกสูงกว่ามโนมติในส่วนของเหตุผลมากกว่าสองเท่า
ทั้งสามมโนมติย่อย อย่างไรก็ตาม หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองมาตรฐาน พบว่า นักเรียนมี
ร้อยละของคะแนนหลังเรียนใกล้เคียงกันทั้งสามมโนมติย่อย (อยู่ระหว่างร้อยละ 59.18 - 60.43) ทั้งนี้
นักเรียนมีร้อยละของคะแนนหลังเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกใกล้เคียงกับมโนมติในส่วนของเหตุผล
มากขึ้นทั้งสามมโนมติย่อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าที แบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติย่อยจากตารางที่ 4.3 นักเรียนมีร้อยละความก้าวหน้า
ทางการเรียนจริง (% actual gain) ของแต่ละหัวข้อเป็น 34.53 39.22 และ 41.29 ตามล่าดับ และมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ หรือ <g> เป็น 0.47 0.49 และ 0.51 ตามล่าดับ ซึ่งจัดอยู่ใน
“ความก้าวหน้าปานกลาง” ทุกมโนมติย่อย อย่างไรก็ตาม การรบกวนสมดุลเคมีเป็นมโนมติที่นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (41.29) และความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (0.51) สูงที่สุด
ส่ ว นนิ ย ามของสมดุ ล เคมี เ ป็ น มโนมติ ที่ นั ก เรี ย นมี ค วามก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นจริ ง (34.53) และ
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (0.47) ต่่าที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทดลองที่เกี่ยวกับการ
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รบกวนสมดุลเคมีท่าให้นักเรียนสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีได้ชัดเจน แต่การทดลองยังไม่มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนิยามของสมดุลเคมี และการค่านวณค่าคงที่สมดุลมากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฮิก
มะฮ์ อาแวกะจิ และศักดิ์ศรี สุ ภ าษร (2558) และพนัส ดา มาตราช กับคณะ (2559) ที่รายงาน
ผลการวิจัยเอาไว้ว่า การทดลองที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมีที่สามารถสาธิตการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตผลได้
ชัดเจนจะสามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติในการทดลองนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาคะแนนความคงทนของมโนมติหรือคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน ในตารางที่ 4.5 พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนความคงทนของ
มโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนความคงทนของมโนมติ ใน
มโนมติ นิยามของสมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล การรบกวนสมดุลเคมี และมโนมติรวมเป็น 57.83 57.26
58.65 และ 58.27 ตามล่าดับ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่
อิสระต่อกัน (paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยความคงทนของมโนมติต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเล็กน้อย ซึ่งต่่า
กว่าอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามมโนมติย่อยและมโนมติรวม แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ทดลองแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมี ความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้นและมีความคงทนของมโน
มติอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1.2 การจ่าแนกกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี
จากการจัดกลุ่มนักเรียนโดยอาศัยค่าตอบแบบวัดความเข้าใจมโนมติ ในส่วน
ของตัวเลือกและเหตุผลเป็นเกณฑ์ สามารถจ่าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มมโนมติ ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติจ่าแนกตามคะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มการทดลองแบบมาตรฐาน (n = 36)
สมดุลเคมี
(ความถี่ = จ่านวนข้อ x จ่านวนคน)
ก่อนเรียน (20x36)
1) นิยามของสมดุลเคมี (4x36)
2) ค่าคงที่สมดุล (4x36)
3) การรบกวนสมดุล (12x36)
หลังเรียน (20x36)
1) นิยามของสมดุลเคมี (4x36)
2) ค่าคงที่สมดุล (4x36)
3) การรบกวนสมดุล (12x36)
การเปลี่ยนแปลง (20x36)
1) นิยามของสมดุลเคมี (4x36)
2) ค่าคงที่สมดุล (4x36)
3) การรบกวนสมดุล (12x36)
D

SU
0.00
0.00
0.00
0.00
19.17
23.61
20.14
17.36
19.17
23.61
20.14
17.36

กลุ่มมโนมติ (ร้อยละ)
PU
PMU
MU
6.67
22.08 10.14
2.78
32.64 23.61
10.42 17.36 13.19
6.71
20.14 4.63
35.97 33.75 7.50
22.22 33.33 13.19
34.03 27.78 9.72
41.20 35.88 4.86
29.30 11.67 -2.64
19.44
0.69 -10.42
23.61 10.42 -3.47
34.49 15.74 0.23

เครื่องหมาย + และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ตามล่าดับ

NU
61.11
40.97
59.03
68.52
3.61
7.64
8.33
0.69
-57.50
-33.33
-50.70
-67.83
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จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจ
มโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ผิด
หรือคลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 0.00 6.67 22.08 10.14 และ 61.11
ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) และกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติถูกต้องบางส่ ว นและผิดบางส่วน (PMU) ซึ่งเป็นกลุ่ มมโนมติที่มีความถูกต้องน้อยมาก เมื่อ
พิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 19.17
35.97 33.53 7.50 และ 3.61 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโน
มติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) (ร้อยละ 35.97) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิ ด
บางส่ ว น (PMU) (ร้ อยละ 33.75) ทั้งนี้ หลั งเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่ มที่ มีมโนมติถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์ (SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 19.17 และ 29.30 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของ
นักเรียนในกลุ่มมโนมติ ผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงไป
2.64 และ 57.50 ตามล่าดับ ส่าหรับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน
(PMU) เพิ่มขึ้น 11.67 จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์
และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 48.47 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 60.14
เมื่อพิจารณาจ่าแนกร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ย่อยก่อนเรียน (ตาราง
ที่ 4.4) พบว่า ล่าดับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
เป็นมโนมติการรบกวนสมดุลเคมี (ร้อยละ 68.52) ค่าคงที่สมดุล (ร้อยละ 59.03) และนิยามของสมดุล
เคมี (ร้อยละ 40.97) ตามล่าดับ แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมดุลเคมี
เมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติย่อยหลังเรียน พบว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงร้อย
ละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม
ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงเป็นอย่างมากในทุกมโนมติย่อย และมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม
มโนมติถูกต้อง (SU) และกลุ่มถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า
ทุกมโนมติย่อยยังมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) สูงกว่าในกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติผิด (MU) และสูงกว่ากลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) แต่ในทุกมโนมติย่อยยังมีร้อยละ
ของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) อยู่พอสมควร (ร้อยละ
27.78 – 35.88) อย่างไรก็ตาม ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ และ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) มีค่าสูงกว่าผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติผิด
และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ในทุกมโนมติย่อยอีกด้วย โดยมโนมติค่าคงที่สมดุลและมโนมติ
การรบกวนสมดุลเคมีเป็นมโนมติที่มี ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์
และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) สูงกว่าร้อยละ 50 ส่วนมโนมตินิยามของสมดุลเคมีเป็นมโนมติที่มี
ผลรวมร้อยละเป็นกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า การทดลองแบบมาตรฐานนี้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
มโนมติจากผิดหรือคลาดเคลื่อนไปทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น
4.2.1.3 เจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
จากการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวน
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สมดุลเคมี โดย 5 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง ดังตารางที่ 4.7 ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีเจตคติ และประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ย 4.18 (S.D. 0.45)
ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมการทดลอง อย่างไรก็
ตาม หลังเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน พบว่า นักเรียนมีเจตคติ และประสบการณ์ในการ
เรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.41 (S.D. 0.34) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึง
พอใจจากมากที่สุดในด้านครู เคมีที่ส อนในครั้งนี้ จากการทดสอบค่าทีแบบตัว อย่างไม่อิส ระต่ อ กัน
(paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมี เจตคติ และ
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีโดยรวมและด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ส่วนเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีด้านกิจกรรมการทดลอง
และด้านนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ แสดงว่าการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีไปในทางบวกได้
ตารางที่ 4.7 ผลการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี (n = 36)
เรื่อง
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง
ข) ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้
ค) ด้านนักเรียน
รวม
D

ก่อนเรียน
mean S.D. ระดับ
4.29 0.40 พึงพอใจ
4.04 0.83 พึงพอใจ
4.22 0.55 พึงพอใจ
4.18 0.45 พึงพอใจ

mean
4.35
4.52
4.37
4.41

หลังเรียน
T
S.D. ระดับ (T-test)
0.35 พึงพอใจ 0.91E
0.41 พึงพอใจ 3.23D
0.43 พึงพอใจ 1.55E
0.34 พึงพอใจ 3.17D

และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบ
ค่าทีแบบตัวอย่างไม่อสิ ระต่อกัน

4.2.1.4 ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียนในกลุ่มการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี โดยสุ่มจากนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติหลังเรียน ได้แก่ ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิด
บางส่วน (PMU) และผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) กลุ่มละ 1 คน รวม 4 คน โดยที่ไม่สามารถติดต่อเพื่อ
สัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ได้ ทั้งนี้ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
นั ก เรี ย นคนที่ 1 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
สมบูรณ์ (PostSU:nEQ) ทั้งนี้ นักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
(PrePU:nEQ) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า “สมดุล
เคมี คือ การมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับและเกิดใน
ระบบปิด” แต่หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “สมดุลเคมี
คือ การมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ หรือความเข้มข้น
ของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์คงที่ โดยเกิดได้ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด แต่ต้องเป็นระบบเปิดที่
ไม่มีแก๊สเกี่ยวข้องจึงจะสามารถเกิดสมดุลเคมีได้” และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถาม
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ว่า “ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของโรงงานผลิต แก๊สแอมโมเนียโดยใช้กระบวนการฮาเบอร์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยา
แบบคายพลังงาน นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิตอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “ต้อง
เพิ่มอุณหภูมิให้ กับระบบ เพราะการเพิ่มอุณหภูมิย่อมท่าให้เกิดปฏิกิริยาได้ มากขึ้น” แต่หลังเรียน
นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “ต้องลดอุณหภูมิ เพราะปฏิกิริยาคายความ
ร้อนจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิ ส่วนความดันไม่มีผลต่อปฏิริยานี้เนื่องจากจ่านวนโมลของแก๊สสาร
ตั้งต้นและแก๊สผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากัน”
นักเรียนคนที่ 2 เป็นนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียนถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ (PostPU:nEQ) ทั้งนี้ นักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนถูกต้องบางส่วนและผิด
บางส่วน (PrePMU:nEQ) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจผิ ดบางส่ ว นว่ า
“สมดุลเคมี คือ การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เท่ากัน ” แต่ก็มีความเข้าใจถูกต้อง
บางส่วนว่า “สมดุลเคมีจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้” แต่หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น
ความเข้าใจถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า “สมดุลเคมี คือ การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์
คงที่ โดยเกิดได้ในระบบปิด” แต่ยังไม่ค่านึงถึงว่าระบบเปิดที่ไม่มีแก๊สเกี่ยวข้องก็สามารถเกิดสมดุลเคมี
ได้ และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของโรงงานผลิต แก๊ส
แอมโมเนียโดยใช้กระบวนการฮาเบอร์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแบบคายพลังงาน นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิต
แก๊สแอมโมเนียอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “ต้องเพิ่มความดันให้กับระบบ เพราะ
การเพิ่มความดัน ย่ อ มท่า ให้ ป ฏิ กิริ ยาที่มี แก๊ส เป็นผลิ ตภัณ ฑ์เ กิด ได้ดี ขึ้น ” แต่ห ลั งเรียนนักเรีย นได้
ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า “ต้องลดอุณหภูมิ เพราะปฏิกิริยานี้จะเกิดได้ดีขึ้น
เมื่อลดอุณหภูมิ ส่วนความดันไม่มีผลต่อปฏิริยานี้เนื่องจากจ่านวนโมลของแก๊สสารตั้งต้นและแก๊ส
ผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากัน” โดยที่ไม่ได้ระบุให้สมบูรณ์ว่าเป็นปฏิกิริยาแบบคายพลังงาน
นั ก เรี ย นคนที่ 3 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PostPMU:nEQ) ทั้งนี้ นักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนผิด
หรื อคลาดเคลื่ อน (PreMU:nEQ) จากการสั มภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจผิ ด ว่ า
“สมดุล เคมี คือ การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิ ตภัณฑ์เ ท่ากัน และเกิดในระบบปิ ด
เท่านั้น” แต่หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกต้องบางส่วนว่า “สมดุลเคมี คือ
การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์คงที่ ” แต่ยังมีความเข้าใจผิดบางส่วนว่า “ระบบ
เปิดที่มีการระเหยของของเหลวมาเกี่ยวข้องก็เกิดสมดุลได้” เพราะลืมค่านึงว่าการระเหยคือการเปลี่ยน
สถานะเป็นแก๊ส และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิต
แก๊สแอมโมเนียอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “ต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบ เพราะ
การเพิ่มอุณหภูมิจะท่าให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้น ” แต่หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ
ถูกต้องบางส่วนว่า “ปฏิกิริยานี้เป็นแบบคายพลังงาน” แต่มีส่วนผิดว่า “ต้องเพิ่มความดัน เพราะ
ปฏิกิริยานี้เกี่ยวข้องกับแก๊ส ” แต่ความจริงแล้วความดันไม่มีผลต่อปฏิริยาที่มีจ่านวนโมลของแก๊สสาร
ตั้งต้นและแก๊สผลิตภัณฑ์เท่ากัน
นั กเรี ย นคนที่ 4 เป็นนักเรียนในกลุ่ มความเข้า ใจมโนมติห ลั งเรี ยนผิ ด หรื อ
คลาดเคลื่อน (PostMU:nEQ) ทั้งนี้ นักเรียนอยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน (PreNU:nEQ)
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จากการสั มภาษณ์ พบว่ า ก่อนเรี ย นนั ก เรีย นไม่เ ข้ า ใจเลยว่ าสมดุล เคมี คื อ อะไร โดยให้ ข้อมู ล ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับค่าถาม แต่หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนว่า
“สมดุลเคมี คือ การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เท่ากันและเกิดได้ในระบบปิ ด
เท่านั้น” และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิต แก๊ส
แอมโมเนียอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนว่า “ต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับ
ระบบ” เพราะการเพิ่มอุณ หภูมิจ ะท่าให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ เกิดได้ดีขึ้น ” แต่หลังเรียนนักเรี ยนได้
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ความเข้าใจผิ ดและคลาดเคลื่ อนไปอีกรูปแบบหนึ่งว่า “ต้องเพิ่มความดัน เพราะ
ปฏิกิริยานี้เกี่ยวข้องกับแก๊ส การเพิ่มความดันจะท่าให้เกิดได้ดีขึ้น ” แต่ความจริงแล้วความดันไม่มีผล
ต่อปฏิริยาที่มีจ่านวนโมลของแก๊สสารตั้งต้นและแก๊สผลิตภัณฑ์เท่ากัน
4.2.2 ผลการศึกษาผลจากกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
ผลจากการเปรี ย บเทียบภายในกลุ่ ม ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ ว นต้นทุนต่่า เรื่อง
สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี ในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) คะแนนความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์ (2) การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจากแบบวัด ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ใน
ส่วนของการตอบตัวเลือกและส่วนของการแสดงเหตุผล (3) การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจาก
แบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ในส่วนของการแสดงเหตุผล และ (4) เจตคติและประสบการณ์
ในการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ดังต่อไปนี้
4.2.2.1 คะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี
จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี ของ
นักเรียนภายในกลุ่มชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ในตารางที่ 4.8 พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 20.48 (mean 8.19 และ S.D. 3.01) จ่าแนกเป็น
คะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 28.38 (mean 5.68 และ S.D. 2.59) และส่วนของการแสดงเหตุผล
ร้อยละ 12.58 (mean 2.52 และ S.D. 0.93) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่ว นของ
ตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผลมากกว่าสองเท่า คล้ายกับในกรณีของนักเรียนในกลุ่มการ
ทดลองแบบปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 60.64 (mean 24.25 และ S.D.
3.92) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 67.16 (mean 13.43 และ S.D. 2.67) และส่วน
ของการแสดงเหตุผลร้อยละ 54.11 (mean 10.84 และ S.D. 1.83) จะเห็นได้ว่านักเรียนยังมีคะแนน
หลังเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล แต่มีน้่าหนักใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนน
ก่อนเรียนคล้ายกับในกรณีของนักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบปกติ
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ตารางที่ 4.8 คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า (n = 37)
สมดุลเคมี
(คะแนนเต็ม)
1) นิยาม (8)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
2) ค่าคงที่ (8)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
3) การรบกวน (24)
- ตัวเลือก (12)
- เหตุผล (12)
4) รวม (40)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
D

ก่อนเรียน
mean S.D. %
1.93 1.32 24.09
1.43 1.17 35.81
0.49 0.38 12.36
1.46 1.21 18.23
0.89 0.97 22.30
0.57 0.49 14.16
4.81 1.90 20.03
3.35 1.64 27.93
1.46 0.60 12.13
8.19 3.01 20.48
5.68 2.59 28.38
2.52 0.93 12.58

หลังเรียน
mean S.D. %
4.98 1.18 62.21
2.76 0.86 68.92
2.22 0.86 55.51
4.79 1.59 59.92
2.68 1.08 66.89
2.12 0.80 52.94
14.48 2.80 60.35
8.00 1.80 66.67
6.48 1.29 54.03
24.25 3.92 60.64
13.43 2.67 67.16
10.82 1.83 54.11

ความก้าวหน้า
T (T-test
% <g> ความหมาย ก่อน-หลัง)
38.13 0.50 ปานกลาง 10.60D
33.11 0.52 ปานกลาง
5.40D
43.14 0.49 ปานกลาง
11.66D
41.69 0.51 ปานกลาง
8.91D
44.59 0.57 ปานกลาง
6.78D
38.78 0.45 ปานกลาง
8.84D
40.32 0.50 ปานกลาง 16.04D
38.74 0.54 ปานกลาง
10.47D
41.90 0.48 ปานกลาง
22.74D
40.16 0.50 ปานกลาง 17.01D
38.78 0.54 ปานกลาง
11.20D
41.53 0.48 ปานกลาง
25.08D

mean
4.88
2.70
2.18
4.68
2.59
2.08
14.23
7.84
6.39
23.84
13.19
10.65

ความคงทน
T (T-test
S.D. % ความหมาย หลัง-คงทน)
1.24 61.01 คงทน
1.26E
0.85 67.57 คงทน
0.97E
0.90 54.46 คงทน
1.00E
1.62 58.46 คงทน
1.88E
1.12 64.86 คงทน
1.20E
0.82 52.06 คงทน
1.36E
2.82 59.28 คงทน
1.68E
1.83 65.32 คงทน
1.51E
1.25 53.24 คงทน
1.36E
3.80 59.60 คงทน
1.91E
2.77 65.95 คงทน
1.82E
1.69 53.25 คงทน
1.43E

และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
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จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาร้อยละความก้ าวหน้า ทางการเรียน พบว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual gain) โดยรวมเป็นร้อยละ 40.16 จ่าแนกเป็น
ส่ ว นของตัว เลื อกร้ อยละ 38.78 และส่ ว นของการแสดงเหตุผ ลร้อยละ 41.53 ในกรณีที่พิจารณา
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (nomalized learning gain) หรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า
<g> โดยรวมเป็น 0.50 จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.54 และค่า <g> ส่วนของการแสดง
เหตุผล 0.48 ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนใน
ส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของเหตุผลเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบ
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า
ค่า T ของคะแนนเฉลี่ยมโนมติโดยรวม มโนมติส่วนของตัวเลือก และมโนมติส่วนของการแสดงเหตุผล
มีค่าเป็น 17.01 11.20 และ 25.08 ตามล่าดับ แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี
เมื่อจ่าแนกมโนมติส มดุลเคมีออกเป็น 3 มโนมติย่อย ได้แก่ (1) นิยามของ
สมดุลเคมี (2) ค่าคงที่สมดุล และ (3) การรบกวนสมดุลเคมี จะพบว่า นักเรียนมีร้อยละคะแนนก่อน
เรียนสูงที่สุดในมโนมตินิยามของสมดุลเคมี (ร้อยละ 24.09) และต่่าที่สุดในมโนมติค่าคงที่สมดุล (ร้อย
ละ 18.23) ทั้งนี้นักเรียนมีร้อยละของคะแนนก่อนเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกสูงกว่ามโนมติในส่วนของ
เหตุผลมากกว่าสองเท่าในมโนมตินิยามของสมดุลเคมีและค่าคงที่สมดุล อย่างไรก็ตาม หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า พบว่า นักเรียนยังคงมีร้อยละของคะแนนหลังเรียน
สูงที่สุดในมโนมตินิยามของสมดุลเคมี (ร้อยละ 62.21) ส่วนมโนมติค่าคงที่สมดุลและการรบกวนสมดุล
เคมีมีร้อยละของคะแนนหลังเรียนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 59.92 – 60.35) ทั้งนี้ นักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกใกล้เคียงกับมโนมติในส่วนของเหตุผลมากขึ้ นทั้งสามมโนมติย่อย จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติใน
ทุกมโนมติย่อย โดยมีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรีย นจริง (% actual gain) ของแต่ละหัวข้อเป็น
38.13 41.69 และ 40.32 ตามล่าดับ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ หรือ <g> เป็น 0.50
0.51 และ 0.50 ตามล่าดับ ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทุกมโนมติย่อย อย่างไรก็ตาม
ค่าคงที่สมดุลเป็น มโนมติ ที่นั กเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (41.69) และความก้าวหน้ า
ทางการเรียนแบบปกติ (0.51) สูงที่สุด ส่วนนิยามของสมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมีเป็นมโนมติที่
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติเท่ากัน (0.50)
เมื่อพิจารณาคะแนนความคงทนของมโนมติหรือคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน ในตารางที่ 4.8 พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนความคงทนของ
มโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนความคงทนของมโนมติใน
มโนมติ นิยามของสมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล การรบกวนสมดุลเคมี และมโนมติรวมเป็น 61.01 58.46
59.28 และ 59.60 ตามล่าดับ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่
อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนของมโนมติต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเล็กน้อย ซึ่งต่่ากว่า อย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสาม
มโนมติย่อยและมโนมติรวม แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่านี้
สามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้นและมีความคงทนของมโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.2.2.2 การจ่าแนกกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี
จากการจัดกลุ่มนักเรียนโดยอาศัยค่าตอบแบบวัดความเข้าใจมโนมติ ในส่วน
ของตัวเลือกและเหตุผลเป็นเกณฑ์ สามารถจ่าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มความเข้าใจโนมติ ต่างได้ดัง
แสดงในตารางที่ 4.9 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่ มีความเข้าใจมโนมติ ถูกต้ อง
สมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ผิดหรือคลาดเคลื่อน
(MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 0.00 5.54 29.05 14.59 และ 50.81 ตามล่าดับ จะเห็น
ได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ซึ่งเป็นกลุ่มมโนมติที่มีความถูกต้องน้อยมาก เมื่อพิจารณาความเข้าใจ
โนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 23.24 33.78 29.46 9.46
และ 4.05 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ (PU) (ร้อยละ 33.78) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) (ร้อย
ละ 29.46) ทั้งนี้ หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มที่มีมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 23.24 และ 28.24 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ผิด
หรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงไป 5.13 และ 46.76 ตามล่าดับ
ส่าหรับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) เพิ่มขึ้น 0.41 จะเห็น
ได้ว่า ผลรวมร้ อยละของนั กเรี ย นที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ และถูกต้องเป็นส่ ว นใหญ่
(SU+PU) เพิ่มขึ้น 57.02 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติผิด และไม่มีความ
เข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 51.89
ตารางที่ 4.9 ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติจ่าแนกตามคะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
เรื่อง สมดุลเคมี (n = 37)
สมดุลเคมี
(ความถี่ = จ่านวนข้อ x จ่านวนคน)
ก่อนเรียน (20x37)
1) นิยามของสมดุลเคมี (4x37)
2) ค่าคงที่สมดุล (4x37)
3) การรบกวนสมดุล (12x37)
หลังเรียน (20x37)
1) นิยามของสมดุลเคมี (4x37)
2) ค่าคงที่สมดุล (4x37)
3) การรบกวนสมดุล (12x37)
การเปลี่ยนแปลง (20x37)*
1) นิยามของสมดุลเคมี (4x37)
2) ค่าคงที่สมดุล (4x37)
3) การรบกวนสมดุล (12x37)
*

