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การวิจยัครั >งนี >มีจดุมุง่หมายเพื�อพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี

และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี และศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสมัฤทธิ6
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั >นบูรณาการ และความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
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บรูณาการหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และนิสิตมีความพึงพอใจ
ตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก 
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This study aimed to develop analytical laboratories on chromatography and 

electrophoresis for undergraduate students and study learning efficiency of students on 
learning achievement in chromatography and electrophoresis, integrated science process 
skills and satisfaction on analytical laboratories on chromatography and electrophoresis. 
The evaluating result from the experts showed that the developed analytical laboratories 
was ranked in high score level. The analytical laboratories efficiency E1/E2 was 80.19/80.44 
that satisfied the criteria of 80/80. The developed analytical laboratories was used by 22 
students in third year undergraduate in chemistry who enrolled in analytical chemistry 
laboratory II (CH390) course in the first semester of the academic year 2013 at 
Srinakharinwirot University. Sampling group was chosen using a purposive sampling 
approach. The results revealed that learning achievement in chromatography and 
electrophoresis and integrated science process skills of students after studying analytical 
laboratories on chromatography and electrophoresis were significantly higher at .05 level 
and satisfaction on analytical laboratories on chromatography and electrophoresis was 
good level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธ์ฉบบันี >สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื�องจากผู้ วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ�ง
จากอาจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั >งประเสริฐ ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์ ที�ท่านได้เสียสละเวลาอนัมี
คา่เพื�อให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ และความช่วยเหลือที�เป็นประโยชน์ตลอดการทําวิจยัในครั >งนี >
และอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบณัฑิต กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ที�กรุณาให้คําปรึกษา และชี >แนะ
แนวทางในแก้ปัญหา ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึ >งและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี > 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวฒันะ ที�ให้ความกรุณาเป็นประธาน
ในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ที�ให้ความกรุณา
เป็นกรรมการในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ตลอดจนให้คําแนะนําตา่ง ๆ เพื�อให้ปริญญานิพนธ์
ฉบบันี >สมบรูณ์ยิ�งขึ >น 

ขอกราบขอบพระคณุ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.อ.หญิง  ดร.อลิสา  เสนามนตรี   อาจารย์ ดร.
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ และอาจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ6 ส่งศรีโรจน์ ที�ให้ความกรุณาเป็นผู้ เชี�ยวชาญใน
การตรวจเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั >งนี > โดยชี >ข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ที�เป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงแก้ไขเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัให้มีคณุภาพมากยิ�งขึ >น และขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ 
ดร.เข้ม พุ่มสะอาด ที�ให้ความอนเุคราะห์ในการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เพื�อใช้ในการทดลอง
เรื�อง เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ทําให้การทดลองสําเร็จลลุว่งด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาเคมีทกุทา่นที�ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความเมตตา
และความชว่ยเหลือแก่ผู้ วิจยัด้วยดีเสมอมา และขอขอบคณุนิสิตปริญญาตรีชั >นปีที� 3 และ 4 สาขาวิชา
เคมี ปีการศกึษา 2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ได้อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือใน
การดําเนินการวิจยั ทําให้การวิจยัครั >งนี >สําเร็จลลุว่งด้วยดี 

ขอขอบคณุกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน ที�อยู่เคียงข้างกันเสมอมาทั >งในยามสุขและทุกข์ คอยให้
กําลงัใจ และความชว่ยเหลือเป็นอยา่งดีตลอดมา 

ท้ายสุดนี > ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และพี�ชาย ที�ให้การสนับสนุนในด้าน
การศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา และมอบความรัก ความเอาใจใส่ ตลอดจนเป็นกําลงัใจสําคญัที�ทําให้
ผู้ วิจยัประสบความสําเร็จในครั >งนี > คณุคา่และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี > ขอมอบเป็นเครื�อง
บชูาพระคณุบดิา มารดา และครูอาจารย์ทกุท่านที�ได้อบรมสั�งสอนประสิทธิ6ประสาทวิชาความรู้ทั >งปวง
ให้แก่ผู้ วิจยั 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

