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 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยมวีตัถุประสงค์การวจิยั คอื 1. เพื่อพฒันาและหา

ประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ให้มปีระสทิธภิาพ 80/80   

2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกบัหลงัการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจ

ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ ทีไ่ดจ้ากการ

เลอืกแบบเจาะจง โดยหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่

พฒันาขึน้จากนักเรยีนจาํนวน 30 คน และนําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส 

ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนรูก้บันักเรยีนจํานวน 40 คน เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึ

พอใจของนักเรยีน โดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ one group pretest - posttest design เครื่องมอืทีใ่ชใ้น  

การวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ซึ่งพฒันาดว้ย

โปรแกรม yenka science (chemistry) แผนการจดัการเรยีนรู ้ใบกจิกรรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ในการคํานวณหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 

และสถติทิีใ่ชต้รวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ คอื สถติ ิt – test for dependent sample  

ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบว่า  

 1. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 

83.17/81.33 ซึง่เป็นไปตามประสทิธภิาพ 80/80 ทีก่ําหนดไว ้

 2. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 3. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจมากต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส ( X  = 4.24, ..DS = 0.83) 
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 This research was experimental research. The purposes of this research were:     

1. to develop and find the efficiency of virtual laboratory for acid-base solution to meet an 

80/80 efficiency criterion, 2. to compare a learning achievement before and after using 

virtual laboratory for acid-base solution for Mathayomsuksa I students, 3. to study the 

satisfaction of students with learning through on virtual laboratory for acid-base solution. 

The samples were Mathayomsuksa I students in the 1
st 

semester, academic year 2013 at 

Amnatcharoen school. They were acquired by purposive sampling. Find the efficiency of 

virtual laboratory for acid-base solution was used 30 students. Subsequently, the study of 

learning achievement and satisfaction of virtual laboratory for acid-base solution were used 

40 students in learning management. The experimental design is one group pretest – posttest 

design. The instruments used in this research were virtual laboratory for acid-base solution 

developed by using yenka science (chemistry) program, lesson plans, worksheet, 

achievement test, and satisfaction questionnaire. Calculated for finding percentage 

according to the standard criteria 80/80 by using E1/E2 formula. The statistical tests 

employed to verify learner achievement and satisfaction were t–test for dependent sample, 

mean and standard deviation.  

The obtained results show that:   

1. The efficiency of Virtual Laboratory for acid-base solution was 83.17/81.33 which 

meet an 80/80 efficiency criterion. 

2. The average posttest learner achievement scores higher than the average pretest 

score are statistically significant at .05.  

3. Satisfaction of student after using Virtual Laboratory for acid-base solution was at 

high level ( X  = 4.24, ..DS = 0.83) 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ลุลวงได้ดว้ยด ีเน่ืองจากผูว้จิยัได้รบัความกรุณาอย่างยิง่จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ ที่ท่านได้เสยีสละ

เวลาอนัมคี่าเพื่อให้คําปรกึษาและแนะนําในการจดัทํางานวจิยั ตลอดจนพจิารณาตรวจสอบแก้ไข

ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่ อกีทัง้ยงัทําใหผู้ว้จิยัไดม้ปีระสบการณ์ในการทําวจิยั

เชงิทดลอง และรูถ้งึคุณค่าและประโยชน์ของการทําวจิยั จงึขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี่ และขอ

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ลกีจิวฒันะ 1 6และดร.ปิยะดา1 6 จติรตัง้ประเสรฐิ ซึง่เป็นกรรมการ

สอบปรญิญานิพนธท์ี่แต่งตัง้เพิม่เตมิ ที่ได้ให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการปรบัปรุง

ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีใหม้คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ไดแ้ก่ ดร.วนัเพญ็ ประทุมทอง อาจารยก์้องเกยีรต ิหริญัเกดิ 

นางสุพตัรา เผอืกสงูเนิน นางรชันี ชมูาก และนายสมใจ หมายมัน่ ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบ

และประเมนิเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลองและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คร ูอาจารย ์ทุกท่านตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ทีใ่หค้ําปรกึษาในการ

ทําวจิยั และอบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ ปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีามแก่ผูว้จิยั 

ซึง่ทําให้ผู้วจิยัทราบว่าการศกึษาของผู้วจิยัยงัไม่สิ้นสุดเพยีงเท่าน้ี แต่เป็นการจุดประกายให้ผู้วจิยั

นําเอาความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาการศกึษาใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุดต่อไป 

ขอขอบพระคุณ ผู้บรหิาร คณะคร ูทีอ่นุญาตให้ดําเนินการทดลองและให้ความอนุเคราะห์

และขอขอบคุณนักเรยีนโรงเรยีนอํานาจเจรญิทีใ่ห้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการดําเนินการทดลอง  

และขอบคุณ บรษิทั เอเชีย่น ไอ.ท.ีจาํกดั ทีใ่หค้วามอนุเคราะหค์ู่มอืโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) 

เพื่อนําไปศกึษาและสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิในการวจิยัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีส่่งเสรมิและใหก้ารสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง และอบรม

เลีย้งดดูว้ยความรกัความเอาใจใส ่รวมทัง้คอยเป็นกําลงัใจใหต้ลอดมา  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
 วทิยาศาสตรม์บีทบาทสาํคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นสงัคมทัง้โลกปจัจุบนัและโลกอนาคต 

เน่ืองจากววิฒันาการของวทิยาศาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัชวีติของทุกคน ทัง้ในการดํารงชวีติประจาํวนัและใน

การทาํงานเพื่อความอยูร่อดของสงัคมส่วนรวม นอกจากน้ีเครื่องมอืเครื่องใชเ้พื่ออํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน ล้วนเป็นผลมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด

สรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ ความรูว้ทิยาศาสตรช่์วยใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในปรากฏการณ์

ธรรมชาตมิากมาย มผีลใหเ้กดิการพฒันาทางเทคโนโลยอีย่างมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยกีม็สี่วน

สาํคญั ทีจ่ะช่วยใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ความรูท้างวทิยาศาสตรต่์อไปอย่างไม่หยุดยัง้ (สถาบนัส่งเสรมิการ

สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (สสวท). 2546: 1) นอกจากน้ีวทิยาศาสตรท์ําใหค้นไดพ้ฒันาวธิกีารคดิ 

ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล การคดิอย่างสรา้งสรรค์ การคดิวเิคราะห์วจิารณ์ มทีกัษะที่สําคญัในการ

คน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ ช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลู

ทีห่ลากหลาย และตรวจสอบได ้วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซึ่งเป็นสงัคมแห่งความรู ้

ทุกคนจงึจําเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รู้เกี่ยวกับวทิยาศาสตร์เพื่อที่จะมคีวามรู้ความเข้าใจในโลก

ธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นํามาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์ การดูแลรกัษา ตลอดจนการพฒันาชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติให้

เป็นไปอย่างสมดุลและยัง่ยืน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ทําให้สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลทําให้การดําเนินชวีติอยู่ร่วมกนัใน

สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข (กรมวชิาการ. 2546: 1) 

 ปจัจุบนัเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าและมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ ซึ่งสามารถพจิารณาจาก

การพฒันาคอมพวิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะของซพียีู รวมทัง้ประสทิธิภาพของอุปกรณ์

ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ทาํใหเ้ทคโนโลยมีบีทบาทแถบทุกดา้น  โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการศกึษา ซึง่

ส่งผลทําให้ระบบการศึกษาในปจัจุบนัได้รบัการพฒันาและเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยทีาํใหม้กีารนําสื่อทีท่นัสมยัมาใชใ้นการเรยีนการสอนมากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการจดั

การศึกษา และการนําอุปกรณ์ที่ทนัสมยัมาใช้ในทดลองทางวทิยาศาสตร์และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั ภพ เลาหไพบูลย ์(2537: 38) ทีก่ล่าวว่า ควรนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดั การเรยีนการ

สอน เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิทกัษะกระบวนการคดิที่เป็นระบบ เกดิความสนุกสนาน และเกดิความสนใจที่

อยากจะเรยีนรู้มากยิง่ขึ้น การปฏิบตัิการทดลองทางวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สําคญัและมคีวาม

จาํเป็นอย่างมากในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ผูส้อนจงึควรนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัธรรมชาตแิละความสามารถในการเรยีนรูต้ามวุฒภิาวะ
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ของผูเ้รยีน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพให้กบักจิกรรมการทดลองวทิยาศาสตร ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิม่พูน

ทกัษะกระบวนวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีน  และไดร้บัความสนุกสนานบนพืน้ฐานของการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสมโดยผ่านการปฏบิตักิารทดลองทางวทิยาศาสตร ์

 ปจัจุบนัการศกึษามคีวามสําคญัต่อมนุษยอ์ย่างมาก เน่ืองจากการให้การศกึษาที่ดสีามารถ

ผลติบุคลากรทีม่คีวามสามารถต่อองคก์ร และต่อประเทศชาต ิดงันัน้จงึปฏเิสธไม่ไดว้่าการใหก้ารศกึษา

ทีด่นีัน้ยอ่มทาํใหผู้ท้ ีม่กีารศกึษามชีวีติทีด่ขี ึน้ไมเ่ฉพาะต่อตนเองแต่ส่งผลดต่ีอความเป็นอยู่โดยรวมของ

สงัคมอยา่งแน่นอน ระบบการศกึษาและการเรยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาและเปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลย ีเน่ืองจากในขณะทีโ่ลกทุกวนัน้ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดดกไ็ม่สามารถหลกีหนี

กฎเกณฑเ์หล่าน้ีได ้ซึง่การศกึษาทางในวชิาวทิยาศาสตรโ์ดยทัว่ไปจะเน้นการทดสอบและทดลองเป็น

หลกัเพื่อหาเหตุและผลของสูตรหรอืทฤษฎนีัน้ๆ ว่าเกดิขึน้ได้อย่างไร และเกดิผลตอบสนองแบบไหน   

ในระบบการศึกษาเดมินัน้โดยทัว่ไปจะเป็นในรูปแบบของการเรยีนการสอนที่อยู่แต่ภายในห้องเรยีน   

ครูจะเป็นคนคอยป้อนข้อมูลให้กบัผู้เรยีน และผู้เรยีนจะเป็นเพียงผู้ที่คอยรบัฟงั ซึ่งในการเรยีนทาง

วทิยาศาสตรร์ปูแบบดงักล่าวเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมเน่ืองจากการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรไ์ม่สามารถทีจ่ะ

ศกึษาเพยีงในตําราหรอืเรยีนในหอ้งเรยีนอยา่งเดยีว เน่ืองจากธรรมชาตขิองวชิาวทิยาศาสตรไ์ม่สามารถ

ท่องจําได้อย่างสาขาอื่นๆ แต่ต้องอาศยัการทดลอง การสงัเกตและการวเิคราะห์หาเหตุผล  โดยการ

เรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีผ่่านมานัน้การทีจ่ะจดัใหม้กีจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน

ส่วนใหญ่กระทําไดย้าก เพราะสภาพแวดลอ้ม สถานทีไ่ม่เอื้ออํานวยต่อการทําการทดลอง สารเคมแีละ

อุปกรณ์ไมเ่พยีงพอเน่ืองจากตอ้งมคี่าใชจ้า่ยสาํหรบัสารเคมแีละอุปกรณ์ทีนํ่ามาทดลองค่อนขา้งสูง และ

การจดักิจกรรมการทดลองการทดลองนัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งส่งผลให้ครูจําเป็นต้องตัดการทดลอง

บางอย่างออกไป เน้นเรยีนจากตําราเป็นหลกั นอกจากน้ีในการทําการทดลองบางเรื่องอาจจาํเป็นต้อง

เห็นถึงระดบัอนุภาค ซึ่งในการทําการทดลองจรงิอาจไม่สามารถเห็นลกึซึ้งถึงรายละเอียดโดยรวม

ทัง้หมด คอื ไม่สามารถเหน็ถงึระดบัอนุภาค (Sub - Microscopic Level) ในการจะมองเหน็ถงึระดบั

อนุภาคไดส้ิง่นัน้ต้องสามารถนําเสนอสิง่ทีม่องไม่เหน็ให้สามารถมองเหน็ได ้เช่น การสรา้งแบบจําลอง

เพื่ออธบิายให้เห็นการเปลี่ยนถึงระดบัอะตอม หรอืโมเลกุล เป็นต้น แต่การทดลองจรงิไม่สามารถ

มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดบัอะตอมหรอืโมเลกุลได้ ซึ่งในการทดลองเสมอืนจรงิสามารถทําได ้

เน่ืองจากการทดลองเสมอืนจรงิเป็นการจาํลองใหเ้สมอืนกบัการทําการทดลองจรงิและมกีารจาํลองเพื่อ

อธบิายใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงถงึระดบัอะตอม ทาํใหส้ามารถทีจ่ะมองเหน็ในระดบัอนุภาคได ้ 

 การศกึษาของไทยตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 4) 

มหีลกัการทีส่ําคญัในขอ้ที ่4 ทีว่่า เป็นหลกัสูตรการศกึษาทีม่โีครงสรา้งยดืหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้

เวลาและการจดัการเรยีนรู ้และในขอ้ที ่6 ทีว่่าเป็นหลกัสตูรการศกึษาสาํหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอธัยาศยั ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์ ทําใหเ้หน็

ว่าการจดัการศกึษาของไทยต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้มคีวามเป็นสากลมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องตาม

หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ได้กล่าวมา โดยให้ทุกคนสามารถศกึษาได้ใน 

ทุกสถานทีทุ่กเวลา เน่ืองจากการศกึษาในปจัจุบนัพบว่ายงัมปีญัหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนคร ูขาด
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อุปกรณ์ต่างๆ สถานทีจ่าํกดัเฉพาะในหอ้งเรยีน การเรยีนรูจ้าํกดัเฉพาะครกูบัผูเ้รยีน การจดัตารางเวลา

ในการจดัการเรยีนการสอน สถานทีเ่รยีนไม่เพยีงพอกบัผูป้ระสงคจ์ะเรยีน สดัส่วนของครแูละนักเรยีน

ไมเ่หมาะสม เป็นต้น (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2553: online) นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดพ้บปญัหาอื่นๆ อกีจาก

การสอบถามนักเรยีน เช่น นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นบางส่วนไม่ได้ทําการทดลองหรอืไดท้ําการ

ทดลองเพยีงบางกิจกรรมการทดลองเท่านัน้ เน่ืองจากโรงเรยีนมงีบประมาณน้อย และมเีวลาเรยีนที่

จาํกดั ทําให้นักเรยีนไม่สามารถที่จะเขา้ใจในเรื่องนัน้ได้เท่าที่ควร ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนจงึมเีพยีงการบรรยายของครอูย่างเดยีว สื่อการเรยีนรูม้แีต่หนังสอืเรยีน นักเรยีนจงึไม่สามารถ

มองเหน็เป็นรปูธรรม และสนใจในบทเรยีนน้อยลง รูส้กึเบื่อหน่าย รูส้กึทอ้แทใ้นการเรยีน ซึง่อาจส่งผล

ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนลดลง  

 จากการที่เทคโนโลยไีด้มกีารเปลี่ยนแปลงและพฒันาขึ้นอย่างมาก ทําให้ด้านการศกึษานัน้     

มกีารใช้เครื่องคอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนมากขึน้ ทําให้มกีารพฒันาโปรแกรมต่างๆ ตามมา เพื่อให้ใช้ได้

ง่ายและสามารถช่วยในการเรยีนการสอนได ้โปรแกรมทีนํ่ามาใชใ้นดา้นการศกึษานัน้มอียู่มากมาย แต่มี

โปรแกรมหน่ึงทีน่่าสนใจและสามารถนํามาใช้ในวชิาวทิยาศาสตรไ์ดน้ัน้ก็คอื โปรแกรม Yenka Science 

(Chemistry) ซึง่เป็น Software ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในวชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้

เน่ืองจากโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) สามารถนํามาใชใ้นการสรา้งสื่อการสอนทีม่ลีกัษณะ

หรอืรปูแบบประเภทการทดลองทางวทิยาศาสตรไ์ด ้โดยเฉพาะการทดลองทางเคมทีี่สามารถนํามาใช้

ในการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยสื่อที่สรา้งขึ้นจะมคีุณภาพหรอืประสทิธภิาพหรอืไม่

ขึน้อยูก่บัความสามารถในการออกแบบสื่อการเรยีนการสอนใหม้คีวามน่าสนใจ ซึง่จะทําใหส้ามารถบรรลุ

เป้าหมายตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ได ้โดยสื่อเหล่านัน้สามารถช่วยลดขอ้จํากดัด้านต่างๆ ที่กล่าวไว้

ขา้งต้นได ้โดยโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) จะมลีกัษณะทีเ่ด่น คอื สามารถจาํลองการทดลอง

เสมอืนจรงิ และมอุีปกรณ์ต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการสรา้งการทดลอง อกีทัง้ยงัสามารถแสดงผลการทดลอง

ได้ทนัท ีผู้เรยีนจงึสามารถทําการทดลองได้ด้วยตนเองผ่านทางเครื่องคอมพวิเตอร ์ ผู้เรยีนจะได้ฝึก

ทกัษะจากการทดลองที่จําลองขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาด้านการเรยีนรู ้และเสรมิสรา้งความรู้ทางด้าน

วทิยาศาสตรใ์หก้บัผูเ้รยีน ซึง่ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะนําโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) มาจาํลอง

การทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส เพื่อนํามาใช้เป็นสื่อการสอนสําหรบันักเรยีนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 เน่ืองจากเล็งเห็นว่านักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้นควรจะมพีื้นฐานในการทําการ

ทดลองทางวทิยาศาสตรก่์อนที่เขา้สู่มธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะได้รูจ้กัวธิกีารใช้อุปกรณ์ สารเคมี

และฝึกวธิคีดิอยา่งเป็นระบบ ซึง่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นยงัมกีารทําการทดลองทางวทิยาศาสตรไ์ม่

มากนัก ซึง่อาจมปีจัจยัต่างๆ ทีน่ักเรยีนไม่สามารถทําการทดลองได ้เช่น อุปกรณ์ไม่เพยีงพอ สารเคมี

เป็นอนัตรายต่อนกัเรยีน นักเรยีนชอบทําอุปกรณ์เสยีหาย เป็นต้น โดยผูว้จิยัไดนํ้าเรื่องสารละลายกรด

และเบส มาจําลองเป็นการทดลองเสมือนจริง เพราะเป็นเรื่องหน่ึงที่สําคัญในรายวิชาพื้นฐาน

วทิยาศาสตรท์ี่ควรมกีารทําการทดลองในการเรยีนการสอน เพื่อที่จะใหน้ักเรยีนมองเหน็เป็นรูปธรรม

มากขึน้ และนักเรยีนจะได้ฝึกทําการทดลองด้วยตนเอง และรูจ้กัอุปกรณ์ สารเคมต่ีางๆ ส่งผลให้เกิด

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ก่ผูเ้รยีน อกีทัง้ในเรื่องน้ีมกีจิกรรมการทดลองมากมายที่น่าสนใจ 
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และในการทดลองมกีารเปลี่ยนแปลงสขีองสารละลายทําใหน้ักเรยีนเกดิแรงจูงใจในการทําการทดลอง

และสนใจในวชิาวทิยาศาสตรม์ากขึน้  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะสรา้งบทเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลองทางวทิยาศาสตร ์

เพื่อจําลองการทดลองให้เป็นการทดลองเสมอืนจรงิ โดยใช้โปรแกรม Yenka Science (Chemistry) 

สรา้งเป็นบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่1 เพื่อลดขอ้จาํกดัและปญัหาต่างๆ จากการทําปฏบิตักิารทดลองจรงิทางวทิยาศาสตร ์และเพื่อให้

นักเรยีนเรยีนเกิดการพฒันาวธิกีารคดิ พฒันาทางด้านความคดิสรา้งสรรค ์ ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์และสามารถพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนได ้ซึง่อาจส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนกัเรยีนสงูขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและ

เบส ใหม้ปีระสทิธภิาพ 80/80 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ระหว่างก่อน

กบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลาย

กรดและเบส 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ไดบ้ทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยโปรแกรม 

Yenka Science (Chemistry) ทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 2. เป็นแนวทางสําหรบัอาจารย์ผู้สอนในการสรา้งและพฒันาการทดลองเสมอืนจรงิ โดยใช้

โปรแกรม Yenka Science (Chemistry) ในวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งอื่นๆ ต่อไป 
 3. ได้แนวทางการในการนําโปรแกรมทางการศกึษาและเทคโนโลยทีางการศกึษาใหม่ๆ มา

ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร ์ 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ีประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 29   
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  1.1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชห้าประสทิธภิาพบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ 

จาํนวน 30 คน ทีไ่ดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพึง่พอใจ ไดแ้ก่ นักเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 

ซึง่มนีกัเรยีน 40 คน ทีไ่ดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ได้จากการจดัการเรยีนรู้ด้วยบทปฏบิตัิการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

   2.2 ความพงึพอใจต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

  เน้ือหาในการวจิยัครัง้น้ี เป็นเน้ือหารายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศกัราช 2551 เรือ่งสารละลายกรดและเบส สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร โดยมเีน้ือหาดงัน้ี 

   -  สมบตัขิองสารละลายกรดและสารละลายเบส 

   -  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

   -  pH ของสารละลายกรดและเบส 

 ระยะเวลาในการวิจยั 

  ระยะเวลาในการทดลองและเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ทําการทดลองในภาคเรยีนที ่ 1   

ปีการศกึษา 2556 ผูว้จิยัใชเ้วลาในการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส เป็นเวลา 4 สปัดาห ์จากนัน้ทําการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความ

พงึพอใจ ซึง่ใชค้าบเรยีน  6 คาบ คาบเรยีนละ 50 นาท ีเป็นเวลา 3 สปัดาห ์โดยเน้ือหา 1 เรื่องย่อย ใช้

เวลา 2 คาบ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   -  สมบตัขิองสารละลายกรดและสารละลายเบส   2 คาบเรยีน 

   -  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย  2 คาบเรยีน 

   -  pH ของสารละลายกรดและเบส      2 คาบเรยีน 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.  บทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง หมายถงึ บทปฏบิตักิารทดลอง เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ที่ผู้วจิยัได้สร้างขึ้น โดยเป็นบทปฏบิตักิารทดลองที่ไม่มโีครงร่างทางกายภาพ แต่มี

สภาพแวดล้อมที่จําเป็นและมคีุณภาพเช่นเดียวกับห้องเรยีนหรอืห้องปฏิบตัิการทดลองจรงิทุก

ประการ สามารถทาํการทดลองไดทุ้กทีทุ่กเวลาและสามารถทราบผลไดท้นัท ี

 2.  การจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง หมายถงึ การเรยีนรูท้ีเ่น้น

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดยการให้นักเรยีนลงมอืปฏบิตัหิรอืทําการทดลองดว้ยตนเอง 

ผ่านบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ซึง่ผูว้จิยัจะดําเนินการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้

ทีว่างไว้ การทําการทดลองน้ีนักเรยีนจะต้องทําการทดลองในเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยมผีู้วจิยัคอย

แนะนํา และอํานวยความสะดวกแก่นักเรยีน โดยระหว่างทําการทดลองนักเรยีนสามารถทราบผล

การทดลองไดท้นัท ีและนักเรยีนจะต้องบนัทกึผลการทดลองลงในใบกจิกรรมทีแ่จกให ้ และสรุปผล

การทดลองรว่มกนั 

 3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ ความรูค้วามสามารถในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส โดยพจิารณาคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ผู้วจิยัสรา้ง

ขึน้ตามตารางวเิคราะหเ์น้ือหาและพฤตกิรรม ซึง่ไดท้ําการพฒันาขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรยีนรูข้องเน้ือหาการเรยีนทีเ่ลอืกมาสรา้งเป็นบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ โดยวดัพฤตกิรรมทัง้ 

4 ดา้น ดงัน้ี 

  3.1 ความรู-้ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลกึไดถ้งึเรื่องราวต่างๆ หรอืสิง่

ต่างๆ ทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

  3.2 ความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย การจําแนก เปรยีบเทยีบ 

แสดงตวัอย่าง การขยายความ และแปลความหมายความรู ้ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส โดยอาศยัแนวคดิ และทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์ 

  3.3 การนําไปใช ้ หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู ้ และวธิกีารคน้คว้าหา

ความรู้จากการเรยีนด้วยบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบสไปใช้ใน

สถานการณ์ใหมท่ีแ่ตกต่างออกไป โดยเฉพาะในชวีติประจาํวนั 

  3.4 ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ หมายถงึ ความสามารถในการใชก้ระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรู ้ โดยผ่านการปฏบิตัหิรอืการทดลองด้วยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส สําหรบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจาํแนกประเภท และ

ทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู 
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 4. ความพึงพอใจ หมายถงึ ระดบัความรูส้กึ ความคดิเหน็ ทศันะของบุคคลที่มต่ีอบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส หลงัจากทีน่ักเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้

ด้วยบทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่ผู้ว ิจยัได้พฒันาขึ้น ผู้วิจยั

ต้องการศึกษาความพงึพอใจที่นักเรยีนมต่ีอบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส  4 ด้าน คอื ด้านเน้ือหา ด้านภาพ ภาษา ตวัอกัษร และส ี ด้านความรูส้กึนึกคดิต่อบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ และดา้นการแสดงออกต่อกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลอง

เสมอืนจรงิ  

 5. ประสิทธิภาพของบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง หมายถงึ ผลที่ได้รบัจากการ

จดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส วชิาวทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน ซึ่งเป็นการประเมนิผลพฤตกิรรมของผู้เรยีน 2 ประเภท คอื พฤตกิรรมต่อเน่ืองหรอื

กระบวนการ และพฤติกรรมขัน้สุดท้ายหรอืผลลพัธ์ ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ีหาประสทิธภิาพของบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส จากสูตร E1/E2 โดย E1 หมายถงึ ค่ารอ้ย

ละของคะแนนเฉลี่ยที่เกดิจากการทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนจากบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ

ของนักเรยีน และ E2 หมายถงึ ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ที่เกดิจากการทําแบบทดสอบหลงัการ

เรยีนของนกัเรยีน  

 

กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 การวิจยัเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ผูว้จิยัมกีรอบแนวคดิในการศกึษาดงัน้ี 

 

   ตวัแปรอสิระ         ตวัแปรตาม 

 

      

 

             

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

การจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากการจัดการ

เรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

ความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 
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สมมติฐานของการวิจยั 

 1. บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่พัฒนาขึ้นควรมี

ประสทิธภิาพไมน้่อยกว่า 80/80  

 2. นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มคีวามพงึพอใจมากต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนําเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 2. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อเสมอืนจรงิ  

 3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

 5. เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตามตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

1.1 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 

  สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 ภาคเรยีนที ่1 วทิยาศาสตร ์1 รวม 60 ชัว่โมง จาํนวน 1.5 หน่อยกติ (3 ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

 ภาคเรยีนที ่2 วทิยาศาสตร ์2 รวม 60 ชัว่โมง จาํนวน 1.5 หน่อยกติ (3 ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

  สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง (กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน. 2551: 2)  

   สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ  

    สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  

    สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร  

    สาระที ่4 แรงและการเคลื่อนที ่ 

    สาระที ่5 พลงังาน  

    สาระที ่6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก  

    สาระที ่7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ  

    สาระที ่8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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1.2 หน่วยการเรียนรู้ 

 หน่วยการเรยีนรูร้ายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หน่วยการเรยีนรู ้4 หน่วย 

เวลา 60 ชัว่โมง  

 

ตาราง 1 หน่วยการเรยีนรูร้ายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ 

 

บทเรยีนที ่ ชื่อหน่วยและหวัขอ้การเรยีนรู ้
เวลา

(ชัว่โมง) 

1 

เราจะเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ย่างไร 

-วทิยาศาสตรค์อือะไร 

-ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

-ลกัษณะสาํคญัของนกัวทิยาศาสตร ์

-เครือ่งมอืและอุปกรณ์ : ผูช่้วยของนกัวทิยาศาสตร ์

-วทิยาศาสตรเ์ปลีย่นแปลงไดเ้มือ่เครือ่งมอืและอุปกรณ์เปลีย่นแปลงไป 

-วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีผีลต่อโลกอยา่งไร 

14 

2 

สารรอบตวั 

-สถานะของสาร 

-ความรอ้น 

-ผลของความรอ้นทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของสาร 

-การถ่ายโอนความรอ้น 

-การจดักลุ่มสารตามลกัษณะเน้ือสารและขนาดของกลุ่ม 

16 

3 

สารละลาย 

-การละลายของสารในตวัทําละลาย 

-ความเขม้ขน้ของสารละลาย 

-พลงังานกบัการละลายของสาร 

-ปจัจยัมผีลต่อการละลาย 

12 

4 

สารละลายกรดและเบส 

-สมบตัขิองสารละลายกรดและสารละลายเบส 

-การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

-pH ของสารละลายกรดและเบส 

-กรดและเบสในชวีติประจาํวนั 

12 

 

 



11 

1.3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส  

  สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสารความสมัพนัธ์

ระหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหา        

ความรู้และจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่เรยีนรู้ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธกิาร

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2551: 33) 

 

ตาราง 2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

ชื่อบทเรยีน เรือ่ง ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรู ้

สารละลาย

กรดและเบส 

-สมบัติของสารละลาย

กรดและสารละลายเบส 

 

-การตรวจสอบความ

เป็นกรดและเบสของ

สารละลาย 

 

-pH ของสารละลายกรด

และเบส 

 

-กรดและเบสในชวีติ 

ประจาํวนั 

-ว 3.1 ม.1/3 ทดลอง

แ ล ะ อ ธิบ า ย ส ม บัติ

ค ว าม เ ป็นกรด เบส 

ของสารละลาย 

 

-ว 3.1 ม.1/4 ตรวจสอบ

ค่า pH ของสารละลาย

และนําความรู้ ไปใช้

ประโยชน์ 

- สารละลายทีม่น้ํีาเป็นตวัทําละลาย 

อาจจะมสีมบตัเิป็นกรด กลาง หรอื

เบส ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วย

กระดาษลติมสั หรอือนิดเิคเตอร ์

 

- ค ว าม เ ป็ นก รด -เ บ ส  ข อ ง

สารละลายระบุ เป็นค่ า pH ซึ่ ง

ตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมอืวดัค่า 

pH หรอืยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์

 

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาํ    

ว ันอาจม ีความเป็นกรดเบส

แตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้

ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเอง 

และสิ่งแวดล้อม 
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือเสมือนจริง 

มนีกัวชิาการหลายท่านไดเ้รยีก “ความเสมอืนจรงิ” แตกต่างกนัออกไป บางท่านอาจใชค้าํว่า 

ความเป็นจรงิเสมอืน ความจรงิเสมอืน ความเสมอืน เป็นต้น แต่การให้นิยามหรอืความหมายของ

คาํๆ น้ีกเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2.1 ความรู้เก่ียวกบัความเป็นจริงเสมือน 

  ความเป็นจรงิเสมอืน (Virtual Reality) หรอืทีเ่รยีกกนัยอ่ๆ ว่า “ วอีาร ์” (กดิานันท ์มลทิอง. 