SU
0.00
0.00
0.00
0.00
23.24
18.92
22.97
24.77
23.24
18.92
22.97
24.77

กลุ่มมโนมติ (ร้อยละ)
PU
PMU
MU
5.54
29.05 14.59
5.41
35.14 14.86
4.05
27.03 17.57
6.08
27.70 13.51
33.78 29.46 9.46
39.86 31.08 3.38
33.11 29.05 7.43
36.26 24.77 12.16
28.24 0.41 -5.13
34.45 -4.06 -11.48
29.06
2.02 -10.14
30.18 -2.93 -1.35

เครื่องหมาย + และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ตามล่าดับ

NU
50.81
44.59
51.35
52.70
4.05
6.76
7.43
2.03
-46.76
-37.83
-43.92
-50.67

ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
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เมื่อพิจารณาจ่าแนกร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ย่อยก่อนเรียน (ตาราง
ที่ 4.9) พบว่า ล่าดับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
เป็นมโนมติการรบกวนสมดุลเคมี (ร้อยละ 52.70) ค่าคงที่สมดุล (ร้อยละ 51.35) และนิยามของสมดุล
เคมี (ร้อยละ 44.59) ตามล่าดับ แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมดุลเคมี
เมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติย่อยหลังเรียน พบว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงร้อย
ละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม
ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงเป็นอย่างมากในทุกมโนมติย่อย และมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม
มโนมติถูกต้อง (SU) และกลุ่มถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า
ทุกมโนมติย่อยยังมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) สูงกว่าในกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) สูงกว่ากลุ่มความเข้าใจมโนมติผิด (MU) และสูง
กว่ากลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) แต่ในทุกมโนมติย่อยยังคงมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) อยู่พอสมควร (ร้อยละ 24.77 - 31.08) อย่างไรก็
ตาม ผลรวมร้ อยละของนั กเรี ย นที่มี ความเข้า ใจมโนมติ ถู กต้ องสมบู รณ์ และถู ก ต้ องเป็นส่ ว นใหญ่
(SU+PU) มีค่าสูงกว่าผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโน
มติ (NU+MU) ในทุกมโนมติย่อยอีกด้วย โดยทุกมโนมติย่อยมีผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) สูงกว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า ชุด
การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าในการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความเข้าใจมโนมติ
ของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติจากผิดหรือคลาดเคลื่อน
ไปทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น
4.2.2.3 เจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีย่อส่วนต้นทุน
ต่่า เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
จากการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมี โดย 5 หมายถึง
พึงพอใจอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 ผลการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง
สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี (n = 37)
เรื่อง
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง
ข) ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้
ค) ด้านนักเรียน
รวม
D

mean
4.21
4.30
3.99
4.16

ก่อนเรียน
หลังเรียน
S.D. ระดับ mean S.D. ระดับ
0.35 พึงพอใจ 4.48 0.28 พึงพอใจ
0.53 พึงพอใจ 4.44 0.48 พึงพอใจ
0.46 พึงพอใจ 4.38 0.33 พึงพอใจ
0.39 พึงพอใจ 4.44 0.29 พึงพอใจ

T
(T-test)
6.44D
2.51D
4.59D
5.80D

แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน

จากตารางที่ 4.10 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีเจตคติ และประสบการณ์
ในการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ย 4.16 (S.D. 0.39) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า

ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ

62

พบว่า นักเรียนมีเจตคติ และประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.44 (S.D. 0.29)
ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดในด้านกิจกรรมการทดลอง จากการ
ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ทุกกรณี ทั้งในด้านกิจกรรมการทดลอง ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ และด้าน
นั กเรี ย น แสดงว่าชุด การทดลองเคมีแ บบย่ อส่ ว นต้น ทุน ต่่ านี้ส ามารถท่า ให้ นั ก เรีย นมี เ จตคติ แ ละ
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2.4 ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มชุด การทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี
จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียนในกลุ่มชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี โดยสุ่มจากนักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มความเข้าใจมโนมติหลั งเรี ยน ได้แก่ ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) และผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) รวม 4 คน โดยไม่สามารถติดต่อ
นักเรียนในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ได้ ทั้งนี้ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
นั ก เรี ย นคนที่ 1 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
สมบูรณ์ (PostSU:sEQ) ทั้งนี้ นักเรียนคนนี้เคยอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนถูกต้องบางส่วน
และผิดบางส่วน (PrePMU:sEQ) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจถู กต้ อ ง
บางส่วนว่า “สมดุลเคมี คือ การมี ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์คงที่ ” แต่ก็มีความ
เข้าใจผิดบางส่วนว่า “สมดุลเคมีต้องเกิดในระบบปิดเท่านั้น” อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียนได้มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “สมดุล เคมี คือ การมีอัตราการเกิดปฏิกิริ ย าไป
ข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ หรือความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์คงที่
โดยเกิดได้ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด แต่ต้องเป็นระบบเปิดที่ไม่มีแก๊สเกี่ยวข้องจึงจะสามารถเกิ ด
สมดุล เคมีได้ ” และจากการสั มภาษณ์ เ กี่ยวกับ แบบวัด มโนมติ ที่ ถามว่ า “ถ้า นักเรียนเป็น เจ้ า ของ
โรงงานผลิตแก๊สแอมโมเนียโดยใช้กระบวนการฮาเบอร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแบบคายพลังงาน นักเรียนจะมี
วิธีเพิ่มผลผลิตอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “ต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบ เพราะ
การเพิ่มอุณหภูมิย่อมท่าให้เกิดปฏิกิริยาได้มากขึ้น” แต่หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “ต้องลดอุณหภูมิ เพราะปฏิกิริยานี้เป็นแบบคายความร้อน การลดอุณหภูมิจะท่า
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น”
นักเรียนคนที่ 2 เป็นนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียนถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ (PostPU:sEQ) ทั้งนี้ นักเรียนเคยอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนถูกต้องบางส่วนและ
ผิดบางส่วน (PrePMU:sEQ) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจผิดว่า “สมดุล
เคมี คือ การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เท่ากัน ” อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียน
ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า “สมดุลเคมี คือ การมีความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์คงที่ โดยไม่จ่าเป็นต้องเท่ากันก็ได้ ” แต่ยังถูกต้องไม่สมบูรณ์เพราะยังขาด
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเปิ ด และระบบปิ ด และจากการสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ แบบวั ด มโนมติ ที่ ถ ามว่ า
“นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิต แก๊สแอมโมเนียอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “ต้อง
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เพิ่มความดันให้กับระบบ เพราะการเพิ่มความดันย่อมบังคับให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น” อย่างไรก็ตาม
หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า “ต้องลดอุณหภูมิ เพราะบาง
ปฏิกิริยาจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิ” โดยที่ไม่ได้ระบุให้สมบูรณ์ว่าเป็นปฏิกิริยาแบบคายพลังงาน
นั ก เรี ย นคนที่ 3 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติ ห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PostPMU:sEQ) ทั้งนี้ นักเรียนเคยอยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติก่อน
เรียน (PreNU:sEQ) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนไม่สามารถให้ความหมายของ สมดุล
เคมีได้เลย อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกต้องบางส่วนว่า
“สมดุลเคมี คือ การมี อัตราการเกิดไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับ ” แต่ยังมีความเข้าใจผิดบางส่วนว่า
“ต้องเกิดในระบบปิดเท่านั้น ” ซึ่งความจริงแล้วถ้าไม่มีแก๊สเกี่ยวข้องก็เกิดสมดุลเคมีในระบบเปิดได้
และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิต แก๊สแอมโมเนีย
อย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “ต้องเพิ่มความดันเพื่อบังคับให้เกิดปฏิกิริยามากขึ้น”
แต่ ห ลั ง เรี ย นนั ก เรี ย นได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น ความเข้ า ใจผิ ด บางส่ ว นว่ า “การเพิ่ ม ความดั น จะท าให้
เกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้น” แต่ก็สามารถให้เหตุผลได้ถูกบางส่วนว่า “การเพิ่มความดันจะท่าให้เกิดปฏิกิริยา
ไปด้านที่มีโมลของแก๊สน้อยกว่า ” แต่ความจริงแล้วปฏิริยาที่มีจ่านวนโมลของแก๊สสารตั้งต้นและแก๊ส
ผลิตภัณฑ์เท่ากัน
นั กเรี ย นคนที่ 4 เป็นนักเรียนในกลุ่ มความเข้า ใจมโนมติห ลั งเรี ยนผิ ด หรื อ
คลาดเคลื่อน (PostMU:sEQ) ทั้งนี้ ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในกลุ่ มไม่มีความเข้าใจมโนมติก่อนเรี ยน
(PreNU:sEQ) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนไม่เข้าใจเลยว่าสมดุลเคมีคืออะไร โดยให้
ข้อมูล ที่ไม่เกี่ย วข้องกับ ค่า ถาม แต่ห ลั งเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ ยนเป็นความเข้า ใจผิ ดหรื อ
คลาดเคลื่อนว่า “สมดุลเคมี คือ การมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เท่ากันและเกิด
ย้อนกลับไม่ได้” และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “นักเรียนจะมีวิธีเพิ่มผลผลิต
แก๊สแอมโมเนียอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนว่า “ต้องเพิ่มอุณหภูมิ
ให้กับระบบ” และไม่มีการระบุเหตุผล แต่หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจผิดและ
คลาดเคลื่ อนไปอีกรู ป แบบหนึ่งว่า “ต้องเพิ่ม อุณหภูมิ เพราะปฏิกิริยาใดๆ จะเกิดได้ดีขึ้น เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิ” แต่ความจริงแล้วการเพิ่มอุณหภูมิจะดีต่อปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนเท่านั้น
4.2.3 การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมทีเ่ รียนด้วยชุดการทดลองแบบ
มาตรฐานกับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วน เรื่อง สมดุลเคมี
จากการพัฒนาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี โดยกิจกรรมการทดลองทั้งสองแบบเป็นกิจกรรมที่
เหมือนกันเกือบทุกประการ แต่เปลี่ยนจากการทดลองในขนาดมาตรฐานเป็นขนาดย่อส่วน และน่าไป
จัดการเรียนรู้ส่าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุ บลราชธานี จ่านวน 2 กลุ่ม โดย
นักเรียนชั้น ม.5/5 จ่านวน 36 คน เรียนด้วยการทดลองแบบมาตรฐาน และนักเรียน ม.5/3 จ่านวน
37 คน เรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ทั้งนี้ นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโนมติก่อน
เรี ย นเฉลี่ ย ไม่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ คะแนนมโนมติห ลั งเรียน คะแนนความก้าวหน้ า
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติและประสบการณ์ในการเรียน ของนักเรียนทั้งสอง
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กลุ่มเปรียบเทียบ ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.11 และเมื่อพิจารณา คะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียน
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้ว่า นักเรียนในกลุ่ม การทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติ
หลังเรียนเฉลี่ยต่่ากว่านักเรียนในกลุ่มชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าเพียงเล็กน้อยในทุกมโมมติ
ทั้งกรณีของมโนมติรวม มโนมติ นิยามของสมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุลเคมี และการรบกวนสมดุล เคมี
อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน (Independent samples T-test)
พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติใน
ทุกมโนมติ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย พบว่า นักเรียนในกลุ่ม
การทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยต่่ากว่านักเรียนในกลุ่มชุดทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่า เพียงเล็กน้อยทั้งในกรณีของมโนมติรวม มโนมตินิยามของสมดุลเคมี และมโนมติ
ค่าคงที่สมดุลเคมี ยกเว้น มโนมติการรบกวนสมดุลเคมี อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างอิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่วิเคราะห์จากคะแนนมโนมติหลัง
เรียน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความคงทนของความเข้าใจมโนมติหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน
พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคงทนของความเข้าใจมโนมติในทุกมโนมติเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานกับกลุ่มชุด ทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมี (nมาตรฐาน = 36 และ nย่อส่วน = 37)
คะแนนมโนมติ
(คะแนนเต็ม)
1) นิยาม (8)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
2) ค่าคงที่ (8)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
3) การรบกวน (24)
- ตัวเลือก (12)
- เหตุผล (12)
4) รวม (40)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)

คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย
มาตรฐาน ย่อส่วน T
4.83
2.69
2.14
4.73
2.64
2.10
14.32
8.03
6.29
23.89
13.36
10.53

4.98
2.76
2.22
4.79
2.68
2.12
14.48
8.00
6.48
24.25
13.43
10.82

0.35E
0.32E
0.21E
0.16E
0.15E
0.11E
0.26E
0.06E
0.71E
0.35E
0.11E
0.63E

เจตคติและประสบการณ์ในการเรียน
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง
ข) ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้
ค) ด้านนักเรียน
รวม
E

คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย
ความคงทน
มาตรฐาน ย่อส่วน T มาตรฐาน ย่อส่วน
2.76
3.05 0.32E คงทน คงทน
1.33
1.33 0.03E คงทน คงทน
1.43
1.73 0.73E คงทน คงทน
3.13
3.33 0.39E คงทน คงทน
1.56
1.79 0.65E คงทน คงทน
1.59
1.55 0.13E คงทน คงทน
9.91
9.67 0.27E คงทน คงทน
4.84
4.65 0.29E คงทน คงทน
5.07
5.02 0.16E คงทน คงทน
15.81
16.06 0.07E คงทน คงทน
7.72
7.75 0.04E คงทน คงทน
8.09
8.3
0.13E คงทน คงทน
ระดับ
พึงพอใจ พึงพอใจ
พึงพอใจ พึงพอใจ
พึงพอใจ พึงพอใจ
พึงพอใจ พึงพอใจ

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างอิสระต่อกัน
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เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจหรือระดับ เจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชา
เคมี พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจหรือระดับ เจตคติและประสบการณ์ในการเรียน
วิชาเคมีอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” ในทุกด้าน จากผลการวิจัยนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชุดทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่าที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนและสามารถท่าให้นักเรียน
มี ค วามเข้ า ใจมโนมติ อ ย่ า งคงทนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า กั บ การทดลองแบบมาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงมโนมติจากไม่มีความเข้าใจมโนมติ มโนมติผิดหรือ
คลาดเคลื่อน และมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่ วน ซึ่งเป็นมโนมติที่ถูกต้องมากขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทดลองแบบมาตรฐาน
4.2.4 การอภิปรายผลจากการศึกษา เรื่อง สมดุลเคมี
จากผลการวิจัยด้านคะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ นักเรียน
ชั้น ม.5/5 จ่านวน 36 คน ที่เรียนด้วยการทดลองแบบมาตรฐาน และนักเรียน ม.5/3 จ่านวน 37 คน
ที่เรี ย นด้ว ยชุด ทดลองเคมีแบบย่ อส่ ว นต้นทุนต่่า จะเห็ นได้ว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่ มมีแนวโน้มของ
คะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนในทุกมโนมติอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ก่อนหน้านี้ (พนัสดา มาตราช
และคณะ, 2559; ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558; วิทยา ภาชื่น และไพศาล สุวรรณ
น้อย, 2553; เยาวเรศ ใจเย็น และคณะ, 2550) ที่อธิบายไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยการ
ทดลองแบบสืบเสาะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้
รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
ส่ารวจตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล หรือหลักฐานต่างๆ มาใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือ
แก้ปัญหาในสิ่งที่นักเรียน (ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558) โดยกิจกรรมการทดลอง
แบบสืบเสาะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และ
ยังเหมาะส่าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญาทุกระดับ สามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่่าและปานกลาง ให้เข้าใจมโนมติได้ดีขึ้น และเป็นการท้าทายทักษะทางสติปัญญาขั้นสูง (higherorder cognitive skills) ส่าหรับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงได้อย่างดี (วิทยา ภาชื่น และไพศาล สุวรรณ
น้ อ ย, 2553) และยั ง พบว่ า การใช้ กิ จ กรรมการทดลองที่ นั ก เรี ย นสามารถสั ง เกตและติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นมากขึ้น เช่น การ
สังเกตสีของสารในการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลไดนามิก (Eilks & Gulacar, 2016) นอกจากนี้ยังพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะสามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้น ช่วยเพิ่มมโนมติถูกต้อง และลดมโนมติคลาดเคลื่อนและผิด ทั้งนี้เนื่องจาก เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มของคะแนนคล้ายกัน กล่าวคือ ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโน
มติหลังเรียนรวมประมาณร้อยละ 60 (แบบมาตรฐาน 59.73 และแบบแบบย่อส่วน 60.64) คิดเป็น
ความก้าวหน้าแบบปกติอยู่ในระดับปานกลาง (<g> = 0.50 เท่ากัน) โดยมีคะแนนในส่วนของตัวเลือก
สูงกว่าส่วนของเหตุผลประมาณร้อยละ 13 หรือประมาณ 1.2 เท่า หรือมีความก้าวหน้าแบบปกติของ
ตัวเลือกสูงกว่าเหตุผลเล็กนอ้ ย แต่ก็ยังอยูในระดับปานกลางเท่ากัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนยังไม่
คุ้นเคยกับแบบวัดที่ต้องเขียนแสดงเหตุผลหรือวาดภาพประกอบ และนักเรียนหลายคนยังไม่สามารถ
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แสดงเหตุผลที่ตรงกับตัวเลือกเท่าใดนัก ส่งผลให้คะแนนในส่วนของการแสดงเหตุผลต่่ากว่าส่วนของ
ตัวเลือก อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนและประสบการณ์เกี่ยวกับการท่าแบบวัดแบบวินิจฉั ยสองล่าดับขั้น
อาจจะช่วยให้นักเรียนสามารถทักษะเหล่านี้ได้ดีขึ้น (พนัสดา มาตราช และคณะ, 2559) เมื่อพิจารณา
คะแนนมโนมติเป็นรายมโนมติ จะเห็นว่า นิยามของสมดุลเคมีเป็นมโนมติที่มีร้อยละของคะแนนสูงกว่า
มโนมติอื่นเล็กน้อย (แบบมาตรฐาน 60.43 และแบบแบบย่อส่วน 62.21) ส่ว นค่าคงที่สมดุลเคมีเป็น
มโนมติที่มีร้อยละของคะแนนต่่ากว่ามโนมติอื่นเล็กน้อย (แบบมาตรฐาน 59.18 และแบบแบบย่อส่วน
59.92) และเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ หรือ <g> จะเห็นว่า นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมี <g> ใกล้เคียงกันในทุกมโนมติย่อย ทั้งนี้ แสดงว่ากิจกรรมการทดลองทั้งแบบมาตรฐานและ
แบบย่ อส่ ว นสามารถสั งเกตผลได้ชัดเจนไม่แตกต่างกัน ประกอบกับรายละเอียดของกิจกรรมการ
ทดลองทั้งสองแบบเหมือนกันทุกประกัน แต่ต่างกันในส่วนของการลดปริมาณสารเคมี และการปรับมา
ใช้ถาดหลุม 1 ถาด แทนหลอดทดลองหลายๆ หลอด ท่าให้การทดลองแบบย่อส่วนสามารถท่าได้ง่าย
ขึ้นและทดลองเสร็จไวกว่าการทดลองแบบมาตรฐานประมาณ 1.5 – 2.0 เท่า และใช้สารเคมีน้อยลง
ประมาณ 12 เท่า อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ควบคุมให้ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาในการอภิปรายการทดลองไม่
แตกต่างกันมากนัก ท่าให้ทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มความเข้าใจมโนมติใกล้เคียงกันนั่นเอง
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อน
เรียนเป็นกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียน พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
น่าพอใจ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มมโนมติที่ผิดและไม่มีมโนมติ (MU+NU) มาเป็นกลุ่มมโน
มติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) มากขึ้น ทั้งนี้ ก่อนเรียนนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่
ในกลุ่มมโนมติมโนมติที่ผิดและไม่มี มโนมติ (MU+NU) เป็นส่วนใหญ่ (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 71.25
และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 65.40) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ที่กลุ่มมโนมติ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) มากขึ้น (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 55.14 และกลุ่ม
ย่อส่วนร้อยละ 57.02) หรืออาจจะกล่าวได้ว่า นักเรียนในกลุ่มมโนมติมโนมติที่ผิดและไม่มี มโนมติ
(MU+NU) มีจ่านวนลดลงไปมากกว่าร้อยละ 50 (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 60.14 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ
51.89) และมีนักเรียนกลุ่มมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) เพิ่มขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 40 (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 48.47 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 51.48) อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าทั้ง
สองกลุ่ มยั งมีนั กเรี ย นบางส่ ว นที่ยั งอยู่ในกลุ่ ม ที่มี ความเข้ าใจมโนมติ ต่า (PMU+MU+NU) อยู่ เป็ น
จ่านวนมากพอสมควร (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 44.86 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 42.97) โดยมโนมติที่มี
นักเรียนอยู่ในกลุ่ มความเข้าใจมโนมติต่า (PMU+MU+NU) มากที่สุดส่าหรับกลุ่มมาตรฐาน ได้แก่
นิยามของค่าคงที่สมดุล (ร้อยละ 54.16) และส่าหรับกลุ่มย่อส่วน ได้แก่ ค่าคงที่สมดุล (ร้อยละ 43.91)
ส่าหรับมโนมติที่มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติสูง (PU+SU) มากที่สุด ได้แก่ การรบกวน
สมดุลเคมี (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 58.56 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 61.03) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมโนมติ
นิยามของค่าคงที่สมดุล เป็นเรื่องที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น ระบบ แก๊ส ความดัน และ
ความเข้มข้น เป็นต้น ตลอดจน การทดลองในครั้งนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลเพียงหนึ่งตอน
นักเรียนบางส่วนจึงยังสามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติได้เท่าที่ควร ในขณะที่มโนมติการรบกวน
สมดุลมีกิจกรรมการทดลองที่สามารถสังเกตผลได้ชัดเจนในทั้งสามการทดลอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติมาอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติสูงนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้ านี้ ที่อธิบ ายไว้ว่า กิจกรรมการทดลองหรือกิจกรรมใดๆ ที่แสดงผลการทดลองได้
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ชัดเจน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองเอง และฝึกอธิบายเอง ตลอดจนมีโอกาสได้ทดลองซ้่า
มากกว่าหนึ่งครั้ง ทั้งการทดลองในสถานการณ์เดิมหรือในสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จะสามารถช่วยให้
นักเรียนปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติได้ (พนัสดา มาตราช และคณะ, 2559; ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ และ
ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558; Eilks & Gulacar, 2016) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงมโนมติก็เป็นเรื่องที่
ยากส่าหรับนักเรียนบางส่วน แม้จะได้เรียนและท่ากิจกรรมการทดลองผ่านไปแล้ว แต่นักเรียนก็ยังมี
แนวโน้มในการเก็บมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้เสมอ (Mulford & Robinson, 2002)
4.3 ผลการศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐานและด้วยชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ควบคุมจ่านวนชุดการทดลองแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนให้มี
จ่านวนเท่ากัน เพื่อลดปัจจัยที่อาจจะมาจากโอกาสในการเข้าถึงหรือสัมผัสการทดลองของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม ทั้งนี้ หลายโรงเรียนจะมีอุปกรณ์ส่าหรับการเตรียมการทดลองแบบมาตรฐานไม่เพียงพอ ซึ่ง
จะเตรียมได้มากที่สุ ดแค่ 2-3 ชุดเท่านั้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ จ่าแนกออกเป็น (1) ผลการศึกษาผล
จากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐาน (2) ผลการศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดการทดลองแบบมาตรฐาน (3) การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการ
ทดลองแบบมาตรฐานกับแบบย่อส่วน และ (4) การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
4.3.1 การเปรียบเทียบภายในกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
ผลจากการเปรี ยบเทียบภายในกลุ่ ม การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) คะแนนความ
เข้าใจมโนมติ วิทยาศาสตร์ (2) การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจากแบบวัด ความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์ในส่วนของการตอบตัวเลือกและส่วนของการแสดงเหตุผล (3) การจ่าแนกนักเรียนตาม
กลุ่มมโนมติจากแบบวัด ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ในส่วนของการแสดงเหตุผล และ (4) เจตคติ
และประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
4.3.1.1 คะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากการวิเคราะห์ ค ะแนนจากแบบวั ดความเข้ าใจมโนมติ เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริ ย าเคมี ของนั กเรี ย นภายในกลุ่ มการทดลองเคมีแบบมาตรฐานในตารางที่ 4.12 พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 26.41 (mean 10.57 และ S.D.
3.18) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 35.17 (mean 7.03 และ S.D. 2.17) และส่วนของ
การแสดงเหตุผลร้อยละ 17.66 (mean 3.53 และ S.D. 1.33) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน
ในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผลมากกว่าสองเท่า อย่างไรก็ตาม หลังจากการเรียนรู้
ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็น
ร้อยละ 7.80 (mean 28.30 และ S.D. 2.82) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลื อกร้อยละ 77.67
(mean 15.53 และ S.D. 1.48) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 63.93 (mean 12.79 และ S.D.
1.56) จะเห็นได้ว่านักเรียนยังมีคะแนนหลังเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล
แต่มีน้่าหนักใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนนก่อนเรียน
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ตารางที่ 4.12 คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน (n = 30)
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี (คะแนนเต็ม)
1) นิยาม (12)
- ตัวเลือก (6)
- เหตุผล (6)
2) พลังงาน (10)
- ตัวเลือก (5)
- เหตุผล (5)
3) ปัจจัยที่ส่งผล (18)
- ตัวเลือก (9)
- เหตุผล (9)
4) รวม (40)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
D