วิทยาศาสตร์เป็นเรื�องของการเรียนรู้เกี�ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ และการทดลองเกี�ยวกบัปรากฎการณ์ธรรมชาติและนําผลมาประมวลเพื�อหาข้อสรุป
เป็นหลกัการ แนวคดิและทฤษฎี ดงันั /นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เป็นผู้ เรียนรู้
และค้นพบด้วยตนเองมากที�สดุ ตั /งแตว่ยัเริ�มแรกก่อนเข้าเรียน เมื�ออยู่ในสถานศกึษา และเมื�อออกจาก
สถานศกึษาเพื�อไปประกอบอาชีพแล้ว (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2546: 3) 
การพัฒนากําลังคนให้สามารถใช้ภูมิปัญญาเพื�อศึกษา วิจัยค้นคว้าความรู้ใหม่ สิ�งประดิษฐ์ใหม่
ตลอดจนการรู้จักประยุกต์สิ�งต่าง ๆ เพื�อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
บ้านเมืองนั /น จึงต้องให้การศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตั /งแต่เริ�มเข้าประถมศึกษา
จนกระทั�งจบชั /นอุดมศึกษาเพื�อให้ได้ทั /งความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นเครื�องมือ
สําคญัที�ทําให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบกบัเป็นผู้ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ที�ดี มีคณุธรรมเพื�อเป็นพลเมืองดีตอ่ไป (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์.  2545: 78) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ที�ดีและได้ผล ควรเป็นการเรียนการสอนที�ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสื�อการเรียนการสอน
ประเภทใดประภทหนึ�ง จนเกิดการรับรู้ การคิด และการกระทําซึ�งนําไปสู่การสรุปหรือการค้นพบด้วย
ตวัเอง (ภพ เลาหไพบลูย์.  2542: 240) การเรียนรู้ที�ผู้ เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที�ยึด
หลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ซึ�งเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ภายในสมองและทางสังคม ที�ผู้ เรียนต้องจดักระทํากับข้อมูล หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที�
รับเข้ามา และสร้างความหมายให้กบัสิ�งนั /นด้วยตนเอง ดงันั /นผู้ เรียนจะต้องได้ลงมือปฏิบตัิงานจริง โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการปฏิสมัพนัธ์กบัสื�อ วสัด ุอปุกรณ์ หรือข้อมลู
ตา่ง ๆ และสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลองกับสิ�งนั /น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความ
เข้าใจขึ /น พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ การแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน และบุคคลอื�น ๆ เพื�อช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนหลากหลาย
ยิ�งขึ /น (ทิศนา แขมมณี.  2555: 90-96) 

การทดลองเป็นวิธีการเรียนการสอนประเภทหนึ�งที�ให้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้ เรียน โดยผ่าน
กระบวนการพิสูจน์ ตรวจสอบ และเห็นผลการทดลองด้วยตนเอง ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มี
ความเข้าใจ สามารถจดจําการเรียนรู้ได้นาน และเป็นการสอนที�เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั /งได้พฒันาคณุลกัษณะนิสยัการใฝ่รู้ด้วย (ทิศนา แขมมณี.  
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2554: 28) ดงันั /น การทดลองจึงเป็นวิธีการสอนที�มีประโยชน์และมีความสําคญัตอ่การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นอยา่งยิ�ง บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการทดลองที�เกี�ยวข้องกบัความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ที�จดัเพื�อให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการอนัเป็นหวัใจของวิทยาศาสตร์ ผู้ เรียนจะได้มี
โอกาสปฏิบัติการร่วมกันในขณะที�ทําการทดลอง มีโอกาสที�จะได้สัมผัสและรู้วิธีใช้อุปกรณ์ของ
วิทยาศาสตร์ (อรอุมา ละมุล.  2541: 14) การเรียนการสอนด้วยบทปฏิบตัิการเป็นเทคนิควิธีที�เป็น
รากฐานของการแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนสืบเสาะหาความรู้ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้ เรียน
สามารถศกึษากิจกรรม วิธีปฏิบตัิจากสื�อที�สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การสรุป
ครอบคลมุ และการใช้การสรุปครอบคลมุในสถานการณ์ใหม ่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเพิ�มพนูความสามารถ
ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ /น มีทกัษะในด้านตา่ง ๆ มากขึ /น ตลอดจนช่วยพฒันาเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ (บญุชม ศรีสะอาด.  2541: 69)  