2543: 303) เป็นกลุ่มเทคโนโลยเีชงิโต้ตอบทีผ่ลกัดนัใหผู้ใ้ชเ้กดิความรูส้กึของการเขา้ร่วมอยู่ภายใน

สิง่แวดล้อมที่ไม่ได้มอียู่จรงิที่สรา้งขึน้ด้วยคอมพวิเตอร ์พฒันาการของความเป็นจรงิเสมอืนได้รบั

อทิธพิลมาจากแนวความคดิง่ายๆ แต่มอีํานาจมากเกี่ยวกบัการที่จะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดี

ที่สุด ซึ่งเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนสามารถเลยีนแบบการรบัรูส้มัผสัของโลกทางกายภาพได้

โดยสรา้งการรบัรู้หลายทางในสิง่แวดล้อมสามมติิขึน้มา ความเป็นจรงิเสมอืนได้สรา้งเน้ือหาสาระ

ของสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็โดยการรบัรู ้ซึง่เป็นผลลพัธท์างคอมพวิเตอร ์เพื่อสนองต่อการเคลื่อนไหวทาง

กายภาพของผูใ้ช ้

 2.2 ความเป็นจริงเสมือนเพ่ือการศึกษา 

  กดิานันท ์มลทิอง (2543: 310-311) ไดก้ล่าวว่า ในวงการศกึษาการสรา้งจนิตนาการ

เป็นวธิกีารในการเสนอขอ้มูลและมโนทศัน์แก่ผู้เรยีนเพื่อช่วยให้เกดิความเขา้ใจและการปรบัตวัให้

เขา้กบัสงัคม จงึมกีารใชส้ื่อประกอบการสอน ปจัจุบนัไดม้กีารนําเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนมา

ใชเ้พิม่พูนประสบการณ์แก่ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีเฟอรเ์นส ผูซ้ึง่อยู่ในวงการน้ีมากว่า 2 ทศวรรษได้

กล่าวว่า ความเป็นจรงิเสมอืนสามารถนํามาใชใ้นการปรบัโครงสรา้งทางการศกึษา 

  สถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเห็นความจําเป็นในการนํา

เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน เขา้มาใชใ้นการศกึษามากขึน้ โดยมหีน้าทีใ่นการจดัหาการใชค้วาม

เสมอืนจรงิอย่างเหมาะสม ตรวจสอบผลกระทบของความเป็นจรงิเสมอืนในการศึกษา เผยแพร่

ความรูท้างด้านน้ีให้กว้างขวางออกไปมากที่สุดและนําความเสมอืนจรงิเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

เรยีนการสอนในระดบัชัน้ต่างๆ 

  ผูว้จิยัทางการศกึษาไดใ้ชซ้อฟแวร ์ Virtus Walkthrough ในการออกแบบหอ้งเรยีน 3 

มิติ และเดินเข้าไปในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อจดัโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้เรียนในลักษณะต่างๆ ให้

เหมอืนกบัหอ้งเรยีนจรงิเพื่อดวู่าจะมกีารจดัอย่างไรใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนมากทีสุ่ด และยงัทําการ

ประเมนิโปรแกรมความเป็นจรงิเสมอืนของบริษัทต่างๆ เพื่อดูว่าโปรแกรมใดจะเหมาะสมที่จะ

นํามาใช้กบัชัน้เรยีนมากทีสุ่ดทัง้ดา้นราคา การใชอ้ย่างคุม้ค่า รวมถงึความง่ายและสะดวกในการใช ้

ซึง่การนําความเป็นจรงิเสมอืนมาใชใ้นการศกึษาสามารถใชไ้ดใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

   1. สาํรวจสถานทีแ่ละสิง่ของทีม่อียูท่ ีผู่เ้รยีนยงัไมอ่าจเขา้ถงึได ้

   2. สํารวจของจรงิ ซึ่งถ้าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงสดัส่วนขนาดและระยะเวลาแล้ว  

จะไมส่ามารถสาํรวจไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
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   3. สรา้งสถานทีแ่ละวตัถุดว้ยคุณภาพทีด่กีว่าเดมิ 

   4. มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นทีอ่ยูใ่นทีห่่างไกลออกไป 

   5. มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลจรงิในโลกความเป็นจรงิเสมอืน 

   6. สรา้งและใชม้โนทศัน์ดา้นนามธรรม 

   7. มปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่ป็นความจรงิเสมอืน 

  การนําความเป็นจรงิเสมอืน มาใชใ้นการศกึษานัน้อาจทําไม่ไดทุ้กโรงเรยีน เน่ืองจาก

งบประมาณของแต่ละโรงเรยีนอาจจะมไีม่เพยีงพอ แต่ด้วยการทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรแ์ละซอฟต์แวร์

โปรแกรมมรีาคาค่อนขา้งจะถูกลง ดงันัน้ในอนาคตการนําเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน มาใชใ้น

การศึกษาก็จะเพิม่มากขึ้นและสามารถเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนการสอนได้

 2.3 ความหมายของห้องเรียนเสมือนจริง 

  วนิดา ฉัตรวริาคม (2554: 187) กล่าวว่า การศกึษาเสมอืนจรงิ (Virtual Education)

เป็นมติใิหม่ของการศกึษาไรพ้รมแดน สถานศกึษาไม่ต้องมวีทิยาเขต ไม่ต้องมบุีคลากรมาก ผูเ้รยีน

จะอยู่แห่งหนตําบลใดก็ได้ และจะเลอืกเรยีนจากสถาบนัแบบเสมอืนแห่งใดก็ได้ ผู้เรยีนไม่ต้อง

เสยีเวลาเดนิทางกส็ามารถเรยีนกบัสถาบนัต่างประเทศได ้

  สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(2543: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า

มหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิ (Virtual University) หมายถงึ มหาวทิยาลยัทีไ่ม่มขีอ้จากดัในดา้นเวลาและ

สถานที ่ใครเรยีนเวลาใดและเรยีนจากทีไ่หนกไ็ด ้ในมหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิไม่ว่าจะเป็น หอ้งเรยีน

หอ้งทดลอง ห้องสมุด ห้องพบปะสนทนา เป็นต้น เน่ืองจากผู้เรยีนสามารถเรยีนอยู่บนหน้าจอ

คอมพวิเตอร ์ซึง่อาจจะอยูบ่า้นหรอืทีท่าํงานหลงัเวลางานกย็งัสามารถเรยีนได ้

  ชนวฒัน์ ศรสีอ้าน (2541: 1) กล่าวว่า โรงเรยีนเสมอืนจรงิ คอื การศกึษาแนวใหม่ใน

ยุคโลกาภวิฒัน์ทีม่ลีกัษณะเป็น Knowledge–Based Learning Organization ทีใ่ครกไ็ด ้ (Anyone) 

สามารถเรยีนรูจ้ากแหล่งใดกไ็ด ้(Anywhere) และเวลาใดกไ็ด ้(Anytime) 

  พอลเซน็ (สุปรยีา ศริพิฒันกุลขจร. 2548: 38; อ้างองิจาก Paulsen. 1992) กล่าวว่า 

คําว่าเสมอืนจรงิ (Virtual) หมายถงึ การสมมุตหิรอืจนิตนาการ ไม่ต้องมโีครงร่างทางกายภาพ เช่น 

อาคารเรยีน หอ้งเรยีน หอ้งทดลอง และหอ้งสมุด แต่สามารถทําหน้าทีต่่างๆ ทีโ่รงเรยีนธรรมดาจะ

พงึทาํได ้การสื่อสารควรกระทาํโดยไมม่ขีอ้จาํกดัในดา้นเวลาและสถานที ่

  บุญเกือ้ ควรหาเวช (2543: 195) ไดก้ล่าวว่าห้องเรยีนเสมอืนจรงิมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

สนับสนุนใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในการเรยีนรู ้โดยสามารถเลอืกเวลา และสถานทีท่ีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้ว้ย

ตนเอง โดยผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยหอ้งเรยีนเสมอืนจะต่างไปจากการเรยีนในหอ้งเรยีนปกต ิ

นอกจากนัน้สิง่ที่การเรยีนในห้องเรยีนเสมอืนไม่ม ีคอื การปฏสิมัพนัธ์หรอืสงัคมระหว่างผู้เรยีน

ดว้ยกนั ซึง่เป็นสิง่ทีต่อ้งคดิว่าหอ้งเรยีนเสมอืนจะทาํใหเ้กดิขึน้ไดอ้ย่างไร 

  ครรชติ มาลยัวงศ ์(2540) ไดก้ล่าวถงึความหมายของหอ้งเรยีนเสมอืน หมายถงึ การ

เรยีนการสอนทีผ่่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมโยงคอมพวิเตอรข์องผูเ้รยีนเขา้ไวก้บัเครื่อง
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คอมพวิเตอรข์องผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย (File server) และเครื่องคอมพวิเตอรผ์ูใ้หบ้รกิารเวบ็ (Web 

Server) ผ่านทางระบบการสื่อสารและอนิเทอรเ์น็ตดว้ย กระบวนการสอน ที่ผู้สอนออกแบบไว้ใน

ระบบเครอืขา่ยมกีารจาํลองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในลกัษณะเป็นหอ้งเรยีนเสมอืน 

  ศรศีกัดิ ์จามรมาน; และ กนกวรรณ ว่องวฒันะสนิ (2541:  1) กล่าวว่าหอ้งเรยีนเสมอืน

จรงิ คอื หอ้งเรยีนทีไ่ม่มขีอ้จาํกดัในดา้นเวลาและสถานที ่นัน่คอืใครจะเรยีนเวลาใด และเรยีนจากที่

ไหนกไ็ด ้ ในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงินัน้ไม่ว่าจะเป็นหอ้งทีใ่ชใ้นการทําการเรยีนการสอน หอ้งทดลอง 

หอ้งสมุด และหอ้งพบปะสนทนา ลว้นเปิดตลอดวนัละ 24 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 7 วนั นักศกึษาของ

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิไมต่อ้งเดนิทางไปหอ้งเรยีนกส็ามารถเรยีนทีห่อ้งเรยีนเสมอืนจรงิได ้เพราะเรยีน

อยูห่น้าจอคอมพวิเตอร ์ซึง่อาจอยูใ่นหอ้งนอนหรอืทีไ่หนในบา้น หรอืทีท่าํงานหลงัเวลาเลกิงานกไ็ด ้

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 

2543: ออนไลน์) กล่าวว่าหอ้งเรยีนเสมอืน เป็นการเรยีนการสอนทีต่้องไม่มกีารนัดเวลา นัดสถานที ่ 

นดัผูเ้รยีนและผูส้อน ผูเ้รยีนไม่ต้องเดนิทางแต่เรยีกผ่านเครอืข่ายตามกําหนดเวลาเพื่อเขา้หอ้งเรยีน

และเรยีนได ้แมจ้ะอยูท่ีใ่ดในโลก 

  รจุโรจน์ แกว้อุไร (2543: 22) กล่าวไวว้า่หอ้งเรยีนเสมอืนเป็นการจดัการเรยีนการสอน

ทางไกล โดยมทีัง้ ตวัผูเ้รยีน ผูส้อน และเพื่อนรว่มชัน้ เขา้สู่กระบวนการเรยีนการสอนพรอ้มๆ กนั มี

สื่อการสอนทัง้ภาพและเสยีง ผูเ้รยีนสามารถร่วมกจิกรรมกลุ่มหรอืตอบโต้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็

กบัผูส้อนหรอืกบัเพื่อนรว่มชัน้ได ้ส่วนผูส้อนสามารถตัง้โปรแกรมตดิตามพฒันาการ ประเมนิผลการ

เรยีน โดยไมจ่าํกดัเรือ่งสถานที ่แต่ผูเ้รยีนในชัน้และผูส้อนจะตอ้งนดัเวลาเรยีนใหต้รงกนั 

  ชยัวรตัน์ ไชยพจน์พานิช; และ ปทัมา จนัทวมิล. (2546: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมาย

ของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิว่าเป็นระบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายในลกัษณะของชัน้เรยีนเสมอืน

และการเรยีนการสอนทางไกล โดยใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรพัยากรของอนิเทอรเ์น็ต และ

WWW (World Wide Web) มาสรา้งใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 

  ไกรมส ์(Grimes. 1993: 6-8) ไดนิ้ยามไวว้่าคอื แนวทางทุก ๆ แนวทางของการเรยีนรู้

จากหลกัสูตรการเรยีนการสอนปกตทิี่เกดิขึน้ โดยที่กระบวนการเรยีนรูน้ี้ผูเ้รยีนผู้สอนจะอยู่คนละ

สถานทีก่นั  

  ฮลิทซ ์(Hiltz. 1993: 71-78) ได้ให้ความหมายห้องเรียนเสมือนจริงว่าเป็นการจัด

สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน ทีนํ่าแหล่งทรพัยากรออนไลน์มาใชใ้นลกัษณะการเรยีนการสอน

แบบร่วมมอื โดยการรว่มมอืระหว่าง ผูเ้รยีนดว้ยกนั ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ชัน้เรยีนกบัสถาบนัการศกึษา

อื่น และกบัชุมชนทีไ่มเ่ป็นเชงิวชิาการ 

  เทอรอฟฟ์ (Turoff. 1995: online) ได้ให้ความหมายห้องเรียนเสมือนจริงว่าเป็น

สภาพแวดล้อมการเรยีนการสอนที่ตัง้ขึน้ภายใต้ระบบการสื่อสารผ่านคอมพวิเตอร์ในลกัษณะของ

การเรยีนแบบร่วมมอื ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่น้นความสําคญัของกลุ่มทีจ่ะร่วมมอืทํากจิกรรมร่วมกนั

ระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั โดยจะไดร้บัความรูใ้หม่ๆจากกจิกรรม การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็

และขอ้มลู ลกัษณะเด่นของการเรยีนการสอนรปูแบบน้ีกค็อื ความสามารถในการลอกเลยีนลกัษณะ
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ของห้องเรยีนปกติมาใช้ในการออกแบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาศยั

ความสามารถต่างๆ ของอนิเทอรเ์น็ต ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์จากการเรยีนโดยไม่มี

ขอ้จาํกดัในเรือ่งของเวลาและสถานที ่

  วาน ดูเซน็ (สุปรยีา ศริพิฒันกุลขจร. 2548: 38; อา้งองิจาก Van Dusen. 1997: Online) 

ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิว่าเป็นสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์

และการวจิยัทีส่รา้งขึน้จากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศ กบัเทคโนโลยกีารสอนเขา้ดว้ยกนั 

  มหาวทิยาลยัมลรฐัมชิแิกน (สุปรยีา ศริพิฒันกุลขจร. 2548: 38; อา้งองิจาก MSU Virtual 

University. 1999: Online) ไดใ้หค้วามหมายของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิว่าหมายถงึ หลกัสูตรและรายวชิาที่

สอนผ่านอนิเตอรเ์น็ต และเสรมิดว้ยสื่อเทคโนโลยอีื่นๆ ทีท่ําให้หอ้งเรยีนสามารถสอนไดโ้ดยไม่ถูก

จาํกดัดว้ยเวลา และสถานทีเ่หมอืนหอ้งเรยีนปกตหิอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ไดร้บัการออกแบบเพื่อสนอง

ความตอ้งการการเรยีนในเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวกทีสุ่ด 

  จากขา้งต้นที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าความเสมอืนจรงิมามบีทบาทกบัการศกึษามากขึน้

และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียน โรงเรียน และ

มหาวทิยาลยั สรุปได้ว่า ความเสมอืนจรงิ เป็นสิง่ที่จําเป็นต่อการศกึษาไม่น้อยทเีดยีว และจาก

ความหมายขา้งตน้ กล่าวไดว้่า ความเสมอืนจรงิ เป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้มาเพื่อลดขอ้จาํกดัดา้นต่างๆ เช่น 

ด้านเวลา ด้านสถานที่ เป็นต้น เน่ืองจาก ความเสมอืนจรงิเป็นสิ่งที่สมมติขึ้น เพื่อให้การจดัการ

เรยีนรูไ้มจ่าํเป็นต้องมสีถานทีต่ ัง้ของสถานศกึษาเหมอืนการจดัการศกึษาทัว่ไป การเรยีนการสอนที่

ไม่จาํเป็นต้องมอีาคารสถานที ่ไม่ต้องนัดเจอกนัเพื่อให้เกดิการเรยีนการสอน ไม่จาํเป็นต้องมกีาร

กําหนดตารางเวลาหรอืตารางสอน ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองเวลาใดกไ็ด ้แต่องคป์ระกอบ

อื่นๆทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูย้งัคงอยู ่

 2.4 ประเภทของห้องเรียนเสมือนจริง 

  อุทยั ภริมยร์ื่น (2540: 25) ไดจ้าํแนกประเภทการเรยีนในหอ้งเรยีนแบบเสมอืนจรงิไว ้

2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

   1. การจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนธรรมดาแต่มกีารถ่ายทอดสดภาพและ

เสยีงเกีย่วกบับทเรยีน โดยอาศยัระบบโทรคมนาคมและเครอืข่ายคอมพวิเตอรไ์ปยงัผูเ้รยีนทีอ่ยู่นอก

หอ้งเรยีน ผูเ้รยีนสามารถรบัฟงัตดิตามบทเรยีนและตวัผูส้อนจากเครื่องคอมพวิเตอรข์องตวัเอง และ

ยงัโตต้อบกบัอาจารยผ์ูส้อนหรอืเพื่อนผูเ้รยีนในชัน้เรยีนกไ็ด ้

   2. การจดัห้องเรยีนจากโปรแกรมคอมพวิเตอรส์รา้งภาพเสมอืนจรงิ ที่เรยีกว่า

Virtual Reality โดยใชส้ื่อทีเ่ป็นตวัหนังสอื หรอืภาพกราฟิก ส่งบทเรยีนไปยงัผูเ้รยีน โดยผ่านระบบ

โทรคมนาคมและคอมพวิเตอร ์หอ้งเรยีนลกัษณะน้ีเรยีกว่า Virtual Education Environment ซึง่เป็น

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิทีแ่ทจ้รงิ 
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  ในบางมหาวทิยาลยักใ็ชร้ว่มกนั คอื มทีัง้แบบทีเ่ป็นหอ้งเรยีนจรงิ และหอ้งเรยีนเสมอืน

จรงิ การเรยีนการสอนกผ็่านทางเครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ี่เชื่อมโยงกนัอยู่ทัว่โลก ซึ่งการตดิต่อกบั

มหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิทาํไดด้งัน้ี 

   1. บทเรยีนและแบบฝึกหดัต่าง ๆ อาจจะส่งใหผู้เ้รยีนในรปูวดีทิศัน์ หรอืวดีทิศัน์

ผสมกบัหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ หรอื ซดีรีอม โดยผ่านระบบสญัญาณเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ดาวเทยีม 

โทรทศัน์ โทรสาร หรอืทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ตามความตอ้งการของ ผูเ้รยีน 

   2. ผูเ้รยีนจะตดิต่อสื่อสารกบัอาจารยผ์ูส้อนได ้โดยตรงในขณะสอนกไ็ด ้หากเป็น

การเรยีนออนไลน์ ซึง่จะเป็นแบบของการสื่อสารสองทางทีโ่ต้ตอบโดยทนัททีนัใดระหว่างผูเ้รยีนและ

ผูส้อนหรอืระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

   3. การทดสอบทําไดห้ลายวธิ ี เช่น ทดสอบแบบออนไลน์ หรอืทดสอบโดยผ่าน

ทาง จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และทางไปรษณียธ์รรมดา เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนวชิา

ทีต่นสนใจไดต้ลอดเวลาในทุกแห่งทีม่กีารเปิดสอน ไม่ต้องเขา้ชัน้เรยีนกไ็ด ้ ในการศกึษาหาความรู ้

จงึมคีวามยดืหยุน่ดา้นเวลาและประหยดัค่าใชจ้า่ย 

 ทอมสนั (Thompson. 1996: Online) ไดแ้บ่งหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิออกเป็น 2 รปูแบบ 

ไดแ้ก่ 

  1. หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิรปูแบบแรกเป็นความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ 

โดยหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิจะเป็นตวักลางเชื่อมต่อระหว่างหอ้งเรยีน และวทิยาลยัในภมูภิาคต่างๆ 

  2. ห้องเรยีนเสมอืนจรงิรูปแบบที่สอง เป็นห้องเรยีนที่หน่วยงานที่มอีํานาจเป็นผู้

จดัตัง้ขึน้ โดยปกตจิะทาํงานรว่มกบัหอ้งเรยีนทีม่อียู่แลว้ หอ้งเรยีนรปูแบบน้ีจะทาํหน้าทีเ่ป็นธนาคาร

หน่วยกติ (Credit Bank) มพีืน้ทีส่าํหรบัเกบ็สะสมหน่วยกติของนกัศกึษาทีเ่รยีนจากสถาบนัต่างๆ 

  ลกัษณะของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิอาจเป็นไปในลกัษณะทีเ่สมอืนในทางกายภาพทีพ่บ

ไดใ้นคอมพวิเตอร ์ซึง่หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิไม่ว่า รปูแบบใดจะต้องมผีูเ้รยีน ผูส้อน และกลุ่มเพื่อนที่

เรยีนด้วยกนัโดยการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เพื่อให้

กจิกรรมการเรยีนการสอนดาํเนินไปได ้

 2.5 ลกัษณะของห้องเรียนเสมือนจริง 

  หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 

2553: ออนไลน์)  

   1. จดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนธรรมดา แต่มกีารถ่ายทอดสดภาพและเสยีง

เกี่ยวกบัเน้ือหาของบทเรยีน โดยอาศยัระบบโทรคมนาคมและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ ซึง่เรยีกว่า 

Online ไปยงัผูเ้รยีนทีอ่ยูน่อกหอ้งเรยีน ซึง่สามารถโตต้อบกบัผูส้อน หรอืเพื่อนทีอ่ยูค่นละแห่งได ้

   2. หอ้งเรยีนเสมอืน เป็นการจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่าย ที่อาศยั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทําได้โดยผู้เรยีนใช้คอมพวิเตอร์เข้าสู่
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เวบ็ไซต์ของห้องเรยีนเสมอืน และดําเนินการเรยีนตามกจิกรรมทีผู่้สอนได้ออกแบบไว ้ หอ้งเรยีน

ลกัษณะน้ีเรยีกว่า “หอ้งเรยีนเสมอืนทีแ่ท”้  

 2.6 การทาํงานของห้องเรียนเสมือนจริง 

  การทํางานของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ชยัวรตัน์ ไชยพจน์พานิช (2546: ออนไลน์) แบ่ง

ไว ้2 ลกัษณะดงัน้ี  

   1. ส่วนการจดัการเน้ือหา ประกอบดว้ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสรา้งบทเรยีน และ

ซอฟแวรท์ีใ่ชแ้สดงบทเรยีน  

   2. ส่วนบรหิารจดัการการเรยีนการสอน เป็นซอฟทแ์วรบ์รหิารจดัการรายวชิาที่

รวบรวม เครื่องมอื ซึง่ออกแบบไวเ้พื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านในการจดัการเรยีนการสอน

ออนไลน์ 

 2.7 การออกแบบห้องเรียนเสมือนจริง 

  การออกแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (อุทยั ภริมยร์ืน่. 2553: ออนไลน์) สามารถออกแบบ

ใหม้ลีกัษณะ ดงัน้ี  

   1. Learning is Fun เป็นการนําเทคโนโลยขีอง JAVA มาเสรมิในการเรยีนรูแ้บบ

สนุกสนาน และไม่เครยีด นักเรยีนจะได้เล่นเกมทางวทิยาศาสตรแ์ละรายวชิาอื่นๆ ทีจ่ะสามารถ

ออกแบบในลกัษณะน้ีได ้ 

   2. Multimedia คอื นกัเรยีนจะเรยีนรูบ้ทเรยีนจากภาพและเสยีง สามารถควบคุม

ขัน้ตอนของการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยปลายน้ิวสมัผสัของตนเอง 

   3. Asynchronous Learning หมายถงึ การเรยีนทีไ่ม่จาํเป็นจะต้องมคีรผููส้อนอยู่

กบันักเรยีนในเวลาและสถานทีเ่ดยีวกนั ครจูะจดัทําและรวบรวม "บทเรยีนออนไลน์" ซึง่ใชเ้รยีนที่

ไหนกไ็ด ้ เวลาใดก็ได ้ ตามแต่ผู้เรยีนจะสะดวก บทเรยีนมใีหเ้ลอืกมากมาย และเชื่อมโยงไปยงั

บทเรยีนอื่นๆ ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั  

   4. Electronic Library เป็นหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์ นักเรยีนสามารถคน้หาสิง่ที่

ต้องการ จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทัว่โลกได ้ โดยใชก้ารคน้หาหนังสอืจากหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยั

ต่างๆ และการเรยีกดูขอ้มลูสารสนเทศตามทีต่้องการได้จากขอ้มลูตามคําสัง่ ซึง่ไดแ้ก่ ข่าว และ

สารพนัความรูต่้างๆ 

 2.8 การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง  

  การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ (Virtual Learning Environment) แซนดี ้

(Sandy. 2001: 25) แบ่งไว ้3 ลกัษณะดงัน้ี  

   1. Asynchronous Learning เหมาะกบั การเรยีนแบบเสรมิและการเรยีนรูท้ี่

ผูเ้รยีนสามารถ เรยีนรูไ้ดด้้วยตนเอง ผู้เรยีนจะเรยีนวชิาผ่านเวบ็ไซต ์ เมื่อไรก็ได ้ ในช่วงเวลาที่

เจา้ของหลกัสตูรกําหนดการเรยีนจะมกีจิกรรมใหท้า ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนเวลาใดกไ็ด ้
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   2. Synchronous Learning เป็นการสอนเสมอืนหน่ึงว่ามผีูส้อนอยู่ในหอ้งเรยีน 

และผูเ้รยีน อยูก่ระจายทัว่ไป โดยผูเ้รยีนแต่ละคนมเีครือ่งคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล อยูก่บัอนิเตอรเ์น็ต 

และลงทะเบยีนเรยีนวชิานัน้ แบบน้ีผูส้อนจะทําการสอนโดยตดิตามการเรยีนรูข้องผู้เรยีน มกีาร

ตดิต่อกบัผูเ้รยีนทนัท ี

   3. Collaborative Learning การสอนแบบน้ีจะมกีารร่วมมอืกนัระหว่างผูเ้รยีนและ

ผูส้อนจะมซีอฟแวรเ์ฉพาะทีทุ่กคนสามารถใชร้่วมกนัได ้เพื่อใหผู้เ้รยีนและผูส้อนมปีฏสิมัพนัธใ์นการ

ทาํงานรว่มกนัได ้ 

 2.9 จดุแขง็และจดุอ่อนของห้องเรียนเสมือนจริง 

  เพอรร์นิ (Perrin. 1994: 142) ไดก้ล่าวถงึจุดแขง็และจุดอ่อนของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ

สรปุไดด้งัน้ี 

 จดุแขง็ของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ  

  1. การจดัการเรยีนการสอนสามารถเชื่อมโยงไดท้ัว่โลก 

  2. สื่อการสอนสามารถเชื่อมโยงจากแหล่งต่างๆ ทัว่โลก 

  3. การเรยีนการสอนสามารถใชก้ารสอนแบบมลัตมิเีดยี 

  4. มกีารประเมนิผลที่เหมาะกบัรูปแบบการเรยีนของผู้เรยีน และวตัถุประสงค์ของ

หลกัสตูร 

  5. การบรหิารงานสามารถดําเนินการผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ดต้ลอด 24 ชม. 