ก่อนเรียน
mean S.D. %
4.43 2.19 36.89
2.60 1.40 43.33
1.83 0.99 30.44
2.07 1.82 20.73
1.47 1.46 29.33
0.61 0.45 12.13
4.07 1.37 22.58
2.97 1.25 32.96
1.10 0.34 12.20
10.57 3.18 26.41
7.03 2.17 35.17
3.53 1.33 17.66

หลังเรียน
mean S.D. %
9.07 1.43 75.56
4.93 0.69 82.22
4.13 0.85 68.89
6.53 1.58 65.27
3.67 0.92 73.33
2.86 0.75 57.20
12.73 1.57 70.70
6.93 0.94 77.04
5.79 0.91 64.37
28.32 2.82 70.80
15.53 1.48 77.67
12.79 1.56 63.93

%
38.67
38.89
38.44
44.53
44.00
45.07
48.12
44.07
52.17
44.39
42.50
46.28

ความก้าวหน้า
T (T-test
<g> ความหมาย ก่อน-หลัง)
0.61 ปานกลาง 7.96D
0.69 ปานกลาง
9.06D
0.55 ปานกลาง
9.37D
0.56 ปานกลาง 6.89D
0.62 ปานกลาง 13.52D
0.51 ปานกลาง 10.19D
0.62 ปานกลาง 13.17D
0.66 ปานกลาง 26.76D
0.59 ปานกลาง 21.43D
0.60 ปานกลาง 18.02D
0.66 ปานกลาง 24.25D
0.56 ปานกลาง 23.90D

mean
8.83
4.87
3.97
6.39
3.60
2.79
12.50
6.87
5.64
27.73
15.33
12.40

ความคงทน
T (T-test
S.D. % ความหมาย หลัง-คงทน)
1.41 73.61 คงทน
0.57E
0.86 81.11 คงทน
1.24E
0.84 66.11 คงทน
1.19E
1.40 63.93 คงทน
0.37E
0.89 72.00 คงทน
0.64E
0.66 55.87 คงทน
0.51E
1.87 69.46 คงทน
0.44E
1.11 76.30 คงทน
1.02E
0.96 62.63 คงทน
0.88E
3.03 69.33 คงทน
0.84E
1.84 76.67 คงทน
1.96E
1.52 61.98 คงทน
1.57E

และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
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จากตารางที่ 4.12 เมื่อพิจารณาร้อยละความก้าวหน้า ทางการเรียน พบว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual gain) โดยรวมเป็นร้อยละ 44.39 จ่าแนกเป็น
ส่ ว นของตัว เลื อกร้ อยละ 42.50 และส่ ว นของการแสดงเหตุผ ลร้อยละ 46.28 ในกรณีที่พิจารณา
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (nomalized learning gain) หรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า
<g> โดยรวมเป็น 0.60 จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.66 และค่า <g> ส่วนของการแสดง
เหตุผล 0.56 ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้า ปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีร้อยละของความก้าวหน้า
ทางการเรียนจริงในส่วนของเหตุผลสูงกว่าส่วนของตัวเลือกเล็กน้อย แต่มีโดยมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนแบบปกติในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของเหตุผลเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการ
ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 พบว่า ค่า T ของคะแนนเฉลี่ยมโนมติโดยรวม มโนมติส่วนของตัวเลือก และมโนมติส่วน
ของการแสดงเหตุผล มีค่าเป็น 18.02 24.25 และ 23.90 ตามล่าดับ แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความเข้าใจมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี และเมื่อจ่าแนก
มโนมติอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกเป็น 3 มโนมติย่อย ได้แก่ (1) นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี (2) พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา และ (3) ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะ
พบว่า นักเรียนมีร้อยละคะแนนก่อนเรียนสูงที่สุดในมโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อย
ละ 36.89) และต่่าที่สุดในมโนมติพลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 20.73) ทั้งนี้นักเรียน
มีร้อยละของคะแนนก่อนเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกสูงกว่ามโนมติในส่วนของเหตุผลมากกว่าสองเท่า
ในมโนมติพลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อย่างไร
ก็ตาม หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน พบว่า นักเรียนยังคงมีร้อยละของ
คะแนนหลังเรียนสูงที่สุดในมโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 75.56) ส่วนพลังงาน
กับการด่าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นมโนมติที่มีร้อยละของคะแนนหลังเรียนต่่าที่สุด (ร้อยละ 65.27) ทั้งนี้
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกใกล้เคียงกับมโนมติในส่วนของเหตุผลมากขึ้นทั้งสาม
มโนมติย่อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่า งไม่อิสระต่อกันที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติย่อย โดยมีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual gain)
ของแต่ละหัวข้อเป็น 38.67 44.53 และ 48.12 ตามล่าดับ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ
หรือ <g> เป็น 0.61 0.56 และ 0.62 ตามล่าดับ ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทุกมโนมติ
ย่อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นมโนมติที่นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนจริงและความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติสูงที่สุด ส่วนพลังงานกับการด่าเนินไปของ
ปฏิกิริยาเป็นมโนมติที่นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติน้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาคะแนนความคงทนของมโนมติหรือคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน ในตารางที่ 4.12 พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนความคงทน
ของมโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนความคงทนของมโนมติ
ในมโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และมโนมติรวมเป็น 73.61 63.93 69.46 และ 69.33 ตามล่าดับ และจาก
การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนของมโนมติต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลังเรียน
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เล็กน้อย ซึ่งต่่ากว่าอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามมโนมติย่อยและมโนมติรวม แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมี ความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้นและมี
ความคงทนของมโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.1.2 การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากการจัดกลุ่มนักเรียนโดยอาศัยค่าตอบแบบวัดความเข้าใจมโนมติ ในส่วน
ของตัวเลือกและเหตุผลเป็นเกณฑ์ สามารถจ่าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มความเข้าใจโนมติ ต่างได้ดัง
แสดงในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติจ่าแนกตามคะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (n = 30)
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(ความถี่ = จ่านวนข้อ x จ่านวนคน)
ก่อนเรียน (20x30)
1) นิยาม (6x30)
2) พลังงาน (5x30)
3) ปัจจัยที่มีผล (9x30)
หลังเรียน (20x30)
1) นิยาม (6x30)
2) พลังงาน (5x30)
3) ปัจจัยที่มีผล (9x30)
การเปลี่ยนแปลง (20x30)*
1) นิยาม (6x30)
2) พลังงาน (5x30)
3) ปัจจัยที่มีผล (9x30)
*

SU
2.00
6.67
0.00
0.00
33.83
33.89
30.00
35.93
31.83
27.22
30.00
35.93

กลุ่มมโนมติ (ร้อยละ)
PU
PMU
MU
12.00 25.67 8.67
25.00 22.22 7.78
9.33
21.33 6.00
4.81
30.37 10.74
27.50 20.67 7.50
29.44 25.00 3.89
36.67 13.33 7.33
21.11 21.85 10.00
15.50 -5.00 -1.17
4.44
2.78
-3.89
27.34 -8.00 1.33
16.3
-8.52 -0.74

NU
51.67
38.33
63.33
54.07
10.50
7.78
12.67
11.11
-41.17
-30.55
-50.66
-42.96

เครื่องหมาย + และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ตามล่าดับ

จากตารางที่ 4.13 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจ
มโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ผิด
หรือคลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 2.00 12.00 25.67 8.67 และ 51.67
ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เมื่อพิจารณาความ
เข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 33.83 27.50 20.67
7.50 และ 10.50 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง
สมบูรณ์ (SU) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ทั้งนี้ หลังเรียนมีร้อยละของ
นักเรียนในกลุ่มที่มีมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 31.83 และ
15.50 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) กลุ่ม
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มโนมติผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลง 5.00 1.17 และ 41.17
ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ และถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 47.33 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติผิด
และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 42.34
เมื่อพิจารณาจ่าแนกร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ย่อยก่อนเรียน (ตาราง
ที่ 4.11) พบว่า ล่าดับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มไม่มี ความเข้าใจมโนมติ (NU) จากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุดเป็นมโนมติ พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 63.33) ปัจจัยที่มีผลต่ ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 54.07) และนิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 38.33) ตามล่าดับ
แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่อพิจารณา
ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ย่อยหลังเรียน พบว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงร้อยละของ
นักเรียนในกลุ่มมโนมติต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ไม่มี
ความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงเป็นอย่างมากในทุกมโนมติย่อย และมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโน
มติถูกต้อง (SU) และกลุ่มถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าทุก
มโนมติย่อยยังมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) สูงกว่าในกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) สูงกว่ากลุ่มความเข้าใจมโนมติ ผิด (MU) และสูงกว่า
กลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) แต่ในทุกมโนมติย่อยยังคงมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) อยู่พอสมควร (ร้อยละ 13.33 – 25.00) อย่างไรก็ตาม
ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) มี
ค่ า สู ง กว่ า ผลรวมร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ า ใจมโนมติ ผิ ด และไม่ มี ค วามเข้ า ใจมโนมติ
(NU+MU) มากกว่าสามเท่าในทุกมโนมติย่อยอีกด้วย โดยทุกมโนมติย่อยมีผลรวมร้อยละของนักเรียนที่
มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูร ณ์ และถูกต้องเป็นส่ว นใหญ่ (SU+PU) สูงกว่าร้อยละ 60 และมี
ผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ต่่ากว่า
ร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่า การทดลองเคมีแบบมาตรฐานในการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความเข้าใจมโนมติของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติจากผิด
หรือคลาดเคลื่อนไปทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น
4.3.1.3 เจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย 5
หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง ดังแสดงในตารางที่ 4.14 ซึง่ จะเห็นได้
ว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ย 4.07 (S.D. 0.28) ซึ่งอยู่ใน
ระดับ “พึงพอใจ” โดยมีความพึงพอใจทุกด้านใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หลังเรียนด้วยชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า พบว่า นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
เฉลี่ย 4.33 (S.D. 0.31) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดในด้านครู
เคมี ที่ ส อนในครั้ ง นี้ จากการทดสอบค่ า ที แ บบตั ว อย่ า งไม่ อิ ส ระต่ อ กั น (paired samples T-test
analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชา
เคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ทั้งในด้านกิจกรรมการทดลอง ด้านครูเคมีที่
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สอนในครั้งนี้ และภาพรวม แต่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ในด้านนักเรียน แสดงว่า การ
ทดลองเคมีแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีไปใน
ทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4.14 ผลการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ (n = 30)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
T
mean S.D. ระดับ mean S.D. ระดับ (T-test)
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง
4.08
0.33 พึงพอใจ 4.31 0.30 พึงพอใจ 2.90D
ข) ด้านครูเคมีทสี่ อนในครั้งนี้
4.08
0.37 พึงพอใจ 4.50 0.42 พึงพอใจ 4.76D
ค) ด้านนักเรียน
4.07
0.46 พึงพอใจ 4.30 0.45 พึงพอใจ
1.85E
รวม
4.07
0.28 พึงพอใจ 4.33 0.31 พึงพอใจ 3.32D
D
และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบ
ค่าทีแบบตัวอย่างไม่อสิ ระต่อกัน
เรื่อง

4.3.1.4 ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่ม การทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียนในกลุ่มการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ โดยสุ่มจาก
นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียน ได้แก่ ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
(PU) และถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) รวม 3 คน โดยไม่สามารถติดต่อนักเรียนในกลุ่ ม
ความเข้าใจมโนมติผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ได้ ทั้งนี้ผลการ
สัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
นั ก เรี ย นคนที่ 1 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
สมบู ร ณ์ (PostSU:nRXN) ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นคนนี้ เ คยอยู่ใ นกลุ่ ม ความเข้ า ใจมโนมติ ก่ อ นเรีย นถูก ต้ อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PrePMU:nRXN) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจ
ถูกต้องบางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา”
แต่ก็มีความเข้าใจผิดบางส่วนว่า “อัตราจะคงที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด” เพราะความจริงแล้วอัตราจะสูง
ในช่วงต้นและจะช้าลงในช่วงหลัง อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์หรือการ
ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อเวลา โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงในช่วงแรก และค่อยๆ ช้าลง
จนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด ปฏิ กิ ริ ย า” และจากการสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ แบบวั ด มโนมติ ที่ ถ ามว่ า “อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาคายพลังงานระหว่างสารละลายกรดซัลฟูริกกับโลหะโลหะแมกนีเซียม โลหะสังกะสี หรือ
โลหะเหล็ก จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจน ถ้านักเรียนต้องการให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้เร็วที่สุดควร
ออกแบบการทดลองอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วนว่า
“เลือกใช้โลหะแมกนีเซียม เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิสูง” และ
ให้เหตุผลได้ถูกต้องบางส่วนว่า “การเพิ่มความเข้มข้นจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ” แต่ผิดบางส่วนว่า
“การเพิ่มอุณหภูมิจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น” เพราะความจริงแล้วปฏิกิริยานี้คายพลังงานจะเกิดได้ดีขึ้น
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เมื่อลดอุณหภูมิ แต่หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “เลือกใช้โลหะ
แมกนีเซียม เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิ สูง” และให้เหตุผลได้
ถูกต้องว่า “การลดอุณหภูมิจะท่าให้ปฏิกิริยาคายความร้อนนี้เกิดได้เร็วขึ้น”
นักเรียนคนที่ 2 เป็นนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียนถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ (PostPU:nRXN) ทั้งนี้ นักเรียนเคยอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนถูกต้องบางส่วน
และผิดบางส่วน (PrePMU:nRXN) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้อง
บางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาหรือความเร็ว ในการเกิด
ผลิ ตภัณฑ์ ” แต่ก็มีความเข้าใจผิ ดบางส่ วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาต่างๆ จะคงที่
ตลอด” อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า
“อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์หรือสารตั้งต้นต่อ
หน่วยเวลา โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงในช่วงแรก และค่อยๆ ช้าลงจนกระทั่งสิ้นสุดปฏิกิริยา ”
และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “ถ้านักเรียนต้องการให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้
เร็วที่สุดควรออกแบบการทดลองอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจถูกต้องบางส่วนและผิด
บางส่ ว นว่า “เลื อกใช้โ ลหะแมกนี เซียม เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัล ฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่ มี
อุณหภูมิสูง” และให้เหตุผลได้ถูกต้องบางส่วนว่า “การใช้โลหะแมกนีเซียมและการเพิ่มความเข้มข้นจะ
เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ” แต่ผิดบางส่วนว่า “การเพิ่มอุณหภูมิจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ” เพราะความ
จริงแล้วปฏิกิริยานี้คายพลังงานจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิ แต่หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็น
ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “เลือกใช้โลหะแมกนีเซียม เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยา
ในที่มีอุณหภูมิต่า” และให้เหตุผลได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ว่า “การใช้โลหะแมกนีเซียมและการเพิ่ม
ความเข้มข้นของกรดจะท่าให้เกิดได้เร็วขึ้น” แต่ไม่มีเหตุผลส่าหรับการลดอุณหภูมิ
นั ก เรี ย นคนที่ 3 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PostPMU:nRXN) ทั้งนี้ นักเรียนเคยอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน
ผิ ด (PreMU:nRXN) จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่า ก่ อ นเรี ย นนั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจผิ ด ว่ า “อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว ” เพราะความจริงแล้ว ปฏิกิริยาแต่ละชนิดจะมี
อัตราเร็วหรือช้าก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง
บางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์หรือการลดความ
เข้มข้นของสารตั้งต้นต่อเวลา” แต่ก็ผิดบางส่วนที่ว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “ถ้านักเรียนต้องการให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้
เร็วที่สุดควรออกแบบการทดลองอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้เข้าใจผิดว่า “เลือกใช้โลหะ
สังกะสี เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิสูง” และให้เหตุผลได้ถูกต้อง
บางส่วนว่า “การเพิ่มความเข้มข้นจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ” แต่ผิดบางส่วนว่า “การใช้โลหะสังกะสี
และการเพิ่มอุณหภูมิจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น” เพราะความจริงแล้วปฏิกิริยานี้คายพลังงานจะเกิดได้ดี
ขึ้ น เมื่ อ ลดอุ ณ หภู มิ แ ละโลหะแมกนี เ ซี ย มจะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าได้ ดี ขึ้ น และหลั ง เรี ย นนั ก เรี ย นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเล็กน้อย แต่ ยังคงมีความเข้าใจถูกต้องบางส่วน “เลือกใช้โลหะแมกนีเซียม
เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก ” และผิดบางส่วนที่ยังคงเลือกท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิ สูง และ
ยังคงให้เหตุผลผิดบางส่วนว่า “การเพิ่มอุณหภูมิจะท่าให้ปฏิกิริยาต่างๆ เกิดได้ดีขึ้นเสมอ”
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4.3.2 การเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุน
ต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
ผลจากการเปรียบเทียบภายในกลุ่มชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) คะแนน
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ (2) การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจากแบบวัด ความเข้าใจมโน
มติวิทยาศาสตร์ในส่วนของการตอบตัวเลือกและส่วนของการแสดงเหตุผล (3) การจ่าแนกนักเรียนตาม
กลุ่มมโนมติจากแบบวัด ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ในส่วนของการแสดงเหตุผล และ (4) เจตคติ
และประสบการณ์ในการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ดังต่อไปนี้
4.3.2.1 คะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากการวิเคราะห์ ค ะแนนจากแบบวั ดความเข้ าใจมโนมติ เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริ ย าเคมี ของนั กเรี ย นภายในกลุ่ มการทดลองเคมีแบบมาตรฐานในตารางที่ 4.15 พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 25.78 (mean 10.31 และ S.D.
3.16) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 33.94 (mean 6.79 และ S.D. 2.25) และส่วนของ
การแสดงเหตุผลร้อยละ 17.61 (mean 3.52 และ S.D. 1.27) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน
ในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผลเกือบสองเท่า อย่างไรก็ตาม หลังจากการเรียนรู้
ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็น
ร้อยละ 70.56 (mean 28.22 และ S.D. 2.74) จ่าแนกเป็ นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 78.03
(mean 15.61 และ S.D. 1.64) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 63.08 (mean 12.62 และ S.D.
1.43) จะเห็นได้ว่านักเรียนยังมีคะแนนหลังเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล
แต่มีน้่าหนักใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนนก่อนเรียน
จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาร้อยละความก้าวหน้า ทางการเรียน พบว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual gain) โดยรวมเป็นร้อยละ 44.78 จ่าแนกเป็น
ส่ ว นของตัว เลื อกร้ อยละ 44.09 และส่ ว นของการแสดงเหตุผ ลร้อยละ 45.47 ในกรณีที่พิจารณา
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (nomalized learning gain) หรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า
<g> โดยรวมเป็น 0.60 จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.67 และค่า <g> ส่วนของการแสดง
เหตุผล 0.55 ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียน
แบบปกติในส่ ว นของตัว เลื อกสู งกว่าส่ ว นของเหตุผ ลเล็ กน้อย จากการวิเคราะห์ ทางสถิติด้ว ยการ
ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 พบว่า ค่า T ของคะแนนเฉลี่ยมโนมติโดยรวม มโนมติส่วนของตัวเลือก และมโนมติส่วน
ของการแสดงเหตุผล มีค่าเป็น 19.02 26.73 และ 25.94 ตามล่าดับ แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความเข้าใจมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี
จากตารางที่ 4.15 เมื่อจ่าแนกมโนมติอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกเป็น 3
มโนมติย่อย ได้แก่ (1) นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2) พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา
และ (3) ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะพบว่า นักเรียนมีร้อยละคะแนนก่อนเรียนสูง
ที่สุดในมโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 35.53) และต่่าที่สุดในมโนมติพลังงานกับ
การด่าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 19.88)
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ตารางที่ 4.15 คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า (n = 33)
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี (คะแนนเต็ม)
1) นิยาม (12)
- ตัวเลือก (6)
- เหตุผล (6)
2) พลังงาน (10)
- ตัวเลือก (5)
- เหตุผล (5)
3) ปัจจัยที่ส่งผล (18)
- ตัวเลือก (9)
- เหตุผล (9)
4) รวม (40)
- ตัวเลือก (4)
- เหตุผล (4)
D