จากการศกึษาเอกสารเกี�ยวกบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจยัมีความสนใจในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 
รหสัวิชา คม 390 ซึ�งเป็นการทดลองที�สอดคล้องกบัรายวิชา คม 351 ได้แก่ การแยกสารโดยวิธีการสกดั 
การวิเคราะห์เชิงคณุภาพโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบเยื�อบาง การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี�ยนไอออน แก๊ส   และของเหลว
สมรรถนะสงู (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 54) เนื�องจากเทคนิคการแยกสารเป็นเทคนิคหนึ�ง
ทางเคมีวิเคราะห์ที�มีความสําคญั สามารถนํามาใช้ในการแยกสารผสมที�มีองค์ประกอบซบัซ้อนให้เป็น
สารบริสทุธิYได้ โดยผู้ วิจยัสนใจพฒันาบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ ในเรื�องการแยกสารโดยใช้เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
เนื�องจากเป็นเทคนิคที�สามารถทําการทดลองได้ภายในห้องปฏิบัติการทั�วไป โดยไม่จําเป็นต้องใช้
เครื� องมือราคาแพง และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแยกสารประเภทต่าง ๆ ที� เ กี�ยวกับ
ชีวิตประจําวนัได้ โดยเมื�อทําการศกึษาเอกสารเกี�ยวกบับทปฏิบตัิการที�เกี�ยวข้องกบัเทคนิคดงักล่าวใน
ระดบัปริญญาตรี พบวา่มีการนําเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษมาใช้แยกสารตวัอย่างที�พบใน
ชีวิตประจําวนั เช่น การพิสจูน์เอกลกัษณ์สีผสมอาหารในเครื�องดื�ม (นินนาท์ โชติบริบรูณ์.  2545: 89-
93) การแยกรงควตัถสุงัเคราะห์แสง (นพดล ศกุระกาญจน์.  2551: 31-36) การแยกกรดอะมิโนโดยใช้
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (ธิติมา รุกขไชยศิริกลุ.  2547: 187-189) และการแยกองค์ประกอบ
ของนํ /าหมึกสีดําโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (วชัรี ชาตกิตติคณุวงศ์.  2542: 256) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการทดลองเหล่านี /ใช้วัฏภาคเคลื�อนที�ซึ�งมีตัวทําละลายอินทรีย์เป็นองค์ประกอบใน
ปริมาณมากทําให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ�งแวดล้อม ดังนั /นในงานวิจัยนี /จึงมุ่งเน้นพัฒนาบท
ปฏิบตัิการเรื�องการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ ที�ลดปริมาณการใช้ตวัทํา
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ละลายอินทรีย์และประยกุต์ใช้สําหรับการแยกสารที�พบในชีวิตประจําวนั สําหรับเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื�อบาง พบว่านํามาใช้แยกสารผสมต่าง ๆ เช่น การแยกของผสมของเบนซิลและเบนโซอินด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีและการทําเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบางเพื�อตรวจสอบองค์ประกอบของยา
แก้ปวด (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2555: ออนไลน์) การพิสจูน์เอกลกัษณ์ของสารเพรดนิโซโลนและ
เดกซาเมทาโซนในยาแผนโบราณ (นินนาท์ โชติบริบรูณ์.  2545: 94-99) และการวิเคราะห์ชนิดของสาร
ตวัอย่างโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2555: 77-87) 
เป็นต้น จากการศกึษาพบว่าบทปฏิบตัิการทั /งหมดล้วนเป็นการทดลองด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื�อบาง 1 มิติ เท่านั /น ยงัไม่มีบทปฏิบตัิการใดนําเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ ซึ�งเป็น
เทคนิคที�สามารถแยกสารที�มีความสามารถในการเคลื�อนที�ใกล้เคียงกนัได้มาใช้ในการเรียนการสอนใน
ระดบัปริญญาตรี ดงันั /นผู้ วิจยัจึงสนใจพฒันาบทปฏิบตัิการเรื�องการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ และสดุท้ายเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสยงัไม่พบว่าปรากฎอยู่ในบทปฏิบตัิการใด
ในการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 390 โดยเทคนิคดงักล่าวมีการ
เรียนการสอนเฉพาะในรายวิชาบรรยายเท่านั /น ผู้ วิจยัจึงสนใจพฒันาบทปฏิบตัิการเรื�องการแยกสาร
โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื�อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลกัการแยกสารพื /นฐานของเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิสมากยิ�งขึ /น 