  6. การควบคุมในหอ้งเรยีน ผูเ้รยีนจะเป็นผูเ้ลอืกวชิาและผูส้อนไดด้ว้ยตนเอง 

  7. สามารถใชก้ารและสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆไดท้างเครอืข่ายสารสนเทศ  

 จุดอ่อนของห้องเรยีนเสมอืนจรงิ คอื การมปีฏสิมัพนัธ์ในด้านสงัคม และนันทนาการ 

เพราะไมม่คีวามเป็นธรรมชาต ิการถ่ายทอดความรูส้กึ หรอือารมณ์กไ็ม่เหมอืนสภาพทีเ่ป็นจรงิเมื่อมี

การสื่อสารหรอืปฏสิมัพนัธ ์ผ่านทางหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ทําใหก้ารเขา้สงัคมจรงิของผูเ้รยีนบางคน

อาจเกดิปญัหาได ้

 2.10 ความหมายของห้องปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง 

  หอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ซึง่ในภาษาองักฤษเรยีกว่า Virtual Lab, Cyber Lab 

หรอื Online Lab (The Virtual Campus, 1998: Online) หมายถงึ ห้องปฏบิตักิารทดลองที่มี

สภาพแวดล้อมที่จําเป็น และมคีุณภาพเช่นเดยีวกบัห้องเรยีนหรอืห้องปฏบิตักิารทดลองจรงิทุก

ประการ แต่ไมม่อีาคาร สถานที ่และไมม่กีารพบหน้ากนั 

 2.11 จดุมุ่งหมายของห้องปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง 

  การเรยีนการสอนมคีวามจาํเป็นต้องฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ซึง่หอ้งเรยีนเสมอืน

จรงิกส็ามารถทาํได ้โดยสามารถสรา้งเป็นหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิขึน้ในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิกเ็ป็น

สิง่ทีท่าํได ้โดยมจีดุมุง่หมายของหอ้งปฏบิตักิารดงัน้ี (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร.ี 2553: ออนไลน์) 
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   1. จุดมุ่งหมายทัว่ไปของหอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ คอื หอ้งปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนมจีุดมุ่งหมายทัว่ไปในการกระจายความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตมิเีดยี และเครอืข่าย

สารสนเทศระหว่างผูเ้รยีนในหอ้งปฏบิตักิารกบัผูส้อน เพื่อเตรยีมคนสําหรบัโลกอเิลก็ทรอนิกสใ์นวนั

ขา้งหน้าและฝึก “การเชื่อมต่อทางปญัญา” ในโครงรา่งของสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ  

   2. จดุมุง่หมายเฉพาะของหอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไดแ้ก่  

    2.1 เพื่อสรา้งหอ้งปฏบิตักิาร “ขา้มชาต”ิ  

    2.2 เพื่อออกแบบห้องเรียนสําหรบัวันข้างหน้าที่ผสมผสานระหว่างการ

ปฏบิตัแิละทฤษฎโีดยมจีดุหมายยอ่ย 3 ขอ้ ดงัน้ี  

     2.2.1 การสนับสนุนการเรยีนตลอดชวีติ เน่ืองจากเทคโนโลยใีนปจัจุบนั

มคีวามก้าวหน้ารวดเรว็มาก ประชาชนจะต้องปรบัความรูใ้ห้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ใน

ความลา้หลงั  

     2.2.2 การเพิม่พนูความรว่มมอืระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน การจดักจิกรรม

เชงิปฏบิตักิารทีผู่ส้อนจดัให ้การคน้ควา้จากฐานขอ้มลูโดยใชก้ารจาํลองสถานการณ์ชวีติจรงิ 

     2.2.3 การสอนมลัตมิเีดยีโดยใชม้ลัตมิเีดยีเป็นการสอนสิง่ทีห่ลากหลาย 

ดว้ยสื่อทีห่ลากหลายเช่นเดยีวกนั 

 2.12 ข้อดีและข้อเสียของการทดลองแบบปกติและการทดลองเสมือนจริง 

  เฮอก้า และดเีนฟสกี้ (Herga and Dinevski. 2012: 110) ไดม้กีารเปรยีบเทยีบระหว่าง

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการทดลองแบบปกตแิละการทดลองเสมอืนจรงิ ซึง่แสดงในตาราง 3 และตาราง 4

ดงัน้ี 

 

ตาราง 3 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการทดลองแบบปกต ิ

 

ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

- ไดฝึ้กทกัษะดว้ยตนเอง 

- ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารทํางานและการทดลอง

ทางวทิยาศาสตร ์

- มคีู่มอืคาํแนะนําและวธิกีารใช ้

- ตอ้งมกีารเตรยีมอุปกรณ์ในการทาํการทดลอง 

- มโีอกาสไดร้บัสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

- การทดลองยากลําบาก ใช้ระยะเวลานานในการ

ทาํการทดลอง และมคี่าใชจ้า่ยสงู 

- ในการทดลองมคีวามคลาดเคลื่อนและผดิพลาด 
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ตาราง 4 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการทดลองเสมอืนจรงิ 

 

ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

- ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารทาํงานทางวทิยาศาสตร ์ 

- ผลการทดลองทีไ่ดจ้ะเหมอืนเดมิเสมอ 

- มสีารเคมแีละอุปกรณ์การทดลองแถบทุกชนิดทีม่ ี

ในหอ้งทดลอง 

- ง่ายต่อการทําการทดลองที่มอีนัตราย หรอืการ

ทาํการทดลองทีม่เีง ือ่นไขเฉพาะเจาะจง 

- มคี่าใชจ้า่ยตํ่า 

- ห่างไกลจากธรรมชาตแิละจากความเป็นจรงิ 

- ห้องปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไม่สามารถ 

แทนการปฏบิตักิารจรงิได ้

 

 2.13 หลกัการของห้องปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง 

  หอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิยดึหลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี (วกิพิเีดยี สารานุกรม

เสร.ี 2553: ออนไลน์) 

   1. การให้การศกึษาทีท่นัเวลาการใช้งาน ห้องปฏบิตักิารทดลองเสมอืนมคีวาม

คล่องตวัและเชื่อมโยงกบัแหล่งขอ้มลูและแหล่งวชิาการต่างๆ ไดท้ัว่โลกจงึเป็นแหล่งความรูท้ีท่นัสมยั

ตลอดเวลา สามารถตอบสนองประชาชนทีต่อ้งการไดใ้นทนัท ี 

   2. การเรยีนเป็นการแลกเปลีย่นในหอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจะไม่มรีะบบทีม่ ี

ผูรู้ทุ้กเรือ่งคนเดยีวแลว้สอนคนอื่นๆ แต่จะเป็นลกัษณะทีทุ่กคนเสมอกนัแลกเปลีย่นความรูก้นั  

   3. การเรยีนคอืการแลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสาร ไม่ใช่การรบัเพยีงอย่าง

เดยีว หลกัการน้ีเป็นลกัษณะของหอ้งเรยีนเปิดทีค่ร ู อาจารย ์ นักศกึษา และผูส้นใจสามารถพบปะ

แลกเปลีย่นความรูก้นัได ้ 

   4. การจดัสภาพแวดลอ้มโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสําคญั สภาพแวดลอ้มทางการเรยีน

จะเปลีย่นรปูไปตามลกัษณะของผูเ้รยีน เขา้เรยีน ผูเ้รยีนจะเป็นผูก้ําหนดขอบข่ายความสนใจว่าจะ

เรยีนอะไร และในระหว่างเรยีนผู้เรยีนจะเป็นผู้ปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มการเรยีนเอง โดยเป็นผู้

เลอืกเน้ือหาทีจ่ะเรยีนเลอืกปรกึษาคนทีต่นเองตอ้งการ 
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

มนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวห้ลายท่าน ดงัต่อไปน้ี 

  ไพศาล หวงัพานิช (2523: 137) ไดใ้หค้วามหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า หมายถงึ 

คุณลกัษณะและประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้จากการจากการสอนหรอืการอบรม จงึเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถของบุคคล 

  พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2530: 29) ไดใ้หค้วามหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่าหมายถงึ 

คุณลกัษณะ รวมถงึความรู ้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรยีนการสอน ทําใหบุ้คคล

เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในดา้นต่างๆ ซึง่เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของสมองของ

บุคคล 

  เยาวด ีวบิูลยศ์ร ี(2539: 16) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ กระบวนการ

บ่งชีผ้ลผลติหรอืคุณลกัษณะทีส่ามารถวดัไดจ้ากเครือ่งมอืวดัผลประเภทใดประเภทหน่ึงอย่างมรีะบบ 

เป็นกระบวนการของวทิยาศาสตรท์ีเ่น้นปรมิาณเป็นตวัเลขมากกว่าการบรรยายในเชงิคุณศพัท ์

  พนม ลิม้อารยี ์(2538: 32) ใหค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน หมายถงึ ความสําเรจ็

ของบุคคลเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง หลงัจากทีไ่ดอ้บรม หรอืศกึษาเล่าเรยีนในเรือ่งนัน้ๆ ระยะเวลาหน่ึง 

  กรมวชิาการ (2534: 21) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ปรมิาณ

และทกัษะของความรูใ้นสาขาวชิาที่บุคคลได้รบัลกัษณะการจดัองค์ประกอบและโครงสรา้งของความรู้

และการใช้ประโยชน์โครงสรา้งของความรู ้ ในการแก้ปญัหาในการคดิเชงิสรา้งสรรค์ ในการประเมนิ

ความน่าเชื่อถอืของขอ้อ้างและในการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

  อารมณ์ สนานภู่ (2539: 17-18) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผล

มาจากองคป์ระกอบทางดา้นสตปิญัญา และองคป์ระกอบทางดา้นทีไ่ม่ใช่สตปิญัญา การทีบุ่คคลจะ

ประสบผลสําเร็จทางการศึกษามากน้อยเพียงใดนัน้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทัง้สองน้ี เน่ืองจาก

องค์ประกอบทางด้านสติปญัญานัน้เป็นปจัจยัสําคญัส่วนหน่ึงที่มผีลต่อการเรยีนรู้หรอืสมัฤทธิผ์ล

ทางการเรยีน ดงันัน้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจงึเป็นขนาดของความสําเรจ็ที่ได้จากการเรยีน โดย

อาศยัความสามารถเฉพาะตวับุคคล  

  กู๊ด (Good. 1973: 7) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผลทีเ่กดิจาก

ปจัจยัต่างๆ ในการจดัการศกึษา ผู้เรยีนไดใ้ห้ความสําคญักบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เน่ืองจาก

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นสิง่ทีส่ามารถบอกถงึคุณภาพการศกึษา 

  จากความหมายขา้งต้นสรุปไดว้่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลการวดัการ

เปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรยีนรู ้ ในเน้ือหาสาระทีเ่รยีนมาแลว้ว่าเกดิการเรยีนรูเ้ท่าใด มี

ความสามารถชนิดใด โดยสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัสมัฤทธิใ์นลกัษณะต่างๆ และการวดัผล

ตามสภาพจรงิ เพื่อบอกถงึคุณภาพการศกึษา 
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 3.2 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์; และเอนกกุล กรแีสง (2522: 22) ใหค้วามหมายการวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนว่า เป็นกระบวนการวดัปรมิาณของผลการศกึษาเล่าเรยีนว่าเกดิขึน้มากน้อย

เพยีงใด โดยใชก้ารทดสอบเท่านัน้ 

  สุรชยั ขวญัเมอืง (2522: 232) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึการ

ตรวจสอบดูว่าผู้เรยีนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามที่หลกัสูตรกําหนดไว้แล้วเพยีงใด

นอกจากน้ีแล้วยงัรวมไปถงึการประเมนิผลความสําเรจ็ต่างๆ ทัง้ที่เป็นการวดัโดยใช้แบบทดสอบ 

แบบใหป้ฏบิตักิาร และแบบทีไ่มใ่ชแ้บบทดสอบดว้ย 

  ไพศาล หวงัพานิช (2526: 89) ไดใ้หค้วามหมายการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า 

หมายถงึ ความสามารถของบุคคลอนัเกดิจากการเรยีนการสอน เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและ

ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการฝึกฝน หรอืจากการเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจงึเป็นการ

ตรวจสอบระดบัความสามารถของผูเ้รยีน 

  สรุปไดว้่า การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ กระบวนการวดัผลการศกึษาเล่า

เรยีนเพื่อตรวจสอบดูว่าผู้เรยีนได้บรรลุถงึจุดมุ่งหมายทางการศกึษาตามที่หลกัสูตรกําหนดไว้แล้ว

เพยีงใด  และผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้ากน้อยเพยีงใดหลงัจากเรยีนในเรือ่งนัน้ๆ มาแลว้ 

  ไพศาล หวงัพาณิช (2523: 137) ไดแ้บ่งการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามจุดมุ่งหมาย

และลกัษณะวชิาทีส่อน ซึง่สามารถวดัได ้2 แบบ คอื 

  1. การวดัดา้นปฏบิตักิาร เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏบิตั ิ โดย

มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความสามารถในรปูการกระท◌ําจรงิใหอ้อกเป็นผลงาน เช่น การทดลองทาง

วทิยาศาสตร ์ดนตร ีกฬีา เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจงึตอ้งใชข้อ้สอบภาคปฏบิตั ิ

  2. การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกบัเน้ือหาวชิา ซึง่เป็น

ประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมถงึพฤตกิรรม ความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัได้

โดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ”์ 

  ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ (2531: 146 -147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิไ์ด้

เป็น 2 พวก คอื 

  1. แบบทดสอบของผูส้อน หมายถงึ ชุดคําถามทีผู่ส้อนเป็นผูส้รา้งขึน้ ซึง่เป็นขอ้คําถาม

เกี่ยวกบัความรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนในหอ้งเรยีนว่า ผูเ้รยีนมคีวามรูม้ากแค่ไหน บกพร่องทีต่รงไหน จะได้

สอนซ่อมเสรมิ หรอืเป็นการวดัดูความพรอ้มที่จะเรยีนบทเรยีนใหม่ ซึ่งขึน้อยู่กบัความต้องการของ

ผูส้อน 

  2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสรา้งขึน้จากผู้เชีย่วชาญในแต่ละ

สาขาวชิา หรอืจากผูส้อนทีส่อนวชิานัน้ แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครัง้ จนกระทัง่คุณภาพดี

พอ จงึสรา้งเกณฑป์กตขิองแบบทดสอบนัน้ สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรยีบเทยีบผลเพื่อประเมนิค่าของ
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การเรยีนการสอนในเรื่องใด ๆ กไ็ด ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมคีู่มอืดําเนินการสอบบอกวธิสีอบและ

มมีาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย 

  ซึ่งเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในงานวจิยัน้ี คอื แบบทดสอบที่

ผูส้อนสรา้งขึน้ โดยประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีเ่ลอืกมาวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื 

แบบเลอืกตอบ  

 อํานวย รุ่งรศัม ี (2525: 19-111) ใหค้วามหมายว่า การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะต้อง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 3 ดา้น คอื 

  1. ดา้นความรู-้ความคดิ พฤตกิรรมดา้นน้ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการต่างๆ ทางดา้น

สตปิญัญาและสมอง เช่น การจดจาํขอ้เทจ็จรงิ ความเขา้ใจ ความคดิการตัง้สมมตฐิาน และปญัหา 

  2. ดา้นความรูส้กึ พฤตกิรรมดา้นน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการใน

ดา้นความสนใจ คุณค่า ความซาบซึง้ และทศันคต ิหรอืเจตคต ิต่างๆ ของผูเ้รยีน 

  3. ดา้นปฏบิตักิาร พฤตกิรรมดา้นน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะในการปฏบิตัแิละ

การดาํเนินการ เช่น การทดลอง เป็นตน้ 

  นอกจากน้ีในการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะวดัความสามารถของผู้เรยีนในการ

เรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์างการศกึษาซึง่ บลูม (Bloom) ไดจ้าํแนกออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นพุทธิ

พสิยั ดา้นทกัษะพสิยั และดา้นเจตพสิยั ซึง่ สมหวงั คุรุรตันะ (2539: 51-63) และ ภพ เลาหไพบูลย ์

(2542: 97-99) ใหค้าํอธบิายไวด้งัน้ี 

   1. ดา้นพุทธพิสิยั เป็นการแสดงความรู ้ ความจาํ และทกัษะทางปญัญา ไดแ้ก่

ความเขา้ใจในเน้ือหาการจดัระบบความคดิ การวเิคราะห ์และการสงัเคราะหข์อ้มลูการนําความรูไ้ป

ประยุกต์ใชแ้ละประเมนิคุณค่าความคดิหรอืการกระทํานัน้ บลูม จาํแนกวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูด้า้น

พุทธพิสิยั ออกเป็น 6 ขัน้ตามระดบัความซบัซอ้นจากตํ่าไปสงูได ้ดงัน้ี 

    1.1 ความรู ้เป็นความสามารถทางสมอง ในการรบัรูจ้ดจาํเรื่องราวต่างๆ วดั

ไดจ้ากความสามารถในการระลกึออกของบุคคลนัน้  

    1.2 ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการจบัใจความของเรื่องแบ่งเป็น 3 

ดา้นไดแ้ก่ การแปลความ การตคีวาม และการขยายความ 

    1.3 การนําไปใช ้ เป็นความสามารถในการนําเอาความรู ้ ทฤษฎ ี หลกัการ

ขอ้เทจ็จรงิฯลฯ ไปแกป้ญัหาใหมท่ีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ใหมไ่ด ้

    1.4 การวเิคราะห ์ เป็นความสามารถในการแยกแยะความรูต่้างๆ ออกเป็น

ส่วนย่อยว่าประกอบกนัอยู่อย่างไรแต่ละอนัคอือะไรมคีวามสําคญัและเกี่ยวพนักนัอย่างไรจาํแนกได ้

3 แบบดงัน้ีวเิคราะหค์วามสาํคญั วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และวเิคราะหห์ลกัการ  

    1.5 การสงัเคราะห ์ เป็นความสามารถในการประกอบส่วนย่อยๆ ใหเ้ขา้กนั

ได ้โดยจดัระบบโครงสรา้งใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จาํแนกพฤตกิรรมเป็น 3 

แบบ ดงัน้ี สงัเคราะหข์อ้ความ สงัเคราะหแ์ผนงาน และสงัเคราะหค์วามสมัพนัธ ์ 
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    1.6 การประเมนิค่า เป็นความสามารถในการตดัสนิเกี่ยวกบัคุณค่า โดยการ

อาศยัเกณฑแ์ละมาตรฐานเป็นหลกั พฤตกิรรมการประเมนิค่า สามารถจาํแนกไดเ้ป็นการประเมนิ 

โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายในและการประเมนิโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายนอก 

   2. ดา้นทกัษะพสิยั เป็นวตัถุประสงคท์างการศกึษา ทีใ่ชก้ารวดัความสามารถใน

การกระทาํอย่างมทีกัษะของผูเ้รยีน เป็นการเรยีนรู ้การปฏบิตังิาน เกณฑใ์นการวดัความสําเรจ็ของ

ทกัษะจะเกีย่วขอ้งกบัความความถูกตอ้งแมน่ยาํ ความรวดเรว็ ระดบัความดขีองผลงาน 

   3. ดา้นเจตพสิยั เป็นวตัถุประสงคท์างการศกึษาทีเ่กี่ยวกบัการแสดงความรูส้กึ

เจตคตคิุณธรรม หรอืค่านิยมต่อคน ความคดิหรอืสิง่ของ สามารถวดัไดจ้ากพฤตกิรรมความรูส้กึที่

แสดงออกมา ซึง่สามารถแบ่งระดบัการเรยีนรูด้า้นเจตพสิยัออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรู ้ การ

ตอบสนอง การสรา้งค่านิยม การจดัระบบค่านิยม และการสรา้งลกัษณะนิสยัตามค่านิยม 

  สมจติ สวธนไพบูลย ์ (2527: 8-11) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์

ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื เน้ือหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์ และกระบวนการแสวงหาความรูท้าง

วทิยาศาสตรซ์ึง่แสดงออกเป็นพฤตกิรรม ดงัน้ี คอื 

   1. ความรู-้ความจาํ เป็นความสามารถในการระลกึจดจาํเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิมโน

มต ิสมมตฐิาน กฎ หลกัการและทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์

   2. ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการอภปิรายจาํแนกความรูไ้ดเ้มื่อปรากฏใน

รปูแบบใหม ่และแปลความหมายจากสญัลกัษณ์หน่ึงไปสู่อกีสญัลกัษณ์หน่ึง 

   3. การนําไปใช ้เป็นความสามารถในการนําความรู ้วธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ปใช้

ในสถานการณ์ใหมท่ีแ่ตกต่างออกไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัชวีติประจาํวนั 

   4. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นความสามารถในการใชก้ระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรู ้ ประกอบดว้ยทกัษะการสงัเกต การจาํแนกประเภท และ

การลงความเหน็จากขอ้มลู 

   จากที่กล่ าวมา จะเห็นได้ว่ าการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นการวัด

ความสามารถของผู้เรยีนในการเรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์ทางการศึกษา และจะต้องสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดจ้าํแนกพฤตกิรรมในการวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ตามแบบ สมจติ สวธนไพบูลย ์ เพื่อนําไปสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ ซึง่ม ี4 พฤตกิรรม คอื ความรู-้ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้

และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 

 3.3 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 

  ไดม้นีกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ไว ้ดงัน้ี 
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   วรรณทพิา รอดแรงคา้; และพมิพนัธ ์เดชะคุปต ์(2532: 5) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรว์่าเป็นกระบวนการทางสตปิญัญาทีน่ักวทิยาศาสตรแ์ละผู้ทีนํ่าวธิกีาร

ทางวทิยาศาสตรม์าแกป้ญัหา ใชใ้นการแสวงหาความรูแ้ละแกป้ญัหาต่างๆ 

   ภพ เลาหไพบูลย ์ (2542: 14) ได้กล่าวว่าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

หมายถงึ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัแิละฝึกฝนอยา่งเป็นระบบ 

   อเนก ประดษิฐพ์งษ์ (2545: 34) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

เป็นกระบวนการทางสติปญัญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิและฝึกฝนอย่างเป็นระบบจนเกิดความ

คล่องแคล่ว และสามารถนําไปแกป้ญัหาต่างๆ ได ้

   ดงัทีก่ล่าวมาอาจสรุปไดว้่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นกระบวนการ

ทางสตปิญัญาใชใ้นการศกึษาค้นควา้สบืเสาะหาความรูแ้ละแก้ปญัหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็น

พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตั ิซึง่ทาํใหเ้กดิการคดิอยา่งเป็นระบบ  

  สมาคมอเมรกิาเพื่อความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์(American Association for the 

Advancement of Science - AAAS) ทางสมาคมได้ตพีมิพ์คู่มอืที่มชีื่อว่า “วทิยาศาสตรก์บัการใช้

กระบวนการ” โดยเน้นคําอธบิายสําหรบัคร ูและไดก้ําหนดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์13 ทกัษะ 

ประกอบดว้ยทกัษะขัน้พืน้ฐาน 8 ทกัษะ และทกัษะขัน้บูรณาการ 5 ทกัษะ ดงัน้ี (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2537: 

14-29) 

   ขัน้ที ่1 ทกัษะขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่  

    ทกัษะที ่1 การสงัเกต   

    ทกัษะที ่2 การวดั  

    ทกัษะที ่3 การคาํนวณ  

    ทกัษะที ่4 การจาํแนกประเภท  

    ทกัษะที ่5 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัเวลา  

    ทกัษะที ่6 การจดักระทาํและสื่อความหมายขอ้มลู  

    ทกัษะที ่7 การลงความเหน็ขอ้มลู  

    ทกัษะที ่8 การพยากรณ์  

  ขัน้ที ่2 ทกัษะขัน้บรูณาการ ไดแ้ก่ 

    ทกัษะที ่1 การตัง้สมมตฐิาน  

    ทกัษะที ่2 การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร  

    ทกัษะที ่3 การกําหนดและควบคุมตวัแปร  

    ทกัษะที ่4 การทดลอง  

    ทกัษะที ่5 การตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ  

  1. การสงัเกต (Observing) หมายถงึ การใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหน่ึง หรอื

หลายอย่างรวมกนั ไดแ้ก่ หู ตา จมกู ลิน้ และผวิกาย เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุหรอืเหตุการณ์ 
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โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะหาขอ้มลู ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื ขอ้มลู

เกีย่วกบัลกัษณะและสมบตั ิเช่น ส ีกลิน่ รส ฯลฯ ขอ้มลูเชงิปรมิาณ เช่น ความกวา้ง ความยาว ฯลฯ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง เช่น ขนาดลดลง ฯลฯ  

  2. การวดั (Measuring) หมายถงึ ความสามารถในการใชเ้ครื่องมอืเพื่อทําการวดัหา

ปรมิาณของสิง่ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลอืกใชเ้ครื่องมอืไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสิง่

ทีจ่ะวดั และความสามารถในการอ่านค่าทีไ่ดจ้ากการวดัไดอ้ย่างถูกต้องรวดเรว็และใกลเ้คยีงความ

เป็นจรงิ  

  3. การคาํนวณ (Using Number) หมายถงึ การนําจาํนวนทีไ่ดจ้ากการสงัเกตเชงิ

ปรมิาณการวดั การทดลองและแหลง่อื่นๆ มาจดักระทาํใหเ้กดิค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คณู หาร 

ค่าเฉลีย่ ยกกําลงั และอื่นๆ ได ้ 

  4. การจาํแนกประเภท (Classifying) หมายถงึ การแบ่งพวกหรอืเรยีงลําดบัวตัถุหรอื

สิง่ทีอ่ยู่ในประสบการณ์ โดยมเีกณฑ ์ ซึง่เกณฑด์งักล่าว อาจใชค้วามเหมอืน ความแตกต่าง หรอื

ความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ 

  5. การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัเวลา (Using Space Time Relationships) 

หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปลีย่นตําแหน่งทีอ่ยู่ของวตัถุกบัเวลา หรอืความสมัพนัธร์ะหว่าง

สเปสของวตัถุกบัเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงได ้ 

  6. การจดักระทําและสื่อความหมายขอ้มลู (Organizing Data and Communication) 

หมายถงึ การนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การวดั การทดลองและแหล่งอื่นๆ มาจดักระทําเสยีใหม่

โดยการหาค่าความถี่ การเรยีงลําดบั และจดัแยกประเภท หรอืคํานวณหาค่าใหม่เพื่อใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจ

ความหมายของขอ้มลูชุดนัน้ดขีึน้  

  7. การลงความเหน็ขอ้มลู (Inferring) หมายถงึความสามารถในการอธบิายขอ้มลูทีม่ ี

อยู่นัน้อย่างมเีหตุผล โดยอาศยัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิมาช่วย โดยพยายามโยงบาง ส่วนของ

ความรู ้หรอืประสบการณ์เดมิใหม้าสมัพนัธก์บัขอ้มลูทีต่นเองมอียู ่ 

  8. การพยากรณ์ (Prediction) หมายถงึ การสรปุคาํตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดย

อาศยัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ หลกัการ กฎ หรอืทฤษฎทีีม่อียูแ่ลว้ในเรือ่งนัน้ๆ มาช่วยในการสรปุ 

  9. การตัง้สมมตฐิาน (Formulation Hypotheses) หมายถงึ การคาดคะเนคําตอบของ

ปญัหาทีอ่าจเป็นไปไดโ้ดยการอาศยั การสงัเกต ความรู ้และประสบการณ์เดมิทีเ่ป็นพืน้ฐาน คําตอบ

ทีค่ดิล่วงหน้าน้ีเป็นสิง่ทีย่งัไมท่ราบหรอืยงัไมเ่ป็นหลกัการ กฎ หรอืทฤษฎมีาก่อน 

  10. การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร (Defining Operationally) หมายถงึ การกําหนด

ความหมายและขอบเขตของคําต่างๆ ทีอ่ยู่ในสมมตฐิานทีต่้องการทดลอง ใหเ้ขา้ใจตรงกนั สามารถ

สงัเกตและวดัไดโ้ดยใหค้าํอธบิายเกีย่วกบัการทดลองและบอกวธิวีดัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการทดลองนัน้  

  11. การกําหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and Controlling Variables) 

หมายถงึ การบ่งชี ้ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรทีต่อ้งการควบคุมในการทดลองหน่ึงๆ  
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  12. การทดลอง (Experimenting) หมายถงึ กระบวนการปฏบิตัเิพื่อหาคําตอบหรอื

ตรวจสอบ สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้่าถูกต้องหรอืไม่ ในการทดลองจะประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ขัน้ตอน คอื 

การออกแบบการทดลอง การปฏบิตักิารทดลอง และการบนัทกึผลการทดลอง  

  13. การตคีวามหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป (Interpreting Data and Conclusion) 

หมายถงึ ความสามารถในการบอกความหมาย หรอืการบรรยายลกัษณะ และคุณสมบตัขิองขอ้มลูที่

มอียู ่รวมทัง้ความสามารถในการบอกความหมายขอ้มลูเชงิสถติดิว้ย และสามารถลงขอ้สรุปโดยเอา

ความหมายของขอ้มูลที่ได้ทัง้หมดสรุปให้เหน็ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่ต้อง

ศกึษาภายในขอบเขตของการทดลองนัน้ๆ  

 3.4 ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

  คําว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ นักวดัผลและนักวชิาการมกีารเรยีกชื่อแตกต่างกนั

ไปเป็น แบบทดสอบความสมัฤทธิ ์แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์และไดใ้ห้ความหมายไว้ในแนวเดยีวกนั 

ดงัน้ี 

  ชวาล แพรตักุล (2518: 112) ไดใ้หค้วามหมายว่า แบบทดสอบความสมัฤทธิ ์หมายถงึ 

แบบทดสอบที่วดัความรู ้ทกัษะและสมรรถภาพด้านต่างๆ ที่ผู้เรยีนได้รบัจากประสบการณ์ทัง้ปวง 

ทัง้จากโรงเรยีนและบ้าน ยกเว้นการวดัทางร่างกาย ความถนัด และทางบุคคลกบัสงัคม สําหรบัใน

โรงเรยีนแลว้แบบทดสอบประเภทผลสมัฤทธิม์ุง่ทีจ่ะวดัความสาํเรจ็ในวชิาการเป็นส่วนใหญ่ 

  วเิชยีร เกตุสงิห ์ (2517: 23) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ

แบบทดสอบทีว่ดัความรู ้ทกัษะต่างๆ ทีผู่เ้รยีนไดร้บัการเรยีนรูม้าในอดตี ขอ้สอบประเภทน้ีส่วนใหญ่

จะใชว้ดัความสมัฤทธิผ์ลทางดา้นวชิาการ 

  อเนก เพยีรอนุกุลบุตร (2524: 151) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

หมายถงึ แบบทดสอบทีมุ่ง่วดัความรู ้ทกัษะ ความสามารถดา้นต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์ และ

มุง่วดัทางดา้นวชิาการเป็นสาํคญั 

  ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ (2531: 146) ไดใ้หค้วามหมายว่าของแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า เป็นแบบทดสอบที่วดัความรู้ของผู้เรยีนที่ได้เรยีนผ่านมาแล้ว ซึ่ง

มกัจะเป็นคาํถามทีใ่หผู้เ้รยีนตอบใส่กระดาษ ดว้ยปากกาหรอืดนิสอ  

  บุญชม ศรสีะอาด (2532: 52) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิไ์วว้่า 

หมายถงึ แบบทดสอบทีใ่ชค้วามรู ้ความสามารถในดา้นวชิาการ ซึง่เป็นผลจากการเรยีนรูใ้นเน้ือหา

สาระทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ และตามจดุประสงคข์องวชิาหรอืเน้ือหาทีจ่ะสอบ  

  เยาวด ีวบิลูยศ์ร ี(2540: 28) ใหแ้นวคดิไวว้่า แบบทดสอบผลสมัฤทธิเ์ป็นแบบทดสอบ

วดัความรูค้วามสามารถเชงิวชิาการ ใชใ้นการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน โดยวดัความรู้

ความสามารถจากการเรยีนรูใ้นอดตี หรอื ในสภาพปจัจบุนั  
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  รอสสแ์ละสแตนลยี ์(เยาวด ีวบิูลยศ์ร ี2540: 28; อ้างองิจาก Ross; & Stanley 1967) 

ใหค้วามหมายว่า แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ แบบทดสอบทีใ่ชว้ดัความสามารถทางวชิาการ 

เช่น แบบทดสอบวชิาคณติศาสตรเ์ป็นตน้ 

  กรอนลนัต ์(Gronlund. 1993: 1)  ได้ให้แนวคดิไว้ว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเ์ป็น

กระบวนการเชงิระบบ เพื่อผลการเรยีนรู้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากกิจกรรมการเรยีนรู้ต่างๆ โดยมี

หน้าทีส่าํคญัในการปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

  จากขา้งต้นกล่าวสรุปไดว้่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเ์ป็นแบบทดสอบทีใ่ชว้ดัความรู้

ความสามารถ และทกัษะต่างของผูเ้รยีนทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูม้าแลว้หรอืไดผ้่านประสบการณ์เรยีนรูส้ ิง่

ต่างๆมาแลว้ ว่าผูเ้รยีนมคีวามรูม้ากแค่ไหน สามารถบรรลุผลตามจดุประสงคท์ีก่ําหนดไวเ้พยีงใด 