ก่อนเรียน
mean S.D. %
4.26 2.19 35.53
2.52 1.42 41.92
1.75 0.98 29.14
1.99 1.76 19.88
1.39 1.41 27.88
0.59 0.44 11.88
4.06 1.33 22.55
2.88 1.24 31.99
1.18 0.42 13.11
10.31 3.16 25.78
6.79 2.25 33.94
3.52 1.27 17.61

หลังเรียน
mean S.D. %
9.04 1.39 75.33
5.00 0.83 83.33
4.04 0.82 67.32
6.58 1.52 65.82
3.67 0.96 73.33
2.92 0.73 58.30
12.60 1.50 70.01
6.94 0.93 77.10
5.66 0.87 62.91
28.22 2.74 70.56
15.61 1.64 78.03
12.62 1.43 63.08

ความก้าวหน้า
T (T-test
% <g> ความหมาย ก่อน-หลัง)
39.80 0.62 ปานกลาง
8.32D
41.41 0.71
สูง
9.60D
38.18 0.54 ปานกลาง
9.64D
45.94 0.57 ปานกลาง
7.85D
45.45 0.63 ปานกลาง 15.84D
46.42 0.53 ปานกลาง 11.97D
47.46 0.61 ปานกลาง 16.02D
45.12 0.66 ปานกลาง 26.54D
49.80 0.57 ปานกลาง 25.67D
44.78 0.60 ปานกลาง 19.02D
44.09 0.67 ปานกลาง 26.73D
45.47 0.55 ปานกลาง 25.94D

mean
8.85
4.88
3.97
6.46
3.58
2.88
12.41
6.85
5.56
27.72
15.30
12.41

ความคงทน
T (T-test
S.D. % ความหมาย หลัง-คงทน)
1.46 73.75 คงทน
1.28E
0.93 81.33 คงทน
1.36E
0.81 66.17 คงทน
1.57E
1.35 64.60 คงทน
1.00E
0.87 71.60 คงทน
0.71E
0.67 57.60 คงทน
1.18E
1.72 68.94 คงทน
0.72E
0.97 76.11 คงทน
1.63E
0.96 61.78 คงทน
1.12E
2.93 69.30 คงทน
1.58E
1.86 76.50 คงทน
1.82E
1.51 62.05 คงทน
1.88E

และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
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ทั้งนี้นักเรียนมีร้อยละของคะแนนก่อนเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกสูงกว่ามโน
มติในส่วนของเหตุผลมากกว่าสองเท่าในมโนมติพลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อย่างไรก็ตาม หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
พบว่า นักเรียนยังคงมีร้อยละของคะแนนหลังเรียนสูงที่สุดในมโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี (ร้อยละ 75.33) ส่วนพลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นมโนมติที่มีร้อยละของคะแนนหลัง
เรียนต่่าที่สุด (ร้อยละ 65.82) ทั้งนี้ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกใกล้เคียงกับมโน
มติในส่วนของเหตุผลมากขึ้นทั้งสามมโนมติย่อย และจากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าที
แบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโน
มติ เ ฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส่ า คั ญ ทางสถิ ติ ใ นทุ ก มโนมติ ย่ อ ย โดยมี ร้ อ ยละ
ความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual gain) ของแต่ละหัวข้อเป็น 39.80 45.94 และ 47.46
ตามล่ า ดั บ และมี ค วามก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นแบบปกติ หรื อ <g> เป็ น 0.62 0.57 และ 0.61
ตามล่าดับ ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทุกมโนมติย่อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นมโนมติ ที่นักเรียนมีร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนจริงสูงที่สุด ส่วน
นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นมโนมติที่มี ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติสูงที่สุด ส่วน
พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นมโนมติ ที่นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ
น้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาคะแนนความคงทนของมโนมติหรือคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน ในตารางที่ 4.15 พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนความคงทน
ของมโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนความคงทนของมโนมติ
ในมโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และมโนมติรวมเป็น 73.75 64.60 68.94 และ 69.30 ตามล่าดับ และจาก
การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนของมโนมติต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลังเรียน
เล็กน้อย ซึ่งต่่ากว่าอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามมโนมติย่อยและมโนมติรวม แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมี ความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้นและมี
ความคงทนของมโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2.2 การจ่าแนกนักเรียนตามกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากการจัดกลุ่มนักเรียนโดยอาศัยค่าตอบแบบวัดความเข้าใจมโนมติ ในส่วน
ของตัวเลือกและเหตุผลเป็นเกณฑ์ สามารถจ่าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มความเข้าใจโนมติ ต่างได้ดัง
แสดงในตารางที่ 4.16 โดยก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU)
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และไม่
มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 0.00 11.67 25.15 9.85 และ 51.52 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เมื่อพิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลัง
เรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 34.39 30.61 20.30 4.85 และ 9.85 ตามล่าดับ จะเห็น
ได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และกลุ่มความเข้าใจมโน
มติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ทั้งนี้ หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มที่มีมโนมติถูกต้องสมบูรณ์
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(SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 32.57 และ 18.94 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนใน
กลุ่มมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) กลุ่มมโนมติผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่ม
ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงไป 4.85 5.00 และ 41.67 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละ
ของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 51.51
ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU)
ลดลง 46.67
ตารางที่ 4.16 ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติจ่าแนกตามคะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (n = 33)
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(ความถี่ = จ่านวนข้อ x จ่านวนคน)
ก่อนเรียน (20x33)
1) นิยาม (6x33)
2) พลังงาน (5x33)
3) ปัจจัยที่มีผล (9x33)
หลังเรียน (20x33)
1) นิยาม (6x33)
2) พลังงาน (5x33)
3) ปัจจัยที่มีผล (9x33)
การเปลี่ยนแปลง (20x33)*
1) นิยาม (6x33)
2) พลังงาน (5x33)
3) ปัจจัยที่มีผล (9x33)
*

SU
1.82
6.06
0.00
0.00
34.39
37.88
25.45
37.04
32.57
31.82
25.45
37.04

กลุ่มมโนมติ (ร้อยละ)
PU
PMU
MU
11.67 25.15 9.85
23.74 22.73 8.08
8.48
21.21 6.06
5.39
28.96 13.13
30.61 20.30 4.85
33.84 17.68 3.54
34.55 27.27 3.03
26.26 18.18 6.73
18.94 -4.85 -5.00
10.10 -5.05 -4.54
26.07
6.06
-3.03
20.87 -10.78 -6.40

NU
51.52
39.39
64.24
52.53
9.85
7.07
9.70
11.78
-41.67
-32.32
-54.54
-40.75

เครื่องหมาย + และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ตามล่าดับ

เมื่อพิจารณาจ่าแนกร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ย่อยก่อนเรียน (ตาราง
ที่ 4.17) พบว่า ล่าดับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มไม่มี ความเข้าใจมโนมติ (NU) จากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุดเป็นมโนมติ พลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 64.24) ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 52.53) และนิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 39.39) ตามล่าดับ
แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่อพิจารณา
ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ย่อยหลังเรียน พบว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงร้อยละของ
นักเรียนในกลุ่มมโนมติต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีร้อยละของนั กเรียนในกลุ่มไม่มี
ความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงเป็นอย่างมากในทุกมโนมติย่อย และมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโน
มติถูกต้อง (SU) และกลุ่มถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าทุก
มโนมติย่อยยังมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) และกลุ่มถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ (PU) สูงกว่าในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) สูงกว่ากลุ่มความ
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เข้าใจมโนมติผิด (MU) และสูงกว่ากลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) แต่ในทุกมโนมติย่อยยังคงมีร้อย
ละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) อยู่พอสมควร (ร้อย
ละ 17.68 – 27.27) อย่างไรก็ตาม ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์
และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) มีค่าสูงกว่าผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติ
ผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) มากกว่าสามเท่าในทุกมโนมติย่อยอีกด้วย โดยทุกมโนมติ
ย่ อยมี ผ ลรวมร้ อยละของนั กเรี ย นที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ และถูกต้องเป็นส่ ว นใหญ่
(SU+PU) สูงกว่าร้อยละ 60 และมีผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม ความเข้าใจมโนมติผิด และไม่มี
ความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ต่่ากว่าร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่า ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุน
ต่่าในการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียน และสนับสนุน ให้
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติจากผิดหรือคลาดเคลื่อนไปทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น
4.3.2.3 เจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่
มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ โดย 5 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่พึง
พอใจอย่างยิ่ง (ตารางที่ 4.17) พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมี
เฉลี่ย 4.05 (S.D. 0.28) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีความพึงพอใจในทุกด้านใกล้เคียงกัน อย่างไร
ก็ ต าม หลั ง เรี ย นด้ ว ยชุ ด การทดลองเคมี แ บบย่ อ ส่ ว นต้ น ทุ น ต่่ า พบว่ า นั ก เรี ย นมี เ จตคติ แ ละ
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ ที่เฉลี่ย 4.34 (S.D. 0.31) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ”
โดยมีล่าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดในด้านครูที่สอนในครั้งนี้และด้านกิจกรรมการทดลอง จากการ
ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ทุกกรณี ทั้งในด้านกิจกรรมการทดลอง ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ และด้าน
นั กเรี ย น แสดงว่าชุด การทดลองเคมีแ บบย่ อส่ ว นต้น ทุน ต่่ านี้ส ามารถท่า ให้ นั ก เรีย นมี เ จตคติ แ ละ
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4.17 ผลการส่ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (n = 33)
เรื่อง
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง
ข) ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้
ค) ด้านนักเรียน
รวม
D

mean
4.07
4.07
4.03
4.05

ก่อนเรียน
หลังเรียน
S.D. ระดับ mean S.D. ระดับ
02 พึงพอใจ 4.32 0.29 พึงพอใจ
0.35 พึงพอใจ 4.53 0.42 พึงพอใจ
0.46 พึงพอใจ 4.30 0.48 พึงพอใจ
0.28 พึงพอใจ 4.34 0.31 พึงพอใจ

T
(T-test)
3.49D
5.52D
2.26D
3.98D

และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไม่แตกต่าง’ อย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบ
ค่าทีแบบตัวอย่างไม่อสิ ระต่อกัน
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4.3.2.4 ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มชุด การทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียนในกลุ่มชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ โดย
สุ่มจากนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียน ได้แก่ ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ (PU) และถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) รวม 3 คน โดยไม่สามารถติดต่อนักเรียนใน
กลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ได้ ทั้งนี้ผล
การสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
นั ก เรี ย นคนที่ 1 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
สมบู ร ณ์ (PostSU:sRXN) ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นคนนี้ เ คยอยู่ ใ นกลุ่ ม ความเข้ า ใจมโนมติ ก่ อ นเรี ย นถู ก ต้ อ ง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PrePMU:sRXN) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจ
ถูกต้องบางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลา” แต่ก็มี
ความเข้าใจผิดบางส่วนว่า “ปฏิกิริยาจะมีความเร็วช้าและเร็วขึ้นเรื่อยๆ” เพราะความจริงแล้วอัตราจะ
สูงในช่วงต้นและจะช้าลงในช่วงหลัง อย่างไรก็ตาม หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความ
เข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่อ
หน่วยเวลา โดยอัตราจะสูงในช่วงแรก และช้าลงจนกว่าปฏิกิริยาจะหมด” และจากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาคายพลังงานระหว่างสารละลายกรดซัลฟูริก
กับโลหะโลหะแมกนีเซียม โลหะสังกะสี หรือโลหะเหล็ก จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจน ถ้านักเรียน
ต้องการให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้เร็วที่สุดควรออกแบบการทดลองอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้
เข้ า ใจถู ก ต้ อ งบางส่ ว น “เลื อ กใช้ โ ลหะแมกนี เ ซี ย ม เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของกรดซั ล ฟู ริ ก จะท่ า ให้
เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ” แต่ก็ผิดบางส่วนว่า “การท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิ สูงจะเกิดปฏิกิริยาได้ไว
เพราะมีพลังงานมากขึ้น ” แต่หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่า
“โลหะแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาได้ไวสุด การเพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่มี
อุณหภูมิสูงจะท่าให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาคายความร้อนจะเกิดได้ดที ี่อุณหภูมิต่า”
นักเรียนคนที่ 2 เป็นนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียนถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ (PostPU:sRXN) ทั้งนี้ นักเรียนเคยอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนถูกต้องบางส่วน
และผิดบางส่วน (PrePMU:sRXN) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้อง
บางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ ความเร็วในการเกิดผลิตภัณฑ์ ” แต่ก็มีความเข้าใจผิด
บางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดจากสารผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่วัดจากสารตั้งต้นไม่ได้ ” อย่างไรก็
ตาม หลั งเรี ย นนั กเรี ย นได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นส่ว นใหญ่ว่า “อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์หรือสารตั้งต้นต่อหน่วยเวลา โดย
อัตราจะสูงในช่วงแรก และช้าลงเรื่อยๆ” และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “ถ้า
นักเรียนต้องการให้เกิด แก๊สไฮโดรเจนได้เร็วที่สุด ควรออกแบบการทดลองอย่างไร” โดยก่อนเรียน
นักเรียนคนนี้เข้าใจถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วนว่า “เลือกใช้โลหะแมกนีเซียม เพิ่มความเข้มข้นของ
กรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิ สูง” และให้เหตุผลได้ถูกต้องบางส่วนว่า “การใช้โลหะ
แมกนีเซียมและการเพิ่มความเข้มข้นจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น” แต่ผิดบางส่วนว่า “การเพิ่มอุณหภูมิจะ
เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น” เพราะความจริงแล้วปฏิกิริยานี้คายพลังงานจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิ แต่
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หลังเรียนนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “เลือกใช้โลหะแมกนีเซียม เพิ่มความ
เข้มข้นของกรดซัลฟูริก และท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิต่า” และให้เหตุผลได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่
สมบูรณ์ว่า “การใช้โลหะแมกนีเซียมและการเพิ่มความเข้มข้นของกรดจะท่าให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น”
แต่ไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ
นั ก เรี ย นคนที่ 3 เป็ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ความเข้ าใจมโนมติห ลั ง เรี ยนถู ก ต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PostPMU:sRXN) ทั้งนี้ นักเรียนเคยอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน
ผิด (PreMU:sRXN) จากการสัมภาษณ์พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจไม่ชัดเจนว่า “อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คือ อัตราในการเกิดปฏิกิริยา” ซึ่งไม่ได้มีความหมายเพิ่มเติมมากนัก อย่างไรก็ตาม
หลังเรียนนักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องบางส่วนว่า “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
คือ ความสามารถในการเกิด สารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา” แต่ก็ผิดบางส่วนที่ว่า “อัตราย่อมคงที่ถ้า
ปฏิกิริยายังไม่สิ้นสุดลง” และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบวัดมโนมติที่ถามว่า “ถ้านักเรียนต้องการ
ให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้เร็วที่สุดควรออกแบบการทดลองอย่างไร” โดยก่อนเรียนนักเรียนคนนี้ให้เหตุ
ผลได้ถูกต้องบางส่วนว่า “การเพิ่มความเข้มข้นจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ” แต่ผิดบางส่วนว่า “การเพิ่ม
อุณหภูมิและการใช้โลหะสังกะสี จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆ เกิด ได้เร็วขึ้น” และหลังเรียนนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในกลุ่มความเข้าใจถูกต้องบางส่วน “การเลือกใช้โลหะ
แมกนีเซียม เพิ่มความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก” และผิดบางส่วนที่ยังคงเลือกท่าปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิ
สูง และยังคงให้เหตุผลผิดบางส่วนเหมือนเดิมว่า “การเพิ่มอุณหภูมิจะท่าให้ปฏิกิริยามีพลังงานมากขึ้น
และเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น”
4.3.3 การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมทีเ่ รียนด้วยชุดการทดลองแบบ
มาตรฐานกับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากการพัฒนาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมการทดลองทั้ง
สองแบบเป็นกิจกรรมที่เหมือนกัน เกือบทุกประการ แต่เปลี่ยนจากการทดลองในขนาดมาตรฐานเป็น
ขนาดย่อส่วน และน่าไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
จ่านวน 2 กลุ่ม โดยนักเรียนชั้น ม.5/6 จ่านวน 30 คน เรียนด้วยการทดลองแบบมาตรฐาน และ
นักเรียน ม.5/2 จ่านวน 33 คน เรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ทั้งนี้ นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมีคะแนนมโนมติก่อนเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์คะแนนมโนมติหลังเรียน
คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติและประสบการณ์ในการ
เรียน ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบ ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.18
เมื่อพิจารณา คะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม จะเห็น
ได้ว่า นักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนในกลุ่ม
ชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เพียงเล็กน้อยทั้งในกรณีของมโนมติรวม มโนมตินิยามของอัตรา
การเกิดปฏิกิริยา และมโนมติปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ยกเว้นมโนมติพลังงานกับการ
ด่ า เนิ น ไปของปฏิ กิ ริ ย า และจากการทดสอบค่ า ที แ บบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอิ ส ระต่ อ กั น (Independent
samples T-test) พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโนมติหลั งเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ ย

ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า

81

พบว่า นักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยต่่ากว่านักเรียนในกลุ่ม
ชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เพียงเล็กน้อยทั้งในกรณีของมโนมติรวม มโนมตินิยามของอัตรา
การเกิดปฏิกิริยา และมโนมติพลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา ยกเว้นมโนมติปัจจัยที่ส่งผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา และจากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรณีที่วิเคราะห์จากคะแนนมโนมติหลังเรียน เมื่อพิจารณาความคงทนของความเข้าใจ
มโนมติหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคงทนของความเข้าใจมโน
มติในทุกมโนมติเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจหรือระดับ เจตคติและประสบการณ์ใน
การเรียนวิชาเคมี พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจหรือระดับ เจตคติและประสบการณ์
ในการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” ในทุกด้าน จากผลการวิจัยจึงสามารถกล่าวได้ว่า ชุด
ทดลองเคมี แบบย่ อส่ ว นต้น ทุน ต่่า ที่พัฒ นาขึ้นสามารถพัฒ นาความเข้าใจมโนมติของนักเรีย นและ
สามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติอย่างคงทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ การทดลอง
แบบมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงมโนมติจากไม่มีความเข้าใจมโนมติ มโน
มติผิดหรือคลาดเคลื่อน และมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน ซึ่งเป็นมโนมติที่ถูกต้องมากขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทดลองแบบมาตรฐาน
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานกับกลุ่มชุด ทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (nมาตรฐาน = 30 และ nย่อส่วน = 33)
คะแนนมโนมติ
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม)
มาตรฐาน ย่อส่วน T มาตรฐาน ย่อส่วน T
1) นิยาม (12)
9.07
9.04 0.01E 4.64
4.78 0.22E
- ตัวเลือก (6)
4.93
5.00 0.00E 2.33
2.48 0.20E
- เหตุผล (6)
4.13
4.04 0.02E
2.3
2.29 0.21E
2) พลังงาน (10)
6.53
6.58 0.40E 4.46
4.59 0.12E
- ตัวเลือก (5)
3.67
3.67 0.42E
2.2
2.28 0.06E
- เหตุผล (5)
2.86
2.92 0.28E 2.25
2.33 0.18E
3) ปัจจัยที่ส่งผล (18) 12.73 12.60 0.30E 8.66
8.54 0.22E
- ตัวเลือก (9)
6.93
6.94 0.11E 3.96
4.06 0.16E
- เหตุผล (9)
5.79
5.66 0.40E 4.69
4.48 0.75E
4) รวม (40)
28.32 28.22 0.40E 17.75 17.91 0.02E
- ตัวเลือก (4)
15.53 15.61 0.32E
8.5
8.82 0.17E
- เหตุผล (4)
12.79 12.62 0.40E 9.26
9.1 0.27E
ระดับ
เจตคติและประสบการณ์ในการเรียน
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง
พึงพอใจ พึงพอใจ
ข) ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้
พึงพอใจ พึงพอใจ
ค) ด้านนักเรียน
พึงพอใจ พึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ พึงพอใจ
E

ความคงทน
มาตรฐาน ย่อส่วน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน
คงทน คงทน