จากที�กล่าวมาข้างต้น  ผู้ วิจยัจึงสนใจที�จะพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  ประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ การแยกรงควตัถุในใบ
ผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ การแยกวตัถุกนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื�อบาง 2 มิติ และการสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม โดยคาด
วา่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ที�พฒันาขึ /นจะทําให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการของเทคนิคการ
แยกสารทั /ง 3 เทคนิคที�กล่าวมา  ส่งผลให้นิสิตมีผลสมัฤทธิYทางการเรียนดีขึ /น สามารถพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทําให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมากได้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครั /งนี / ผู้ วิจยัได้ตั /งความมุง่หมายไว้ดงันี / 
1. เพื�อพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-

โทรโฟรีซิส ที�มีประสิทธิภาพสําหรับนิสิตปริญญาตรี  
2. เพื�อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี

วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี /  
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2.1 ผลสมัฤทธิYทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  

2.2 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบรูณาการ 
2.3 ความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  
 

ความสาํคัญของการวิจัย 
การวิจยัในครั /งนี /ได้พัฒนาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์    เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ซึ�งประกอบด้วย เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษที�ใช้วฏัภาคเคลื�อนที�ใน
ปริมาณน้อย เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ ที�ยงัไม่เคยปรากฎในปฏิบตัิการโครมาโทกราฟี
แบบเยื�อบางในระดบัปริญญาตรีมาก่อน และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสซึ�งเป็นปฏิบตัิการใหม่ที�ผู้ วิจยัได้
พฒันาขึ /นเพื�อใช้ในการเรียนปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เป็นครั /งแรกในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 
รหสัวิชา คม 390 ซึ�งบทปฏิบตัิการทั /งหมดที�กล่าวมาข้างต้น ทําให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลกั 
การแยกสารด้วยเทคนิคทั /ง 3 เทคนิคมากขึ /น เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
บทปฏิบตักิารอื�นๆ สําหรับนิสิตปริญญาตรีตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั /งนี /   คือ  นิสิตปริญญาตรีชั /นปีที�  3  หลกัสตูรวิทยาศาสตร-

บณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ 2  (Analytical chemistry laboratory II) รหสัวิชา คม 390 (CH 390) ภาคเรียนที� 1             
ปีการศกึษา 2556 จํานวน 3 กลุม่ ๆ ละ 22 - 24 คน รวมทั /งหมด 68 คน  

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั /งนี /  คือ  นิสิตปริญญาตรีชั /นปีที�  3  หลกัสตูรวิทยาศาสตร-

บณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ 2  รหสัวิชา คม 390 ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 22 คน ที�ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจงตามความสะดวกมา 1 กลุม่ จากทั /งหมด 3 กลุม่ 
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ตัวแปรที�ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 

อิเล็กโทรโฟรีซิส 
2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ผลสมัฤทธิYทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  

2.2 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบรูณาการ 
2.3 ความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  
เนื *อหาที�ใช้ในการวิจัย 

เนื /อหาในบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟ-
รีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี ประกอบด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 3 การทดลอง ได้แก่ 

การทดลองที� 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ 
เยื�อกระดาษ  

การทดลองที� 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ 
การทดลองที� 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 

ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลองครั /งนี / คือ ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2556 ในชั�วโมงเรียน

รายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2  รหสัวิชา คม 390  ของนิสิตปริญญาตรีชั /นปีที� 3 หลกัสตูรวิทยา-
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ ๆ ละ 3 ชั�วโมง 
รวม 9 ชั�วโมง ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอยา่งละ 2 ชั�วโมง รวมทั /งหมด 13 ชั�วโมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. บทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ หมายถึง บทเรียนในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ที�เกี�ยวข้องกบั

การทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี โดยมี
องค์ประกอบของบทปฏิบตัิการ ได้แก่ ชื�อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ วตัถปุระสงค์ หลกัการ เครื�องมือ
และอปุกรณ์ สารเคมีและสารตวัอยา่ง วิธีการทดลอง และแบบบนัทึกผลการทดลอง บทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ประกอบด้วย 3 การทดลอง ดงันี / 

การทดลองที� 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ 
เยื�อกระดาษ  

การทดลองที� 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ 
การทดลองที� 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 
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2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ หมายถึง ผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี ซึ�งจะพฒันาผู้ เรียนใน
ด้านผลสมัฤทธิYทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบรูณาการ และความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  

3. ผลสัมฤทธิ5ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนในด้านการประมวลความรู้
ของผู้ เรียน ซึ�งเกิดมาจากสมรรถภาพทางสมองของผู้ เรียน หรือการจดักระบวนการการเรียนการสอน 
สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิYทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตวัเลือก ที�ครอบคลุม
พฤตกิรรมการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั 4 ระดบั คือ 

3.1 ความรู้-ความจํา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถของสมองที�เก็บสะสม
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หรือประสบการณ์ที�ได้รับรู้มาไว้ในสมองอย่าง
ถกูต้องแมน่ยํา  

3.2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหลกัการ 
ทฤษฎี ขั /นตอนการทดลอง และแปลความหมายข้อมลูในเรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส 

3.3 การนําไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้จากบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ไปแก้ปัญหาในสถาน- 
การณ์ใหม ่ซึ�งอาจคล้ายคลงึกบัสถานการณ์ที�เคยพบมาก่อน 

3.4 การวิเคราะห์  (Analysis)  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะข้อมลูจาก 
การทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สามารถเชื�อมโยงเหต ุวิธีการ และ
ผลการทดลองได้ 

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั *นบูรณาการ หมายถึง  พฤติกรรมความ 
สามารถในด้านการคิด การปฏิบตัิแบบวิทยาศาสตร์ เพื�อใช้ในการแสวงหาความรู้ หรือแก้ปัญหาอย่าง
มีระบบแบบแผน สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบรูณาการ
แบบอตันยั และทําการตรวจผลการปฏิบตัิการจากแบบบนัทึกผลการทดลองปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เพื�อกระตุ้นกระบวนการคดิในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบรูณาการ จํานวน 3 ทกัษะ คือ  

4.1 ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร หมายถึง ความสามารถในการระบวุ่าตวั
แปรที�ศกึษา ตวัแปรใดเป็นตวัแปรต้น ตวัแปรตามและตวัแปรที�ต้องควบคมุในสมมตฐิาน 
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4.1.1 ตวัแปรต้น หรือตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อตวัแปรที�สนใจทํา 
การศกึษา เป็นตวัแปรที�ต้องการทดลองดวูา่จะก่อให้เกิดผลเชน่ไร 

4.1.2 ตวัแปรตาม คือ ตวัแปรที�สนใจทําการศกึษา เป็นตวัแปรที�เป็นผลเนื�องมา 
จากตวัแปรต้น เมื�อตวัแปรต้นเปลี�ยน ตวัแปรตามก็จะเปลี�ยนไปด้วย 

4.1.3 ตวัแปรควบคมุ คือ ตวัแปรอื�น ๆ ที�ไม่ได้สนใจทําการศกึษาแตส่ามารถส่ง 
ผลตอ่ตวัแปรตามในขณะนั /นได้ จงึต้องควบคมุให้คงที� 

4.2 ทกัษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการตรวจสอบสมมติฐาน
ที�ตั /งไว้โดยลงมือทําการทดลอง เริ�มตั /งแตก่ารออกแบบการทดลอง การปฏิบตัิตามขั /นตอนที�ออกแบบไว้ 
ตลอดจนการใช้วสัดอุปุกรณ์ได้อย่างถกูต้อง และการบนัทึกผลการทดลอง ในการทดลองประกอบด้วย 
3 ขั /นตอน คือ 

4.2.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลอง 
จริง เพื�อกําหนดวิธีการทดลอง ซึ�งเกี�ยวกบัการกําหนดควบคมุตวัแปร อปุกรณ์ หรือ สารเคมีที�ใช้ในการ
ทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