 3.5  จดุมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

  จุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

(2546) ไดนํ้าเสนอไวว้่า 

  1 เพื่อจดัตําแหน่งผูเ้รยีน 

  2. เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

  3. เพื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

  4. เพื่อการใหค้าํปรกึษาและแนะแนว 

  5. เพื่อสรปุผลการเรยีน 

 จุดมุ่งหมายของการวดัผลสมัฤทธิ ์ภพ เลาหไพบูลย ์(2537: 292) และพวงรตัน์ ทวรีตัน์ 

(2530: 29) กล่าวไวว้่าเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของสมรรถภาพของบุคคล ดงัน้ี 

  1. เพื่อทราบว่านักเรยีนได้บรรลุเป้าหมายของการเรยีนหรอืไม่นักเรยีนมคีวามรู้

ความสามารถมากน้อยเพยีงใด เพื่อเปรยีบเทยีบหรอืบนัทกึความเจรญิงอกงามของการเรยีนรู ้ 

  2. เพื่อแกไ้ขปรบัปรงุการเรยีนการสอน โดยถอืว่าการวดัผลสมัฤทธิเ์ป็นองคป์ระกอบ

หน่ึงในกระบวนการเรยีนการสอน  

  3. เพื่อประเมนิผล การวดัผลสมัฤทธิทุ์กครัง้จะต้องมกีารประเมนิทุกครัง้ เพื่อจะได้

ทราบว่านกัเรยีนอยูใ่นตําแหน่งใดของกลุ่ม บรรลุเป้าหมายในสิง่ทีส่อนเป็นทีพ่อใจของผูส้อนหรอืไม ่ 

 

4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ  

 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ราชบณัฑติยสถาน (2542: 775) ไดใ้หค้วามหมายคําว่า "พงึ" เป็นคําช่วยกรยิาอื่น

หมายความว่า "ควร" เช่น พงึใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และคําว่า "พอ" หมายความว่า เท่าที่

ต้องการ เตม็ความต้องการ ถูกชอบ เมื่อนําคําสองคํามาผสมกนั "พงึพอใจ" จะหมายถงึ ชอบใจ 

ถูกใจตามที่ต้องการ ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจ ได้มนีักวชิาการหลายท่านได้ให้

ความหมายของความพงึพอใจไว ้ดงัน้ี 
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  กติมิา ปรดีลีก (2529: 321) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึพอใจในงาน

ทีท่ํา เมื่องานนัน้ใหป้ระโยชน์ตอบแทน ทัง้ทางดา้นวตัถุ และดา้นจติใจ ซึง่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการพืน้ฐานของเขาได ้และยงัไดก้ล่าวถงึแนวคดิทีเ่กี่ยวกบัพืน้ฐานความต้องการของมนุษยต์าม

ทฤษฎขีอง มาสโลว ์ว่า หากความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยไ์ดร้บัการตอบสนอง กจ็ะทําใหเ้ขาเกดิ

ความพงึพอใจ ซึง่มาสโลว ์ไดแ้บ่งความตอ้งการพืน้ฐานออกเป็น 5 ขัน้ คอื 

   1. ความตอ้งการทางรา่งกาย 

   2. ความตอ้งการความปลอดภยั 

   3. ความตอ้งการทางสงัคม 

   4. ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งจากสงัคม 

   5. ความตอ้งการความสมหวงัในชวีติ 

  ธนียา ปญัญาแกว้ (2541: 12) ไดใ้หค้วามหมายว่า สิง่ทีท่ําใหเ้กดิความพงึพอใจจะ

เกีย่วกบัลกัษณะของงาน ปจัจยัเหล่าน้ีนําไปสู่ความพอใจในงานทีท่ํา ไดแ้ก่ ความสําเรจ็ การยกย่อง 

และความกา้วหน้า เมือ่ปจัจยัเหล่าน้ีอยู่ตํ่ากว่า จะทําใหเ้กดิความไม่พอใจงานทีท่ํา ถ้าหากว่างานให้

ความก้าวหน้า ความสําเรจ็และการยกย่องแก่ผูป้ฏบิตังิานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมแีรงจงูใจใน

การทาํงานเป็นอยา่งมาก 

  วริุฬ พรรณเทว ี(2542: 11) ใหค้วามหมายไวว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายใน

จติใจของบุคคลทีไ่ม่เหมอืนกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวงักบั สิง่ใดอย่างไร ถ้าคาดหวงั

มากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดกีจ็ะเกดิความพงึพอใจมาก แต่กอ็าจมผีดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจเมื่อ

ไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไว ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสิง่ทีต่นคาดหวงัไวว้่าจะมมีากหรอืน้อย 

  กาญจนา อรุณสุขรุจ ี(2546: 5) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจว่า เป็นการแสดงออก

ทางพฤตกิรรมทีเ่ป็นนามธรรม การทีเ่ราจะทราบว่า บุคคลมคีวามพงึพอใจหรอืไม ่ สามารถสงัเกต

โดยการแสดงออกทีค่่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมสีิง่เรา้ทีต่รงต่อความต้องการของบุคคล จงึจะทํา

ใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจ ดงันัน้การสรา้งสิง่เรา้จงึเป็นแรงจงูใจของบุคคลนัน้ใหเ้กดิความพงึพอใจ 

  สุภาลกัษณ์ ชยัอนันต์ (พรพมิล คงฉิม. 2552: 9; อ้างองิจาก สุภาลกัษณ์ ชยัอนันต.์ 

2540: 17) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึเป็นสุขหรอืยนิดทีี่

ไดร้บัการตอบสนองความต้องการในสิง่ทีข่าดหายไป ความพงึพอใจเป็นสิง่ทีก่ําหนดพฤตกิรรมทีจ่ะ

แสดงออกของบุคคล ซึง่มผีลต่อการเลอืกทีจ่ะปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ 

  กู๊ด (Good .1973: 320) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไว้ว่า ความพงึพอใจ

หมายถงึ สภาพคุณภาพหรอืระดบัความพงึพอใจ ซึง่มาจากความสนใจต่างๆ และทศันคตทิีบุ่คคลมต่ีอ

สิง่ทีท่าํอยู ่

  วรมู (Vroom. 1953: 328) กล่าวว่าทศันคตแิละความพงึพอใจในสิง่หน่ึงสามารถใช้

แทนกนัได ้เพราะทัง้สองคําน้ีจะหมายถงึผลทีไ่ดจ้ากการทีบุ่คคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในสิง่นัน้ ทศันคติ

ด้านบวกจะแสดงให้เหน็สภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้ และทศันคตดิ้านลบจะแสดงให้เหน็สภาพ

ความไมพ่งึพอใจ 
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  สรปุไดว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีเ่ป็นนามธรรมทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของแต่ละ

บุคคลที่มต่ีอเรื่องใด เรื่องหน่ึง ซึ่งความพงึพอใจเป็นความรู้สกึที่แสดงออกในทางที่ดต่ีอสิง่ใดสิง่

หน่ึงๆ จะเกดิไดก้ต่็อเมื่อมสีิง่มากระตุ้น ในการดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน ความพงึพอใจเป็น

สิง่สําคญัที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนตัง้ใจเรยีนและทํางานที่ได้รบัมอบหมายให้ประสบผลสําเรจ็ โดย

วธิกีารวดัความพงึพอใจสามารถทําไดห้ลายวธิ ีเช่น การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต 

ดงันัน้ถา้ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจได ้จะทําใหผู้เ้รยีนยากจะเรยีน

และตัง้ใจทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืการปฏบิตัใิหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ซึง่สามารถส่งผลทีด่ต่ีอ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนได ้

 4.2 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

  นรษิา นราศร ี(สมพงศ ์เกษมสนิ 2518: 298; อ้างองิจาก นรษิา นราศร ี2544: 28) ได้

กล่าวว่า บุคคลจะเกดิความพงึพอใจจะต้องมแีรงจงูใจ ซึ่งแรงจูงใจเป็นการชกัจูงให้เกดิการปฏบิตัิ

ตาม โดยมมีลูเหตุของความต้องการ 2 อย่างคอื ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทาง

จติใจ 

  แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2519: 26) ใหแ้นวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจว่า พงึพอใจเป็น

ท่าททีัว่ๆ ไปที่เป็นผลมาจากท่าที่ที่มต่ีอสิง่ต่างๆ 3 ประการ คอื ปจัจยัเกี่ยวกบักจิกรรม ปจัจยัที่

เกีย่วกบับุคคล และลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม 

  วชิยั เหลอืงธรรมชาต ิ(2531: 15) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจไวว้่า ความพงึ

พอใจมสี่วนเกี่ยวข้องกบัความต้องการของมนุษย์ คอื ความพงึพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความ

ต้องการของมนุษย์ได้รบัการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ที่ใดย่อมมคีวามต้องการขัน้พืน้ฐานไม่

ต่างกนั 

  พทิกัษ์ ตรษุทมิ (2538: 24) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจว่า เป็นปฏกิริยิาดา้น

ความรู้สึกต่อสิ่งที่มากระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์ สุดท้ายของการบวนการ

ประเมนินัน้จะบ่งบอกทศิทางของผลการประเมนิว่าเป็นไปในลกัษณะทศิทางบวกหรอืลบ หรอืไม่มี

ปฏกิริยิา ต่อสิง่เรา้หรอืสิง่ทีม่ากระตุน้  

  จากแนวคดิความพงึพ่อใจทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าส่วนใหญ่จะมแีนวคดิไปทาง

เดยีววนั ซึ่งสรุปได้ว่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึในตวัของบุคคลแต่ละคนที่มต่ีอสิง่ต่างๆ ที่มา

กระตุน้หรอืสิง่ทีอ่ยูร่อบขา้ง ซึง่ความรูส้กึพอใจเป็นความรูส้กึทีด่(ีทางบวก) บุคคลแต่ละคนกม็คีวาม

พงึพอใจมากหรอืน้อยแตกต่างกนัออกไป ความพอใจจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อเรามคีวามสนใจในสิง่ๆ นัน้ 

หรอืสิง่นัน้มาทาํใหเ้รารูส้กึพอใจ 

 4.3 การวดัความพึงพอใจ 

 มนีกัวชิาการไดใ้หท้รรศนะเกีย่วกบัการวดัความพงึพอใจ พอสรปุไดด้งัน้ี 

  บุญเรอืง ขจรศลิป์ (2539: 25) ได้ใหท้รรศนะเกี่ยวกบัการวดัความพงึพอใจว่าเป็น

ทศันคตหิรอืเจตคตทิี่เป็นนามธรรม ซึ่งมกีารแสดงออกทีซ่บัซ้อน จงึเป็นการยากทีจ่ะสามารถวดั
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ทศันคตไิดโ้ดยตรง แต่เราสามารถทีจ่ะวดัทศันคตไิดโ้ดยอ้อม โดยวดัความคดิเหน็ของบุคคลเหล่านัน้

แทน ดงันัน้การวดัความพงึพอใจกม็ขีอบเขตที่จาํกดัดว้ย การวดัอาจมคีวามคลาดเคลื่อนขึน้ถ้าบุคคล

เหล่านัน้แสดงความคดิเหน็ไม่ตรงกบัความรูส้กึที่จรงิ ซึง่ความคลาดเคลื่อนเหล่าน้ีย่อมเกดิขึน้ไดเ้ป็น

ธรรมดาของการวดัโดยทัว่ๆ ไป 

  ภณดิา ชยัปญัญา (2541: 11) ไดก้ล่าวไวว้่า การวดัความพงึพอใจสามารถทําไดห้ลาย

วธิดีงัต่อไปน้ี 

   1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคดิเหน็

ซึง่สามารถกระทําไดใ้นลกัษณะกําหนดคําตอบใหเ้ลอืกหรอืตอบคําถามอสิระ คําถามดงักล่าวอาจ

ถามความพอใจในดา้นต่าง ๆ 

   2. การสมัภาษณ์ เป็นวธิกีารวดัความพงึพอใจทางตรง ซึง่ต้องอาศยัเทคนิคและ

วธิกีารทีด่จีะไดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 

   3. การสงัเกต เป็นวธิวีดัความพงึพอใจ โดยการสงัเกตพฤตกิรรมของบุคคล

เป้าหมาย การแสดงออก ไมว่่าจะเป็นการพดูจา กรยิา ท่าทาง วธิน้ีีต้องอาศยัการกระทําอย่างจรงิจงั 

และสงัเกตอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน 

   สรุปไดว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีเ่ป็นนามธรรมกจ็รงิแต่สามารถวดัความ

พงึพอใจไดว้่ามคีวามพงึพอใจมากหรอืน้อย ซึง่การวดัความพงึพอใจสามารถวดัไดห้ลายวธิ ีโดยการ

วดัความพงึพอใจเป็นสิง่ทีส่าํคญัต่อการเรยีนการสอนเน่ืองจากความพงึพอใจบ่งบอกความสนใจของ

ผู้เรยีนที่มต่ีอกจิกรรมหรอืสื่อการสอนที่ใช้ในการเรยีนการสอน ซึ่งผูส้อนต้องเลอืกวธิทีี่เหมาะสม 

เพื่อทีจ่ะไดผ้ลลพัธข์องความพงึพอใจทีด่ ีและการวดัความพงึพอใจสง่ผลต่อการพฒันาศกัยภาพของ

ผูส้อนต่อการจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนดว้ยเหมอืนกนั 

 

5. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 5.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือเสมือนจริง 

  หทยัชนก ผลาวรรณ์ (2547) ไดท้ําการศกึษาเพื่อวเิคราะหแ์ละอธบิายลกัษณะองคป์ระกอบ

ทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนเสมอืนจรงิ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี

ประกอบด้วย ผู้สอนและผู้ดูแลระบบห้องเรยีนเสมอืนจรงิของมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 639 คน ผลการวจิยัสามารถสรุปได้ว่า องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนการสอนใน

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 1. สภาพทัว่ไปของสถานศกึษาและความรูค้วามสามารถของ

บุคลากร 2. การจดัการรายวชิา 3. ระบบการวดัผลและประเมนิผล 4. ระบบการตดิต่อสื่อสาร 5. โปรแกรม

ประยกุต ์6. รปูแบบของสื่อ และ 7. การบรหิารจดัการของผูใ้ช ้    

  ศุภางค ์ไทยสมบูรณ์สุข (2547) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืแบบร่วมกลุ่ม

เรื่องการบริหารโครงการในห้องเรียนเสมอืนจริงสําหรบันิสิตระดับปริญญาตร ีคณะครุศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรปูแบบการเรยีนแบบรว่มมอืแบบรว่มกลุ่มเรื่องการบรหิารโครงการใน



32 

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี ขัน้ก่อนการเรยีนในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ขัน้ระหว่าง

การเรยีนในห้องเรยีนเสมอืนจรงิ ขัน้ตดิตามผลหลงัการเรยีนในห้องเรยีนเสมอืนจรงิผลการวจิยัพบว่า 

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบร่วมกลุ่มเรื่องการบริหารโครงการในห้องเรียนเสมือนจริงที่ได้

พฒันาขึน้ทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกี่ยวกบัรปูแบบการเรยีนทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  

  พจนนัท ์สุรริกัษ์ (2548) ได้พฒันาสื่อการเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ วิชายางธรรมชาติใน

รปูแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ผลการวจิยั พบว่า สื่อการเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 

83/85 สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่ําหนดไว ้เมื่อทําการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและ

หลงัเรยีน พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.01 โดยค่าเฉลีย่ของแบบทดสอบ

หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน แสดงให้เหน็ว่า สื่อการเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์วชิายางธรรมชาตใินรูปแบบ

ห้องเรียนเสมือนจริงที่พฒันาขึ้นสามารถช่วยให้นักศึกษามผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น และ

นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อสื่อการเรยีนอยูใ่นระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 

  สุปรยีา ศิรพิฒันกุลขจร (2548) ได้พฒันารูปแบบห้องเรยีนเสมอืนจรงิแบบจําลอง

สถานการณ์ร่วมกบัการฝึกปฏบิตั ิเรื่อง การผลติรายการโทรทศัน์ กลุ่มตวัอย่างคอืนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตรคีณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรทีี่

ลงทะเบยีนเรยีนวชิาการผลติรายการโทรทศัน์ภาคการศึกษาที่ 1/2547 ได้มาโดยการสุ่มตวัอย่าง

อย่างง่าย จํานวน 44 คน ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มที่เรยีนห้องเรยีน

เสมอืนจรงิแบบจาํลองสถานการณ์รว่มกบัการฝึกปฏบิตักิบัการเรยีนแบบบรรยายประกอบการสาธติ

ร่วมกบัการฝึกปฏบิตัมิคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ .05 และนักศกึษามเีจตคตทิี่ดี

ต่อการเรยีนดว้ยชุดบทเรยีนทีส่รา้งขึน้ 

  สุรพล บุญลอื (2550) ไดพ้ฒันารปูแบบการสอนโดยใชห้อ้งเรยีนเสมอืนจรงิแบบใช้

ปญัหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองไดแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ชัน้ปีที ่3 คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ธนบุรี

ทีก่ําลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2548 จาํนวน 6 หอ้งเรยีน 220 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มละ 110 คน ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาที่เรยีนจากห้องเรยีน

เสมอืนจรงิแบบใช้ปญัหาเป็นหลกัมผีลการเรยีนสูงกว่านักศึกษาที่เรยีนจากหอ้งเรยีนปกติโดยใช้

ปญัหาเป็นหลกัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 นักศกึษาทีเ่รยีนผ่านหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปญัหาเป็นหลักใน

ระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

  วริงรอง วงษ์วฒันะ (2551) ไดท้ําการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ในการศกึษานอกสถานที่แบบการใช้ความเป็นจรงิเสมอืนกบัแบบการใช้ความ

เป็นจรงิเสมอืนและการเรยีนเป็นคู่ กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนทีก่ําลงัศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่ 6 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายประถม) โดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง และเลอืกมา

เป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 2 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวน 30 คน กําหนดใหเ้ป็นกลุ่มทดลองที ่1 
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ศกึษาดว้ยบทเรยีนการศกึษานอกสถานทีด่ว้ยการใชค้วามเป็นจรงิเสมอืน และหอ้งเรยีนที ่2 จาํนวน 

30 คน กําหนดใหเ้ป็นกลุ่มทดลองที ่2 ศกึษาดว้ยบทเรยีนการศกึษานอกสถานทีด่ว้ยการใชค้วามเป็น

จรงิเสมอืนและการเรยีนเป็นคู่ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ บทเรยีนการศกึษานอกสถานทีด่้วย

การใชค้วามเป็นจรงิเสมอืน ผลการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม สูง

กว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรยีนของ

กลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนการศกึษานอกสถานทีด่ว้ยการใชค้วามเป็นจรงิเสมอืนและการเรยีน

เป็นคู่สงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนการศกึษานอกสถานทีด่ว้ยการใชค้วามเป็นจรงิเสมอืน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ศนัสนีย ์สงัสรรคอ์นนัต ์(2551) ไดท้ําการพฒันาแบบจาํลองหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ

เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิชาฟิสิกส์ สําหรับนักศึกษาด้าน

วทิยาศาสตร ์โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัไดแ้ก่ นักศกึษาปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่ 1 ปีการศกึษา 2550 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จาํนวน 60 คน ทีล่งเรยีนวชิาปฏบิตักิาร

ฟิสกิส ์ในภาคเรยีนที ่1 ผลการวจิยัสรปุว่า ประสทิธภิาพของหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิเพื่อการเรยีน

การสอนผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตในวชิาฟิสกิส์ สําหรบันักศึกษาด้านวทิยาศาสตร์เท่ากบั 

79.66/77.85 และนักศกึษามคีวามพึง่พอใจต่อหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิเพื่อการเรยีนการสอนผ่าน

ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตในวชิาฟิสกิสอ์ยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจเท่ากบั 3.78 

  ชยัวฒัน์ เชือ้มัง่; และวลัลภ คงนะ (2552) ไดท้ําการพฒันาสื่อการสอนหอ้งปฏบิตักิารเคมี

เสมอืนใชใ้นระบบ e-learning เป็นการจาํลองหอ้งปฏบิตักิารเคมใีนคอมพวิเตอรห์รอืผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต

ไปยงัผูเ้รยีน ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Virtual Chemistry Laboratory สรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเคม ี ซึง่

คล้ายกบัการปฏบิตัิการทดลองในห้องปฏบิตัิการเคมจีรงิ ผู้วจิยัได้ใช้สื่อการสอนห้องปฏิบตัิการเคมี

เสมอืนและใช้โปรแกรม Moodle ช่วยในการจดัการระบบเป็น e-learning เมื่อนําไปใช้กบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จาํนวน 48 คน ในเรื่องปรมิาณสมัพนัธ ์ปฏกิริยิาเคม ีและ

กรด-เบส ผลการวจิยัพบว่า 1) สื่อการสอนที่สรา้งขึน้มคี่า E1 และ E2 เท่ากบั 83.48 และ 87.56 

ตามลําดบั ซึง่สูงกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้ 2) นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 85.80 

จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยสถติทิดสอบค่า t-test แบบ dependent อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 3) นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อสื่อการสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ในระดบั

มาก 

  อรรถศาสตร ์ เวยีงสงค ์(2553) ไดพ้ฒันาสื่อความเป็นจรงิเสมอืนเพื่อการประชาสมัพนัธ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 1. เพื่อศกึษารปูแบบของสื่อความเป็นจรงิเสมอืนทีเ่หมาะสมกบัการประชาสมัพนัธ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2. เพื่อพฒันาสื่อความเป็นจรงิเสมอืนในการประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนิสติทีม่ต่ีอสื่อความเป็นจรงิเสมอืนเพื่อการประชาสมัพนัธ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่ายจากนิสติทีเ่รยีนใน

รายวชิาสารสนเทศพืน้ฐาน จาํนวน 205 คน ผลการวจิยัพบว่า ไดร้ปูแบบสําหรบัการพฒันาสื่อความเป็น

จรงิเสมอืนที่เหมาะสมกบัการประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้สื่อความเป็นจรงิเสมอืนที่
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พฒันาขึน้ตามรปูแบบทีไ่ดจ้ากการศกึษา และนิสติมคีวามพงึพอใจต่อการใชส้ื่อความเป็นจรงิเสมอืนโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

   ฮลิตซ ์(Hiltz. 1997) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลกระทบต่อโครงสรา้งของระบบการเรยีนการ

สอนในระดบัอุดมศกึษาของมหาวทิยาลยัเสมอืนทีใ่ชร้ะบบ Virtual Classroom ศกึษาโดยใชแ้บบสอบถาม

ก่อนและหลงัการเรยีน การสงัเกตกจิกรรมการเรยีนออนไลน์ของนักศกึษา การสมัภาษณ์นักศกึษา

กลุ่มตวัอย่าง การเปรยีบเทยีบผลการสอบและการใช้มาตรวดัประสทิธภิาพอื่นๆ และรายงานจาก

อาจารยผ์ูส้อน จากผลการวจิยัพบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชัน้ทีเ่รยีนแบบปกต ิจะเหน็ว่าการเรยีนการ

สอนโดยใช้ระบบห้องเรยีนเสมอืนจรงินักศกึษาส่วนใหญ่จะได้คะแนนสูงกว่าในด้านต่อไปน้ี เช่น 

เน้ือหามคีวามน่าสนใจ มกีารกระตุ้นใหม้สี่วนร่วมในการเรยีนมากขึน้ สามารถตดิต่อกบัอาจารยไ์ดด้ ี

มคีวามสะดวกต่อการเรยีน มผีลการเรยีนรูม้ากขึน้ มคีวามพอใจในระบบการเรยีนการสอนแบบน้ี 

และเป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บัการศกึษา ส่วนผลกระทบต่างๆ ทีม่ต่ีอคณาจารยห์ลงัจากทีไ่ดร้วบรวม

ขอ้คดิเหน็ที่ได้จากการสนทนากระดานสนทนาอเิลก็ทรอนิกส์ มคีวามเหน็ว่า การเรยีนการสอนใน

ระบบน้ีทาํใหเ้กดิภาระงานสอนมากขึน้กว่าการเรยีนปกตใินชัน้เรยีน 

  แมทเดยีส และคณะ (Mattheos; et al. 2001) ไดท้ําการศกึษาการเรยีนการสอนทางไกล

แบบใชป้ญัหาเป็นหลกัในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิระดบัอุดมศกึษา วชิาโครงสรา้งและลกัษณะของฟนั โดย

ไดท้ําการทดลองเรยีนโดยใชห้อ้งเรยีนเสมอืนจรงิ โดยใหน้ักศกึษาจาํนวน 28 คน จาก 12 ประเทศใน

ทวปียุโรปไดเ้รยีนร่วมกนั ซึง่ไดม้กีารเลอืกนักศกึษาทีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอร ์ และสามารถทีจ่ะใชใ้น

การตดิต่อสื่อสารได ้ โดยใชข้ ัน้ตอนในการใหป้ญัหา 6 ขัน้ตอน เริม่จาก 1) การใหนิ้ยามปญัหา 2) ตัง้

สมมตุฐิาน 3) ตัง้เป้าหมายในการเรยีนรู ้4) หาขอ้มลูทีถู่กต้องเพิม่จากภายนอกกลุ่ม 5) สงัเคราะหข์อ้มลู

ใหม่ทีไ่ด ้6) ทดสอบสมมุตฐิานการศกึษา จากการวจิยัพบว่าเกดิการเรยีนรูสู้งขึน้และผลงานทีนํ่าเสนอ

อยูใ่นระดบัดมีาก 

  แฟน และคณะ (Fan; et al. 2006) ได้ศกึษาการเรยีนการสอนดว้ยหอ้งปฏบิตักิารเสมอืน

จรงิผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ใช้งานบนระบบเครอืข่ายไรส้าย สรุปผลได้ว่า จากการที่ไดนํ้าไป

ทดลองใช้ในแต่ละห้องปฏิบตัิการในมหาวิทยาลยัจลีิน พบว่า การเรยีนการสอนด้วยห้องปฏิบตัิการ

เสมอืนจรงิผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตนัน้ประสบความสําเรจ็ และมปีระสทิธภิาพทีสู่ง 

  เฮอก้า และดเีนฟสกี ้(Herga; & Dinevski. 2012) ไดศ้กึษาผลการเรยีนรูข้องนักเรยีน

โดยใชห้้องปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ ในวชิาเคม ีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนเกรด 7 จํานวน 38 คน      

ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง โดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลอง (Experimental 

Group - EG) และกลุ่มควบคุม (Control Group - CG) โดยกลุ่มทดลองจะไดร้บัการเรยีนการสอน

โดยใชห้อ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิดว้ยโปรแกรม Crocodile Clips Chemistry ส่วนกลุ่มควบคุมจะ

ได้รบัการเรยีนการสอนแบบปกต ิสรุปได้ว่า จากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจาก

คะแนนรวมก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลปรากฏว่าผลการเรยีนก่อนเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในระดบัความรูน้ักเรยีนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมคีวามรูไ้ม่แตกต่างกนั ในระดบัความเขา้ใจนักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามเข้าใจสูงกว่า
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นกัเรยีนกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิและในระดบัการนําไประยุกต์ใชน้ักเรยีนกลุ่มทดลอง

มกีารนําไปประยกุตใ์ชส้งูกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

  จากงานวจิยัข้างต้นสรุปได้ว่า การเรยีนการสอนโดยใช้สื่อเสมอืนจรงิ ไม่ว่าจะเป็น 

ห้องเรยีนเสมอืนจรงิ ห้องปฏบิตัิการเสมอืนจรงิ มหาวทิยาลยัเสมอืน โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่า

ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนรูห้รอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ ผูเ้รยีนรูจ้กัทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มทีกัษะ

กระบวนการคดิทีด่มีากขึน้ ผูเ้รยีนมคีวามสนใจทีอ่ยากจะเรยีน ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อสื่อเสมอืน

จรงิ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนมากขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าสื่อเสมอืนจรงิมปีระสทิธภิาพในการนํามาใช้

ในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนการสอน และทางการศึกษาด้านอื่นๆ เพื่อพฒันาผลการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง    

 ประชากร 

  การวจิยัครัง้น้ีประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 29  

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  1. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชห้าประสทิธภิาพบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ 

จาํนวน 30 คน  

  2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ ไดแ้ก่ นักเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 

ซึง่มนีกัเรยีน 40 คน                    

  โดยได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง ซึ่งผูว้จิยัเจาะจงเลอืกห้องเรยีนที่สะดวกในการ

เกบ็ขอ้มลู และผู้เรยีนมเีวลาเหมาะสมกบัสถานที่ในการจดัการเรยีนรู ้อกีทัง้พจิารณาหอ้งเรยีนจาก

คะแนนการสอบเขา้ จากเกณฑก์ารสอบเขา้ของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนจดัหอ้งไว้แล้ว เพื่อใหเ้หมาะสม

กบัเครือ่งมอืทีนํ่าไปทดลอง 

  

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 

  1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่องสารละลายกรดและเบส สาระที่ 3 สาร

และสมบตัขิองสาร วชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

  2. ใบกิจกรรม เรื่องสารละลายกรดและเบส ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรยีนรู ้

ข ัน้ตอนการทดลอง ตารางบนัทกึผลการทดลอง คาํถามทา้ยการทดลอง และสรปุผลการทดลอง 
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   3. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส คอื การจาํลองการ

ทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอร ์ในลกัษณะของโปรแกรม

การทดลอง โดยนกัเรยีนจะทาํการทดลองผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร ์นักเรยีนจะต้องควบคุมการทําการ

ทดลองดว้ยตนเองโดยการนําเมาสไ์ปคลกิ เครื่องมอื สารเคม ีและอุปกรณ์ต่างๆ ทีป่รากฏบนหน้า

จอคอมพวิเตอร ์ตามขัน้ตอนในใบกจิกรรม นอกจากน้ียงัสามารถทราบผลการปฏบิตักิารไดท้นัท ี

   4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องสารละลายกรดและเบส ก่อนเรยีน

และหลงัเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ จาํนวน 30 ขอ้ เป็นแบบเลอืกตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตวัเลอืก 

  5. แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ทีส่รา้งขึน้ จาํนวน 15 ขอ้ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าตามแบบของลเิคริท์ 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 1 

  การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งสารละลายกรดและเบส มขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

วเิคราะหส์าระการเรยีนรู ้

สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

ตรวจสอบโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

ปรบัปรงุแกไ้ข 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์ 

ศกึษาหลกัสตูร 

ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้

ศกึษาหลกัการและวธิกีารเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้
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 การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งสารละลายกรดและเบส มรีายละเอยีดดงัน้ี  

  1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 คู่มอืการจดัการ

เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

  2. ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ตวัชี้วดัสาระการ

เรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั สําหรบัเน้ือหาเรื่องสารละลายกรดและเบส สาระที่ 3 สารและ