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างอิสระต่อกัน

ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ

82

4.3.4 การอภิปรายผลจากการศึกษา เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากผลการวิจัยด้านคะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ นักเรียน
ชั้น ม.5/5 จ่านวน 36 คน ที่เรียนด้วยการทดลองแบบมาตรฐาน และนักเรียน ม.5/3 จ่านวน 37 คน
ที่เรี ย นด้ว ยชุด ทดลองเคมีแบบย่ อส่ ว นต้นทุนต่่า จะเห็ นได้ว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่ มมีแนวโน้มของ
คะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนในทุกมโนมติอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ (พนิดา เพชราเวช
และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558; พนิดา กันยะกาญจน์ และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2557; วิชัย ลาธิ และศักดิ์ศรี
สุภาษร, 2556; ธวัช ยะสุค่า และ ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555) ที่อธิบายไว้ว่า กิจกรรมการทดลองสืบเสาะ
เกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้ เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นทักษะการทักษะการคิดและทักษะความรู้ในขั้นสูง ท่า
ให้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในการเพิ่มผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของวิชานั้นๆ ได้ และยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลของการทดลองที่ได้แล้วน่ามาเปรียบเทียบและเชื่อมโยงเข้ากับ
หลั กการที่เป็ น ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน่ามาอธิบายและเป็นค่าตอบของค่าถามที่ได้ตั้งไว้ใน
ตอนต้นนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้กระบวนการท่างานกลุ่ม
รู้ จั กช่ว ยเหลื อซึ่งกั น และกัน มีป ฏิสั ม พันธ์ กั บเพื่ อนและครูมี ความกระตื อรื อร้น ในการท่ า กิจ กรรม
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ทั้งสองกลุ่มยังมีความคงทนของความเข้าใจมโนมติ
เมื่อผ่านไป 30 วันเช่นเดียวกันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้า (พนิดา กันยะกาญจน์
และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2557) ที่อธิบายไว้ว่า กิจกรรมการทดลองหรือกิจกรรมใดๆ ในเรื่องอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน จะมีส่วนช่วยให้นักเรียน
สามารถเข้าใจและจดจ่าสิ่งที่สังเกตได้ดี และน่ามาสู่การสร้างค่าอธิบายและขยายความรู้จนกระทั่งเกิด
เป็นความเข้าใจมโนมติที่คงทนมากขึ้นนั่นเอง
นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มของคะแนนคล้ายกัน กล่าวคือ ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโน
มติ ห ลั งเรี ย นรวมประมาณร้ อยละ 70 (แบบมาตรฐาน 70.80 และแบบย่อส่ ว น 70.56) คิดเป็ น
ความก้าวหน้าแบบปกติอยู่ในระดับปานกลาง (<g> = 0.60 เท่ากัน) โดยมีคะแนนในส่วนของตัวเลือก
สูงกว่าส่วนของเหตุผลประมาณร้อยละ 13 หรือประมาณ 1.21 – 1.24 เท่า หรือมีความก้าวหน้าแบบ
ปกติของตัวเลือกสูงกว่าเหตุผลเล็กน อ้ ย แต่ก็ยังอยูในระดับปานกลางเท่ากัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับแบบวัดที่ต้องเขียนแสดงเหตุผลหรือวาดภาพประกอบ และนักเรี ยนหลายคน
ยังไม่สามารถแสดงเหตุผลที่ตรงกับตัวเลือกเท่าใดนัก ส่งผลให้คะแนนในส่วนของการแสดงเหตุผลต่่า
กว่าส่วนของตัวเลือก อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนและประสบการณ์เกี่ยวกับการท่าแบบวัดแบบวินิจฉัย
สองล่าดับขั้นอาจจะช่วยให้นักเรียนสามารถทักษะเหล่านี้ได้ดีขึ้น เมื่อพิจารณาคะแนนมโนมติเป็นราย
มโนมติ จะเห็นว่า นิยามของอัตราการการเกิดเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นมโนมติที่มีร้อยละของคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่ามโนมติอื่นเล็กน้อย (แบบมาตรฐาน 75.56 และแบบแบบย่อส่วน 75.33) ส่วนพลังงานกับ
การด่าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นมโนมติที่มีร้อยละของคะแนนต่่ากว่ามโนมติอื่นเล็กน้อย (แบบมาตรฐาน
65.27 และแบบแบบย่อส่วน 65.82) และเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ หรือ <g>
จะเห็นว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมี <g> ใกล้เคียงกันในทุกมโนมติย่อย ทั้งนี้ แสดงว่ากิจกรรมการทดลอง
ทั้งแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนสามารถสังเกตผลได้ชัดเจนไม่แตกต่างกัน ประกอบกับรายละเอียด
ของกิจกรรมการทดลองทั้งสองแบบเหมือนกันทุกประกัน แต่ต่างกันในส่วนของการลดปริมาณสารเคมี
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และการปรับมาใช้หลอดฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร กับขวดแก้วขนาด 10 มิลลิลิตร แทนบิวเรตขนาด
50 มิลลิลิตร กับขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร นอกจากนี้ การทดลองแบบย่อส่วนใช้เวลาในการท่า
กิจกรรมการทดลองน้อยกว่าการทดลองแบบมาตรฐานประมาณ 1.5 – 3.0 เท่า และใช้สารเคมีน้อยลง
ประมาณ 16 เท่า แบบอย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ควบคุมให้ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาในการอภิปรายการทดลอง
ไม่แตกต่างกันมากนัก ท่าให้ทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มความเข้าใจมโนมติใกล้เคียงกันนั่นเอง
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อน
เรียนเป็นกลุ่มความเข้าใจมโนมติหลังเรียน พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
น่าพอใจ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มมโนมติที่ผิดและไม่มีมโนมติ (MU+NU) มาเป็นกลุ่มมโน
มติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) มากขึ้น ทั้งนี้ ก่อนเรียนนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่
ในกลุ่มมโนมติมโนมติที่ผิดและไม่มี มโนมติ (MU+NU) เป็นส่วนใหญ่ (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 60.34
และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 61.37) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ที่กลุ่มมโนมติ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) มากขึ้น (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 61.33 และกลุ่ม
ย่อส่วนร้อยละ 65.00) หรืออาจจะกล่าวได้ว่า นักเรียนในกลุ่มมโนมติมโนมติที่ผิดและไม่มี มโนมติ
(MU+NU) มีจ่านวนลดลงไปมากกว่าร้อยละ 40 (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 42.34 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ
46.67) และมีนักเรียนกลุ่มมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) เพิ่มขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 45 (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 47.33 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 51.51) อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าทั้ง
สองกลุ่ มยั งมีนั กเรี ย นบางส่ ว นที่ยั งอยู่ในกลุ่ ม ที่มี ความเข้ าใจมโนมติ ต่า (PMU+MU+NU) อยู่เป็ น
จ่านวนมากพอสมควร (กลุ่มมาตรฐานร้อยละ 38.67 และกลุ่มย่อส่วนร้อยละ 35.00) โดยมโนมติที่มี
นักเรียนอยู่ในกลุ่ มความเข้าใจมโนมติต่า (PMU+MU+NU) มากที่สุดส่าหรับกลุ่มมาตรฐาน ได้แก่
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 42.96) และส่าหรับกลุ่มย่อส่วน ได้แก่ พลังงานกับ
การด่าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 40.00) ส่าหรับมโนมติที่มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติสูง
(PU+SU) มากที่สุ ด ส่ าหรั บ กลุ่ มมาตรฐาน ได้แก่ พลั งงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ
66.67) และส่าหรับกลุ่มย่อส่วน ได้แก่ นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 71.72) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมโนมติปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และมโนมติพลังงานกับการด่าเนินไป
ของปฏิกิริยา เป็นเรื่องที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น ชนิดของปฏิกิริยา ธรรมชาติของสาร
อุณหภูมิ และความเข้มข้น เป็นต้น ตลอดจน การทดลองในครั้งนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับค่าคงที่ส มดุล
เพียงหนึ่งตอน นักเรียนบางส่วนจึงยังสามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติได้เท่าที่ควร ในขณะที่มโน
มติ นิ ย ามของอัตราการเกิดปฏิกิริ ยาเคมี มีตัว แปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย ซึ่งส่ งผลให้
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติมาอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติสูงนั่นเอง ซึ่ อย่างไรก็
ตาม นักเรียนบางส่วนจึงยังสามารถปรั บเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติได้เท่าที่ควร ในขณะที่มโนมติการ
รบกวนสมดุลมีกิจกรรมการทดลองที่สามารถสังเกตผลได้ชัดเจนในทั้งสามการทดลอง ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติมาอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติสูงนั่นเอง อย่างไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงมโนมติก็เ ป็นเรื่องที่ยากส่าหรับนักเรียนบางส่วน แม้จะได้เรียนและท่ากิจกรรม
การทดลองผ่านไปแล้ว แต่นักเรียนก็ยังมีแนวโน้มในการเก็บมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้เสมอ (Mulford
& Robinson, 2002)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าควบคู่กับการทดลองแบบ
มาตรฐานส่าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาชุดการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่ วนต้น ทุน ต่่า และศึกษาผลจากการน่าชุดการทดลองทั้งสองแบบไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียน
สามารถสรุปผลการวิจัย จ่าแนกตามประเด็นในวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ว่า (1) งานวิจัยนี้มีการพัฒนา
ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน จ่านวน 2 เรื่อง ได้แก่ สมดุลเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จากนั้นได้มีการย่อส่วนสารเคมีที่ใช้ลงไปอย่างน้อย 10 – 16 เท่า โดยคงรายละเอียดของเนื้อหาเหมือน
ในการทดลองมาตรฐาน และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ ง่ายขึ้น เสี่ยงต่อการแตกหรือช่ารุดน้อยลง
แต่ยังใช้งานซ้่าได้เหมือนอุปกรณ์มาตรฐาน โดยชุดการทดลองแบบย่อส่วน เรื่อง สมดุลเคมี และอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีต้นทุนของอุปกรณ์ทั้งหมดเป็น 214 และ 263 บาท ซึ่งประหยัดกว่าอุปกรณ์ใน
ชุดการทดลองมาตรฐานไม่น้อยกว่า 4 – 5 เท่า (2) จากการน่าชุดการทดลองเคมีทั้งสองเรื่องไปจัดการ
เรียนรู้ส่าหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้กลุ่มควบคุมเรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
และกลุ่มทดลองเรียนด้วยชุดการทดลองแบบย่อส่วน โดยมีการทดสอบความเข้าใจมโนมติทั้งในกรณี
ก่อนเรียน หลังเรียนทันที และหลังเรียน 30 วัน แล้วเปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่มของนักเรียน พบว่า
นักเรียนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี แนวโน้มของคะแนนไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นักเรียน
ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน แต่ไม่แตกต่างกับคะแนนหลังเรียนผ่านไป
แล้ว 30 วัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และนักเรียนมีความคงทนของ
ความเข้าใจมโมติในทุกมโนมติเช่นเดียวกัน (3) นักเรียนในกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยชุด การทดลองแบบ
มาตรฐานกับนักเรียนในกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า มีคะแนนมโนมติ
หลังเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในทุกมโนมติ
ย่อย (4) นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มความเข้าใจมโนมติไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (MU และ NU) ไปสู่กลุ่มความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU และ PU) แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังอยู่
ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติต่า (PMU+MU+NU) และ (5) นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการปรับแก้ความเข้าใจ
มโนมติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยมี ก ารปรั บ แก้ จ ากความเข้ า ใจมโนมติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มโนมติ
วิทยาศาสตร์น้อยไปสู่ความเข้าใจมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติวิทยาศาสตร์มากขึ้นนั่นเอง
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ส่าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
5.1.1 ผลจากการพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
จากการพั ฒ นาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับ ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่ ว น
ต้ น ทุ น ต่่ า จ่ า นวน 2 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (1) สมดุ ล เคมี แ ละการรบกวนสมดุ ล เคมี และ (2) อั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
5.1.1.1 ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุล
เคมีและการรบกวนสมดุลเคมี
จากการพัฒ นาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับ ชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุน ต่่า เรื่อง สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมี พบว่า ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่ามีความประหยัดกว่าการทดลองแบบมาตรฐานในหลายดา้ น ได้แก่ (1) ต้นทุนของอุปกรณ์ซึ่งมี
ราคา 214 บาท (ประหยัดกว่าการทดลองแบบมาตรฐานประมาณ 4 เท่าเป็นอย่างน้อย) และสามารถ
ใช้ซ้่าได้ โดยสามารถใช้ถาดหลุม 1 ถาด แทนหลอดทดลองได้ถึง 18 – 24 หลอด ในขณะที่การทดลอง
แบบมาตรฐานต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วที่มีราคาแพงและมีอยู่อย่างจ่ากัด อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการ
แตกช่ารุดอีกด้วย (2) ใช้เวลาต่อหนึ่งการทดลองลดลงไปอย่างน้อย 1.5 เท่า และมีเวลาส่าหรับการ
อภิปรายมากขึ้น และ (3) ใช้สารละลายในปริมาตรที่ลดลงประมาณ 2.0 – 4.0 เท่า หรือใช้สารเคมีที่
เป็นแก๊สปริมาตรลดลงประมาณ 3.0 เท่า ท่าให้ลดค่าใช้จ่ายส่าหรับสารเคมีและลดปริมาณของของเสีย
ที่เกิดจากการทดลองอีกด้วย ทั้งนี้ การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า สามารถลดปริมาณสารเคมีที่
ใช้ลงไปได้อย่างน้อย 6.0 – 12.0 เท่า แต่ยังสามารถสาธิตหรือแสดงผลการทดลองได้อย่างชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการทดลองแบบมาตรฐาน
5.1.1.2 ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์
จากการพัฒ นาการทดลองแบบมาตรฐานควบคู่กับ ชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า ชุด
การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่ามีความประหยัดกว่าการทดลองแบบมาตรฐานในหลายดา้ น ได้แก่
(1) ต้นทุนของอุปกรณ์ซึ่งมีราคา 263 บาท (ประหยัดกว่าการทดลองแบบมาตรฐานประมาณ 5 เท่า
เป็ น อย่ างน้ อย) สามารถใช้ซ้่าได้ และจัดเตรียมอุปกรณ์ ส่ าหรับการทดลองได้ง่ายและใช้เวลาน้อย
ในขณะที่การทดลองแบบมาตรฐานต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วที่มีราคาแพงและมีอยู่อย่างจ่ากัด
และยังใช้เวลาในการจัดเตรียมการทดลองค่อนข้างนานและจัดเตรียมได้ยาก (2) ใช้เวลาต่อหนึ่งการ
ทดลองลดลงไปอย่างน้อย 1.5 – 3.0 เท่า และมีเวลาในการอภิปรายมากขึ้น และ (3) ใช้สารละลายใน
ปริมาตรที่ลดลงประมาณ 4.0 เท่า และใช้สารเคมีที่เป็นของแข็งลดลงประมาณ 4.0 เท่า ท่าให้ล ด
ค่าใช้จ่ายส่าหรับสารเคมีและลดปริมาณของของเสียที่เกิดจากการทดลองอีกด้วย ทั้งนี้ การทดลองเคมี
แบบย่ อส่ ว นต้น ทุน ต่่า สามารถลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ลงไปได้อย่างน้อย 16.0 เท่า แต่ยังสามารถ
แสดงผลการทดลองได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการทดลองแบบมาตรฐาน
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นอกจากนี้ ชุดการทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่ายังมีจุดเด่นมากกว่าชุดการทดลองแบบ
มาตรฐานในอีกหนึ่งประเด็น ได้แก่ ชุดการทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่ายังช่วยเพิ่มสัดส่วนของนักเรียน
ในการได้เข้าถึงประสบการณ์การทดลองเคมีได้มากขึ้นกว่าการทดลองแบบมาตรฐาน กล่าวคือ ผู้สอน
สามารถเตรียมชุดทดลองแบบย่อส่วนเพิ่มเติมได้เองตามคู่มือชุดการทดลอง ในขณะที่ชุด การทดลอง
แบบมาตรฐานมีอุป กรณ์ ส่าหรับแต่ละโรงเรียนจะมี อยู่อย่างจ่ากัด อาจจะเตรียมให้เพียงพอส่าหรับ
นั กเรีย นแค่ 2-3 กลุ่ มเท่านั้ น ส่ วนชุดการทดลองแบบย่อส่ วนสามารถเตรียมได้เพิ่ มให้ เพียงพอต่อ
นักเรียน 8-10 กลุ่มต่อห้องเรียน เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ได้ท่าการทดลอง
ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองมากกว่าชุดการทดลองแบบมาตรฐานนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ควบคุมจ่านวนชุดการทดลองแบบมาตรฐาน
และแบบย่อส่วนให้มีจ่านวนเท่ากัน เพื่อลดปัจจัยที่ อาจจะมาจากโอกาสในการเข้าถึงหรือสัมผัสการ
ทดลองของนั กเรี ยนทั้งสองกลุ่ ม ซึ่งอาจจะไม่ ได้เป็นไปตามสภาพจริงของโรงเรียนส่ วนใหญ่ ที่ จะมี
อุปกรณ์ส่าหรับการเตรียมการทดลองแบบมาตรฐานไม่เพียงพอ ซึ่งจะเตรียมได้มากที่สุดแค่ 2-3 ชุด
เท่านั้น
5.1.2 ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด การทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมี
ผลการวิจัยจากการน่าชุดการทดลองแบบมาตรฐานไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับกลุ่มควบคุม
และน่าชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าไปจัดการเรียนรู้หรับกลุ่มทดลอง สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1.2.1 ผลการศึกษาจากกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรื่อง สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมี
ผลการวิจัยจากการน่าชุด การทดลองแบบมาตรฐานไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับ
กลุ่มควบคุม สามารถสรุปผลได้ว่า
1) การเปรียบเทียบภายในกลุ่ม กลุ่ มควบคุมที่ เรียนด้ วยชุด ทดลองแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมี
จากการน่าการทดลองแบบมาตรฐานไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับ นักเรียนชั้น
ม.5/5 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ่านวน 36 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1) คะแนนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี
นั กเรียนในกลุ่ มการทดลองมาตรฐานมีคะแนนความเข้าใจมโนมติ
ก่อนเรี ย นโดยรวมเป็ น ร้ อยละ 20.20 (mean 8.08 และ S.D. 3.52) จ่าแนกเป็น คะแนนส่ ว นของ
ตัวเลือกร้อยละ 28.16 (mean 5.64 และ S.D. 2.66) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 12.21
(mean 2.44 และ S.D. 0.96) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วน
ของการแสดงเหตุผ ลมากกว่าสองเท่ า อย่างไรก็ตาม หลั งจากการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 59.73 (mean
23.89 และ S.D. 3.96) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 66.81 (mean 13.36 และ S.D.
2.97) และส่ ว นของการแสดงเหตุผ ลร้อยละ 52.65 (mean 10.53 และ S.D. 1.79) จะเห็ น ได้ ว่า
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นั กเรี ย นยั งมี ค ะแนนหลั งเรี ย นในส่ ว นของตั ว เลื อ กสู งกว่าส่ ว นของการแสดงเหตุ ผ ล แต่มี น้่ าหนั ก
ใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนนก่อนเรียน
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริง โดยรวมเป็นร้อยละ 39.52
จ่าแนกเป็นส่วนของตัวเลือกร้อยละ 38.61 และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 40.44 ในกรณี ที่
พิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ หรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า <g> โดยรวมเป็น
0.50 จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.54 และค่า <g> ส่วนของการแสดงเหตุผล 0.46 ซึ่งจัด
อยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบ
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโน
มติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี นอกจากนี้ นักเรียนยังมีร้อยละของ
คะแนนความคงทนของมโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน และจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมี ความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้น
และมีความคงทนของมโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) การจ่าแนกกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
กลุ่มการทดลองมาตรฐานก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่ มีความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU)
ผิด หรือคลาดเคลื่ อน (MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 0.00 6.67 22.08 10.14 และ
61.11 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) และกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ซึ่งเป็นกลุ่มมโนมติที่มีความถูกต้องน้อยมาก เมื่อ
พิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 19.17
35.97 33.53 7.50 และ 3.61 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโน
มติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) (ร้อยละ 35.97) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิด
บางส่ ว น (PMU) (ร้ อ ยละ 33.75) ทั้ งนี้ หลั งเรีย นมี ร้อยละของนั ก เรีย นในกลุ่ ม ที่ มี ม โนมติ ถูก ต้ อ ง
สมบูรณ์ (SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 19.17 และ 29.30 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของ
นักเรียนในกลุ่มมโนมติ ผิด หรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงไป
2.64 และ 57.50 ตามล่าดับ ส่าหรับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน
(PMU) เพิ่มขึ้น 11.67 จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์
และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 48.47 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 60.14
1.3) เจตคติต่อการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
ก่อนเรียนด้วยการทดลองมาตรฐาน นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
วิชาเคมีเฉลี่ย 4.18 (S.D. 0.45) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน
กิจกรรมการทดลอง อย่างไรก็ตาม หลังเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน พบว่า นักเรียนมีเจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.41 (S.D. 0.34) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับ
ความพึงพอใจจากมากที่สุดในด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้
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2) การเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง สมดุลเคมี
จากการน่าชุดการทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับ
นักเรียนชั้น ม.5/3 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ่านวน 37 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1) คะแนนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี
นักเรียนภายในกลุ่มชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่ามีคะแนน
ความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 20.48 (mean 8.19 และ S.D. 3.01) จ่าแนกเป็น
คะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 28.38 (mean 5.68 และ S.D. 2.59) และส่วนของการแสดงเหตุผล
ร้อยละ 12.58 (mean 2.52 และ S.D. 0.93) จะเห็ นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่วนของ
ตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผลมากกว่าสองเท่า คล้ายกับในกรณีของนักเรียนในกลุ่มการ
ทดลองแบบปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 60.64 (mean 24.25 และ S.D.
3.92) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 67.16 (mean 13.43 และ S.D. 2.67) และส่วน
ของการแสดงเหตุผลร้อยละ 54.11 (mean 10.84 และ S.D. 1.83) จะเห็นได้ว่านักเรียนยังมีคะแนน
หลังเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล แต่มีน้่าหนักใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนน
ก่อนเรียนคล้ายกับในกรณีของนักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบปกติ เมื่อพิจารณาร้อยละความก้าวหน้า
ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริงโดยรวมเป็นร้อยละ 40.16 จ่าแนกเป็น
ส่ วนของตัว เลื อ กร้อ ยละ 38.78 และส่ ว นของการแสดงเหตุ ผ ลร้อยละ 41.53 ในกรณี ที่พิ จารณา
ความก้ าวหน้ าทางการเรี ย นแบบปกติ หรือ ค่า <g> พบว่า นั ก เรียนมีค่ า <g> โดยรวมเป็ น 0.50
จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.54 และค่า <g> ส่วนของการแสดงเหตุผล 0.48 ซึ่งจัดอยู่ใน
“ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่า
ส่วนของเหตุผลเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี นอกจากนี้ นักเรียนยังมีร้อยละของคะแนนความคงทนของ
มโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน และจากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าที
แบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่านี้สามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้นและมีความคงทนของ
มโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) การจ่าแนกกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
ก่อนเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า นักเรียนมีร้อย
ละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วน
และผิดบางส่วน (PMU) ผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 0.00 5.54
29.05 14.59 และ 50.81 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ
(NU) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ซึ่งเป็นกลุ่มมโนมติที่มีความ
ถูกต้องน้อยมาก เมื่อพิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่
ละกลุ่มเป็น 23.24 33.78 29.46 9.46 และ 4.05 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะอยู่ใน
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กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) (ร้อยละ 33.78) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง
บางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) (ร้อยละ 29.46) ทั้งนี้ หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มที่มีมโน
มติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 23.24 และ 28.24 ตามล่าดับ ส่วน
ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU)
ลดลงไป 5.13 และ 46.76 ตามล่าดับ ส่าหรับร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ถูกต้องบางส่วนและ
ผิ ดบางส่ ว น (PMU) เพิ่ มขึ้ น 0.41 จะเห็ น ได้ว่า ผลรวมร้อ ยละของนั กเรียนที่ มีความเข้าใจมโนมติ
ถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 57.02 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนใน
กลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 51.89
2.3) เจตคติต่อการเรียนด้วยชุดทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
ก่อนเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า นักเรียนมีเจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ย 4.16 (S.D. 0.39) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจ
มากที่สุดในด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หลังเรียนด้วยชุด การทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.44 (S.D. 0.29) ซึ่งอยู่ใน
ระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดในด้านกิจกรรมการทดลอง จากการทดสอบ
ค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
วิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ทุกกรณี ทั้งในด้านกิจกรรมการทดลอง
ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ และด้านนักเรียน
3) การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ เ รี ย นด้ ว ยชุ ด ทดลองแบบ
มาตรฐานกับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
นักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ย
ต่่ากว่านักเรียนในกลุ่มชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าเพียงเล็กน้อยในทุกมโมมติ ทั้งกรณีของมโน
มติรวม มโนมตินิยามของสมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุลเคมี และการรบกวนสมดุลเคมี อย่างไรก็ตาม จาก
การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน (Independent samples T-test) พบว่า นักเรียนทั้ง
สองกลุ่ ม มี ค ะแนนมโนมติ ห ลั ง เรี ย นเฉลี่ ย ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส่ า คั ญ ทางสถิ ติ ในทุ ก มโนมติ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย พบว่า นักเรียนในกลุ่ม การทดลอง
แบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยต่่ากว่านักเรียนในกลุ่มชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุน
ต่่าเพียงเล็กน้อยทั้งในกรณีของมโนมติรวม มโนมตินิยามของสมดุลเคมี และมโนมติค่าคงที่สมดุลเคมี
ยกเว้น มโนมติการรบกวนสมดุลเคมี อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน
พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติในทุกมโนมติ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่วิเคราะห์จากคะแนนมโนมติหลังเรียน นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาความคงทนของความเข้าใจมโนมติหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน พบว่า นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมีความคงทนของความเข้าใจมโนมติในทุกมโนมติเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ
หรือระดับเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจหรือระดับ เจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” ในทุกด้าน จากผลการวิจัยนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชุด
ทดลองเคมีแบบย่ อส่ ว นต้ น ทุ น ต่่า ที่ พั ฒ นาขึ้น สามารถพั ฒ นาความเข้าใจมโนมติของนัก เรีย นและ
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สามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติอย่างคงทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ การทดลอง
แบบมาตรฐาน
5.1.3 ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด การทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัยจากการน่าชุดการทดลองแบบมาตรฐานไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับกลุ่มควบคุม
และน่าชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าไปจัดการเรียนรู้หรับกลุ่มทดลอง สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1.3.1 ผลการศึกษาจากกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัยจากการน่าชุด การทดลองแบบมาตรฐานไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับ
กลุ่มควบคุม สามารถสรุปผลได้ว่า
1) การเปรียบเทียบภายในกลุ่ม กลุ่ มควบคุมที่ เรียนด้ วยชุด ทดลองแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์
จากการน่าการทดลองแบบมาตรฐานไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับนักเรียนชั้น
ม.5/6 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ่านวน 30 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1) คะแนนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
นักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนความเข้าใจมโน
มติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 26.41 (mean 10.57 และ S.D. 3.18) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของ
ตัวเลือกร้อยละ 35.17 (mean 7.03 และ S.D. 2.17) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 17.66
(mean 3.53 และ S.D. 1.33) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วน
ของการแสดงเหตุผ ลมากกว่าสองเท่ า อย่างไรก็ตาม หลั งจากการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน พบว่า นั กเรีย นมีคะแนนความเข้าใจมโนมติห ลังเรียนโดยรวมเป็น ร้อยละ 7.80 (mean
28.30 และ S.D. 2.82) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 77.67 (mean 15.53 และ S.D.
1.48) และส่ ว นของการแสดงเหตุผ ลร้อยละ 63.93 (mean 12.79 และ S.D. 1.56) จะเห็ น ได้ ว่า
นั กเรี ย นยั งมี ค ะแนนหลั งเรี ย นในส่ ว นของตั ว เลื อ กสู งกว่าส่ ว นของการแสดงเหตุ ผ ล แต่มี น้่ าหนั ก
ใกล้เคียงกันมากกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ นักเรียนมี ความก้าวหน้าทางการเรียนจริง โดยรวมเป็น ร้อยละ
44.39 จ่าแนกเป็นส่วนของตัวเลือกร้อยละ 42.50 และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 46.28 ใน
กรณีที่พิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติหรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า <g> โดยรวม
เป็น 0.60 จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.66 และค่า <g> ส่วนของการแสดงเหตุผล 0.56 ซึ่ง
จัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนจริงใน
ส่วนของเหตุผลสูงกว่าส่วนของตัวเลือกเล็กน้อย แต่มีโดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติใน
ส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของเหตุผลเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบ
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโน
มติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ทั้งสามกรณี นอกจากนี้ นักเรียนมีร้อยละของ
คะแนนความคงทนของมโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน และจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 สนับสนุนว่าการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมี ความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้น
และมีความคงทนของมโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) การจ่าแนกกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
ก่อนเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน มีร้อยละของนักเรียนที่
มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน
(PMU) ผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 2.00 12.00 25.67 8.67
และ 51.67 ตามล่ าดับ จะเห็ นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เมื่อ
พิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 33.83
27.50 20.67 7.50 และ 10.50 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ทั้งนี้ หลังเรียนมี
ร้อยละของนั กเรียนในกลุ่มที่มีมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น
31.83 และ 15.50 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน
(PMU) กลุ่ มมโนมติ ผิ ด หรือคลาดเคลื่ อน (MU) และกลุ่ ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลง 5.00
1.17 และ 41.17 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้อง
สมบูรณ์ และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 47.33 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่ม
ความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 42.34
1.3) เจตคติต่อการเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
ก่อนเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
วิชาเคมีเฉลี่ย 4.07 (S.D. 0.28) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีความพึงพอใจทุกด้านใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม หลังเรียนด้วยชุด การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า พบว่า นักเรียนมี เจตคติต่อการ
เรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.33 (S.D. 0.31) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีล่าดับความพึง
พอใจจากมากที่สุ ดในด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ จากการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิส ระต่อกัน
(paired samples T-test analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการ
เรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งในด้านกิจกรรมการทดลอง ด้านครู
เคมีที่สอนในครั้งนี้ และภาพรวม แต่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ในด้านนักเรียน แสดงว่า
การทดลองเคมีแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมี เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีไปในทางบวกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การเปรียบเทียบภายในกลุ่ม ทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
จากการน่าชุดการทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ไปจัดการเรียนรู้ส่าหรับ
นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ่านวน 33 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1) คะแนนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
นักเรียนในกลุ่มชุดการทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่ามีคะแนนความ
เข้าใจมโนมติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 25.78 (mean 10.31 และ S.D. 3.16) จ่าแนกเป็นคะแนน
ส่วนของตัวเลือกร้อยละ 33.94 (mean 6.79 และ S.D. 2.25) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ
17.61 (mean 3.52 และ S.D. 1.27) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่วนของตัวเลือกสูง
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กว่าส่วนของการแสดงเหตุผลเกือบสองเท่า อย่างไรก็ตาม หลังจากการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 70.56 (mean
28.22 และ S.D. 2.74) จ่าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 78.03 (mean 15.61 และ S.D.
1.64) และส่ ว นของการแสดงเหตุผ ลร้อยละ 63.08 (mean 12.62 และ S.D. 1.43) จะเห็ น ได้ ว่า
นั กเรี ย นยั งมี ค ะแนนหลั งเรี ย นในส่ ว นของตั ว เลื อ กสู งกว่าส่ ว นของการแสดงเหตุ ผ ล แต่มี น้่ าหนั ก
ใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนนก่อนเรียน ทั้งนี้ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริงโดยรวมเป็นร้อย
ละ 44.78 จ่าแนกเป็นส่วนของตัวเลือกร้อยละ 44.09 และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ 45.47 ใน
กรณีที่พิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติหรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า <g> โดยรวม
เป็น 0.60 จ่าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.67 และค่า <g> ส่วนของการแสดงเหตุผล 0.55 ซึ่ง
จัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติในส่วน
ของตัว เลื อกสู งกว่าส่ วนของเหตุผ ลเล็ กน้อย จากการวิเคราะห์ ท างสถิติด้วยการทดสอบค่ าทีแบบ
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโน
มติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี นอกจากนี้ นักเรียนยังมีร้อยละของ
คะแนนความคงทนของมโนมติใกล้เคียงกับร้อยละของคะแนนหลังเรียน และจากการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบมาตรฐานนี้สามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้น
และมีความคงทนของมโนมติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) การจ่าแนกกลุ่มมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ
ก่อนเรียนด้วยชุดการทดลองแบบย่อส่ วนต้นทุนต่่า มีร้อยละของ
นักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ถูกต้องบางส่วนและผิด
บางส่ ว น (PMU) ผิ ด หรื อ คลาดเคลื่ อน (MU) และไม่ มี ค วามเข้ าใจมโนมติ (NU) เป็ น 0.00 11.67
25.15 9.85 และ 51.52 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ไม่มีความเข้าใจมโนมติ
(NU) เมื่อพิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น
34.39 30.61 20.30 4.85 และ 9.85 ตามล่าดับ จะเห็ นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ทั้งนี้ หลัง
เรียนมีร้อยละของนั กเรี ยนในกลุ่ มที่มีมโนมติถูกต้องสมบู รณ์ (SU) และถูกต้องเป็นส่ วนใหญ่ (PU)
เพิ่มขึ้น 32.57 และ 18.94 ตามล่าดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ ถูกต้องบางส่วนและผิด
บางส่วน (PMU) กลุ่มมโนมติผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลง
ไป 4.85 5.00 และ 41.67 ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติ
ถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 51.51 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนใน
กลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 46.67
2.3) เจตคติต่อการเรียนด้วยชุดทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
ก่อนเรียนด้วยกลุ่มชุด การทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า นักเรียนมี
เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ย 4.05 (S.D. 0.28) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีความพึงพอใจใน
ทุกด้านใกล้ เคีย งกัน อย่ างไรก็ตาม หลั งเรียนด้ว ยชุด การทดลองเคมีแบบย่อส่ ว นต้นทุ นต่่า พบว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.34 (S.D. 0.31) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ”
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โดยมีล่าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดในด้านครูที่สอนในครั้งนี้และด้านกิจกรรมการทดลอง จากการ
ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการ
เรีย นวิช าเคมีห ลั งเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่ าคัญ ทางสถิติ ทุกกรณี ทั้งในด้านกิจกรรมการ
ทดลอง ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ และด้านนักเรียน แสดงว่าชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่านี้
สามารถท่าให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีไปในทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การเปรียบเที ยบระหว่า งกลุ่ม ควบคุมที่เรี ยนด้วยชุด การทดลองแบบ
มาตรฐานกับกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
นักเรียนในกลุ่มการทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ย
สูงกว่านักเรียนในกลุ่มชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า เพียงเล็กน้อยทั้งในกรณีของมโนมติรวม
มโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยา และมโนมติปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ยกเว้นมโน
มติพลั งงานกับ การด่าเนิ นไปของปฏิกิริยา และจากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน
พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติใน
ทุกมโนมติ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย พบว่า นักเรียนในกลุ่ม
การทดลองแบบมาตรฐานมีคะแนนมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยต่่ากว่านักเรียนในกลุ่มชุดทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่่าเพียงเล็กน้อยทั้งในกรณีของมโนมติรวม มโนมตินิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยา และ
มโนมติพลังงานกับการด่าเนินไปของปฏิกิริยา ยกเว้นมโนมติปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
และจากการทดสอบค่ า ที แ บบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอิ ส ระต่ อ กั น พบว่ า นั ก เรี ย นทั้ ง สองกลุ่ ม มี ค ะแนน
ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในทุกมโนมติ ซึ่งสอดคล้องกับ
กรณีที่วิเคราะห์จากคะแนนมโนมติหลังเรียน เมื่อพิจารณาความคงทนของความเข้าใจมโนมติหลังจาก
เรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคงทนของความเข้าใจมโนมติในทุกมโนมติ
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจหรือระดับเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี พบว่า นักเรียนทั้ง
สองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจหรือระดับ เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” ในทุก
ด้าน จากผลการวิจัยจึงสามารถกล่าวได้ว่า ชุดทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนและสามารถท่าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติอย่างคงทนได้
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพเที ย บเท่ ากับ การทดลองแบบมาตรฐาน นอกจากนี้ ยั งสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น
เปลี่ ย นแปลงมโนมติจ ากไม่มีความเข้าใจมโนมติ มโนมติผิ ดหรือคลาดเคลื่ อน และมโนมติถูกต้อ ง
บางส่ ว นและผิ ด บางส่ ว น ซึ่ งเป็ น มโนมติที่ ถูกต้องมากขึ้นได้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพเทียบเท่ ากับ การ
ทดลองแบบมาตรฐาน
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นคือ นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุด
การทดลองแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าจะมีคะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างจากนักเรียน
ในกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยชุดการทดลองแบบมาตรฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากการทดลองแบบมาตรฐานและ
การทดลองแบบย่อส่วนเป็นการทดลองเดียวกันที่มีเนื้อหาเหมื อนกัน แต่แตกต่างกันในประเด็นการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น ราคาต่่าลง และใช้ปริมาณสารในการทดลองลดลง ทั้งนี้ ใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการทดลองแบบย่อส่วน
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ต้นทุนต่่าจะมีคะแนนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยชุดการ
ทดลองแบบมาตรฐาน เพราะผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียมจ่านวนชุดการทดลองทั้งสองแบบให้มีจ่านวนชุด
เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามสภาพจริงของโรงเรียนส่วนใหญ่นั่นเอง
จากการพัฒนาการทดลองเคมีแบบมาตรฐานควบคู่กับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุน
ต่่า ทั้ง 2 เรื่อง ได้แก่ (1) สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมี และ (2) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มี
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ว่า ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า มี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการทดลองเคมีแบบมาตรฐานในทุกด้านที่ศึกษา ได้แก่ (1) การพัฒนาความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลอง (2) การสนับสนุนให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนความ
เข้าใจมโนมติจากกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (MU และ NU) ไปสู่กลุ่มความ
เข้ าใจมโนมติ ถูก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ละถูก ต้ อ งเป็ น ส่ ว นใหญ่ (SU และ PU) (3) การพั ฒ นาเจตคติ แ ละ
ประสบการณ์ ต่อการเรีย นวิช าเคมีให้ ไปในทางบวกมากขึ้น และ (4) การพัฒ นาทักษะการทดลอง
ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกอยู่ระหว่างการทดลองต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่าทั้งสองเรื่องได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับ การทดลอง
เคมี แบบมาตรฐาน แต่มีความคุ้มค่าเหนือกว่าในประเด็นต่อไปนี้ (1) ใช้อุปกรณ์ ซึ่งมีต้นทุนต่่า กว่า
ประมาณ 4-5 เท่ า (2) ใช้เวลาต่อ หนึ่ งการทดลองลดลงไปอย่างน้อย 1.5 – 3.0 เท่า และ (3) ใช้
สารละลายและสารเคมีลดลงประมาณ 12 – 16 เท่า โดยที่ยังสามารถสาธิตหรือแสดงผลการทดลองได้
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการทดลองแบบมาตรฐาน
5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะที่ส่าคัญ ดังนี้
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
1) ในการพัฒนาการทดลองเคมีมีแบบย่อส่วนควรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน
ซ้่าได้ และมีราคาไม่แพง เพื่ อให้ เกิดความคุ้มค่าจากอุปกรณ์ มากที่สุ ด และควรมีอุปกรณ์ ที่ จ่าเป็ น
ครบถ้วน แต่ต้องไม่มากจนเกินไป เพื่อให้สะดวกในการน่าไปใช้งาน และการจัดเก็บหลังการใช้งาน
2) ควรออกแบบการทดลองให้ใช้เวลาในการทดลองน้อยลง หรือเป็นการทดลองหลาย
อย่างในคราวเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลาในการทดลอง และสามารถสังเกตหรือเปรียบเทียบผลได้ใน
คราวเดียวกัน
3) เมื่อมีการลดปริมาณสารเคมีที่ใช้จะต้องมั่นใจว่าผลการทดลองยังชัดเจนเหมือนเดิม
และไม่ท่าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการลดปริมาณสารเคมีหรือขนาดของอุปกรณ์
4) ทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วต้องรีบล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บลง
กล่อง เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
5) หลักการและวิธี การทดลองในการทดลองเคมีมีแบบย่อส่วนจะต้องไม่แตกต่างจาก
การทดลองแบบมาตรฐานมากเกินไป เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ความรู้เคมียังไม่ขาดตกบกพร่องลงไป

ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า

95

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่่า
1) ครูจะต้องอ่านและท่าความเข้าใจคู่มือประกอบชุดการทดลองให้ละเอียด และต้อง
อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ในชุดการทดลองให้ นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการทดลอง เพื่อให้
สามารถทดลองโดยใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูต้องชี้แจงไม่ให้นักเรียนใช้หลอดหยดสารปะปนกัน เพราะจะท่าให้ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนได้
3) ครูควรฝึกให้นักเรียนท่าแบบทดสอบแบบวินิจฉัยสองล่า ดับขั้น ที่มีการเขียนแสดง
เหตุผลเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยและเข้าใจแบบทดสอบ และป้องกันเหตุการณ์ที่นักเรียนไม่เขียนแสดง
เหตุผลในแบบทดสอบ
4) ครูควรชี้แจงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ชุดทดลอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองได้
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ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ดําเนินการมา
และผลที่ได้รับตลอดโครงการ
หมวด/
รายละเอียด
วัตถุประสงค์

รายการ
ที่วางแผน
1) เพื่อพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่ํา ควบคู่กับชุดการ
ทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เพื่อเสริม
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3-4
การทดลองย่อย ให้มีประสิทธิภาพ