4.2.2 การปฏิบตักิารทดลอง หมายถึง การปฏิบตักิารทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมา-
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยา่งเป็นขั /นตอนโดยใช้เทคนิควิธีที�เหมาะสม 

4.2.3 การบนัทกึผลการทดลอง หมายถึง การบนัทึกผล การวิเคราะห์ผลข้อมลู และ 
สรุปผลการทดลองที�ได้จากการทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  

4.3 ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป หมายถึง ความสามารถในการบอก
ความหมายของข้อมูลที�ได้จดักระทํา และอยู่ในรูปแบบที�สามารถใช้ในการสื�อความหมายได้ ซึ�งอยู่ใน
รูปตารางและรูปภาพ รวมทั /งความสามารถในการบอกความหมายของข้อมลูในเชิงสถิติ และสามารถ
ลงข้อสรุปโดยการนําเอาความหมายของข้อมูลได้ทั /งหมด สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที�
เกี�ยวข้องกับตวัแปรที�ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

5. ความพงึพอใจต่อบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หมายถึง อารมณ์ ความรู้สกึที�แสดงออกว่าพอใจ หรือประทบัใจตอ่การเรียน
การสอนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ซึ�ง
สามารถสงัเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยวดัได้จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อ
บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้แบบประเมิน
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไมน้่อยกวา่ 80/80 

2. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิYทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั .05 

3. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบูรณาการหลัง
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 

4. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก 

 

ตัวแปรอิสระ 
บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์  
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ผลสมัฤทธิYทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  
2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั /นบรูณาการ 
3. ความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
 



บทที� 2 
เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการวิจยั และนําเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี  
1. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเคมี  หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัเทคนิคการแยกสาร 
3. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบับทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
4. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน 
5. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
6. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัความพงึพอใจ 
7. งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

 
1. เอกสารที�เกี�ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัศรี-

นครินทรวิโรฒ เป็นหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี โดยกําหนดให้เริ�มใช้หลกัสตูร ในภาค
การศกึษาที� 1 ปีการศกึษา 2555 (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 6) ซึ�งมีวตัถปุระสงค์ดงันี  

1. เพื�อผลิตบณัฑิตที�มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ในวิชาเคมี วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง 

2. เพื�อให้บณัฑิตสามารถนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนศกึษา 
วิจยัในระดบัที�สงูขึ น 

3. เพื�อผลิตบณัฑิตที�มีคณุธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพและมีจิตสํานึกรับผิด 
ชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม 

จากการศกึษาเอกสารเกี�ยวกบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจยัมีความสนใจในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 
รหสัวิชา คม 390 จากคําอธิบายรายวิชา เป็นการทดลองที�สอดคล้องกบัรายวิชา คม 351 ได้แก่ การ
แยกสารโดยวิธีการสกดั การวิเคราะห์เชิงคณุภาพโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษและแบบเยื�อ
บาง การวิเคราะห์เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี�ยนไอออน แก๊ส 
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และของเหลวสมรรถนะสงู (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 54) ซึ�งผู้ วิจยัสนใจที�จะพฒันาบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ในเรื�องการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีแบบเยื�อบาง และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื�อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการที�เป็น
รูปธรรมมากขึ น สง่ผลให้นิสิตมีผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนในเรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสดีขึ น สามารถพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และทําให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมากได้  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับเทคนิคการแยกสาร 

เทคนิคการแยกสาร (Separation techniques) เป็นกระบวนการแยกสารผสมให้ได้สารที�
บริสุทธิ9  สามารถทําได้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี เช่น การกรอง (Filtration) การกลั�น 
(Distillation)   การตกตะกอน  (Precipitation)    การสกดั  (Extraction)   การแลกเปลี�ยนไอออน (Ion 
exchange)   โครมาโทกราฟี (Chromatography)   และอิเล็กโทรโฟรีซิส (Electrophoresis) เป็นต้น  
(ธวชัชยั ศรีวิบูลย์.  2551: 1-2) ในการวิจยัครั งนี ผู้ วิจยัจะกล่าวถึงเทคนิคการแยกสาร 3 เทคนิค คือ 
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ (Paper Chromatography) เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ      
เยื�อบาง (Thin Layer Chromatography) และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส (Electrophoresis) ดงันี  