สมบตัขิองสาร วชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

  3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้

หลกัการวดัและประเมนิผล เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

  4. วเิคราะห์สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์เรื่องสารละลายกรดและเบส เพื่อกําหนด

จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้

  5. จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ทีก่ําหนดไว ้ซึง่แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย  

   5.1 มาตรฐานการเรยีนรู ้

   5.2 ตวัชีว้ดั 

   5.3 สาระสาํคญั  

   5.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   5.5 สาระการเรยีนรู ้

   5.6 กจิกรรมการเรยีนการสอน มขี ัน้ตอนดงัน้ี  

    5.6.1 ขัน้นํา 

    5.6.2 ขัน้สอน 

    5.6.3 ขัน้สรปุ  

   5.7 สื่อการเรยีนรู ้

   5.8 ประเมนิผล 

  6. นําแผนการจดัการเรยีนรู้ที่สร้างเสรจ็แล้ว ไปให้ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ์

ตรวจสอบพจิารณาความถูกต้องขัน้ต้น จากนัน้นําแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการ

สอนวชิาวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาขอ้คําถามแลว้ลงความเหน็เป็นรายขอ้ว่า ขอ้คําถาม

นัน้ๆ สามารถใชว้ดัตวัแปรทีจ่ะศกึษาไดห้รอืไม่ และตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาว่าสามารถ

วดัไดถู้กต้องตรงประเดน็และครบถ้วนครอบคลุมเน้ือหาสาระของสิง่ทีต่ ัง้การจะวดั ซึ่งมคี่าที่เป็นไป

ได ้3 ค่า คอื +1, 0, -1 โดยการใหค้ะแนนแต่ละค่ามเีงือ่นไข ดงัน้ี 

   +1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

    0  หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

   -1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้
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  หลงัจากนัน้ นําผลทีไ่ด้จากการประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหา

ดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Congruence: IOC) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 117) โดยพจิารณาค่า 

IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าทุกขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 

1 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ข 

  7. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการ

วจิยัต่อไป 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 2  

  การสรา้งใบกจิกรรม มขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสรา้งใบกจิกรรม 

 

 การสรา้งใบกจิกรรม มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  1. ศกึษารายละเอยีดจากตวัชี้วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

  2. วเิคราะหเ์น้ือหา และกําหนดเน้ือหาทีเ่หมาะสม โดยทําการศกึษารายละเอยีดของ

เน้ือหา เรื่องสารละลายกรดและเบส ซึง่เน้ือหาโดยส่วนใหญ่ได้จากการศกึษาจากหนังสอืเรยีนวชิา

สรา้งใบกจิกรรม 

ศกึษารายละเอยีดจากตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้

 

ศกึษาวเิคราะหแ์ละกําหนดเน้ือหาทีเ่หมาะสม 

 

กําหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 

ตรวจสอบโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ปรบัปรงุแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ใบกจิกรรมทีพ่รอ้มนําไปใช ้
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วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 

  3. กําหนดจุดประสงการเรยีนรู ้ในแต่ละเรื่องของการทดลอง โดยศกึษารายละเอยีด

จากตวัชี้วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และศกึษาจากหนังสอื

เรยีนวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551 

  4. ทําการสร้างใบกิจกรรมในแต่ละตอนของการทดลอง เรื่องสารละลายกรด-เบส 

จากเน้ือหาทีก่ําหนดไว ้ซึง่ใบกจิกรรม ประกอบดว้ย หวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

   -  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   -  ขัน้ตอนการทดลอง 

   -  ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

   -  คาํถามทา้ยการทดลอง  

   -  สรปุผลการทดลอง 

  5. นําใบกิจกรรมที่สร้างเสรจ็แล้ว ไปให้ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ์ตรวจสอบ

พจิารณาความถูกต้องขัน้ต้น จากนัน้นําใบกจิกรรมไปให้ผูเ้ชีย่วชาญทางการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์

จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาขอ้คําถามแลว้ลงความเหน็เป็นรายขอ้ว่า ขอ้คําถามนัน้ๆ สามารถใชว้ดัตวั

แปรที่จะศึกษาได้หรอืไม่ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาว่าสามารถวดัได้ถูกต้องตรง

ประเดน็และครบถ้วนครอบคลุมเน้ือหาสาระของสิง่ทีต่ ัง้การจะวดั ซึง่มคี่าทีเ่ป็นไปได ้3 ค่า คอื +1, 

0, -1 โดยการใหค้ะแนนแต่ละค่ามเีงือ่นไข ดงัน้ี 

   +1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

    0  หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

   -1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

  หลงัจากนัน้ นําผลทีไ่ด้จากการประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหา

ดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Congruence: IOC) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 117) โดยพจิารณาค่า 

IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าทุกขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 

1 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ข 

 6. นําใบกจิกรรมที่ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญนําไปใช้ในการ

วจิยัต่อไป 
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 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 3  

  การสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มขีัน้ตอนการ

สรา้งดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

ตรวจสอบโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ปรบัปรงุแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ครัง้ที1่ ทดสอบหาขอ้บกพร่องของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

ครัง้ที ่2 หาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

ครัง้ที ่3 หาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

กําหนดจดุมุง่หมาย 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ศกึษารายละเอยีด หลกัการ และวธิกีารเกีย่วกบัโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) 

วางแผนและดําเนินการสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

วเิคราะหเ์น้ือหาสาระการเรยีนรู ้

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ทีส่ามารถนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
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 การสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1. กําหนดจดุมุง่หมายในการพฒันาบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส 

  2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

  3. ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื สาระการ

เรยีนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาระที่ 3 สารและสมบตัิของสาร ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1

วเิคราะห์เน้ือหา และกําหนดเน้ือหาทีเ่หมาะสม โดยศกึษารายละเอยีดเน้ือหาบทปฏบิตักิารเรื่อง

สารละลายกรดและเบส เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเน้ือหาโดยส่วนใหญ่ได้จากการศึกษาจาก

หนงัสอืเรยีนวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ตามหลกัสูตรการแกนกลางศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึง่มขีอบเขตเน้ือหา ดงัน้ี 

   -  สมบตัขิองสารละลายกรดและสารละลายเบสเบส 

   -  การตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลาย 

   -  pH ของสารละลายกรดและเบส 

  4.  ศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัการและวธิกีารสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน

จรงิ จากเอกสารต่างๆ และคู่มอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) (บรษิทั เอ

เชีย่น ไอ.ท.ีจาํกดั ม.ป.ป.: 1-63) ศกึษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม และวธิกีารใชโ้ปรแกรม 

เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

  5. วางแผนและดาํเนินการสรา้งบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส ใหม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เรื่องสารละลายกรด

และเบส ทีก่ําหนดไว ้โดยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ทีผู่้วจิยัสรา้งขึน้ในงานวจิยัน้ีม ี3 ส่วน

ใหญ่ๆ คอื  

   ส่วนที ่ 1 แถบอุปกรณ์และสารเคม ีเป็นแถบที่ผู้ว ิจยัได้จดัเตรยีมอุปกรณ์และ

สารเคมทีี่จําเป็นต้องใช้ในการทําการทดลองเพื่อให้สอดคล้องกบัเน้ือหาในเรื่องนัน้ๆ และ เพื่อให้

นักเรยีนสามารถใช้อุปกรณ์และสารเคมไีด้อย่างสะดวก โดยแถบอุปกรณ์และสารเคมทีี่ผู้ว ิจยัได้

จดัเตรยีมนัน้ไดม้าจากส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์และสารเคมทีีม่ใีนโปรแกรมเพื่อใชใ้นการสรา้งแบบจาํลอง 

   ส่วนที ่ 2 พื้นที่การทํางานหรือพื้นที่ทําการทดลอง เป็นพื้นที่ที่ให้นักเรียน

สามารถทําการทดลอง พืน้ทีก่ารทํางานน้ีจะสามารถนําอุปกรณ์มาวางเพื่อสรา้งแบบจําลองได้ โดย

นักเรยีนสามารถนําอุปกรณ์และสารเคมทีีต่้องการทดลองมาทําการทดลองยงัพืน้ทีน้ี่ไดโ้ดยการลาก

จากแถบอุปกรณ์และสารเคมทีี่ได้จดัเตรยีมไว้ให้มายงัพื้นที่น้ี ซึ่งพื้นที่น้ีจะมกีารเกิดปฏกิริยิาของ

สารเคมหีรอืมกีารเกดิการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ระหว่างการทาํการทดลอง 

   ส่วนที ่ 3 พื้นที่ในการนําเสนอ เป็นส่วนที่ไว้นําเสนอสิ่งต่างๆที่ผู้ว ิจยัต้องการ

สรา้งใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาเรือ่งนัน้ๆ เช่น ขอ้ความ คาํอธบิาย เป็นตน้ 
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   บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส เป็นการจาํลองการ

ทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอร ์ในลกัษณะของโปรแกรม

การทดลอง โดยนักเรยีนจะทําการทดลองผ่านโปรแกรมที่ผูว้จิยัได้สรา้งไว้ นักเรยีนจะต้องควบคุม

การทาํปฏบิตักิารดว้ยตนเองโดยการนําเมาสไ์ปคลกิ เครื่องมอื สารเคม ีและอุปกรณ์ต่างๆ ทีป่รากฏ

บนหน้าจอคอมพวิเตอร ์ตามคาํอธบิายทีม่ใีห ้นอกจากน้ียงัสามารถทราบผลการปฏบิตักิารไดท้นัท ี

  6. นําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบสทีส่รา้งเสรจ็แลว้ ไป

ใหป้ระธานควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบและพจิารณาความถูกตอ้งขัน้ต้น จากนัน้นําบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ไปตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ

ทางการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ จาํนวน 2 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลย ีจาํนวน 1 ท่าน 

พจิารณาขอ้คําถามแล้วลงความเหน็เป็นรายขอ้ว่า ขอ้คําถามนัน้ๆ สามารถใชว้ดัตวัแปรทีจ่ะศกึษาได้

หรอืไม่ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาว่าสามารถวดัได้ถูกต้องตรงประเด็นและครบถ้วน

ครอบคลุมเน้ือหาสาระของสิง่ทีต่ ัง้การจะวดั ซึง่มคี่าทีเ่ป็นไปได ้3 ค่า คอื +1, 0, -1 โดยการใหค้ะแนน

แต่ละค่ามเีงือ่นไข ดงัน้ี 

   +1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

    0  หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

   -1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

  หลงัจากนัน้ นําผลทีไ่ด้จากการประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหา

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 117) โดยพจิารณา

ค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าทุกขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง

เท่ากบั 1 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ข 

  7. นําบทปฏิบตัิการทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่ผ่านการ

ตรวจสอบและประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 3 คน 

โดยกําหนดใหน้ักเรยีน 1 คน ต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ซึง่ในระหว่างการทดลองผูว้จิยัจะสงัเกต

พฤตกิรรมในระหว่างเรยีน ซกัถามปญัหา และสอบถามนักเรยีนแล้วจดบนัทกึปญัหาและขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ที่นักเรยีนไม่เขา้ใจ เพื่อที่จะนําปญัหาและขอ้บกพร่องที่พบมาปรบัปรุงและแก้ไขเพื่อให้ได ้  

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่มคีุณภาพมากขึ้น ซึ่งผู้วจิยัได้พบ

ปญัหาและขอ้บกพรอ่งต่างๆ ทีนํ่าไปปรบัปรงุแกไ้ขดงัน้ี 

   1. สขีองตวัอกัษรและพืน้หลงัของตวัอกัษรบางจดุไมช่ดัเจน 

   2. ขนาดของตวัอกัษรบ่างจดุยงัไมเ่หมาะสม 

   3. การวางภาพใหอ้ยูใ่นกรอบของจอคอมพวิเตอร ์
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 ผูว้จิยัไดนํ้ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว ดงัน้ี 

1. แกไ้ขสตีวัอกัษรและพืน้หลงัของตวัอกัษรใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้หน็ชดัเจนขึน้ 

2. แกไ้ขโดยการปรบัขนาดของตวัอกัษรโดยเพิม่ขนาดตวัอกัษรทีม่ขีนาดเลก็และลด

ขนาดตวัอกัษรทีม่ขีนาดใหญ่ใหดู้เหมาะสม 

3. แกไ้ขการจดัวางภาพใหอ้ยูใ่นกรอบของจอคอมพวิเตอร ์

 หลงัจากปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว จงึนําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ไปใชท้ดลองในขัน้ถดัไป 

  8. นําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใน

ครัง้ที่ 1 ไปทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 9 คน โดยให้นักเรยีน 1 คน ต่อ

คอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนหลงัจากเรยีนจบเน้ือหาในแต่ละตอน 

และเมือ่เรยีนจบทุกตอนแลว้ ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน จากนัน้นําผลคะแนนที่

ไดจ้ากการทาํใบกจิกรรมระหว่างเรยีนและจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนไปวเิคราะหห์าแนวโน้ม

ประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส โดยนําผลรวมของคะแนน

กจิกรรมระหว่างเรยีนของผูเ้รยีนทุกคนและผลรวมของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรยีนของผูเ้รยีน

ทุกคนมาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ โดยใชส้ตูร E1 / E2 พรอ้มกนัน้ีผูว้จิยัไดส้งัเกตและเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัปญัหาและขอ้บกพรอ่งต่างๆ เพื่อนํามาปรบัปรงุและแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ จากการ

วเิคราะห์หาแนวโน้มประสทิธภิาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนของ

นักเรยีนเท่ากบั 24.5 และค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีนได้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

เท่ากบั 24.22 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส  

มคี่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการทาํใบกจิกรรมระหว่างเรยีนเท่ากบั 81.66 และมคี่ารอ้ยละของคะแนน

เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลงัการเรยีนเท่ากบั 80.74 แสดงให้เหน็ว่าแนวโน้มประสทิธภิาพของ       

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มปีระสทิธภิาพ 80/80 ตามทีก่ําหนดไว ้    

ดงัแสดงผลในดงัตาราง 5 อกีทัง้ผูว้จิยัได้ตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส โดยเพิม่เตมิขอ้ความใต้ภาพในบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใหช้ดัเจนขึน้ 

จากนัน้จงึนําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ไปใชท้ดลองในขัน้ถดัไป 

 

 ตาราง 5 การวเิคราะหห์าแนวโน้มประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ  

 เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

N  
ใบกจิกรรม แบบทดสอบ ประสทิธภิาพ 

E1/E2 คะแนนเตม็ X  S.D. คะแนนเตม็ X  S.D. 

9 30 24.5 1.21 30 24.22 1.73 81.66/80.74 
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 9. นําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส  ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง

ในครัง้ที ่2 ไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 30 คน โดยใหน้กัเรยีน 1 คน ต่อ

คอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนในขณะทีเ่รยีนเน้ือหาในแต่ละตอน 

และเมื่อเรยีนจบเน้ือหาทุกตอนแล้ว ผู้เรยีนทุกคนจะต้องทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 

จากนัน้นําผลคะแนนที่ได้จากการทําใบกิจกรรมระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงั

เรยีนไปวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส 

โดยนําผลรวมของคะแนนในใบกจิกรรมระหว่างเรยีนของผู้เรยีนทุกคนและผลรวมของคะแนนที่ได้

จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของผูเ้รยีนทุกคนมาวเิคราะห์หาประสทิธภิาพ โดยใชสู้ตร 

E1/E2 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ค  
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 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 2   

  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่องสารละลายกรดและเบส          

มขีัน้ตอนดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ศกึษาหลกัการสรา้งแบบทดสอบ การวดั และการประเมนิผล 

ศกึษาจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

สรา้งตารางวเิคราะหเ์น้ือหาและพฤตกิรรม 

สรา้งแบบทดสอบ จาํนวน 60 ขอ้  

วเิคราะหร์ายขอ้ หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) 

ตรวจใหค้ะแนน 

ตรวจสอบโดย 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ปรบัปรงุแกไ้ข 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

นําไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้ ม.2 ทีเ่คยเรยีนเรือ่งน้ีมาแลว้ จาํนวน 50 คน 

เลอืกแบบทดสอบมาจาํนวน 30 ขอ้ 

หาค่าความเชื่อมัน่ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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 การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องสารละลายและเรื่องสารละลายกรด

และเบส เป็นแบบทดสอบเลอืกตอบ จาํนวน 30 ขอ้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1. ศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั หลกัการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

หลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ พร้อมทัง้รวบรวมเน้ือหาในแต่ละเรื่อง 

วเิคราะหเ์น้ือหาและรายละเอยีดใน เรือ่งสารละลายกรดและเบส ของระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 

  2. ศกึษาจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และเน้ือหา เรื่องสารละลายกรดเบส วชิา

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 

  3. กําหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัเน้ือหาวชิา เรื่องสารละลายกรดและ

เบส ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และสรา้งตารางวเิคราะหเ์น้ือหาและพฤตกิรรมเพื่อสรา้งแบบทดสอบ 

  4. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืก

แบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ ชนิด 4 ตวัเลอืก โดยการใหค้ะแนนดงัน้ี คอื ตอบถูกให ้1 คะแนน

ตอบผดิหรอืไมต่อบหรอืตอบมากกว่า 1 ขอ้ ให ้ 0 คะแนน จาํนวน 60 ขอ้ โดยแบ่งพฤตกิรรมที่

ตอ้งการวดัเป็น 4 ดา้น คอื 1) ดา้นความรู–้ความจาํ 2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นการนําไปใช ้4) ดา้น

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซึ่งสร้างให้มคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหาและผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวงัทีก่ําหนดไว ้จาํนวน 60 ขอ้โดยจาํแนกเป็นดา้นความรู-้ความจาํ จาํนวน 15 ขอ้ ดา้นความ

เขา้ใจ จาํนวน 15 ขอ้ ดา้นการนําไปใช ้จาํนวน 15 ขอ้ และดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ประกอบด้วยทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจําแนกประเภท และทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มูล 

จาํนวน 15 ขอ้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัตารางวเิคราะหจ์ุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมเพื่อใหแ้บบทดสอบมี

ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 

  5. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์

ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องขัน้ต้น จากนัน้นําแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ

ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปตรวจสอบและประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน เชีย่วชาญจะพจิารณา

ขอ้คาํถามแลว้ลงความเหน็เป็นรายขอ้ว่า ขอ้คําถามนัน้ๆ สามารถใชว้ดัตวัแปรทีจ่ะศกึษาไดห้รอืไม ่

และตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาว่าสามารถวดัไดถู้กต้องตรงประเดน็และครบถ้วนครอบคลุม

เน้ือหาสาระของสิง่ทีต่้องการจะวดั ซึง่มคี่าทีเ่ป็นไปได ้3 ค่า คอื +1, 0, -1 โดยการใหค้ะแนนแต่ละ

ค่ามเีงือ่นไข ดงัน้ี 

   +1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

    0  หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

   -1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้คาํถามนัน้สามารถใชว้ดัตวัแปรทีศ่กึษาได ้

  หลงัจากนัน้ นําผลทีไ่ด้จากการประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหา

ดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Congruence: IOC) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 117) โดยพจิารณาค่า 

IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จากการประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญ พบว่า ทุกขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง

เท่ากบั 1 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ข 
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  6. นําแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ

ผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ไปทดลองกบันักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 ทีเ่คยผ่านการเรยีน เรื่องสารละลายกรด

เบสมาแลว้ จาํนวน 50 คน 

  7. นําขอ้มลูทีไ่ดม้าคาํนวณหาคา่ความยากง่าย และค่าอํานาจจาํแนก ของขอ้สอบแต่

ละขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50% (บุญม ีพนัธุไ์ทย. 2554: 152) ซึง่ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจาํแนก

ทีค่าํนวณไดแ้สดงรายละเอยีดในภาคผนวก ค  

  8. ทําการเลอืกแบบทดสอบจาก 60 ขอ้ มาใหเ้หลอื 30 ขอ้ โดยใชว้ธิเีลอืกจากการ

วเิคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกที่ได้ โดยคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าความยากง่าย (p) 

ระหว่าง 0.2 - 0.8 และมคี่าอํานาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป มาเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน  

  9. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจาํนวน 30 ขอ้ มาวเิคราะหห์าค่าความ

เชื่อมัน่ดว้ยสูตร KR-20 ของ คูเดอร-์รชิารด์สนั (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ.์ 2537: 246) พบว่าค่า

ความเชื่อมัน่ทีไ่ด ้เท่ากบั 0.70 

  10. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจาํนวน 30 ขอ้ ทีผ่่านการหาค่าความ

เชื่อมัน่แล้วไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างต่อไป ซึ่งคะแนนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งแสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ค 
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 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง

สารละลายกรดและเบส มขีัน้ตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

  2. ศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ แนวคดิและทฤษฎี

ความพงึพอใจ การวดัความพงึพอใจ โดยลกัษณะของแบบสอบถามความพงึพอใจจะเป็นแบบมาตร

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ 

ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 

สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ จาํนวน 15 ขอ้ 

ตรวจสอบโดย 

ผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ปรบัปรงุแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

นําแบบสอบถามความพงึพอใจไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง

   

หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 

 

นําไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้ ม.1 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
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ส่วนการประมาณค่าตามแบบลเิคริท์ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยทีสุ่ด โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

   5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

   4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

   3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

   2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

   1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  

 กําหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ดงัน้ี (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 103) 

   ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 แสดงถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

   ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 แสดงถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

   ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 แสดงถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

   ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 แสดงถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

   ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 แสดงถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

  3. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจจากเอกสาร ตําราทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 

  4. สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจเพื่อประเมนิความคดิเหน็ และประเมนิความพงึ

พอใจต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส สําหรบัผูเ้รยีน จาํนวน 15 ขอ้ 

ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนที ่ 1 ขอ้มลูส่วนตวัของผูเ้รยีน 

   ตอนที ่ 2 ความคดิเหน็ และความพงึพอใจต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ

เรือ่งสารละลายกรดและเบส เป็นแบบสอบถามแบบประเมนิค่า 

   ตอนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

  5. นําแบบสอบถามความพงึพอใจทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์

ตรวจสอบพจิารณาความถูกต้องขัน้ต้น จากนัน้นําแบบสอบถามความพงึพอใจจาํนวน 15 ขอ้ เสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาขอ้คําถามแลว้ลงความเหน็เป็นรายขอ้ว่า ขอ้คําถามนัน้ๆ สามารถ

ใช้วดัตวัแปรที่จะศกึษาได้หรอืไม่ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาว่าสามารถวดัได้ถูกต้องตรง

ประเดน็และครบถ้วนครอบคลุมเน้ือหาสาระของสิง่ทีต่ ัง้การจะวดั หลงัจากนัน้นําผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมาคํานวณหาดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Congruence: IOC) (พวงรตัน์ 

ทวรีตัน์. 2540: 117) โดยพจิารณาค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าทุก

ขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 0.5 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ข 

  6. นําแบบสอบถามความพงึพอใจทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปทดลอง

ใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน  
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  7. หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามวดัความพงึพอใจต่อบทปฏบิตัิการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส โดยใช้วธิกีารหาสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – coefficient) 

ของครอนบาค (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 290) พบว่าค่าความเชื่อมัน่ทีไ่ด ้เท่ากบั 0.75 

  8. นําแบบสอบถามความพงึพอใจไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1.  กาํหนดแบบแผนการทดลอง 

  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยมแีบบแผนการทดลอง (Experimental Design) 

เป็นแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีว One Group Pretest – Posttest Design (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 

2540: 60-61) ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

   1.1 เตรยีมกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน ทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนเรยีน

ดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส จาํนวน 30 ขอ้  

   1.2 เริม่การจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและ

เบส กบักลุ่มตวัอยา่ง 

   1.3 กลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน จํานวน 30 ขอ้ เพื่อนํา

คะแนนก่อนกบัหลงัเรยีนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิt – test for dependent sample และทําแบบสอบถาม

ความพงึพอใจ 

 

ตาราง 6 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design  

 

กลุ่มตวัอยา่ง การทดสอบ 

ก่อนเรยีน 

การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ

เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

การทดสอบ 

หลงัเรยีน 

E T1 X T2 

  

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

  E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 

  X แทน กาจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ (Treatment) 

  T1 แทน การทดสอบก่อนเรยีน (Pre - test) 

  T2 แทน การทดสอบหลงัเรยีน (Post - test) 
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 2.  วิธีการดาํเนินการทดลอง 

  ผู้วิจยัดําเนินการทดลองด้วยตนเองโดยประสานงานกับโรงเรยีนอํานาจเจรญิ เพื่อขอ

ความร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูและดําเนินการทดลองกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ในภาคเรยีนที ่ 1              

ปีการศกึษา 2556  โดยผูว้จิยัทําการหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส กบันักเรยีนจาํนวน 30 คน จากนัน้นําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส ทีม่ปีระสทิธภิาพแลว้ไปทดลองกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 40 คน ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ใช้

เวลาทัง้หมดจาํนวน 6 คาบ คาบเรยีนละ 50 นาท ีเป็นเวลาทัง้หมด 300 นาท ีเป็นเวลา 3 สปัดาห ์ 

  ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงัต่อไปน้ี 

   - เตรยีมสถานที่และอุปกรณ์ โดยผู้วจิยัจะทําการลงโปรแกรม Yenka Science 

(Chemistry) และบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ในเครื่อง

คอมพวิเตอรข์องหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนอํานาจเจรญิ ไวล้่วงหน้าก่อนการทาํการทดลอง 

   -  เกบ็ขอ้มลูก่อนการทดลอง โดยเกบ็คะแนนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนก่อนเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ขอ้ ภายในเวลา 40 นาท ี 

   - ดําเนินการตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ผู้วจิยัสร้างขึน้ โดยทําการจดัการเรยีนรู้

ดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 1 เรื่องการทดลอง ต่อ 2 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 50 นาท ีซึง่จดัให้

นกัเรยีน 1 คน ต่อเครือ่งคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง 

   - แจกใบกจิกรรมใหก้บันักเรยีน โดยนักเรยีนจะได้รบัใบกจิกรรม 1 ชุดต่อ 1 คน 

โดยจะใหน้กัเรยีนทาํใบกจิกรรมระหว่างเรยีน 

   - ชี้แจงและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ ข ัน้ตอนการทดลอง วิธีการใช้บท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส และใบกจิกรรม ใหแ้ก่นกัเรยีน 

   - ทําการดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง

สารละลายกรดและเบส โดยใหน้กัเรยีนทาํการทดลองดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลาย

กรดและเบส พรอ้มทัง้บนัทกึผลการทดลองลงในใบกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

   - เกบ็ขอ้มลูหลงัการทดลอง เมื่อนักเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ครบทุกการทดลองแล้ว ให้นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทํา

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน จาํนวน 30 ขอ้ ภายในเวลา 40 นาท ี

   - นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนกบัหลงัการ

จดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ไปวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย

สถติ ิt–test for Dependent Sample 

   - ให้นักเรยีนทําแบบสอบถามความพงึพอใจต่อบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี 

  1. การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ใบกิจกรรม บทปฏิบัติการ

ทดลองเสมือนจริง เรื่องสารละลายกรดและเบส แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน และ

แบบสอบถามความพงึพอใจ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruene: IOC) โดย

คาํนวณจากสตูร ต่อไปน้ี (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 117)  

 

N
R

IOC ∑=  

 

   เมือ่  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจดุประสงค ์

     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ 

     N   แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

  2. สถติพิื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมนิผลของ บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่อง

สารละลายกรดและเบส แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ

โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 

   1.1 ค่าเฉลีย่เลขคณิต โดยคํานวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 73) 

n
x

X ∑=  

 

     เมือ่  X    แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

       ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       n    แทน จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

1.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยคาํนวณจากสตูร (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 275) 

 

1
)(

.
2

−

−
= ∑

n
xx

DS  

 

     เมือ่  DS.   แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

        x    แทน ขอ้มลูแต่ละจาํนวน 

          x    แทน ค่าเฉลีย่ 

         n    แทน จาํนวนขอ้มลู หรอืนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

 



54 

  3. การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรด

และเบส สามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร E1/E2 ดงัต่อไปน้ี (มนตร ีแยม้กสกิร. 2550: 12) 

 

1001 ×=

∑

A
N

X

E  

 

 

    1E   แทน ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีเ่กดิจากการทํากจิกรรมระหว่างเรยีน

       ของผูเ้รยีน 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนกจิกรรมระหว่างเรยีนของผูเ้รยีนทุกคน  

   N   แทน จาํนวนผูเ้รยีนทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพบทปฏบิตักิาร 

       ทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

   A   แทน คะแนนเตม็ของการทาํกจิกรรมระหว่างเรยีน 

 

 

1002 ×=

∑

B
N

Y

E  

 

 

   2E   แทน ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีเ่กดิจากการทําแบบทดสอบหลงัการ 

       เรยีนของผูเ้รยีน 

   ∑Y  แทน ผลรวมของคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของ

ผูเ้รยีนทุกคน 

   N   แทน จาํนวนผูเ้รยีนทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพบทปฏบิตักิาร 

       ทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

   B   แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 
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  4. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยหาค่า

ความยากงา่ย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50% และหา

ค่าความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรดงัต่อไปน้ี       

   4.1  การหาค่าความยากงา่ย (p) (พรรณ ีลกีจิวฒันะ. 2555: 207) 

 

n
RRp LH

2
+

=
 

   เมือ่   p   แทน ค่าความยากงา่ย 

     HR  แทน จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นัน้ในกลุ่มสงู 

     LR   แทน จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นัน้ในกลุ่มตํ่า 

     n   แทน จาํนวนผูต้อบในแต่ละกลุ่ม 

   4.2  ค่าอํานาจจาํแนก (r)
 
(พรรณ ีลกีจิวฒันะ. 2555: 210)

 
 

n
RRr LH −

=  

    เมือ่   r   แทน ค่าอํานาจจาํแนก 

      HR  แทน จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นัน้ในกลุ่มสงู 

      LR   แทน จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นัน้ในกลุ่มตํ่า 

      n   แทน จาํนวนผูต้อบในแต่ละกลุ่ม 

   4.3 หาค่าความเชื่อมัน่ โดยคํานวณจากสูตร KR–20 (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ.์ 

2537: 246)    

 












−

−
= ∑

21
1 s

pq
k

kr  

 

   เมือ่  r   แทน ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

     k   แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

     p   แทน สดัส่วนของผูท้าํถูกในขอ้นัน้ 

     q   แทน สดัส่วนของผูท้าํผดิในขอ้นัน้(1-p) 

     
2s   แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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   5. หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – coefficient) ดว้ยวธิี

ของคอนบาค (cronbach) โดยคาํนวณจากสตูร ต่อไปน้ี (พสิณุ ฟองศร.ี 2554: 290) 

 







 ∑
−

−
= 2

2

1
1 t

i

S
S

k
kα  

 

   เมือ่  α   แทน ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 

     k   แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 

     
2
iS   แทน ความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละขอ้ 

     
2
tS   แทน ความแปรปรวนของขอ้มลูทีไ่ด ้

  6. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน

กบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส โดยใช้

สถติ ิt – test for Dependent Sample (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 165 – 167) 

 

1
)( 22

−

−
=

∑ ∑
∑

n
DDn

D
t  

 

   เมือ่   t   แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณาการแจกแจงแบบท ี

     D   แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่

      n   แทน จาํนวนคู่ของคะแนนจากการสอบครัง้แรกและครัง้หลงั 

        ∑D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนกบัหลงัการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส 

     ∑ 2D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนกบัหลงัการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส แต่ละตวัยกกําลงัสอง 

 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

N   แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง  

 ∑D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ย 

      บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 ∑ 2D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ย 

      บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส แต่ละตวั 

     ยกกําลงัสอง 

 X   แทน ค่าเฉลีย่ 

 ..DS  แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 df  แทน ลาํดบัชัน้ของความเป็นอสิระ 

 t   แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณาการแจกแจงแบบท ี

 **  แทน ความมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลําดบัดงัน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มดีงัน้ี 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหว่าง

ก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 3. ผลการวเิคราะห์หาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มดีงัน้ี 

 จากการนําบทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่ได้รบัการ

ปรบัปรุงในครัง้ที ่2 ไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 30 คน โดยใหน้ักเรยีน 1 คน 

ต่อคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนหลงัจากเรยีนจบเน้ือหาในแต่

ละตอนและเมื่อเรยีนจบทุกตอนแล้วผู้เรยีนทุกคนจะต้องทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 

จากนัน้นําผลคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงั

เรยีนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและ

เบส ตามเกณฑ ์80/80 ซึง่แสดงผลดงัตาราง 7 ดงัน้ี 

 

ตาราง 7 การหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

N  
ใบกจิกรรม แบบทดสอบ ประสทิธภิาพ 

E1/E2 คะแนนเตม็ X  S.D. คะแนนเตม็ X  S.D. 