ที่ดําเนินการ
1) เพื่อพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่ํา ควบคู่กับชุดการ
ทดลองเคมีแบบมาตรฐาน เพื่อเสริม
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 คือ การ
ทดลองสมดุลเคมีและการรบกวนสมดุล
เคมี และ ชุดที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่มแี ก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์เป็น
ผลิตภัณฑ์
2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโน 2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติ
มติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
เรียนภายในกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วย ภายในกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการ
ชุดการทดลองเคมี และภายในกลุ่มที่ ทดลองเคมี และภายในกลุ่มที่เรียนด้วย
ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน
3) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโน 3) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติ
มติวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มนักเรียน วิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดการ
ทดลองเคมี กับกลุ่มที่เรียนด้วยชุดการ
ด้วยชุดการทดลองเคมี กับกลุ่มที่
ทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
เรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐาน
4) เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของ 4) เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของมโน
มโนมติ ระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับ มติ ระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุด มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดการ
การทดลองเคมี กับกลุม่ ที่เรียนด้วย ทดลองเคมี กับกลุ่มที่เรียนด้วยชุดการ
ทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
5) เพื่อเปรียบเทียบการปรับแก้หรือ 5) เพื่อเปรียบเทียบการปรับแก้หรือ
เปลี่ยนแปลงมโนมติวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงมโนมติวิทยาศาสตร์
ระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุด ตอนปลายที่เรียนด้วยชุดการทดลองเคมี
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หมวด/
รายละเอียด

รายการ
ที่วางแผน
การทดลองเคมี กับกลุม่ ที่เรียนด้วย
ชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน

1) ถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ชุดการ
ทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ํา
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาปริญญา
โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยนักศึกษาสามารถ
ประยุกต์เป็นหัวข้อวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ในหัวข้ออื่นหรือรายวิชา
อื่นต่อไป
2) การเผยแพร่ชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่ําที่มี
ประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนภายใต้
การบริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอดจนโรงเรียนที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 3
โรงเรียน
ผลที่ได้รับ
1) ได้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ตลอดโครงการ ต้นทุนต่ํา เพื่อเสริมความเข้าใจมโน
มติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโน
มติสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2
ชุด ชุดละ 3-4 การทดลองย่อย
กิจกรรม/
แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือ
ผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย

ที่ดําเนินการ
กับกลุ่มที่เรียนด้วยชุดการทดลองเคมี
แบบมาตรฐาน
1) ถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการใช้ชุดการทดลองเคมี
แบบย่อส่วนต้นทุนต่ําให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี และ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษา
สามารถประยุกต์เป็นหัวข้อวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ในหัวข้ออื่นหรือรายวิชาอื่น
ต่อไป

2) การเผยแพร่ชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่ําที่มีประสิทธิภาพให้กับ
โรงเรียนภายใต้การบริการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 2
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีเมืองวิทยา
คาร และโรงเรียนสิริธรณวิทยานุสรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
1) ได้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่ํา เพื่อเสริมความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติ
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 คือ
การทดลองสมดุลเคมีและการรบกวน
สมดุลเคมี และ ชุดที่ 2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีแก๊สคาร์บอน ได
ออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
2) ร่างบทความ เรื่อง “การพัฒนา
2) เผยแพร่บทความ เรื่อง “การ
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และ
พัฒนาความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติ การปรับแก้มโนมติของนักเรียน ม.5
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
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หมวด/
รายละเอียด

รายการ
ที่วางแผน
ปลายด้วยชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วน” ในวารสารระดับชาติที่อยู่
ในฐาน TCI เช่น วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ หรือ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.อบ. เป็นต้น อย่างน้อย 1
บทความ
3) เผยแพร่บทความในวารสาร
นานาชาติ โดยมีวารสารเป้าหมาย
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
อย่างน้อย 1 บทความ

ที่ดําเนินการ
เรื่อง สมดุลเคมี” ที่ได้รับการตอบรับให้
เผยแพร่ในวารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1

3) ร่างบทความ เรื่อง การพัฒนาความ
เข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบ
สืบเสาะ เพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่
ในวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
เข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการ
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการทดลองเคมีที่เกี่ยวข้อง ทดลองเคมีถูกต้องมากขึ้น และมีเจต
ถูกต้องมากขึ้น และมีเจตคติต่อการ คติต่อการเรียนเคมีไปในทางที่ดีขึ้นและ
เรียนเคมีไปในทางที่ดีขึ้นและเห็น เห็นความสําคัญและความเชื่อมโยงของ
ความสําคัญและความเชื่อมโยงของ การทดลองเคมีกับชีวิตประจําวัน
การทดลองเคมีกับชีวิตประจําวัน
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ภาคผนวก ข แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาดําเนินงาน 18 เดือน ระหว่าง 19 พฤษภาคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2560
ขั้นตอน

พ.ศ. 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

  
1. สํารวจการทดลองเคมีที่
นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อน
 
แล้วเลือก 2 การทดลอง
  
2. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ
SLCE ควบคู่กับ SSCE จํานวน
  
2 ชุด
  
3. สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล (แบบวัดมโนมติ และ
  
แบบสํารวจการปรับแก้มโน
มติ)
4. ทดลองใช้และเก็บข้อมูล
  
SLCE และ SSCE ชุดที่ 1

4.1 ทดสอบก่อนเรียน

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.3 ทดสอบหลังเรียนทันที

4.4 ทดสอบความคงทน
 
5. วิเคราะห์ข้อมูล SLCE และ
SSCE ชุดที่ 1 และเขียน
บทความเพื่อนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
6. ทดลองใช้และเก็บข้อมูล
 
SLCE และ SSCE ชุดที่ 2

6.1 ทดสอบก่อนเรียน

6.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

6.3 ทดสอบหลังเรียนทันที

6.4 ทดสอบความคงทน
 
7. วิเคราะห์ข้อมูล SLCE และ
SSCE ชุดที่ 2 และเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ
8. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

9. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

พ.ศ. 2560

 

 




หมายเหตุ SLCE และ SSCE แทน ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ํา และการทดลองเคมีแบบมาตรฐาน
 และ  แทน การดําเนินการที่วางแผนไว้ และการดําเนินการที่ทําได้จริง
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ภาคผนวก ค งบประมาณตลอดโครงการวิจัยและหลักฐานการปิดบัญชีเงินฝากของโครงการ
งบประมาณตลอดโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 253,000 บาท
รายการ

งบประมาณ (บาท)
ได้รับ เบิกจ่าย
230,000 230,181
80,000 80,000
80,000 80,000
30,000 30,000
30,000 30,000
170,000 60,675
17,400 20,836
18,000 5,100
12,000 3,103

1. งบดําเนินงาน
1.1 งบบุคลากร
1) ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (2 คน x 10 เดือน x 4,000 บาท)
1.2 หมวดค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจัย (ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร)
1.3 หมวดค่าใช้สอย
1) ค่าเดินทางและค่าที่พัก
2) ค่าลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิชาการ
3) ค่าของที่ระลึกสําหรับกลุม่ ตัวอย่าง (100 บาท x 40 คน x 3
ครั้ง)
4) ค่าอาหารและอาหารว่างเพื่อรับรองผู้เชี่ยวชาญและกลุม่ ตัวอย่าง
7,600 10,694
5) ค่าถ่ายเอกสาร (รายงาน แบบทดสอบ คู่มือ แบบสํารวจ)
15,000 20,942
7) ยอดเงินประกันผลงานหลังส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่ได้
12,650
*
โอน)
1.4 หมวดค่าวัสดุ
50,000 59,506
1) วัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์จําเป็นอื่นๆ)
10,000 10,745
2) วัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ และเพิ่มสมรรถนะ)
10,000 11,799
3) วัสดุวิทยาศาสตร์
30,000 35,962
รวมงบประมาณดําเนินการ
230,000 230,000
2. งบลงทุน
3. ค่าสาธารณูปโภค
23,000 23,000
3.1 ค่าสาธารณูปโภคสําหรับคณะวิทยาศาสตร์ (5%)
11,500 11,500
3.2 ค่าสาธารณูปโภคสําหรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (5%)
11,500 11,500
รวมงบประมาณ
253,000 253,181
* ยอดเงินประกันผลงานหลังส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่ได้รับโอนเงิน) จํานวน 12,650 นั้น ทาง
คณะผู้วิจัยได้มีการเบิกจ่ายตามหมวดต่างๆ โดยคิดรวมเงินยอดนี้เรียบร้อยแล้ว

ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ํา
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ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยตลอดโครงการ
1. ผศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์
หน่วยงาน: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษา: วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
การติดต่อ: โทรศัพท์ 084 044 9873
อีเมล chairam019@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ: เคมีศกึ ษา วัสดุศาสตร์ วัสดุนาโน และการเร่งปฏิกิริยา
2. ผศ.ดร.ปุริม จารุจํารัส
หน่วยงาน:
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษา
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
การติดต่อ:
โทรศัพท์ 095 605 9061 อีเมล purim.j@ubu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: ชุดทดสอบสารภาคสนาม เทคโนโลยีการทดสอบสารบนกระดาษ การ
วิเคราะห์แบบฉีดไหล และการสอนเคมี
3. ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
หน่วยงาน:
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
การศึกษา:
วท.บ. (เคมี)
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2543
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2544
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
การติดต่อ:
โทรศัพท์ 086 620 3329
อีเมล kopchem@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การสอนวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และและชุดทดสอบสารภาคสนาม
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ภาคผนวก จ คู่มือชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน เรื่อง สมดุลเคมีและผลจาก
การรบกวนสมดุลเคมี

คู่มือ

ชุดทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน
เรื่อง สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุลเคมี

จัดทําโดย
ผศ.ดร.ศักดิศ์ รี สุภาษร ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ ดร.สุภาพ ตาเมือง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
“การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ําเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโน
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ภาคผนวก ฉ แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมีและผลจากการรบกวนสมดุลเคมี

แบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ หลังเรียน เรื่อง สมดุลเคมี
จํานวน 20 ข้อ รวม 60 คะแนน เวลา 60 นาที
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล ............................................... เลขที่ ........ ชั้น ม. ....../........ โรงเรียน .................................
คําชี้แจง แบบทดสอบนี้แต่ละข้อประกอบด้วยคําถาม 2 ส่วน ให้นักเรียนตอบคําถามทั้ง 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว มีน้ําหนักข้อละ 1 คะแนน
ส่วนที่ 2 ให้นกั เรียนระบุเหตุผลหรือวาดภาพประกอบประกอบการตอบคําถามส่วนที่ 1 มี
น้ําหนักข้อละ 2 คะแนน
1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงภาวะสมดุลไม่ถูกต้อง
ก. ภาวะสมดุลของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส จะเกิดขึ้นเฉพาะในระบบปิดเท่านั้น
ข. ภาวะสมดุลจะเกิดขึ้นได้ เฉพาะระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้เท่านั้น
ค. ในขณะทีร่ ะบบกําลังดําเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลจะมีเฉพาะปฏิกิริยาไปข้างหน้าเกิดขึ้นเท่านั้น
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จากรูปเมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวในภาชนะ A และ B
ระบบภาชนะใดอยู่ในภาวะสมดุล
ก. ภาชนะ A อยู่ในภาวะสมดุล
ข. ภาชนะ B อยู่ในภาวะสมดุล
ค. ทั้งภาชนะ A และ B อยูใ่ นภาวะสมดุล
A
B
วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
เพราะเหตุใด
...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. ข้อใดแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา BiCl3(aq) + H2O(l)  BiOCl(s) + 2HCl(aq)
BiOCl HCl 2
ก. K
ข. K
ค. K
BiCl
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3
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4. ข้อใดแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)  [CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l)
ก.

K 

[Cu(H 2 O) 4 ]2 ][Cl - ]4
[[CuCl 4 ]2- ]

ข.

K 

[[CuCl 4 ]2- ][H 2 O]4
[Cu(H 2 O) 4 ]2 ][Cl - ]4

ค. K 

เพราะเหตุใด ...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

[[CuCl4 ]2- ]
[Cu(H2 O) 4 ]2 ][Cl - ]4
วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)

5. การเปลี่ยนแปลงในภาชนะ ฝาเปิด ข้อใดมีแนวโน้มที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางที่ผนั กลับได้
ก. H2O(s) + heat  H2O(l)
ข. CO32-(aq) + 2H+(aq)  H2O(l) + CO2(g)
ค. [Co(H2O)6]2+ (aq) + 4Cl- (aq)  [CoCl4]2- (aq) + H2O (l)
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ถ้าปฏิกิริยาการสังเคราะห์แก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นดังสมการ 2N2(g) + 3H2(g)  2NH3 (g)
เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ของสารกับเวลาเป็นไปตามข้อใด
ก

ข

ค

เพราะเหตุใด ...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)

7. ถ้าความเข้มข้นของปฏิกิริยาเป็นเป็นไปตามที่กําหนดให้
Fe3+(aq) + SCN-(aq)  [FeSCN]2+(aq)
ความเข้มข้น ณ เริ่มต้น 0.020
0.002
mol/L
ความเข้มข้น ณ สมดุล ...........
.........
0.001
mol/L
3+
ความเข้มข้น ณ สมดุลของ Fe (aq) และ SCN (aq) มีค่าเป็นเท่าใดในหน่วย mol/L ตามลําดับ
ก. 0.001 และ 0.001
ข. 0.019 และ 0.001
ค. 0.020 และ 0.002
แสดงการคํานวณ ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
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8. จากปฏิกิริยา Fe3+(aq) + SCN-(aq)  [FeSCN]2+(aq)
ถ้ากําหนดความเข้มข้น โดยให้ [Fe3+] = 0.04 mol/L, [SCN-] = 0.001 mol/L และ [[FeSCN]2+] =
0.000854 mol/L ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้มีค่าเป็นเท่าใด
ก. 149
ข. 0.00669
ค. 21.35
แสดงการคํานวณ ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Fe3+(aq) + SCN-(aq)  [FeSCN]2+(aq) + พลังงาน
สีเหลืองอ่อน ไม่มสี ี
สีแดงเลือดนก
3+
3พิจารณาข้อมูลประกอบ
Fe (aq) + PO4 (aq)  FePO4(s)
SCN-(aq) + Ag+(aq)  Ag(SCN)(s)
การเปลี่ยนแปลงใดที่จะทําให้สมดุลของปฏิกิริยาระหว่าง Fe3+(aq) กับ SCN-(aq) มีสีแดงเข้มขึ้น
ก. เพิ่มความเข้มข้นของ [FeSCN]2+(aq)
ข. ลดอุณหภูมใิ นการทําปฏิกิริยา
ค. เติม PO43-(aq) ลงไป
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9. จากสมดุลของปฏิกิริยา

10. คอปเปอร์(II)ไอออนในน้ําจะมีสีน้ําเงิน ถ้าเติมกรด HCl ลงไป สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ดังนี้
[Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)  [CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l)
สีน้ําเงิน
สีเหลือง
ถ้าเติมน้ํากลั่น (H2O) ลงไประบบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. สารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงิน
ข. สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ค. สารละลายไม่มีการเปลี่ยนสี
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11. ปฏิกิริยาทีภ่ าวะสมดุลของน้ําโซดาที่ได้จากการเติมแก๊ส CO2 ลงในน้าํ จนได้เป็นกรดคาร์บอนิก
(CO32-) เมื่อเติมอินดิเคเตอร์เมทิลเรด ลงไปพบว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้ม ดังสมการ
H2O(l) + CO2(g)  CO32-(aq) + 2H+(aq)
สีเหลือง
สีสม้
ถ้าต้องการให้สารละลายมีสีเหลือง ต้องทําอย่างไร
ก. ลดปริมาตร
ข. เพิ่มความดัน
ค. ลดความดัน
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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[Co(H2O)6]2+ (aq) + 4Cl-(aq)  [CoCl4]2-(aq) + 6H2O(l)
สีชมพู
สีม่วง
ถ้าต้องการให้สารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพู ควรทําอย่างไร
ก. เติม NaCl (aq)
ข. เติม AgNO3 (aq)
ค. เติม น้ํายาล้างเล็บที่มี acetone เป็นองค์ประกอบ
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12. จากปฏิกิรยิ า

13. ถ้าเพิ่มความดันให้แก่ระบบแล้ว ปฏิกริ ิยาข้อใดที่จะเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์
ก. 2CO(g) + 2NO(g)  2CO2(g) + N2(g)
ข. C2H4(g)  C2H2 (g) + H2(g)
ค. C (s) + O2 (g)  CO2(g)
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
14. ถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงงานผลิต NH3(g) โดยใช้กระบวนการฮาเบอร์ คุณจะมีวิธีเพิ่มผลผลิตอย่างไร
N2(g) + H2(g)  2NH3(g) + ∆H
ก. เพิ่มความดันให้กับระบบ
ข. เพิ่มอุณหภูมิ
ค. ลดอุณหภูมิ
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
15. กระบวนการออสวาลต์ (Ostwald Process) มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น ดังนี้
4NH3(g) + 5O2(g)  4NO(g) + 6H2O(g)
ถ้าใช้ Pt เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อระบบอยู่ในสมดุลข้อใดถูกต้อง
ก. สมดุลของระบบไม่เปลี่ยน
ข. NO และ H2O จะเกิดมากขึ้น
ค. ปริมาณสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
16. ปฏิกิริยา C(s) + H2O(l)  CO(g) + H2(g) เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ภาวะใดที่จะทําให้ค่าคงที่
ของสมดุลเพิ่มขึ้น
ก. เพิ่ม H2O(g)
ข. เพิ่มปริมาตร
ค. เพิ่มอุณหภูมิ
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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17. ปฏิกิริยาทีภ่ าวะสมดุลในข้อใด เมื่อมีการเพิ่มความดันจะมีผลตรงข้ามต่อการเพิ่มอุณหภูมิ
ก. CO(g) + H2O(g) + ∆H  CO2(g) + H2(g)
ข. N2(g) + 3H2(g)  2NH3 (g) + ∆H
ค. PCl5(g)  PCl3 (g) + Cl2(g) + ∆H
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
18. ที่ภาวะสมดุล C2H6(g)  H2(g) +C2H4(g) ถ้าเติมแก๊ส H2 ลงไปในระบบ จะทําให้ความ
เข้มข้นของสารเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ข. [C2H6] เพิ่มขึ้น [C2H4] , [H2] ลดลง
ก. [C2H6] , [C2H4] , [H2] เพิ่มขึ้น
ค. [C2H6] , [H2] เพิ่มขึ้น [C2H4] ลดลง
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2NO2 (g)  N2O4(g) + พลังงาน
สีน้ําตาลแดง
ไม่มีสี
ถ้ารบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความดันให้กับระบบ ผลที่เกิดขึ้นควรเป็นไปตามกราฟรูปใด
ข.
ค.
ก.
สีน้ําตาลแดง

สีน้ําตาลแดง

สีน้ําตาลแดง

19. จากปฏิกิรยิ า

เวลา

เวลา

เวลา

20. จากรูปเมือ่ บรรจุแก๊ส NO2 ในกระบอกฉีดยา
แล้วเพิ่มความดันโดยการกดก้านสูบกระบอกฉีดยา
จะมีผลต่อสมดุลของปฏิกิริยาอย่างไร
2NO2 (g)  N2O4(g) + พลังงาน
ก. เลื่อนไปขวา ข. เลื่อนไปซ้าย
สีน้ําตาลแดง
ไม่มสี ี
ค. คงที่
เพราะเหตุใด ........................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ช คู่มือชุดการทดลองเคมีแบบมาตรฐานและแบบย่อส่วน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์
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จัดทําโดย
ผศ.ดร.ศักดิศ์ รี สุภาษร ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ ดร.สุภาพ ตาเมือง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
“การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ําเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโน
มติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”
โครงการวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) (ทุนวิจัยมุ่งเป้า) ประจําปีงบประมาณ 2559
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ภาคผนวก ซ แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบวัดความเข้าใจมโนมติวทิ ยาศาสตร์ (ก่อนเรียน / หลังเรียน)
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จํานวน 20 ข้อ รวม 60 คะแนน เวลา 60 นาที
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล ......................................... เลขที่ ........ ชั้น ม. ....../........ โรงเรียน ...................................
คําชี้แจง แบบทดสอบนี้แต่ละข้อประกอบด้วยคําถาม 2 ส่วน ให้นักเรียนตอบคําถามทั้ง 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว มีน้ําหนักข้อละ 1 คะแนน
ส่วนที่ 2 ให้นกั เรียนระบุเหตุผลหรือวาดภาพประกอบประกอบการตอบคําถามส่วนที่ 1 มี
น้ําหนักข้อละ 2 คะแนน
1) ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
ก. การบูรในตู้เสื้อผ้าเล็กลง
ข. เมฆรวมตัวเป็นฝน
ค. การเผากระดาษ
เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
ความเข้มข้น

B
2) กราฟต่อไปนี้ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งแสดง
การเปลี่ยนแปลงของสาร A และ B ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. A และ B เป็นสารตั้งต้น
A
ข. A เป็นสารตัง้ ต้นและ B เป็นสารผลิตภัณฑ์
เวลา
ค. A เป็นสารผลิตภัณฑ์และ B เป็นสารตั้งต้น
เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

3) จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างผงฟูกับกรดไฮโดรคลอริก
NaHCO3(s) + HCl(aq)  NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l)

ปริมาตร
CO2(cm3)
เวลา(s)

1

2

3

4

5

4 6 9 14 20
อัตราการเกิดแก๊ส CO2 เฉลี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 0.17 cm3/s
ข. 0.25 cm3/s
ค. 0.5 cm3/s
แสดงการคํานวณ ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

4) การศึกษาอัตราการสลายตัวของปฏิกิริยาของสารชนิดหนึ่งดังสมการ A  B + C ได้ผลดังนี้
เวลา (s)
ความเข้มข้นของ A (mol/dm3)

0
17

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยเป็นเท่าใด
ข. 0.2 mol/dm3.s
ก. 0.1 mol/dm3.s

10
14

20
12

ค. 0.3 mol/dm3.s

30
11
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แสดงการคํานวณ ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
5) จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังสมการ X (aq)  Y (aq) มีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
เวลา (s)
ความเข้มข้นของ Y (mol/dm3)

5
3

10
6

15
8

20
9

อัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงของการเกิดสาร Y ที่ช่วงเวลา 10 – 20 วินาทีเป็นเท่าใด
ข. 0.5 mol/dm3.s
ค. 0.6 mol/dm3.s
ก. 0.3 mol/dm3.s
แสดงการคํานวณ ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
6) ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถาม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปฏิกิริยา B เกิดเร็วที่สุดและคายความร้อน = 40 kJ
ข. ปฏิกิริยา C เกิดช้าที่สุดและดูดความร้อน = 20 kJ
ค. ปฏิกิริยา A เกิดช้ากว่าปฏิกิริยา D

ปฏิกิริยา
A
B
C
D

Ea(kJ)
70
90
110
50

E(kJ)
+30
-40
-20
-15

เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
7) จากกราฟข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. ปฏิกิริยา A และ B เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน
ข. พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา A สูงกว่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา B
ค. เมื่อเพิ่มอุณหภูมิพลังงานกระตุ้นของทั้งสองปฏิกิริยาจะสูงขึ้นมาก
เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
8) จากกราฟข้อใดกล่าวถูกต้อง
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ก. ปฏิกิริยา A เกิดได้เร็วกว่าปฏิกิริยา B
ข. ปฏิกิริยา A เกิดได้ช้ากว่าปฏิกิริยา B
ค. ปฏิกิริยา A เกิดได้เร็วเท่ากับปฏิกิริยา B
เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
9) จากกราฟข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. ปฏิกิริยา I เกิดได้เร็วที่สุด รองลงมาคือปฏิกิริยา III และ II ตามลําดับ
ข. ปฏิกิริยา I และ II มีพลังงานที่เปลี่ยนแปลง (E) เท่ากัน
ค. ปฏิกิริยา III เป็นปฏิกิริยดูดความร้อน เกิดขึ้นได้ยากกว่าปฏิกิริยา I และ II
เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

ก. กราฟ B ไม่เปลี่ยนแปลง
ข. กราฟ B เลือ่ นไปเป็นรูปกราฟ A
ค. กราฟ B เลือ่ นไปเป็นรูปกราฟ C

จํานวนโมเลกุลของแก๊ส

10) จากรูป เส้นกราฟ B บอกการกระจายพลังงานของโมเลกุลแก๊ส ณ อุณหภูมิหนึ่ง ส่วนกราฟ
เส้นประ A และ C เป็นการเลื่อนไปของกราฟ B เมื่อมีปัจจัยบางประการ (เส้น E บอกค่าพลังงาน)
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงใน
A
B
กราฟควรเป็นไปตามข้อใด
C

Ea

พลังงานจลน์
เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

11) ฟอสฟอรัส (P4) ทิ้งไว้ในอากาศติดไฟทันที เกิดเป็น P4O10 พลังงานที่เปลี่ยนแปลง (∆E) ของ
ปฏิกิริยานี้ คือ -2,076.16 kJ/mol แผนภาพแสดงพลังงานของปฏิกิริยานี้เป็นไปตามข้อใด
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ก.