30 30 24.95 2.60 30 24.40 1.92 83.17/81.33 

 

 จากตาราง 7 ในการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่อง

สารละลายกรดและเบส พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนของนักเรยีน

เท่ากบั 24.95 และค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนเท่ากบั 24.40 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มคี่ารอ้ยละ

ของคะแนนเฉลีย่จากการทาํใบกจิกรรมระหว่างเรยีนเท่ากบั 83.17 และมคี่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่

จากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนเท่ากบั 81.33 ซึ่งสรุปไดว้่า ประสทิธภิาพของ     

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส เท่ากบั 83.17/81.33 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า 

ประสทิธภิาพของบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มปีระสทิธภิาพ 

80/80 ตามทีก่ําหนดไว ้ 
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 2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหว่าง

ก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ซึง่

แสดงผลดงัตาราง 8 ดงัน้ี 

 

ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างคะแนนก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ย

 บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน N  คะแนนเตม็ X  DS.  ∑D  ∑ 2D  df t 

หลงัเรยีน 40 30 24.48 2.70 
465 5607 39 40.37** 

ก่อนเรยีน 40 30 12.85 2.85 

 

t
39.05.α

 = 1.685 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 จากตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิซ์ึ่งมคีะแนน

เตม็ 30 คะแนน นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างจํานวน 40 คน มคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนเท่ากบั 12.85  และ

คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 24.48 โดยมผีลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเท่ากบั 

11.63 ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตัิการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบสเท่ากบั 465 และผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนกบั

หลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส แต่ละตวัยก

กําลงัสองเท่ากบั 5,607 จากการคํานวณโดยใชส้ถติ ิ t – test for Dependent Sample ค่า t ที่

คํานวณได้เท่ากบั 40.37 และค่า t ในลําดบัชัน้ของความเป็นอสิระ 39 ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 มคี่าเท่ากบั 1.685 (ค่า t ในตาราง) จะเหน็ไดว้่าค่า t ทีค่าํนวณไดม้คี่าสูงกว่าค่า t ใน

ตาราง ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรื่องสารละลายกรดและเบส มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 3. ผลการวเิคราะห์หาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส ซึง่แสดงผลดงัตาราง 9 ดงัน้ี 

 

ตาราง 9  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ  

 เรือ่งสารละลายกรดและเบส               

   

รายการ X  ..DS  
ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาการทดลองมคีวามน่าสนใจ 

 

4.53 

 

0.72 

 

มากทีสุ่ด 

1.2 เน้ือหาการทดลองเขา้ใจงา่ย 4.03 0.83 มาก 

1.3 การจดัเน้ือหาการทดลองเหมาะสมกบัเวลาเรยีน 4.05 0.96 มาก 

2. ด้านภาพ ภาษา ตวัอกัษร และสี 

2.1 ภาพและการออกแบบบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิดูน่าสนใจ 

 

4.40 

 

0.78 

 

มาก 

2.2. ภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจงา่ย 4.08 0.76 มาก 

2.3 ตวัอกัษรอ่านงา่ยและมขีนาดพอเหมาะ 4.25 0.74 มาก 

2.4 สขีองภาพและสขีองตวัอกัษรมสีวยงามและดงึดดูความสนใจ 4.03 0.86 มาก 

3. ด้านความรู้สึกนึกคิดต่อบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง    

3.1 บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิมคีวามเสมอืนกบัการทดลองจรงิ 4.30 0.99 มาก 

3.2 ไมยุ่ง่ยากในการเตรยีมอุปกรณ์การทดลอง สารเคม ีและแสดงผล 

     การทดลองไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

4.43 0.90 มาก 

3.3 การใชบ้ทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไมต่อ้งทาํการทดลองใน 

     หอ้งทดลองแต่ทาํไดทุ้กทีท่ีม่คีอมพวิเตอร ์

4.48 0.78 มาก 

3.4. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใชง้านยาก 4.00 0.72 มาก 

4. ด้านการแสดงออกต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบติัการ    

    ทดลองเสมือนจริง 
  

 

4.1 นกัเรยีนสนุกสนานและตื่นเตน้กบัการเรยีน 4.28 0.85 มาก 

4.2 นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการทดลองทุกขัน้ตอนและเกดิการเรยีนรู ้

     ดว้ยตนเอง 

4.08 0.86 มาก 

4.3 เกดิความสนใจในการเรยีนมากขึน้ 4.38 0.81 มาก 

4.4 อยากเรยีนบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิแบบน้ีอกี 4.25 0.93 มาก 

เฉลีย่รวม 4.24 0.83 มาก 
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จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจมากต่อบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ซึง่มช่ีวงของค่าเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00 ถงึ 4.53 โดย

นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดต่อเน้ือหาการทดลองมคีวามน่าสนใจ( X = 4.53) และมคี่าเฉลีย่

รองลงมาตามลําดบัดงัน้ี การใชบ้ทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไม่ต้องทําการทดลองในหอ้งทดลองแต่ทํา

ไดทุ้กทีท่ีม่คีอมพวิเตอร ์( X  = 4.48) ไม่ยุ่งยากในการเตรยีมอุปกรณ์การทดลอง สารเคม ีและแสดงผลการ

ทดลองไดอ้ย่างรวดเรว็ ( X  = 4.43) ภาพและการออกแบบบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิดูน่าสนใจ          

( X  = 4.40) เกดิความสนใจในการเรยีนมากขึน้เมื่อเรยีนดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ( X = 4.38) 

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิมคีวามเสมอืนกบัการทดลองจรงิ ( X = 4.30) นักเรยีนสนุกสนาน และ

ตื่นเตน้กบัการเรยีนดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ( X  = 4.28) ตวัอกัษรอ่านงา่ยและมขีนาดพอเหมาะ 

( X  = 4.25) ซึง่เท่ากนักบัอยากเรยีนบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิแบบน้ีอกี ( X  = 4.25) ภาษาทีใ่ช้

เขา้ใจง่าย ( X  = 4.08) ซึง่เท่ากนักบันักเรยีนมสี่วนร่วมในการทดลองทุกขัน้ตอนและเกดิการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง ( X  = 4.08) การจดัเน้ือหาการทดลองเหมาะสมกบัเวลาเรยีน ( X  = 4.05) เน้ือหาการทดลองเขา้ใจ

ง่าย ( X  = 4.03) ซึง่เท่ากนักบั สขีองภาพ และสขีองตวัอกัษรมสีวยงามและดงึดูดความสนใจ( X  = 4.03) 

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใชง้านยาก ( X =4.00) 

เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รวมพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจมากต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรื่องสารละลายกรดและเบส ( X  = 4.24) และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเฉลีย่เท่ากบั 0.83 แสดงใหเ้หน็ว่ามี

การกระจายของขอ้มลูน้อย 

  ส่วนขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีม่นีกัเรยีนเขยีนเสนอมานัน้ สรปุไดด้งัน้ี  

   1. การทดลองมีความสะดวกและเห็นผลการทดลองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้

เวลานานและมคีวามแมน่ยาํ  

   2. อยากใหม้กีารทดลองในเรือ่งต่างๆ แบบน้ีอกี 

   3. สามารถสอนใหเ้ขา้ใจเน้ือหาต่างๆ ได ้
 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง เป็นการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่อง

สารละลายกรดและเบส ซึง่กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนอํานาจเจรญิ ภาค

เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โดยไดม้าจากเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน้ือหาในการวจิยั

ครัง้น้ี เป็นเน้ือหารายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สําหรบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 เรื่องสารละลาย

กรดและเบส สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร โดยกําหนดเน้ือหา 3 เรื่อง คอื สมบตัขิองสารละลาย

กรดและสารละลายเบส การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย และ pH ของสารละลาย

กรดและเบส เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้ บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรื่องสารละลายกรดและเบส ใบกิจกรรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบเลือกตอบ 

(Multiple choice) ชนิด 4 ตวัเลอืก และแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน

จรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ระยะเวลาในการทดลองเพื่อเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชเ้วลาใน

การทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส เป็น

เวลา 4 สปัดาห ์จากนัน้ทาํการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ ซึง่ใชค้าบเรยีน  6 คาบ 

คาบเรยีนละ 50 นาท ีเป็นเวลา 3 สปัดาห ์โดยเน้ือหา 1 เรื่องย่อย ใชเ้วลา 2 คาบ โดยผูว้จิยัดําเนินการ

ทดลองดว้ยตนเอง 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและ

เบส ใหม้ปีระสทิธภิาพ 80/80 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ระหว่าง

ก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่อง

สารละลายกรดและเบส 
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สมมติฐานของการวิจยั 

 1. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ

ไมน้่อยกว่า 80/80  

 2. นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส มคีวามพงึพอใจมากต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

การดาํเนินการทดลอง 

1. การหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

  นําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ทีผ่่านการตรวจสอบและ

ประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผ่านการหาปญัหาและข้อบกพร่องต่างๆ รวมทัง้ผ่านการวิเคราะห์หา

แนวโน้มประสทิธภิาพแล้ว จากนัน้นําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่

ไดร้บัการปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ ไปทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรื่องสารละลายกรดและเบส โดยทดลองกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จํานวน 30 คน โดยให้

นกัเรยีน 1 คน ต่อคอมพวิเตอร ์1 ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนหลงัจากเรยีนจบเน้ือหาใน

แต่ละตอน และเมื่อเรยีนจบทุกตอนแล้วผู้เรยีนทุกคนจะต้องทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 

จากนัน้นําผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํใบกจิกรรมระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนทีไ่ด้

ไปวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 2. การทดลองเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

  2.1 เก็บขอ้มลูก่อนเรยีน นักเรยีนต้องทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน

การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส จาํนวน 30 ขอ้ เป็น

เวลา 40 นาท ี 

  2.2 ทาํการดาํเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลาย

กรดและเบส ทีห่าประสทิธภิาพแลว้ โดยใหน้ักเรยีนทําการทดลองดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรื่องสารละลายกรดและเบส พรอ้มทัง้บนัทกึผลการทดลองลงในใบกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่เวลาที่

ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้กําหนดให ้1 เรื่องการทดลอง ต่อ 2 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 50 นาท ีซึง่จดัให้

นกัเรยีน 1 คน ต่อเครือ่งคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง 

  2.3 เกบ็ขอ้มลูหลงัเรยีน เมื่อนักเรยีนไดร้บัการเรยีนการสอนโดยใชบ้ทปฏบิตักิารทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ครบทุกการทดลองแลว้ ใหน้ักเรยีนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนจาํนวน 30 ขอ้ ภายในเวลา 40 นาท ีนําค่าคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
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ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยบทปฏบิตัิการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิt–test for Dependent Sample 

 3. การทดลองเพื่อหาความพงึพอใจทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน เรื่องสารละลายกรด

และเบส 

  ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการทดลองเสมือน เรื่อง

สารละลายกรดและเบส หลงัจากนักเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส ครบทุกตอนแลว้ 

 

สรปุผลการวิจยั 

 1. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 

83.17/81.33 ซึง่มปีระสทิธภิาพตามทีก่ําหนดไว ้
 2. นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยบทปฏบิตัิการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจมากต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส  

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการวจิยัเพื่อหาประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส พบว่า ประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มคี่า

รอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยทีเ่กดิจากการทําใบกจิกรรมระหว่างเรยีนด้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน

จรงิ (E1) เท่ากบั 83.17 ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีเ่กดิจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงั

เรยีนดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ (E2) เท่ากบั 81.33 ซึ่งมปีระสทิธภิาพตามที่กําหนดไว ้

และสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ในการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน และในการศึกษาความความพงึพอใจต่อบทปฏบิตัิการทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจมากต่อบทปฏบิตักิารทดลอง

เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. บทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มปีระสทิธิภาพตามที่

กําหนดไว ้เน่ืองจาก ผู้วจิยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน

จรงิอย่างเป็นระบบ โดยมกีารกําหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ศกึษา

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง วเิคราะห์เน้ือหาสาระการเรยีนรู ้ศกึษารายละเอยีด หลกัการ 

และวิธกีารเกี่ยวกับโปรแกรม  วางแผนและดําเนินการสร้างบทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่อง



65 

 

สารละลายกรดและเบส โดยมกีารปรกึษาและตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรกึษา รวมทัง้ผ่านการ

ประเมนิและปรบัปรุงแก้ไขตามขอเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหาและด้านสื่อเทคโนโลยี

การศกึษา อกีทัง้ยงันําบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ไปทดลองเพื่อหา

ปญัหาและขอ้บกพร่องต่างๆ  เพื่อวเิคราะห์หาแนวโน้มประสทิธภิาพ และเพื่อหาประสทิธภิาพของบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส ผลปรากฏว่า บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน

จรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบสมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามที่กําหนด ทําให้บทปฏบิตักิารทดลอง

เสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ก่อนนําไปใช้ในการทดลองกับ

นักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผลการศกึษาครัง้น้ีสอดคล้องกบัการวจิยัของ พจนันท์ สุรริกัษ์ (2548) ได้

พฒันาสื่อการเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ วชิายางธรรมชาตใินรูปแบบห้องเรยีนเสมอืนจรงิ ผู้วจิยัพฒันา

สื่อตามขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาอย่างเป็นระบบ ผลการวจิยัพบว่า สื่อการเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ 

ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 83/85 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว้ และงานวจิยัของชยัวฒัน์ เชือ้มัง่; 

และวลัลภ คงนะ (2552) ไดพ้ฒันาสื่อการสอนหอ้งปฏบิตักิารเคมเีสมอืนใชใ้นระบบ E-Learning ผูว้จิยั

ไดพ้ฒันาสื่อตามขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาอย่างเป็นระบบ ผลการวจิยัพบว่า สื่อการสอนทีส่รา้งขึน้มี

ประสทิธภิาพ เท่ากบั 83.48/87.56 ซึง่เป็นไปตามประสทิธภิาพ 80/80 ทีก่ําหนดไว ้

 2. ในการจดัการเรยีนรู้ด้วยบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส 

นักเรยีนจะได้ศึกษาและทําใบกิจกรรมไปพร้อมๆ กับการใช้บทปฏิบัติการทดลองเสมอืนจริง เรื่อง

สารละลายกรดและเบส ซึ่งในใบกจิกรรมจะแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนทราบก่อน และนักเรยีน

ตอ้งศกึษาขัน้ตอนการทดลองจากใบกจิกรรมแลว้ทําการทดลองในบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่อง

สารละลายกรดและเบส และบนัทึกผลการทดลองที่ได้ลงในตารางบนัทกึผลการทดลองในใบกิจกรรม 

จากนัน้นักเรยีนต้องตอบคําถามท้ายการทดลอง ที่กล่าวมานัน้ทําให้นักเรยีนได้ฝึกทําการทดลองด้วย

ตนเอง และยงัไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรอ์กีด้วย จงึทําใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะการคดิ เกดิ

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และทาํใหเ้กดิความเขา้ใจเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผูว้จิยัจะเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืนักเรยีน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ และมีการดําเนินตามแผนการสอนที่ผู้ว ิจยัวางไว้ ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  

 3. เวลาทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบสนัน้มเีวลามาก โดยใชเ้วลาในการเรยีนเรื่องย่อยละ 2 คาบ คาบเรยีนละ 50 นาท ีรวมแลว้ใช้

เวลาเรื่องย่อยละ 100 นาท ีจงึทําใหน้ักเรยีนสามารถทํากจิกรรมต่างๆ ที่ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้อย่าง

ไม่ต้องเร่งรบี นักเรยีนจะมเีวลาฝึกทําการทดลอง เวลาคดิ และทําความเขา้ใจได้มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงั

สามารถฝึกทําการทดลองดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ไดห้ลายๆ 

ครัง้ อย่างเต็มความสามารถของนักเรยีนแต่ละคน ซึ่งส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของ

นกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
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 4. จากการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีนในระหว่างการจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส พบว่านักเรยีนรูส้กึตื่นเต้น กระตอืรอืรน้ มคีวามตัง้ใจ 

ใหค้วามสนใจเป็นอย่างด ีและรูส้กึว่าตวัเองมสี่วนร่วมในการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรื่องสารละลายกรดและเบส ทัง้น้ีเพราะบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส 

ประกอบไปด้วยข้อความ และภาพกราฟิก อีกทัง้รูปแบบบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง

สารละลายกรดและเบส มกีารการออกแบบให้เสมอืนห้องปฏบิตักิารทดลอง ซึง่นักเรยีนที่ได้เรยีนดว้ย

บทดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส จะเกดิการจตินาการและรูส้กึได้

เขา้ร่วมอยู่ภายใน เสมอืนว่าทําการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารทดลอง ซึง่สอดคลอ้งกบัทีก่ล่าวว่า ความ

เป็นจรงิเสมอืน เป็นเป็นกลุ่มเทคโนโลยเีชงิโต้ตอบที่ผลกัดนัใหผู้้ใช้เกดิความรูส้กึของการเขา้ร่วมอยู่

ภายในสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดม้อียู่จรงิที่สรา้งขึน้ดว้ยคอมพวิเตอร ์(กดิานันท ์มลทิอง. 2543: 303) และ

ทีว่่าในวงการศกึษาการสรา้งจนิตนาการเป็นวธิกีารในการเสนอขอ้มลูและมโนทศัน์แก่ผู้เรยีนเพื่อช่วย

ให้เกดิความเขา้ใจและการปรบัตวัให้เขา้กบัสงัคม จงึมกีารใช้สื่อประกอบการสอนขึน้ ทําให้มกีารนํา

เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนมาใชเ้พิม่พูนประสบการณ์แก่ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี (กดิานันท ์มลทิอง. 

2543: 310-311) 

 5. ในการจดัการเรยีนรู้ด้วยบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส

นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส เน่ืองจากบท

ปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรดและเบส ที่พฒันาขึ้นมีภาพและการออกแบบที่

น่าสนใจ ใชง้านง่ายไม่ยุ่งยากในการเตรยีมอุปกรณ์การทดลอง สารเคม ีสามารถทําการทดลองไดทุ้กที่

ทีม่คีอมพวิเตอร ์การจดัเน้ือหาการทดลองเหมาะสมกบัเวลาเรยีน และแสดงผลได้รวดเรว็และถูกต้อง 

ซึง่เน้ือหาการทดลองที่ออกแบบมาเป็นบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิทําให้นักเรยีนเกดิความเขา้ใจ

ในด้านเน้ือหาที่เรยีนเพิม่มากขึน้ และนักเรยีนมสี่วนร่วมในการทดลองทุกขัน้ตอนและเกดิการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง

สารละลายกรดและเบส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศันสนีย์ สงัสรรค์อนันต์ (2551) ที่ได้ทําการ

พฒันาแบบจาํลองห้องปฏบิตักิารเสมอืนจรงิเพื่อการเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตใน

วชิาฟิสกิส์ สําหรบันักศกึษาด้านวทิยาศาสตร ์พบว่านักศกึษามคีวามพงึพอใจมากต่อหอ้งปฏบิตักิาร

เสมอืนจรงิเพื่อการเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตในวชิาฟิสกิส ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

  1. ในการพฒันาบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ผูว้จิยัควรศกึษาเน้ือหาทีจ่ะนํามา

สรา้งเป็นบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใหเ้ขา้ใจเป็นอย่างด ีเพื่อใหเ้น้ือหาแต่ละเรื่องสอดคลอ้งกบั

บทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิ รวมทัง้ศึกษารายละเอียด หลกัการ ทฤษฎี และวิธกีารสร้าง
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เกี่ยวกบัโปรแกรมนัน้ๆ อย่างละเอยีด เพื่อจะได้บทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิที่มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

   2. ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิ ควรสงัเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน เพื่อคอยช่วยเหลือ แนะนํา และอธิบายให้กับนักเรยีน เมื่อ

นกัเรยีนมขีอ้สงสยัในการใชบ้ทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ หรอืไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาต่างๆ 

   3. ก่อนทีจ่ะเริม่การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ ควรตรวจสอบ

เครือ่งคอมพวิเตอรว์่าพรอ้มสาํหรบัการใชง้านหรอืไม่ เพื่อจะไดไ้ม่มปีญัหาระหว่างการจดัการเรยีนรู ้

รวมทัง้อธบิายการใชง้านบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใหก้บันกัเรยีนอย่างละเอยีด และควรศกึษา

รายละเอยีดต่างๆ ในบทบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิมาเป็นอย่างด ีเพื่อสามารถอธบิายให้กบั

นกัเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   4. ในระหว่างการจดัการเรยีนรู้ด้วยบทปฏบิตัิการทดลองเสมอืนจรงิ ควรมกีารตัง้

คําถามกบันักเรยีนเพื่อทดสอบความเขา้ใจของนักเรยีน รวมทัง้เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือ

บทเรยีนมากขึน้ และหลงัจากทํากิจกรรมต่างๆ เสรจ็ ควรมกีารสรุปความเข้าใจในบทเรยีนนัน้ๆ 

รว่มกนักบันกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจในเน้ือหาอยา่งถูกตอ้งและตรงกนั   

  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 

  1. ควรมกีารพฒันาบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ในเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตรเ์รือ่งต่างๆ และในระดบัชัน้อื่นๆ ต่อไป 

  2. ในการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ ควรมกีารศกึษาโดยการ

เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ

ทดลองเสมอืนจรงิ กบักลุ่มทีไ่มไ่ดเ้รยีนดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

  3. ควรศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความคนทนของความรูข้องผูเ้รยีนที่เรยีนดว้ยบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

  4. ควรมกีารศกึษาเจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ 
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 นางรชันี ชมูาก     ตําแหน่ง คร ูชาํนาญการพเิศษ 

         หมวดวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนอํานาจเจรญิ 

         สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 29 

 นายสมใจ หมายมัน่    ตําแหน่ง คร ูชาํนาญการพเิศษ 

         หมวดวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนอํานาจเจรญิ 

         สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมลูการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

2. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง สารละลายกรดและเบส ค่าดชันี  

    ความสอดคลอ้ง (IOC) ของใบกจิกรรม เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

3. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งสารละลายกรด   

    และเบส 

4. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลอง 

    เสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 
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ตาราง 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรื่องสารละลายกรด

และเบส 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
สรปุผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1. ดา้นเน้ือหา      

1.1เน้ือหาการทดลองมคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรยีนรู ้

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

1.2เน้ือหาการทดลองมีความเหมาะสมกับวัยของ

นกัเรยีน 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

1.3เน้ือหาการทดลองมคีวามยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

1.4การจดัเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรยีน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

1.5เน้ือหาสาระของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิมี

ความชดัเจนและเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ดา้นการออกแบบ      

2.1ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้ +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.2สขีองภาพ และตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.3ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ประกอบในบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.4ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช้ประกอบบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.5ความน่าสนใจของภาพที่ ใช้ประกอบในบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.6ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้ในบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.7ความน่าสนใจของการออกแบบบทปฏิบัติการ

ทดลองเสมอืนจรงิโดยภาพรวม 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. ดา้นการแสดงผล      

3.1บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงแสดงผลการ

ทดลองถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.2บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิแสดงสไีดช้ดัเจน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.3บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงแสดงผลได้

รวดเรว็ 

+1 +1 +1 1 

 

ใชไ้ด ้
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รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
สรปุผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

4. ดา้นความสะดวกต่อการใช ้      

4.1ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาในการเรียนรู้ด้วยบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4.2การใช้บทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงไม่มี

ขอ้จาํกดัเรือ่งสถานที ่

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4.3บทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิสามารถทําการ

ทดลองไดห้ลายครัง้ 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง สารละลายกรดและเบส 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
สรปุผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1.แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบสําคญั

ครบถว้นและสมัพนัธก์นั 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.กจิกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจดุประสงค ์ +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4.กจิกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ความสามารถผูเ้รยีน 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5.กจิกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ การลงมอืปฏบิตั ิ

และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

6.กจิกรรมการเรยีนสอนมคีวามยากงา่ยเหมาะสมกบั

ระดบัชัน้ 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7.สื่อการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละกจิกรรม

การเรยีนการสอน 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

8.สื่อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยั และความสามารถ

ของผูเ้รยีน 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

9.การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้ลอ้งกบั

จดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนการสอน 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10.เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

สอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของใบกจิกรรม เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
สรปุผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1.ใบกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร

เรยีนรู ้
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2.ใบกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการทดลอง +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3.ใบกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีน

การสอน 
+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4.ใบกจิกรรมมคีวามยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5.ใบกจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัวยัและ
ความสามารถของผูเ้รยีน 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

6.ภาษาทีใ่ชใ้นใบกจิกรรมมคีวามถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7.ใบกจิกรรมอ่านแลว้เขา้ใจงา่ย +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

8.องคป์ระกอบต่างๆ ในใบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

9. ใบกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบับทปฏบิตักิาร
ทดลองเสมอืนจรงิ 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10.เน้ือหาในใบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง

สารละลายกรดและเบส 

 

ขอ้ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ค่า

IOC 
สรปุ ขอ้ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ค่า

IOC 
สรปุ คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 31 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 32 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 33 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 34 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 35 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 36 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 37 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 38 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 39 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 40 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 41 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 42 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 43 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 44 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 45 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 46 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 47 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 48 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 49 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 50 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

21 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 51 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 52 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 53 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 54 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 55 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 56 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 57 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ค่า

IOC 
สรปุ ขอ้ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ค่า

IOC 
สรปุ คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

28 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 58 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 59 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 60 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 14 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มต่ีอบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

รายการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
สรปุผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1. ดา้นเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาการทดลองมคีวามน่าสนใจ 

1.2 เน้ือหาการทดลองเขา้ใจง่าย 

1.3 การจดัเน้ือหาการทดลองเหมาะสมกบัเวลาเรยีน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ดา้นภาพ ภาษา ตวัอกัษร และส ี

2.1 ภาพและการออกแบบบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน 

จรงิดนู่าสนใจ 

2.2 ภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจง่าย 

2.3 ตวัอกัษรอ่านงา่ยและมขีนาดพอเหมาะ 

2.4 สขีองภาพและสขีองตวัอกัษรมคีวามสวยงามและดงึดูดความ

สนใจ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. ดา้นความรูส้กึนึกคดิต่อบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

3.1 บทปฏิบตัิการทดลองเสมอืนจรงิมคีวามเสมอืนกับการ

ทดลองจรงิ 

3.2 ไม่ยุ่งยากในการเตรยีมอุปกรณ์การทดลอง สารเคม ีและ

แสดงผลการทดลองไดอ้ย่างรวดเรว็ 

3.3 การใชบ้ทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไม่ต้องทําการทดลอง

ในหอ้งทดลองแต่ทาํไดทุ้กทีท่ีม่คีอมพวิเตอร ์

3.4 บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใชง้านยาก 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

4. ด้านการแสดงออกต่อกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิาร

ทดลองเสมอืนจรงิ 

4.1 นักเรียนสนุกสนาน และตื่นเต้นกับการเรียนด้วยบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

4.2 นักเรยีนมสี่วนร่วมในการทดลองทุกขัน้ตอนและเกิดการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4.3 เกดิความสนใจในการเรยีนมากขึน้เมือ่เรยีนดว้ย 

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

4.4 อยากเรยีนบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิแบบน้ีอกี 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

ใชไ้ด ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชไ้ด ้

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลการวิจยัและการวิเคราะหข้์อมลู 

 

1. ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

2. การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 

เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

4. ค่า t-test จากการคาํนวณดว้ยโปรแกรม SPSS 
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ตาราง 15 ค่าความยากงา่ยและค่าอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

 

ขอ้ ค่าความยากง่าย(p) ค่าอํานาจจาํแนก(r) ขอ้ ค่าความยากง่าย(p) ค่าอํานาจจาํแนก(r) 