ข.

ค.

เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
12) พิจารณาปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมคาร์บอเนต (CaCO3) กับสารละลายกรด ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ใช้โซเดียมคาร์บอเนต ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดอะซิตริก (CH3COOH)
ตอนที่ 2 ใช้โซเดียมคาร์บอเนต ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
ถ้าโมล ความเข้มข้น และปริมาตรของสารละลายกรดเท่ากันทั้งสองตอน ผลการทดลองควรแบบใด
ก. อัตราการเกิดปฏิกิริยาตอนที่ 1 เร็วกว่าตอนที่ 2
ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาตอนที่ 1 และ 2 เท่ากัน
ค. อัตราการเกิดปฏิกิริยาตอนที่ 2 เร็วกว่าตอนที่ 1
เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13) แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดอะซิติก ตามสภาวะดังตาราง
ตอน
1
2

ความเข้มข้น ปริมาตรกรด
(M)
(ml)
0.5
10
0.5
10

อุณหภูมิ
(0C)
25
25

ลักษณะเปลือกไข่
บดละเอียด หนัก 1 กรัม
ชิ้นขนาดใหญ่ 8 ชิ้น หนักรวม 1 กรัม

อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา
A
B

ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. A = B
ข. A < B
ค. A > B
เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
14) การทดลองในข้อใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สูงที่สดุ ณ อุณหภูมิเท่ากัน
ก. ใส่ก้อน CaCO3 1 ก้อนใหญ่ หนัก 1.0 กรัม ลงในกรด HCl 0.10 mol/dm3
ข. ใส่ก้อน CaCO3 4 ก้อนเล็ก หนักรวม 1.0 กรัม ลงในกรด HCl 0.20 mol/dm3
ค. ใส่ผงละเอียด CaCO3 หนักรวม 1.0 กรัม ลงในกรด HCl 0.20 mol/dm3
เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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15) พิจารณาปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่กับกรดไฮโดรคลอริก เมื่อวัดปริมาตรของ CO2 ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาการเกิดปฏิกิริยาได้ดังกราฟ
CaCO3(s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)
การทดลองแบบใดที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดัง
แสดงในการทดลองที่ 2 (เส้นประ)
ก. เติมกรดไฮโดรคลอริกให้มีปริมาตรมากขึ้น
ข. ใส่เปลือกไข่ในปริมาณมากขึ้น
ค. ใส่เปลือกไข่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพราะเหตุใด ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
16) ข้อใดมีผลทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
ก. เพิ่มพื้นที่ผิว หรือ ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา
ข. เพิ่มพื้นที่ผิว หรือ ใส่ตัวหน่วงปฏิกิริยา
ค. เพิ่มพื้นที่ผิว หรือ เพิ่มขนาดภาชนะที่บรรจุ
เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
17) ถ้าปฏิกิรยิ าระหว่างโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ทีม่ ีมากเกินพอ กับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น
0.5 M ปริมาตร 20 cm3 ที่ 20 oC มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ X และได้ผลิตภัณฑ์เท่ากับ Y การ
เปลี่ยนไปใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 M ปริมาตรและอุณหภูมิเท่าเดิม จะได้ผลอย่างไร
ก. X เท่าเดิม Y เพิ่มขึ้น
ข. X ลดลง Y ลดลง
ค. X เพิ่มขึ้น Y
เพิ่มขึ้น
เพราะเหตุใด ............................................................................................... วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
18) ในการทดลองเปรียบเทียบผลของโลหะ 2 ชนิดต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา ให้ผลดัง
ตารางต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. พลังงานก่อกัมมันต์ (Ea) ของปฏิกิริยาที่ใช้
2N2O(g) + พลังงาน  2N2(g) + O2(g)
ตัวเร่งเป็นทองคําขาวจะมีค่าต่ําที่สุด
ชนิดของตัวเร่ง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ข. อัตราการสลายตัวของ N2O บนทองคํามี
ไม่ใช้
ช้าที่สุด
ค่าสูงกว่าบนทองคําขาว
ทองคํา (Au)
เร็ว
ค. ปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O ควรเกิดได้ดี
ทองคําขาว (Pt)
เร็วที่สุด
ถ้าอุณหภูมิต่ําลง
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เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
19) อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดซัลฟูริกกับโลหะ (M) เกิดขึ้นดังสมการต่อไปนี้
M(s) + H2SO4(aq)  MSO4(aq) + H2(g) + พลังงาน
จากการทดลอง พบว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับแมกนีเซียม (Mg) เร็วกว่า สังกะสี (Zn)
และเร็วกว่า เหล็ก (Fe) ในกรณีที่ต้องการให้เกิด H2(g) เร็วที่สุด ควรออกแบบการทดลองตามข้อใด
ก. เลือกใช้โลหะ Zn เพิ่มความเข้มข้นของ H2SO4(aq) และทําปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมสิ ูง
ข. เลือกใช้โลหะ Mg เพิ่มความเข้มข้นของ H2SO4(aq) และทําปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิสูง
ค. เลือกใช้โลหะ Mg เพิ่มความเข้มข้นของ H2SO4(aq) และทําปฏิกิริยาในที่มีอุณหภูมิต่ํา
เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
20) ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดอะซิติก เกิดขึ้นตามสมการต่อไปนี้
NaHCO3(s) + HCl(aq)  CO2(g) + NaCl(aq) + H2O(l) + พลังงาน
การเปลี่ยนแปลงใดที่จะมีผลทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าลดลงทั้ง 2 กรณี
ก. การเพิ่มความเข้มข้นของ HCl(aq) และการเพิ่มอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
ข. การลดความเข้มข้นของ HCl(aq) และการลดอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
ค. การลดความเข้มข้นของ HCl(aq) และการเพิ่มอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
เพราะเหตุใด ................................................................................................. วาดภาพประกอบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ฌ แบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมี
แบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ต่อการเรียนวิชาเคมี
(The Chemistry Attitudes and Experiences Questionnaire; CAEQ)
แบบสอบถามส่วนนี้เป็นการสํารวจเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดเห็นต่อการเรียนในรายวิชาเคมี ขอความกรุณา
ทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของนักเรียนมากที่สุด
รายการข้อความ
ก) การทดลองเคมี ............
1 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง
2 เปิดโอกาสให้นักเรียนทําการทดลองตามที่นักเรียนออกแบบไว้
3 เปิดโอกาสให้นักเรียนนําเสนอผลการทดลอง
4 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการทํางานแบบนักวิทยาศาสตร์
5 ทําให้นักเรียนรู้สึกว่านักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนเคมีต่อไป
6 กระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกว่าทําการทดลองเคมีได้โดยไม่ต้องกังวลกับคู่มือ
ทดลอง
7 กระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าการทดลองแต่ละขั้นมีความสําคัญ/จําเป็นอย่างไร
8 มีกิจกรรมที่ความสอดคล้องและช่วยเสริมความเข้าใจในการเรียนวิชาเคมี
9 มีคําถามท้ายการทดลองที่เสริมความเข้าใจในการทดลองและการเรียนเคมี
10 มีการเขียนบอกสิ่งที่จําเป็นต้องเขียนในรายงานการทดลองไว้อย่างชัดเจน
ข) จากกิจกรรมนี้ ครูเคมีที่สอนวิชานี้ .....
11 สนใจในการพัฒนาความรู้ทางเคมีของนักเรียน
12 สนใจในการพัฒนาทักษะการทําการทดลองเคมีของนักเรียน
13 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษาและซักถามข้อสงสัยในการทดลองอย่าง
สม่ําเสมอ
ค) จากการร่วมกิจกรรม นักเรียน ..........
14 สามารถทําการทดลองได้ตามเวลากําหนด
15 สามารถอธิบายถึงทฤษฎีของการทดลองเหล่านี้ได้
16 มองเห็นประโยชน์ของการทดลองเหล่านี้อย่างชัดเจน
17 ชอบการทดลองที่ได้ออกแบบและทําการทดลองตามที่ออกแบบไว้
18 ชอบเขียนรายงานสรุปและอภิปรายผลจากผลการทดลองที่บันทึกไว้

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

คําแนะนําเพิ่มเติมในทุกๆ ด้านของการทดลอง
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
แปลและปรับปรุงจาก Coll, R.K., Dalgety, J., and Salter, D. (2002). The Chemistry Attitudes and
Experiences Questionnaire. Chem. Educ. Res. and Pract. in Europe. 3(1), 19-32.
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ภาคผนวก ญ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ฎ1 แบบสัมภาษณ์การเปลีย่ นแปลงมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี ผูส้ มั ภาษณ์
จะถามคําถามและบันทึกคําตอบหรือการตอบสนองของนักเรียนต่อคําถามต่อไปนี้
1. ความเข้าใจมโนมติเกี่ยวกับ “สมดุลเคมี”
1.1 ก่อนการเรียนด้วยการทดลองเรื่องสมดุลเคมี นักเรียนเข้าใจคําว่า “สมดุลเคมี” อย่างไร
....
1.2 หลังการเรียนด้วยการทดลองเรื่องสมดุลเคมีแล้ว นักเรียนเข้าใจคําว่า “สมดุลเคมี”
เหมือนก่อนเรียนหรือไม่ ..... และมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร .....
1.3 เพราะอะไร/ทําไมนักเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับสมดุลเคมีใหม่ .......
2. ความเข้าใจมโนมติเกี่ยวกับ “คําถามในแบบวัดมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี”
2.1 จากคําถามข้อที่ .... ซึ่งถามว่า ...... ก่อนการเรียน นักเรียนตอบตัวเลือกใด ....
2.2 นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกคําตอบข้างต้นอย่างไรบ้าง ......
2.3 หลังการเรียนด้วยการทดลองเรื่องสมดุลเคมีแล้ว นักเรียนยังตอบตัวเลือกเดิมหรือไม่ ....
2.4 นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกคําตอบข้างต้นเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร .....
2.5 เพราะอะไร/ทําไมนักเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงคําตอบในข้อนี้ .......
ฎ2 แบบสัมภาษณ์การเปลีย่ นแปลงมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ผูส้ ัมภาษณ์จะถามคําถามและบันทึกคําตอบหรือการตอบสนองของนักเรียนต่อคําถามต่อไปนี้
1. ความเข้าใจมโนมติเกี่ยวกับ “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”
1.1 ก่อนการเรียนด้วยการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี นักเรียนเข้าใจคําว่า “อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี” อย่างไร ....
1.2 หลังการเรียนด้วยการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว นักเรียนเข้าใจคําว่า
“อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” เหมือนก่อนเรียนหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1.3 เพราะอะไร/ทําไมนักเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีใหม่ .......
2. ความเข้าใจมโนมติเกี่ยวกับ “คําถามในแบบวัดมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”
2.1 จากคําถามข้อที่ .... ซึ่งถามว่า ...... ก่อนการเรียน นักเรียนตอบตัวเลือกใด ....
2.2 นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกคําตอบข้างต้นอย่างไรบ้าง ......
2.3 หลังการเรียนด้วยการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว นักเรียนยังตอบตัวเลือก
เดิมหรือไม่ ....
2.4 นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกคําตอบข้างต้นเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร .....
2.5 เพราะอะไร/ทําไมนักเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงคําตอบในข้อนี้ .......
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ภาคผนวก ฎ แบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
แบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการวิจัยเรื่อง การพั ฒ นาชุ ด การทดลองเคมี แ บบย่ อ ส่ ว นต้ น ทุ น ต่ํ า เพื่ อ สนั บ สนุ น ความเข้ า ใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบฟอร์มนี้เป็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุด
การทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ําเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ของผู้วิจัยสังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ําควบคู่กับชุดการทดลอง
เคมีแบบมาตรฐานเพื่อเสริมความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มี
ประสิทธิภาพ และ (2) เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และการปรับแก้หรือ
เปลี่ยนแปลงมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ลักษณะของงานวิจัย: งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ําควบคู่กับชุดการ
ทดลองเคมีแบบมาตรฐาน และศึกษาผลจากการเรียนชุดการทดลองเคมีและการเรียนด้วยชุดการทดลองเคมีแบบ
มาตรฐานต่อความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และการปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงมโนมติ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบคะแนนจากแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงใจต่อ
การเรียน และการสัมภาษณ์ในกรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจน
ความลับส่วนบุคคล: ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและยึดหลักทาง
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางการวิจัย ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เพียงบุคคลเดียวและจะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลในแฟ้มการวิจัย โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะทําการทําลายข้อมูลทั้งหมดหลังจาก เสร็จ
สิ้นการวิจัย การกระทําดังกล่าวเป็นการจัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นความลับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ
ปกป้องความลับของให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
ความสมัครใจในการร่วมให้ข้อมูล: การให้ข้อมูลของท่านในการวิจัยดังกล่าวเป็นไปโดยความสมัครใจ
ท่านมีสิทธิ์ถอนตัวหรือปฎิเสธ การเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย ( Participants) ทั้งในระหว่างการเรียนด้วยชุด การ
ทดลอง การทดสอบ และการให้สัมภาษณ์ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกทําลายในกรณีที่ท่านถอนตัวจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ข้อสงสัย: หากท่านมีข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยดังกล่าว กรุณาติดต่อ
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 081-8546288 หรือส่งอีเมลมาที่
saksri.s@ubu.ac.th
โปรดทําเครื่องหมายในช่องที่กําหนดในข้อความต่อไปนี้เพื่อแสดงว่าท่านเข้าใจเงื่อนไขในการเข้าร่วมวิจัย
ข้าพเจ้า  ยินยอมเข้าร่วมโครงการ  ไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ให้คํายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
( ..................................................................... ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...../..... โรงเรียน................
วันที่ ........ เดือน ....... พ.ศ. ........
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้วิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร )
วันที่ ........ เดือน ....... พ.ศ. ........

ลงชื่อ ....................................................................... พยาน
(

)

วันที่ ........ เดือน ....... พ.ศ. ........
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ภาคผนวก ฐ บทความที่เผยแพร่ในวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุภาพ ตาเมือง กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ต้นทุนต่ําเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้, 8(2), 379-397.
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ภาคผนวก ฑ บทความทีเ่ ผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุภาพ ตาเมือง กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลอง
แบบสืบเสาะ. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(2), 1-15.
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ภาคผนวก ฒ ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายศักดิ์ศรี สุภาษร
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. SAKSRI SUPASORN
2. ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 081-8546288
โทรสาร 045-288379
e-mail: saksri.supasorn@gmail.com
4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สําเร็จการศึกษา 2545
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สําเร็จการศึกษา 2546
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สําเร็จการศึกษา 2551
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83
5. รางวัลที่ได้รับ
5.1) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.-สกอ.-สโคปัส สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2558
2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award: Social and Humanities Sciences
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สกอ.) ประจําปี พ.ศ. 2558
5.2) รางวัลพนักงานสายวิชาการดีเด่น ด้านการสอน การวิจัย และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ระดับคณะ
สถาบัน วิทยาลัย สํานัก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
6.1) ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น computer simulation &
animation) ตามหลักสิ่งแวดล้อมการเรียนรูแ้ บบพุทธิปัญญานิยม (constructivist learning
environments) และแบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-base learning) สําหรับการเรียนรู้วิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
6.2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสื่อการเรียนรู้และผลของสื่อต่อความ
เข้าใจของผู้เรียนด้าน conceptual understanding และ conceptual mental models
6.3) ออกแบบและพัฒนาปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะสําหรับวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เคยเป็นผู้ร่วมวิจัยในงานวิจัยนอกประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1) หัวหน้าโครงการวิจัย:
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1) การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อ
สนับสนุนความเข้าใจมโนมติและการปรับแก้มโนมติระดับโมเลกุลสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น. โครงการเสร็จสิ้น. แหล่งทุน – สํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2557-2558).
2) การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการเคมีเสริมสร้างทักษะการสืบเสาะสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น. โครงการเสร็จสิ้น. แหล่งทุน – สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
(ปีงบประมาณ 2555-2556).
3) ชุดปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจ
เชิงมโนมติสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. โครงการเสร็จสิ้น. แหล่งทุน – สํานักงานกองทุน
สนับสนุนวิจัย (สกว.) ร่วมนักสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2554-2555).
7.2) ผู้ร่วมโครงการวิจัย:
1) การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสําหรับการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของ
สารอินทรีย์สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและอุดมศึกษา, โครงการเสร็จสิ้น. แหล่งทุน – สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) Design Principles for Effective Molecular Animations. โครงการเสร็จสิ้น.
แหล่งทุน – National Science Foundation (Principle Investigator – Prof.Loretta L. Jones).
7.3) งานวิจัยทีท่ ําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
7.3.1) บทความวิจัย
1) Chatmontree, A., Chairam, S., Supasorn, S., Amatatongchai, M.,
Jarujamrus, P., Tamuang, S. and Somsook, E. (2015). Student fabrication and use of
simple, low-cost, paper-based galvanic cells to investigate electrochemistry. Journal
of Chemical Education, 92(6), 1044–1048.
2) Supasorn, S. (2015). Grade 12 students’ conceptual understanding
and mental models of galvanic cells before and after learning by using small-scale
experiments in conjunction with a model kit. Chemistry Education Research and
Practice, 16(2), 393-407.
3) Supasorn, S.* & Promarak, V. (2015). Implementation of 5E inquiry
incorporated with analogy learning approach to enhance conceptual understanding of
chemical reaction rate for grade 11 students. Chemistry Education Research and
Practice, 16(1), 121-132.
4) Supasorn, S. (2014). Online T5 learning model to enhance chemistry
students’ understanding of nmr spectroscopy. World Journal on Educational
Technology, 6(2), 139-150.
5) Supasorn, S., & Waengchin, S. (2014). Development of Grade 8
students’ learning achievement on chemical reaction by using scientific investigation

ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ

216

learning activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 744-749. แหล่งทุน –
วช. ปีงบประมาณ 2555-2556.
6) Supasorn, S., & Lordkam, A. (2014). Enhancement of Grade 7
students’ learning achievement of the matter separation by using inquiry learning
activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 739-743. แหล่งทุน – วช.
ปีงบประมาณ 2555-2556.
7) Supasorn, S., Kamsai, L. & Promarak, V. (2014). Enhancement of
Learning Achievement of Organic Chemistry Using Inquiry-based Semi-Small Scale
Experiments (SSSEs). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 769-774.
8) Supasorn, S. (2012). Enhancing undergraduates’ conceptual
understanding of organic acid-base-neutral extraction using inquiry-based
experiments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4643-4650. แหล่งทุน –
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
9) Lati, W., Supasorn, S., & Promarak, V. (2012). Enhancement of
learning achievement and integrated science process skills using science inquiry
learning activities of chemical reaction rates. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 46. 4471-4475. แหล่งทุน – สกว. ปีงบประมาณ 2554-2555.
10) วิชัย ลาธิ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 24(1). 29-52.
11) ธวัช ยะสุคํา และ ศักดิ์ศรี สุภาษร. (2555). การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 23 – 34.
12) ดาลารีน อับดุลฮานุง, อัญชลี สําเภา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2555). การ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด–เบส และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 23(1). 123-134.
13) สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554).การเพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง
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