1 0.94 0.04 31 0.52 0.16 

2 0.96 0 32 0.60 0 

3 0.62 0.12 33 0.56 0.40 

4 0.68 0.24 34 0.46 0.20 

5 0.58 0.36 35 0.56 0.16 

6 0.30 0.04 36 0.64 0.48 

7 0.38 0.28 37 0.66 0.44 

8 0.52 0 38 0.70 0.28 

9 0.36 0.08 39 0.48 0.32 

10 0.22 0.36 40 0.48 0.24 

11 0.50 0.20 41 0.88 0.24 

12 0.34 0.36 42 0.7 0.52 

13 0.52 0.16 43 0.68 0.64 

14 0.74 0.20 44 0.88 0.24 

15 0.84 0.16 45 0.68 0.56 

16 0.74 0.28 46 0.72 0.32 

17 0.32 -0.08 47 0.48 0.80 

18 0.88 0 48 0.52 0.48 

19 0.72 0.32 49 0.40 0.32 

20 0.20 0.16 50 0.70 0.60 

21 0.54 0.44 51 0.26 0.12 

22 0.90 0.12 52 0.36 0.32 

23 0.80 0.40 53 0.48 0.32 

24 0.52 -0.08 54 0.68 0.40 

25 0.84 0.08 55 0.74 0.28 

26 0.62 -0.12 56 0.50 0.36 

27 0.26 -0.04 57 0.50 0.20 

28 0.16 0.08 58 0.52 0.56 

29 0.34 0.2 59 0.64 0.32 

30 0.66 0.04 60 0.46 0.28 
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ตาราง 16 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรด

และเบส 

 

จาํนวน

นกัเรยีน 

คะแนนระหว่างเรยีน 30 คะแนน 
รวม 

คะแนนหลงัเรยีน 30 คะแนน 

จากแบบทดสอบ 

ใบงานท1ี ใบงานที2่ ใบงานที3่ 

1 9 8 7 24 23 

2 9 9 8.5 26.5 24 

3 10 8 7 25 25 

4 9 7 8.5 24.5 24 

5 8.5 9 7 24.5 27 

6 7 7 5.5 19.5 28 

7 9 7 7 23 24 

8 9 9 7 25 26 

9 10 10 10 30 26 

10 9.5 8 8.5 26 24 

11 8 8 5 21 26 

12 9 9 8.5 26.5 25 

13 8 8 5.5 21.5 26 

14 9 8 7 24 27 

15 9 7 7 23 25 

16 9 7 7 23 26 

17 7 9 5.5 21.5 25 

18 10 10 10 30 26 

19 9 9 7 25 23 

20 8 10 5.5 23.5 24 

21 10 8 8.5 26.5 23 

22 9 9 8.5 26.5 22 

23 9 9 8.5 26.5 23 

24 10 9 8.5 27.5 22 

25 9 8 7 24 20 

26 9 9 10 28 26 
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จาํนวน

นกัเรยีน 

  

คะแนนระหว่างเรยีน 30 คะแนน 

  
รวม 

คะแนนหลงัเรยีน 30 คะแนน 

จากแบบทดสอบ 

ใบงานท1ี ใบงานที2่ ใบงานที3่ 

27 9 9 7 25 23 

28 10 9 8.5 27.5 24 

29 10 10 8.5 28.5 20 

30 8 8 5.5 21.5 25 

   

รวม 748.5 732 

   

ค่าเฉลีย่ 24.95 24.40 

 

 

 

1001 ×=

∑

A
N

X

E      100
30
30
748

×=    17.83=  

 

 

1002 ×=

∑

B
N

Y

E
 
     100

30
30
732

×=   
  

33.81=  
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ตาราง 17 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนกบัหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืน

จรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

 

จาํนวนนกัเรยีน 
คะแนนสอบ 

ผลต่าง (D) ผลต่าง
2
 (D

2
) 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

1 14 22 8 64 

2 15 27 12 144 

3 14 28 14 196 

4 10 22 12 144 

5 13 24 11 121 

6 12 21 9 81 

7 12 23 11 121 

8 14 23 9 81 

9 9 20 11 121 

10 16 28 12 144 

11 14 25 11 121 

12 16 28 12 144 

13 13 25 12 144 

14 17 28 11 121 

15 16 24 8 64 

16 15 26 11 121 

17 16 29 13 169 

18 17 28 11 121 

19 14 26 12 144 

20 10 22 12 144 

21 9 21 12 144 

22 13 27 14 196 

23 16 25 9 81 

24 9 26 17 361 

25 15 27 12 144 

26 16 26 10 100 

27 9 21 12 144 

28 10 20 10 100 
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จาํนวนนกัเรยีน 
คะแนนสอบ 

ผลต่าง (D) ผลต่าง
2
 (D

2
) 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

29 13 23 10 100 

30 11 22 11 121 

31 15 26 11 121 

32 6 20 14 196 

33 14 27 13 169 

34 13 25 12 144 

35 8 20 12 144 

36 14 26 12 144 

37 10 22 12 144 

38 13 25 12 144 

39 15 27 12 144 

40 8 24 16 256 

รวม 514 979 465 5607 
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ค่า t-test จากการคาํนวณด้วยโปรแกรม SPSS 

 

Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pre-test 

Scores 
12.85 40 2.851 .451 

post-test 

Scores 
24.48 40 2.698 .427 

 
 

Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre-test 

Scores & 

post-test 

Scores 

40 .786 .000 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

  1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่งสารละลายกรดและเบส  

  2. ใบกจิกรรม เรือ่งสารละลายกรดและเบส  

  3. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสารละลายกรดและเบส 

  4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งสารละลายกรดและเบส  

 5. แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ  

   เรือ่งสารละลายกรดและเบส  
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4    ช่ือหน่วย การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย  

เร่ือง สารละลายกรดและเบส  รหสัวิชา ว21101 

รายวิชา วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2556   เวลา 2 คาบ (100 นาท)ี  

ผูส้อน นางสาวสุรจุริา บุญเลศิ 

********************************************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 

ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้ นํา

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

2. ตวัช้ีวดั 

ว 3.1 ม.1/3 ทดลองและอธบิายสมบตัคิวามเป็นกรด เบส ของสารละลาย 

ว 3.1 ม.1/4 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

3. สาระสาํคญั 

การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชก้ระดาษลติมสั สารละลาย

ทีม่สีมบตัเิป็นกรดจะเปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง ส่วนสารละลายทีม่สีมบตัเิป็นเบส

จะเปลี่ยนสกีระดาษลติมสัจากสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ และสารละลายที่มสีมบตัเิป็นกลางจะไม่เปลี่ยนสี

กระดาษลติมสัทัง้ทัง้สองส ี 

นอกจากน้ียงัมสีารละลายชนิดอื่นๆ ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการตรวจสอบสมบตัขิองกรดและ

เบสได ้ซึง่สารทีใ่ชต้รวจสอบสมบตัขิองสารละลายกรดและเบสทีม่น้ํีาเป็นตวัทําละลาย เรยีกว่า อนิดิ

เคเตอร ์ อนิดเิคเตอรท์ีไ่ดจ้าการสงัเคราะหไ์ดแ้ก่ ฟินอลฟ์ทาลนี  เมทลิออเรนจ ์บรอมไทมอลบลู ยนิู

เวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์ฯลฯ 

การตรวจสอบโดยใชอ้นิดเิคเตอรท์ีก่ล่าวขา้งตน้ ไมส่ามารถระบุไดว้่าสารละลายแต่ละชนิดที่

ทดสอบมคีวามเป็นกรดเป็นเบสแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้จงึต้องการระบุระดบัความเป็น

กรดและเบสของสารละลายขึน้มาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการบอกความเป็นกรดหรอืเบสของสาร ซึ่ง

เรยีนกว่า พเีอช (pH) 

4. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 1. สามารถบอกว่าสารละลายเป็นกรด เบส หรอืกลาง โดยใชอ้นิดเิคเตอรไ์ด ้

2. สามารถตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายดว้ยอนิดเิคเตอรส์ําหรบักรดและ

เบสต่างๆ ได ้
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 3. สามารถอธบิายและเปรยีบเทยีบสขีองอินดเิคเตอร์แต่ละชนิดในสารละลายกรดและ

สารละลายเบสดว้ยอนิดเิคเตอรช์นิดต่างๆ ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 

 สารละลายที่มน้ํีาเป็นตวัทําละลายอาจจะมสีมบตัิเป็นกรด เบส หรอืกลาง ซึ่งสามารถ

ทดสอบไดด้ว้ยกระดาษลติมสั หรอือนิดเิคเตอร ์

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขัน้นํา (10 นาท)ี 

 ครูตัง้คําถามให้นักเรยีนช่วยกนัคดิว่า นักเรยีนจะทราบได้อย่างไรว่าสารละลายที่นักเรยีน

เหน็มสีมบตัเิป็นกรด เบส หรอืกลาง นักเรยีนจะใชว้ธิใีดในการตรวจสอบสารลายทีม่สีมบตัเิป็นกรด

และเบส โดยใหน้กัเรยีนตอบอย่างอสิระ เพื่อนําเขา้สู่กจิกรรมของบทเรยีน เรื่องการตรวจสอบความ

เป็นกรดและเบสของสารละลาย 

 ขัน้สอน (60 นาท)ี 

1. ครนํูานักเรยีนเขา้สู่กจิกรรมการทดลอง เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส

ของสารละลาย 

1.1 ครใูหน้กัเรยีนประจาํเครือ่งคอมพวิเตอร ์1 คน ต่อ 1 เครือ่ง  

1.2 ครแูนะนําวธิกีารเรยีนรู ้เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส

ของสารละลาย ในบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ จากโปรแกรม Yenka Science 

(Chemistry) 

1.3 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ (ใบกิจกรรม) เรื่องการ

ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายใหก้บันกัเรยีน 

1.4 จากนัน้ครูชี้แจงเกี่ยวกบัจุดประสงค์การเรยีนรูเ้รื่องการตรวจสอบ

ความเป็นกรดและเบสของสารละลายทีจ่ะใหน้กัเรยีนทาํการทดลอง 

1.5 นักเรียนทํากิจกรรมการทดลอง เรื่องการตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของ

สารละลาย ดว้ยบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิในคอมพวิเตอร ์

1.6 นักเรยีนบนัทกึผลการทดลองในเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่องการ

ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

2. ครถูามคาํถามนกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจยิง่ขึน้ โดยใชค้าํถามดงัน้ี 

-เมือ่นํากระดาษลติมสัทดสอบกบัสารละลายตวัอยา่ง สทีีแ่สดงเป็นอยา่งไรบา้ง 

และสแีต่ละสแีสดงว่าสารละลายมสีมบตัอิยา่งไร 

-อนิดเิคเตอรต์วัใดสามารถบอกความค่าpH ของกรดและเบสไดด้ทีีส่ดุ 

-สารทีเ่ราใชต้รวจสอบความเป็นกรดและเบสเรยีกว่าอะไร 

3. นักเรยีนร่วมกันอภปิรายผลจากการทํากิจกรรมการทดลอง โดยครูเลือกนักเรยีนออกมา

อภปิรายและสรปุผลใหฟ้งั 
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4. ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใช้

กระดาษลติมสั สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกรดจะเปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง ส่วน

สารละลายที่มสีมบตัิเป็นเบสจะเปลี่ยนสกีระดาษลติมสัจากสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ และสารละลายที่มี

สมบตัเิป็นกลางจะไมเ่ปลีย่นสกีระดาษลติมสัทัง้ทัง้สองส ี 

นอกจากน้ียงัมสีารละลายชนิดอื่นๆ ที่สามารถนํามาใชใ้นการตรวจสอบสมบตัขิองกรดและเบส

ได ้ซึง่สารที่ใช้ตรวจสอบสมบตัขิองสารละลายกรดและเบสทีม่น้ํีาเป็นตวัทําละลาย เรยีกว่า อนิดเิค

เตอร ์ อนิดเิคเตอรท์ี่ได้จาการสงัเคราะห์ได้แก่ ฟินอลฟ์ทาลนี  เมทลิออเรนจ ์บรอมไทมอลบลู ยูนิ

เวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์

ขัน้สรปุ (30 นาท)ี 

 1. ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายผลการทดลองตามรายละเอยีดของกจิกรรมการทดลอง 

เพื่อใหไ้ด้ขอ้สรุปว่า สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารตวัอย่างแต่ละชนิด จะให้สขีอง

สารละลายในกรดและเบสต่างกนั  สารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายละลาย 

เรยีกสารน้ีว่า อนิดเิคเตอร ์ และความเป็นกรดและเบสของสารเป็นสมบตัเิฉพาะตวัของสารแต่ละ

ชนิดจงึใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มสารเป็นกรด เบส และกลางได ้ จากการตรวจสอบสารละลายทีม่ ี

สมบตัิเป็นกรด คอื กรดไฮโดรคลอรกิ สารละลายที่มสีมบตัเิป็นเบส คอื โซเดยีมไฮ   ดรอกไซด ์

สารละลายผงฟู และสารละลายปนูขาว  สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกลางคอื น้ํา 

2. ครแูจกเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่องการตรวจสอบความเป็นกรดและ

เบสของสารละลาย 

3. นักเรยีนตอบคําถามทา้ยการทดลองในเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่อง 

การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

7. ส่ือการเรียนรู้ 

 1. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งการตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

 2. เอกสารประกอบการเรยีนรู ้เรือ่งการตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

8. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ 

 วดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั จากเอกสารประกอบการเรยีนรู ้

(ใบกจิกรรม) เรือ่งการตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย  
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4    ช่ือหน่วย สมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

เร่ือง สารละลายกรดและเบส  รหสัวิชา ว21101 

รายวิชา วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2556   เวลา 2 คาบ (100 นาท)ี  

ผูส้อน นางสาวสุรจุริา บุญเลศิ 

********************************************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 

ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้ นํา

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

2. ตวัช้ีวดั 

ว 3.1 ม.1/3 ทดลองและอธบิายสมบตัคิวามเป็นกรด เบส ของสารละลาย 

ว 3.1 ม.1/4 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

3. สาระสาํคญั 

กรด คอื สารที่มสีมบตัิกดักร่อนโลหะโดยทําปฏกิิรยิากบัโลหะบางชนิด เช่น อะลูมเินียม 

แมกนีเซีม สังกะสี จะให้แก๊สไฮโดรเจน และทําปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนต ให้แก๊ส

คารบ์อนไดออกไซด ์ กรดส่วนใหญ่มรีถเปรีย้ว นําไฟฟ้าได ้เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็น

สแีดง และม ีpH ตํ่ากว่า 7 

เบส คอื  สารทีม่สีมบตัลิื่นมอืคลา้ยสบู่ ไม่ทําปฏกิริยิากบัโลหะแมกนีเซยีม และโละหะอื่นๆ 

ยกเว้นทําปฏกิิรยิากบัโลหะอลูมเินียม จะได้แก๊สไฮโดรเจน แต่ทําปฏกิริยิากบัเกลอืแอมโมเนียได้

แก๊สแอมโมเนีย เบสมรีสฝาด นําไฟฟ้าได้ เปลี่ยนสกีระดาษลติมสัจากแดงเป็นสน้ํีาเงนิ และม ีpH 

มากกว่า 7 

4. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 1. สามารถบอกสมบตับิางประการของสารละลายกรดและเบสได ้

2. อธบิายสมบตัทิางเคมขีองสารละลายกรดและสารละลายเบสโดยทําปฏกิริยิากบัสารบาง

ชนิดได ้

 3. อธบิายผลของปฏกิริยิาของสารละลายกรดและสารละลายเบสกบักบัสารบางชนิดได ้ 

5. สาระการเรียนรู้                                  

สารละลายทีม่น้ํีาเป็นตวัทาํละลายอาจจะมสีมบตัเิป็นกรด กลางหรอืเบส ซึง่สามารถทดสอบ

ไดด้ว้ยกระดาษลติมสั หรอือนิดเิคเตอร ์
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6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขัน้นํา (10 นาท)ี 

 ครูตัง้คําถามให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า เมื่อเรานําน้ํายาล้างห้องน้ําเทไปบนพื้นนักเรยีน

สงัเกตเหน็อะไรบา้ง ทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้ นกัเรยีนคดิว่าสารละลายกรดและสารละลายเบสแต่ละชนิด

มสีมบตัิอย่างไร โดยให้นักเรยีนตอบย่างอสิระ เพื่อนําเขา้สู่กจิกรรมของบทเรยีน เรื่องสมบตัขิอง

สารละลายกรดและเบส 

 ขัน้สอน (60 นาท)ี 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สู่กจิกรรมการทดลอง เรือ่งสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

1.1 ครใูหน้กัเรยีนประจาํเครือ่งคอมพวิเตอร ์1 คน ต่อ 1 เครือ่ง  

1.2 ครแูนะนําวธิกีารเรยีนรู ้เรื่องสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส ใน

บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ จากโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) 

1.3 ครแูจกเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่องสมบตัขิองสารละลายกรดและ

เบส ใหก้บันกัเรยีน 

1.3 จากนัน้ครูชี้แจงเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องสมบัติของ

สารละลายกรดและเบสทีจ่ะใหน้กัเรยีนทาํการทดลอง 

1.5 นักเรยีนทํากิจกรรมการทดลอง เรื่องสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส ด้วยบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิในคอมพวิเตอร ์

1.6 นักเรยีนบนัทึกผลการทดลองในเอกสารประกอบการเรยีนรู้ (ใบกิจกรรม) เรื่อง

สมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

2. ครถูามคาํถามนกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจยิง่ขึน้ โดยใชค้าํถามดงัน้ี 

-เมือ่นําโลหะทัง้ 3 ชนิด ใส่ลงไปในกรดไฮโดรคลอรกิ ทาํไมจงึเกดิฟองแก๊ส 

-เมือ่นําโลหะทัง้ 3 ชนิด ใส่ลงไปในโซเดยีมไฮดรอกไซด ์สงักะส ีหนิปนู ทําไมจงึไม่

เกดิฟองแก๊ส  

-เมื่อนําโลหะทัง้ 3 ชนิด ใส่ลงไปในกรดไฮโดรคลอรกิ เวลาผ่านไปโลหะทัง้ 3 ชนิด 

จะเป็นอยา่งไร 

3. นักเรยีนร่วมกนัอภปิรายผลจากการทํากิจกรรมการทดลอง โดยครูเลอืกนักเรยีนออกมา

อภปิรายและสรปุผลใหฟ้งั 

4. ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า กรด คอื สารทีม่สีมบตักิดักรอ่นโลหะโดยทาํปฏกิริยิากบัโลหะบางชนิด 

จะให้แก๊สไฮโดรเจน และทําปฏกิริยิากบัสารประกอบคารบ์อเนต ใหแ้ก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์ กรด

ส่วนใหญ่มรีถเปรีย้ว นําไฟฟ้าได ้เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง และม ีpH ตํ่ากว่า 7 

เบส คอื  สารทีม่สีมบตัลิื่นมอืคลา้ยสบู่ ไม่ทําปฏกิริยิากบัโลหะแมกนีเซยีม และโละหะอื่นๆ 

ยกเว้นทําปฏกิิรยิากบัโลหะอลูมเินียม จะได้แก๊สไฮโดรเจน แต่ทําปฏกิริยิากบัเกลอืแอมโมเนียได้



99 

แก๊สแอมโมเนีย เบสมรีสฝาด นําไฟฟ้าได้ เปลี่ยนสกีระดาษลติมสัจากแดงเป็นสน้ํีาเงนิ และม ีpH 

มากกว่า 7 

 ขัน้สรปุ (30 นาท)ี 

1. ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายผลการทดลองตามรายละเอยีดของกจิกรรมการทดลอง 

เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปว่ากรดไฮโดรคลอรกิมสีมบตัเิป็นกรด โซเดยีมไฮดรอกไซดม์สีมบตัเิป็นเบส สมบตัิ

ทางเคมขีองกรดและเบส ไดแ้ก่ สารละลายกรดเปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นสแีดงและทํา

ปฏกิริยิากบัโลหะ เช่น สงักะส ีอะลมูเินียมละหนิปนู เกดิฟองแก๊สเกดิขึน้ และทาํปฏกิริยิากร่อน ส่วน

สารละลายเบสเปลี่ยนสกีระดาษลติมสัจากแดงเป็นสน้ํีาเงนิ จะไม่ทําปฏกิริยิากบัโลหะสงักะสแีละ

หนิปนูแต่ทาํปฏกิริยิากบัโลหะอลมูเินียมใหฟ้องแก๊สเกดิขึน้และทําใหอ้ะลมูเินียมกรอ่น 

2. ครแูจกเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรือ่งสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

3. นักเรยีนตอบคําถามทา้ยการทดลองในเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่อง

สมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

7. ส่ือการเรียนรู้ 

 1. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่งสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

 2. เอกสารประกอบการเรยีนรู ้เรือ่งสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

8. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 วดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั จากเอกสารประกอบการเรยีนรู ้ 

เรือ่งสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส  
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  ช่ือหน่วย pH ของสารละลายกรดและเบส  

เร่ือง สารละลายกรดและเบส รหสัวิชา ว21101 

รายวิชา วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ภาคเรียนท่ี 1     ปีการศึกษา 2556   เวลา 2 คาบ (100 นาท)ี  

ผูส้อน นางสาวสุรจุริา บุญเลศิ 

********************************************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 

ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้ นํา

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

2. ตวัช้ีวดั 

ว 3.1 ม.1/3 ทดลองและอธบิายสมบตัคิวามเป็นกรด เบส ของสารละลาย 

ว 3.1 ม.1/4 ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

3. สาระสาํคญั 

pH เป็นค่าทีใ่ชร้ะบุความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายดงัน้ี 

-สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกลาง ม ีpH เท่ากบั 7  

-สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกรด ม ีpH น้อยกว่า 7 

  -สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นเบส ม ีpH มากกว่า 7 

 การหาค่า pH ของสารละลายจากการเปลี่ยนสขีองอนิดเิคเตอร ์จะต้องเลอืกอนิดเิคเตอรใ์น

การพจิารณาหลายๆ ชนิด เพื่อใหไ้ดค้่า pH ของสารละลาย ในการตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย

นอกจากการสงัเกตการเปลี่ยนสขีองอนิดเิคเตอรแ์ล้ว ยงัสามารถใชเ้ครื่องมอืวดัค่า pH ทีเ่รยีกว่า 

มาตรความเป็นกรดเป็นเบส ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายไดอ้กีดว้ย 

 มาตรความเป็นกรดเป็นเบส (pH meter) เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชส้ําหรบัวดัค่า pH ของสารละลาย

โดยบอกค่า pH เป็นตวัเลขทีห่น้าปดัจงึไดค้่าทีล่ะเอยีด และสามารถแสดงค่า pH ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาทีเ่กดิปฏกิริยิา 

4. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

1. อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างค่า pH กบัสมบตัคิวามเป็นกรด เบส ของสารละลายโดยใช้

อนิดเิคอตอรไ์ด ้

2. อธบิายวธิกีารปรบัค่าความเป็นกรดและเบสของสารละลายโดยการเตมิสารทีม่สีมบตัิ

ตรงกนัขา้มได ้
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5. สาระการเรียนรู้ 

 ความเป็นกรดและเบสของสารละลายระบุเป็นค่า pH ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมอืวดัค่า 

pH หรอืยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขัน้นํา (10 นาท)ี 

  ครูตัง้คําถามให้นักเรยีนช่วยกนัคดิว่า นักเรยีนจะทราบได้อย่างไรว่าสารละลายม ี

ค่า pH เท่าไร และค่า pH สามารถบอกอะไรไดบ้า้ง และนักเรยีนโดยใหน้ักเรยีนตอบย่างอสิระ เพื่อ

นําเขา้สู่กจิกรรมของบทเรยีน เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบส  

 ขัน้สอน (60 นาท)ี 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สู่กจิกรรมการทดลอง เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบส 

1.1 ครใูหน้กัเรยีนประจาํเครือ่งคอมพวิเตอร ์1 คน ต่อ 1 เครือ่ง  

1.2 ครแูนะนําวธิกีารเรยีนรู ้เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบสในบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ จากโปรแกรม Yenka Science (Chemistry) 

1.3 ครแูจกเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่อง pH ของสารละลายกรดและ

เบส ใหก้บันกัเรยีน 

1.3 จากนัน้ครูชี้แจงเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรยีนรู้เรื่อง pH ของ

สารละลายกรดและเบสทีจ่ะใหน้กัเรยีนทาํการทดลอง 

1.5 นักเรยีนทํากิจกรรมการทดลอง เรื่อง pH ของสารละลายกรดและเบสด้วยบท

ปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิในคอมพวิเตอร ์

1.6 นักเรยีนบนัทกึผลการทดลองในเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่อง pH 

ของสารละลายกรดและเบส ครูถามคําถามนักเรยีนเพื่อให้นักเรยีนเกดิความเขา้ใจยิง่ขึน้ โดยใช้

คาํถามดงัน้ี 

-เมือ่นําสารละลายกรดผสมกบัสายละลายเบสจะเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งไร 

-เราสามารถทาํใหค้่า pH ของสารละลายเปลีย่นแปลงไดไ้หม ทาํอยา่งไร  

-ถา้เราจะทาํใหค้่า pH ลดลงมากๆ ตอ้งเตมิสารละลายทีม่สีมบตัอิะไร 

3. นักเรยีนร่วมกนัอภปิรายผลจากการทํากิจกรรมการทดลอง โดยครูเลอืกนักเรยีนออกมา

อภปิรายและสรปุผลใหฟ้งั 

4. ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า pH เป็นค่าทีใ่ชร้ะบุความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายดงัน้ี 

-สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกลาง ม ีpH เท่ากบั 7  

-สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกรด ม ีpH น้อยกว่า 7 

  -สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นเบส ม ีpH มากกว่า 7 

ซึง่ระดบัค่า pH จะมคี่าตัง้แต่ 1-14  
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 การหาค่า pH ของสารละลายจากการเปลี่ยนสขีองอนิดเิคเตอร ์จะต้องเลอืกอนิดเิคเตอรใ์น

การพจิารณาหลายๆ ชนิด เพื่อใหไ้ดค้่า pH ของสารละลาย ในการตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย

นอกจากการสงัเกตการเปลี่ยนสขีองอนิดเิคเตอรแ์ล้ว ยงัสามารถใชเ้ครื่องมอืวดัค่า pH ทีเ่รยีกว่า 

มาตรความเป็นกรดเป็นเบส ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายไดอ้กีดว้ย 

 ขัน้สรปุ (30 นาท)ี 

1. ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายผลการทดลองตามรายละเอยีดของกจิกรรมการทดลอง 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การเติมสารละลายที่มสีมบตัติรงกนัข้ามจะทําให้ความเป็นกรดและเบสของ

สารละลายเปลีย่นแปลง          

  กรดไฮโดรคลอรกิมคี่า pH เท่ากบั 1 สารมสีมบตัเิป็นกรด โซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่า pH 

เท่ากบั 14 สารมสีมบตัเิป็นเบส การปรบัค่า pH ของสารละลายโดยเตมิเบส ค่า pH ของสารละลาย

จะเพิม่ขึน้          

 โซเดยีมไฮดรอกไซด์เมื่อทําปฏกิริยิาพอดกีบักรดไฮโดรคลอรกิจะใช้ปรมิาตรของโซเดยีม 

ไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอรกิเท่ากนั สารละลายทีไ่ดม้สีมบตัเิป็นกลาง และม ีpH เท่ากบั 7 

และถา้เพิม่โซเดยีมไฮดรอกไซด ์สารละลายจะมคีวามเป็นเบสเพิม่ขึน้ ทาํใหค้่า pH มากกว่า 7 

2. ครแูจกเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบส 

3. นกัเรยีนตอบคาํถามทา้ยการทดลองในเอกสารประกอบการเรยีนรู ้(ใบกจิกรรม) เรื่อง pH 

ของสารละลายกรดและเบส 

7. ส่ือการเรียนรู้ 

 1. บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบส  

 2. เอกสารประกอบการเรยีนรู ้เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบส  

8. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 วดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั จากเอกสารประกอบการเรยีนรู ้

(ใบกจิกรรม) เรือ่ง pH ของสารละลายกรดและเบส  
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ช่ือ _______________________________________ชัน้_________เลขท่ี_______ 

ใบกิจกรรมท่ี 1 

เร่ือง สมบติัของสารละลายกรดและเบส 

จดุประสงค ์

1. ทดลองและอธบิายสมบตัทิางเคมขีองสารละลายกรดและสารละลายเบสโดยทําปฏกิริยิากบั

สารบางชนิด 

2. อธบิายผลของปฏกิริยิาของสารละลายกรดและสารละลายเบสกบัสารบางชนิด  

อปุกรณ์และสารเคมี 

1. บกีเกอรข์นาด 250 cm
3
    5.  โลหะสงักะส ี

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ 0.5 mol/dm
3
  6.  โลหะอลมูเินียม 

3. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์0.5 mol/dm
3
  7.  กระดาษลติมสั 

4. หนิปนู 

ขัน้ตอนการทดลอง 

กดปุม่  

1. นําสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ 0.5 mol/dm
3
 ปรมิาตร 100 cm

3 
เทใส่บกีเกอรข์นาด 250 

cm
3
  จํานวน 3 บกีเกอร ์นํากระดาษลติมสัจุ่มลงในสารละลายในบกีเกอรอ์นัใดอนัหน่ึง 

(เน่ืองจากทุกบกีเกอรเ์ป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลี่ยนแปลงและบนัทกึผล

การทดลอง  

2. นําหนิปนูใส่ลงในบกีเกอรใ์บที ่1 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง  

3. นําสงักะสใีส่ลงในบกีเกอรใ์บที ่2 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

4. นําอลมูเินียมใส่ลงในบกีเกอรใ์บที ่3 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

5. กดปุม่  เพื่อเริม่ทาํการทดลองถดัไป 

6. นําสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์0.5 mol/dm
3
 ปรมิาตร 100 cm

3 
 เทใส่บกีเกอรข์นาด 

250 cm
3
 จาํนวน 3 บกีเกอร ์นํากระดาษลติมสัจุ่มลงในสารละลายในบกีเกอรอ์นัใดอนัหน่ึง 

(เน่ืองจากทุกบกีเกอรเ์ป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลี่ยนแปลงและบนัทกึผล

การทดลอง  

7. นําหนิปนูใส่ลงในบกีเกอรใ์บที ่1 สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง  

8. นําสงักะสใีส่ลงในบกีเกอรใ์บที ่2 สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

9. นําอลมูเินียมใส่ลงในบกีเกอรใ์บที ่3 สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

10.  
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

สารละลาย 

ผลทีส่งัเกตไดเ้มือ่ทดสอบดว้ย 

กระดาษ

ลติมสั 
หนิปนู โลหะสงักะส ี โลหะอลมูเินียม 

กรดไฮโครคลอรกิ

(HCl) 

    

โซเดยีมไฮดรอก

ไซด(์NaOH) 

 

 

 

 

   

 

สรปุผลการทดลอง 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ช่ือ_______________________________________ชัน้_________เลขท่ี_______ 

คาํถามท้ายการทดลอง 

ให้นักเรียนเลือกคาํตอบจากกรอบด้านบนใส่ลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส า ร ล ะ ล า ย ไ ฮ โ ด ร ค ล อ ริ ก มี ส ม บั ติ เ ป็ น 

___________________________________________ 

สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์มสีมบตัเิป็น 

_____________________________________ 

2. จากการทดลองกรดทาํปฏกิริยิากบั___________   ______________   _____________ 

สารละลายเบสทําปฏกิริยิากบั___________แต่ไมท่าํปฏกิริยิากบั_________   ________ 

3. กรดมสีมบตัอิยา่งไร 

____________________________________________________________________ 

เบสมสีมบตัอิยา่งไร 

____________________________________________________________________ 

สิง่ทีน่กัเรยีนสงัเกตไดว้่ากรดหรอืเบสเกดิปฏกิริยิา คอื 

____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

กรด  เกดิฟองแก๊สและโลหะกรอ่น  กลาง   

 

เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ     ไมเ่กดิฟองแก๊สและโลหะไมก่รอ่น 

 

หนิปนู  เบส  เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง 

 

สงักะส ี  อะลมูเินียม 
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ช่ือ_______________________________________ชัน้_________เลขท่ี_______ 

ใบกิจกรรมท่ี 2 

เร่ือง การตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลาย 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. สามารถตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายดว้ยอนิดเิคเตอรส์าํหรบักรดและเบส

ต่างๆ   

2. อธบิายและเปรยีบเทยีบสขีองอนิดเิคเตอรแ์ต่ละชนิดในสารละลายกรดและสารละลายเบส     

ดว้ยอนิดเิคเตอรช์นิดต่างๆ  

อปุกรณ์และสารเคมี 

1. หลอดทดลอง   7. สารละลายปนูขาว 0.01 mol/dm
3
 

2. กระดาษลติมสั   8. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ 1.0 mol/dm
3
 

3. บรอมไทมอลบล ู  9. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์1.0 mol/dm
3
 

4. ฟีนอลฟ์ทาลนี   10. สารละลายผงฟู 1.0 mol/dm
3
 

5. เมทลิออเรนจ ์   11. น้ํา 

6. กระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์

ขัน้ตอนการทดลอง 

กดปุม่  

1. นําสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ 1.0 mol/dm
3
 ใส่หลอดทดลองทัง้ 3 หลอด  

1.1 นํากระดาษลติมสัและกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรม์าทดสอบ โดยจุ่มกระดาษลติมสั

และกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรล์งในหลอดทดลองหลอดใดหลอดหน่ึง(เน่ืองจากทุก

หลอดเป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

1.2 หยดบรอมไทมอลบลูในหลอดทดลองที ่ 1 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

1.3 นําฟีนอลฟ์ทาลนีมาหยดใส่ในหลอดทดลองที ่2 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผล

การทดลอง 

1.4 นําเมทลิออเรนจม์าหยดใส่ในหลอดทดลองที ่3 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผล

การทดลอง 
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กดปุม่  เพื่อเริม่ทาํการทดลองถดัไป 

2. นําสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์1.0 mol/dm
3
 ใส่หลอดทดลองทัง้ 3 หลอด  

2.1 นํากระดาษลติมสัและกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรม์าทดสอบ โดยจุ่มกระดาษลติมสั

และกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรล์งในหลอดทดลองหลอดใดหลอดหน่ึง(เน่ืองจากทุก

หลอดเป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

2.2 หยดบรอมไทมอลบลูในหลอดทดลองที ่ 1 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

2.3 หยดฟีนอล์ฟทาลนีในหลอดทดลองที ่ 2 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

2.4 หยดเมทลิออเรนจใ์นหลอดทดลองที ่ 3 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

กดปุม่  เพื่อเริม่ทาํการทดลองถดัไป 

3. นําสารละลายผงฟู 1.0 mol/dm
3
 ใส่ลงในหลอดทดลองทัง้ 3 หลอด  

3.1 นํากระดาษลติมสัและกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรม์าทดสอบ โดยจุ่มกระดาษลติมสั

และกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรล์งในหลอดทดลองหลอดใดหลอดหน่ึง(เน่ืองจากทุก

หลอดเป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

3.2 หยดบรอมไทมอลบลูในหลอดทดลองที ่ 1 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

3.3 หยดฟีนอล์ฟทาลนีในหลอดทดลองที ่ 2 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

3.4 หยดเมทลิออเรนจใ์นหลอดทดลองที ่ 3 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

กดปุม่  เพื่อเริม่ทาํการทดลองถดัไป 

4. นําสารละลายปนูขาว 0.01 mol/dm
3
 ใส่ลงในหลอดทดลองทัง้ 3 หลอด  

4.1 นํากระดาษลติมสัและกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรม์าทดสอบ โดยจุ่มกระดาษลติมสั

และกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรล์งในหลอดทดลองหลอดใดหลอดหน่ึง(เน่ืองจากทุก

หลอดเป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

4.2 หยดบรอมไทมอลบลูในหลอดทดลองที ่ 1 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

4.3 หยดฟีนอล์ฟทาลนีในหลอดทดลองที ่ 2 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 
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4.4 หยดเมทลิออเรนจใ์นหลอดทดลองที ่ 3 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

กดปุม่  เพื่อเริม่ทาํการทดลองถดัไป 

5. นําน้ําใส่ลงในหลอดทดลองทัง้ 3 หลอด  

5.1 นํากระดาษลติมสัและกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรม์าทดสอบ โดยจุ่มกระดาษลติมสั

และกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรล์งในหลอดทดลองหลอดใดหลอดหน่ึง(เน่ืองจากทุก

หลอดเป็นสารละลายชนิดเดยีวกนั) สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการทดลอง 

5.2 หยดบรอมไทมอลบลูในหลอดทดลองที ่ 1 สงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

5.3 หยดฟีนอล์ฟทาลนีในหลอดทดลองที ่ 2 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 

5.4 หยดเมทลิออเรนจใ์นหลอดทดลองที ่ 3 สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบนัทกึผลการ

ทดลอง 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

สารลายตวัอยา่ง 

ผลทีส่งัเกตไดเ้มือ่เตมิอนิดเิคเตอร ์

กระดาษ

ลติมสั 

บรอมไท

มอลบล ู

ฟีนอลฟ์

ทาลนี 

เมทลิออ

เรนจ ์

ยนิูเวอรซ์ลั

อนิดเิคเตอร ์

กรดไฮโดรคลอรกิ(HCl)      

โซเดยีมไฮดรอกไซด(์NaOH)      

สารละลายผงฟู (NaHCO3)      

สารละลายปนูขาว(Ca(OH)2)      

น้ํา (H2O)      

 

สรปุผลการทดลอง 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ช่ือ_______________________________________ชัน้_________เลขท่ี_______ 

คาํถามท้ายการทดลอง 

ให้นักเรียนเลือกคาํตอบจากกรอบด้านบนใส่ลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จากการทดลองสารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกรดคอื 

____________________________________________________________________ 

สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นกลาง คอื___________________________________________ 

สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นเบส คอื_____________    _____________   ______________ 

2. อนิดเิคเตอรช์นิดใดบอกความเป็นกรดและเบส ไดถู้กตอ้งมากทีสุ่ด 

____________________________________________________________________ 

กระดาษลติมสัแตกต่างจากกระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรอ์ยา่งไร 

____________________________________________________________________ 

3. สารละลายตวัอยา่งชนิดใดบา้งทีห่ยดฟีนอลฟ์ทาลนีแลว้ไดส้ชีมพเูหมอืนกนั____________ 

____________________________________และมสีมบตัเิป็น____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารละลายปนูขาว โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ บรอมไทมอลบล ูกลาง 

  

 

กรด น้ํา      ยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์        กรดไฮโดรคลอรกิ  

 
  

ฟีนอลฟ์ทาลนี     เบส         ยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรไ์มส่ามารถระบุค่า pH ได ้  

 

  

สารละลาย ผงฟู กระดาษลติมสัไมส่ามารถระบุค่า pH ได ้    
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ช่ือ_______________________________________ชัน้_________เลขท่ี_______ 

ใบกิจกรรมท่ี 3 

เร่ือง pH ของสารละลายกรดและเบส 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ทดสอบและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างค่า pH กับสมบตัิความเป็นกรด เบส ของ

สารละลายโดยใชอ้นิดเิคอตอร ์ 

2. อธบิายวธิกีารปรบัค่าความเป็นกรดและเบสของสารละลายโดยการเตมิสารทีม่สีมบตัติรงกนั

ขา้ม 

อปุกรณ์และสารเคมี 

1. บกีเกอร ์ขนาด 100 cm
3
 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ 1.0 mol/dm
3
 

3. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์1.0 mol/dm
3
 

4. กระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร.์  

5. แผ่นเทยีบสขีองยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์

ขัน้ตอนการทดลอง 

กดปุม่  

1. ใชก้ระดาษยูนิเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในกรดไฮโดรคลอรกิในบกีเกอรใ์บที่ 1 แลว้นําไป

เทยีบกบัแผ่นเทยีบส ีบนัทกึค่า pH ทีไ่ด ้ 

2. ครัง้ที ่1 เตมิโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 5 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่1 

ทีม่กีรดไฮโดรคลอรกิปรมิาตร 30 cm
3
 จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงใน

สารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

3. ครัง้ที ่2 เตมิโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 10 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่1 

จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในสารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบ

ส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

4. ครัง้ที ่3 เตมิโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 15 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่1 

จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในสารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบ

ส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

5. ครัง้ที ่4 เตมิโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 20 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่1 

จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในสารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบ

ส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 
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กดปุม่  เพื่อเริม่ทาํการทดลองต่อไป 

6. ใช้กระดาษยูนิเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในโซเดยีมไฮดรอกไซดใ์นบกีเกอรใ์บที่ 2  แล้ว

นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบส ีบนัทกึค่า pH ทีไ่ด ้ 

7. ครัง้ที ่1 เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 5 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่2 ทีม่ ี

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ปรมิาตร 30 cm
3
 จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงใน

สารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

8. ครัง้ที ่2 เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 10 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่2 

จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในสารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบ

ส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

9. ครัง้ที ่3 เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 15 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่2 

จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในสารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบ

ส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

10. ครัง้ที ่4 เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ 1.0 mol/dm
3
 จาํนวน 20 cm

3 
ลงในบกีเกอรใ์บที ่2 

จากนัน้ใชก้ระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ุ่มลงในสารละลาย แลว้นําไปเทยีบกบัแผ่นเทยีบ

ส ีบนัทกึ ค่า pH ทีไ่ดจ้ากการทดลอง 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

สารละลาย 

ปรมิาตรสารละลาย(cm
3
) สขีองกระดาษ 

ยนิูเวอรซ์ลั 

อนิดเิคเตอร ์

ค่า pH ของ

สารละลายผสม กรดไฮโดรคลอรกิ โซเดยีม 

ไฮดรอกไซด ์
 

กรดไฮโดรคลอรกิ

(HCl) 

ค่า pH เท่ากบั 

_____ 

 
 

   

 

โซเดยีม 

ไฮดรอกไซด์

(NaOH) 

ค่า pH เท่ากบั 

_____ 

 

    

 

สรปุผลการทดลอง 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ช่ือ_______________________________________ชัน้_________เลขท่ี_______ 

คาํถามท้ายการทดลอง 

ให้นักเรียนเลือกคาํตอบจากกรอบด้านบนใส่ลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เมือ่เตมิสารละลายเบสเพิม่ลงไปเรือ่ยๆในสารละลายกรดทําใหค้่า pH เป็นอยา่งไร 

____________________________________________________________________ 

เมือ่เตมิสารละลายกรดเพิม่ลงไปเรือ่ยๆในสารละลายเบสทาํใหค้่า pH เป็นอยา่งไร 

____________________________________________________________________

เมือ่เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเพิม่ลงไปเรือ่ยๆ สขีองยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรจ์ะเป็นอย่างไร 

____________________________________________________________________ 

2. ถา้ตอ้งการตอ้งการใหส้ารละลายมสีมบตัเิป็นกลาง กรดไฮโดรคลอรกิต้องมปีรมิาตร______

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ถา้ตอ้งการตอ้งการใหส้ารละลายมสีมบตัเิป็นกรด กรดไฮโดรคลอรกิตอ้งมปีรมิาตร_______

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ถา้ตอ้งการตอ้งการใหส้ารละลายมสีมบตัเิป็นเบส กรดไฮโดรคลอรกิตอ้งมปีรมิาตร_______

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

 

 

 

 

 

 

ไมม่กีารเปลีย่นส ี  ค่า pH ของสารละลายจะเพิม่ขึน้ น้อยกว่า 

 

กระดาษลติมสับอกค่า pH ไดแ้ต่กระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรบ์อกค่า pH ไมไ่ด ้

 

มกีารเปลีย่นส ี เท่ากบั  ค่า pH ของสารละลายจะลดลง มากกว่า       

 

กระดาษลติมสัไมส่ามารถบอกค่า pH ไดแ้ต่กระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอรบ์อกค่าpH ได ้
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บทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง เร่ืองสารละลายกรดและเบส 
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ขอ้สอบชุด____เลขทีข่อ้สอบ_______ 

 

แบบทดสอบ เรื่องสารละลายกรดเบส  

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ขอ้สอบ 30 ขอ้ คะแนนรวม 30 คะแนน 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 
 

คาํชีแ้จง 1. ขอ้สอบชุดน้ีเป็นขอ้สอบปรนยั 30 ขอ้ เวลาทาํขอ้สอบ 40 นาท ี

2. ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย X คําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียวลงใน

กระดาษคาํตอบ โดยใชป้ากกาสน้ํีาเงนิหรอืสดีาํ 

 3. กรอกหวักระดาษคําตอบและกระดาษขอ้สอบให้ครบถ้วนก่อนทํา

ขอ้สอบ 4. หา้มนําหนงัสอืและสิง่ของทุกชนิดเขา้หอ้งสอบ ยกเวน้ ปากกา 

ยางลบ  

 5. หา้มขดีหรอืเขยีนอะไรลงในแบบทดสอบเดด็ขาด 

 

ขอ้มลูในการทาํขอ้สอบ  

อนิดเิคเตอร ์ ช่วง pH ทีเ่ปลีย่นส ี สทีีเ่ปลีย่น 

เมทลิออเรนจ ์ 3.1-4.4 แดง      เหลอืง 

บรอมไทมอลบล ู 6.0-7.6 เหลอืง       น้ําเงนิ 

ฟีนอลฟ์ทาลนี 8.3-10.2 ไมม่สี ี      ชมพเูขม้ 

 

แผ่นเทยีบสขีองยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์

pH=1              pH=7                  pH=14 

สแีดง                                                  สเีขยีว                                                  สมีว่ง 
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1. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสมบตัขิองสารละลายกรด 

ก. มรีสฝาด 

ข. มคี่า pH มากกว่า 7 

ค. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ 

ง. เมือ่ทาํปฏกิริยิากบัหนิปนูจะเกดิแก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์กดิขึน้ 

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสมบตัขิองสารละลายเบส 

ก. มคี่า pH เท่ากบั 7 

ข. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง 

ค. เมือ่ทาํปฏกิริยิากบัอลมูเินียมแลว้เกดิแก๊สไฮโดรเจน 

ง. เมือ่ทาํปฏกิริยิากบัหนิปนูจะเกดิแก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์กดิขึน้ 

3. สารในขอ้ใดทาํปฏกิริยิากนัแลว้ไมม่ฟีองแก๊สเกดิขึน้ 

ก. กรดซลัฟิวรกิกบัหนิปนู 

ข. กรดไฮโดรคลอรกิกบัสงักะส ี

ค. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไชดก์บัหนิปนู 

ง. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไชดก์บัอะลมูเินียม 

4. แก๊สใดทีเ่กดิจากการทาํความสะอาดเครือ่งสุขภณัฑด์ว้ยน้ํายาลา้งหอ้งน้ําทีเ่ป็นกรด 

ก. แก๊สคลอรนี 

ข. แก๊สไฮโดรเจน 

ค. แก๊สแอมโมเนีย 

ง.  แก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์

5. ญาญ่านําแป้งดินสอพองมาผสมกับน้ํามะนาว พบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้น ข้อใดให้แก๊สการ

ทดลองเหมอืนของญาญ่า 

ก. เทกรดซลัฟิวรกิลงในถว้ยทีม่หีนิปนู 

ข. หยดกรดไฮโดรคลอลกิลงบนแผ่นสงักะส ี

ค. ใส่โลหะอลมูเินียมลงในกรดไฮโดรคลอลกิ 

ง. ใส่โลหะอลมูเินียมลงในสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์
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6. เมือ่นําเปลอืกไขใ่ส่ลงในสารละลายเบสจะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

ก. มฟีองแก๊สเกดิขึน้ และเปลอืกไขเ่กดิการกรอ่น 

ข. มฟีองแก๊สเกดิขึน้ และเปลอืกไขไ่มเ่กดิการกรอ่น 

ค. ไมม่ฟีองแก๊สเกดิขึน้ และเปลอืกไขเ่กดิการกรอ่น 

ง. ไมม่ฟีองแก๊สเกดิขึน้ และเปลอืกไขไ่มเ่กดิการกรอ่น 

7. ภาชนะใดทีเ่หมาะสมนํามาใส่น้ําสม้สายชูมากทีสุ่ด  

ก. ภาชนะทีเ่ป็นแกว้ 

ข. ภาชนะทีเ่ป็นพลาสตกิ 

ค. ภาชนะทีเ่ป็นโลหะสงักะส ี

ง. ภาชนะทีเ่ป็นโลหะอะลมูเินียม 

8. ขอ้ใดไมใ่ช่ขอ้มลูจากการสงัเกตในการทดลองเรือ่งสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส 

ก. สารละลายหกขณะนําหนิปนูใส่ในสารละลายเบส  

ข. เมือ่นําโลหะใส่ในสารละลายกรดมฟีองแก๊สเกดิขึน้ 

ค. เมือ่นําหนิปนูใส่ในสารละลายเบสไม่มฟีองแก๊สเกดิขึน้ 

ง. เมือ่นําโลหะใส่ในสารละลายกรดโลหะเกดิการสกึกรอ่น 

9. นําโลหะสงักะสใีส่ลงในกรดไฮโดรคลอรกิ เมื่อเวลาผ่านไป มฟีองแก๊สเกดิขึน้ นักเรยีนคดิว่า

จะเกดิอะไรขึน้กบัโลหะสงักะส ี

ก. โลหะสงักะสเีปลีย่นส ี

ข. โลหะสงักะสเีหมอืนเดมิ 

ค. โลหะสงักะสลีะลายหายไป 

ง. โลหะสงักะสจีะเกดิการสกึกรอ่น 

10. อนิดเิคเตอรท์ีส่ามารถระบุค่า pH ของสารละลายไดด้ทีีสุ่ด คอืขอ้ใด 

ก. เมทลิออเรนจ ์

ข. ฟีนอลฟ์ทาลนี 

ค. บรอมไทมอลบล ู

ง. ยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์
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11. ขอ้ใดเป็นสกีระดาษลติมสัหลงัจากตรวจสอบสารละลายทีเ่ป็นกลาง 

ก. ไมม่กีารเปลีย่นสกีระดาษลติมสั 

ข. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ 

ค. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง 

ง. ถูกตอ้งทัง้ขอ้ ก และ ข 

12. สารใดเมือ่หยดฟีนอลฟ์ทาลนีแลว้เปลีย่นเป็นสชีมพทูัง้หมด 

ก. น้ํา สารละลายน้ําตาล 

ข. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์น้ําสม้สายช ู

ค. กรดไฮโดรคลอรกิ น้ําสม้สายช ู

ง.  สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์สาละลายผงฟู 

13. อัม้นํากระดาษลติมสัไปทดสอบกบัสารละลาย A ปรากฏว่าไม่เปลีย่นส ีแต่เมื่อนําไปทดสอบ

กบัยูนิเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์ ปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสเีขยีว แสดงว่าสารละลายมสีมบตัเิป็น

อะไร 

ก. กรด 

ข. เบส 

ค. กลาง 

ง. ถูกทัง้ขอ้ ก และ ค 

14. อนิดเิคเตอร ์A มช่ีวงการเปลีย่นส ี4.6-7.2 จากสเีหลอืงเป็นสน้ํีาเงนิ เมื่อนําไปทดสอบกบัน้ํา

บรสิุทธิส์ารละลายทีไ่ดจ้ะมสีอีะไร 

ก. สมีว่ง 

ข. สเีขยีว 

ค. สเีหลอืง 

ง. สน้ํีาเงนิ 

15. จากการสงัเกต เมือ่นํากระดาษลติมสัจุม่ลงในสารละลายน้ําตาลจะเกดิการเปลีย่นอย่างไร  

ก. ไมม่กีารเปลีย่นสกีระดาษลติมสั 

ข. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ 

ค. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง 

ง. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสเีหลอืง 
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16. เมือ่นํากระดาษลติมสัจุม่ลงในสารละลายทีม่ ีpH 4.5 จากการสงัเกตสเีป็นอยา่งไร 

ก. ไมม่กีารเปลีย่นสกีระดาษลติมสั 

ข. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง 

ค. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ 

ง. ไมม่ขีอ้ถูก 

17. สารขอ้ใดเป็นสารละลายกรดทัง้หมด 

ก. น้ําสม้สายช ูสารละลายน้ําตาล น้ํา 

ข. น้ําสม้สายช ูกรดไฮโดรคลอรกิ น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา 

ค. สารละลายผงฟู น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา สารละลายน้ําตาล 

ง. สารละลายโซเดยีมไฮครอกไซด ์น้ําสม้สายช ูสารละลายผงฟู  

18. เมือ่นํากระดาษลติมสัจุ่มลงในสารละลายปนูขาว กระดาษลติมสัเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าไร

และนกัเรยีนคดิว่าสารละลายปนูขาวมสีมบตัเิป็นอะไร 

ก. ไมม่กีารเปลีย่นสกีระดาษลติมสั มสีมบตัเิป็นกลาง 

ข. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ มสีมบตัเิป็นเบส 

ค. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง มสีมบตัเิป็นกรด 

ง.  เปลีย่นสกีระดาษลติมสัสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ มสีมบตัเิป็นกรด 

19. เมื่อหยดฟีนอล์ฟทาลนีลงในสารละลายที่มคี่า pH เท่ากบั 12 นักเรยีนคดิว่าจะเกดิการ

เปลีย่นแปลงอยา่งไร 

ก. เปลีย่นเป็นสแีดง 

ข. เปลีย่นเป็นสสีม้ 

ค. เปลีย่นเป็นสชีมพ ู

ง. ไมม่สี ี

20. สาร X มสีมบตัเิป็นเบส จะมคี่า pH เท่าไร 

ก. น้อยกว่า 7 

ข. มากกว่า 7 

ค. เท่ากบั 7 

ง. ระหว่าง 1-5 
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21. ขอ้ใดบอกช่วงของค่าพเีอช (pH) ทัง้หมดไดถู้กตอ้ง 

ก. pH 1-10 

ข. pH 1-15 

ค. pH 1-14 

ง. pH 0-13 

22. ระดบัความเป็นกรดเพิม่ขึน้ค่า pH จะเพิม่ขึน้ดว้ย 

ก. ใช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นกรดแปรผนัตรงกบัค่า pH 

ข. ใช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นกรดแปรผกผนักบัค่า pH 

ค. ไมใ่ช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นกรดจะมคี่า pH คงที ่

ง. ไมใ่ช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นกรดแปรผกผนักบัค่า pH 

23. ระดบัความเป็นเบสเพิม่ขึน้ค่า pH จะเพิม่ขึน้ดว้ย 

ก. ใช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นเบสแปรผนัตรงกบัค่า pH 

ข. ใช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นเบสแปรผกผนักบัค่า pH 

ค. ไมใ่ช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นเบสแปรผกผนักบัค่า pH 

ง. ไมใ่ช่ เน่ืองจากระดบัความเป็นเบสจะมคี่า pH คงที ่

24. เมือ่กรดและเบสทาํปฏกิริยิากนัแลว้จะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

ก. เบสทําให้สารละลายกรดมคีวามเป็นกรดเพิม่ขึน้ กรดทําให้สารละลายเบสมคีวาม

เป็นเบสน้อยลง 

ข. เบสทําให้สารละลายกรดมคีวามเป็นกรดน้อยลง กรดทําใหส้ารละลายเบสมคีวาม

เป็นเบสเพิม่ขึน้ 

ค. เบสทําให้สารละลายกรดมคีวามเป็นกรดน้อยลง กรดทําให้สารละลายเบสมคีวาม

เป็นเบสน้อยลง 

ง. เบสทําให้สารละลายกรดมคีวามเป็นกรดเพิม่ขึน้ กรดทําให้สารละลายเบสมคีวาม

เป็นเบสเพิม่ขึน้ 

25. ถา้สารละละลายกรดมคีวามเขม้ขน้มากขึน้ ค่า pH จะเป็นอยา่งไร 

ก. ค่า pH ลดลง      

ข. ค่า pH เพิม่ขึน้ 

ค. ค่า pH เท่ากบั 7 

ง. ค่า pH ไมเ่ปลีย่นแปลง         
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ใชข้อ้มลูต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ 26-27 

1. ปนูขาว มคี่า pH เท่ากบั 12 

2. ดนิในแปลงเกษตร มคีวามเป็นกรดสงูมาก 

3. ดนิในนาขา้ว มคี่า pH เท่ากบั 10 

4. กํามะถนัผง มคีวามเป็นกรด 

26. มะมว่งทีช่อบขึน้ในดนิทีม่คีวามเป็นกลาง ถา้ตอ้งการปลกูมะมว่งในนาขา้ว ควรทาํอยา่งไร 

ก. เตมิกํามะถนัผงลงในดนิ 

ข. เตมิปนูขาวลงไปเลก็น้อย 

ค. สามารถปลกูไดเ้ลย 

ง. เตมิปนูขาวผสมกบัดนิอตัราส่วน1:1 

27. ถา้ตอ้งการปลกูพชืทีช่อบขึน้บนดนิทีม่คีวามเป็นกลางในแปลงเกษตร ควรทาํอยา่งไร 

ก. สามารถปลกูไดเ้ลย 

ข. เตมิปนูขาวลงไปในดนิ 

ค. เตมิกํามะถนัผงลงไปในดนิมากๆ 

ง. เตมิกํามะถนัผงลงไปในดนิเลก็น้อย 

28. เมือ่นํากรดไฮโดรคลอรกิผสมกบัโซเดยีมไฮครอกไซด ์ในปรมิาตรเท่ากนั นํามาทดสอบดว้ย

กระดาษยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์จะสงัเกตเหน็เป็นสอีะไร 

ก. สแีดง 

ข. สเีขยีว 

ค. สเีหลอืง 

ง. สน้ํีาเงนิ 

29. นํากรดไฮโดรคลอรกิจํานวน 20 หยด ผสมกบัสารละลายโซเดียมไฮครอกไซด์จํานวน 5 

หยด หลงัจากการผสมกนัจะมสีมบตัเิป็นอยา่งไร 

ก. กรด 

ข. เบส 

ค. กลาง 

ง. ไมม่ขีอ้ถูก 
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30. เมือ่เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเพิม่ลงไปเรือ่ยๆในโซเดยีมไฮดรอกไซด ์จะเป็นอยา่งไร 

ก. ค่า pH จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

ข. ค่า pH จะลดลงเรือ่ยๆ 

ค. ค่า pH เท่ากบั 7 

ง. ค่า pH ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีนักเรียนมีต่อบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง  

เร่ือง สารละลายกรดและเบส 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง

สารละลายกรดและเบส ฉบบัน้ีมทีัง้หมด 15 ขอ้ ในแต่ละขอ้จะมช่ีองว่าใหเ้ลอืกตอบ 5 

ช่อง 

2. ให้นักเรยีนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้และพจิารณาเลอืกตอบในช่องที่ตรงกบัความคดิเห็น

ของนักเรยีนมากที่สุด โดยทําเครื่องหมายถูก  ลงในช่องนัน้ทุกข้อ คําตอบของ

นกัเรยีนไมม่ผีลต่อคะแนนการสอบวชิาวทิยาศาสตร ์

3. การตอบแบบสอบถามความพงึพอใจที่นักเรยีนมต่ีอบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิน้ี 

เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรบัในการพฒันาบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิต่อไป 

4. ใชเ้วลาในการทาํแบบสอบถาม 15 นาท ี

5. เมือ่ทาํแบบสอบถามเสรจ็ใหน้กัเรยีนส่งคนืแบบสอบถามใหก้บัผูส้อน 

6. ใหน้กัเรยีนเขยีนชื่อ-นามสกุล ชัน้ เลขที ่ลงในแบบประเมนิใหเ้รยีบรอ้ย 

ระดบั 5 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 

ระดบั 4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก  

ระดบั 3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง  

ระดบั 2 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อย  

ระดบั 1 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ชื่อ_____________________________________ 

2. ชัน้______________________ 

3. เลขที_่___________________ 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. ด้านเน้ือหา      

1.1 เน้ือหาการทดลองมคีวามน่าสนใจ      

1.2 เน้ือหาการทดลองเขา้ใจงา่ย      

1.3 การจดัเน้ือหาการทดลองเหมาะสมกบัเวลาเรยีน      

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
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1 2 3 4 5 

2. ด้านภาพ ภาษา ตวัอกัษร และสี      

2.1 ภาพและการออกแบบบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิดูน่าสนใจ      

2.2 ภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจงา่ย      

2.3 ตวัอกัษรอ่านงา่ยและมขีนาดพอเหมาะ      

2.4 สขีองภาพและสขีองตวัอกัษรมสีวยงามและดงึดดูความสนใจ      

3. ด้านความรู้สึกนึกคิดต่อบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง      

3.1 บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิมคีวามเสมอืนกบัการทดลองจรงิ      

3.2 ไม่ยุ่งยากในการเตรยีมอุปกรณ์การทดลอง สารเคม ีและแสดงผล

การทดลองไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

     

3.3 การใชบ้ทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไมต่อ้งทาํการทดลองใน 

หอ้งทดลองแต่ทาํไดทุ้กทีท่ีม่คีอมพวิเตอร ์

     

3.4 บทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิใชง้านยาก      

4. ด้านการแสดงออกต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบติัการ    

    ทดลองเสมือนจริง 

     

4.1 นักเรยีนสนุกสนาน และตื่นเต้นกบัการเรยีนด้วยบทปฏบิตัิการ  

ทดลองเสมอืนจรงิ 

     

4.2 นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการทดลองทุกขัน้ตอนและเกดิการเรยีนรูด้ว้ย 

ตนเอง 

     

4.3 เกิดความสนใจในการเรยีนมากขึ้นเมื่อเรยีนด้วยบทปฏบิตัิการ

ทดลองเสมอืนจรงิ 

     

4.4 อยากเรยีนบทปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิแบบน้ีอกี      

 

 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………… 
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