2.1 เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ  
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษเป็นเทคนิคทางโครมาโทกราฟีแบบแผ่นเรียบ (Planar 

Chromatography) โดยมีกลไกการแยกแบบแบง่ส่วน (Partition) เกิดขึ นบนแผ่นกระดาษ ซึ�งประกอบ
ไปด้วยเส้นใยของเซลลโูลสทําหน้าที�เป็นตวัคํ าจนุ (Support) มีนํ าซึ�งถกูดดูซบัอยู่ในแผ่นกระดาษทํา
หน้าที�เป็นวฏัภาคนิ�ง (Stationary phase) สําหรับวฏัภาคเคลื�อนที� (Mobile phase) มีสถานะเป็น
ของเหลว ซึ�งอาจเป็นตวัทําละลายบริสทุธิ9 หรือตวัทําละลายผสมที�เป็นเนื อเดียวกนั (ธวชัชยั ศรีวิบลูย์.  
2551: 143) 

ดงันั นสารที�มีสภาพขั วมากจะเกิดอนัตรกิริยากบัวฏัภาคนิ�งได้ดี จึงเคลื�อนที�ได้ช้าหรืออาจ
ไม่เคลื�อนที�เลย ในขณะที�สารที�มีสภาพขั วน้อยจะเกิดอันตรกิริยากับวัฏภาคนิ�งได้น้อยและสามารถ
ละลายในวฏัภาคเคลื�อนที�ได้มาก จงึทําให้เคลื�อนที�ไปบนกระดาษได้ดีกวา่สารที�มีขั วมาก โดยระยะทาง
ที�สารเคลื�อนที�ได้ สามารถแสดงได้ในเทอมของ Retardation factor (Rf) ซึ�งหาได้จากสตูร (ธวชัชยั    
ศรีวิบลูย์.  2551: 140-141) ดงัแสดง 
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R�   = 
ระยะทางที�สารตวัอยา่งเคลื�อนที� 

ระยะทางที�วฏัภาคเคลื�อนที�เคลื�อนที� 
 

 
จากการค้นคว้างานวิจยัในประเทศที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง เทคนิค

โครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ มีดงันี  
พนัศกัดิ9 สายแสงจนัทร์ (2544: 48-50) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์   

เรื�อง เทคนิคการแยกสาร สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 ผู้ วิจยัได้นําบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�
พฒันาขึ น 5 การทดลอง คือ วิธีแยกของแข็งปนของแข็ง วิธีแยกของแข็งปนของเหลว วิธีแยกของเหลว
ปนของเหลว วิธีแยกของเหลวปนแก๊ส และวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ ไปทดลองสอนกบันกัเรียน
ชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2544 โรงเรียนคงทองวิทยา จงัหวดันครปฐม จํานวน 
40 คน พบว่าบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 81.19/80.33  
คะแนนเฉลี�ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 ในทุกด้านของการวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 
กลา่วคือ นกัเรียนที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมีผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนสงูขึ นทั ง
ในด้านความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01  

พรทิพย์ วงษ์นาป่า (2548: 139-146) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
เรื�อง การสกดัและแยกสารประกอบแซนโทนจากผลมงัคดุ สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 6 จงัหวดั
จนัทบุรี ผู้ วิจยัได้แยกสารประกอบแซนโทนให้บริสุทธิ9โดยใช้โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และนําบท
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นไปใช้ทดลองสอนกบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 1 ปี
การศกึษา 2547 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดัจนัทบรีุ จํานวน 60 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมี
ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้สงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุ นกัเรียนกลุ่มทดลองที�เรียนด้วยบท
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ที�ผู้ วิจยัพฒันาขึ นมีความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนกลุม่ทดลองที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�ผู้ วิจยัพฒันาขึ น
มีเจตคติตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 หรือกลา่วได้วา่ นกัเรียนมีเจตคตติอ่บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์สงูขึ น 

เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษได้นําไปใช้ในการเรียนการสอนในระดบัปริญญา
ตรี เช่น การพิสจูน์เอกลกัษณ์สีผสมอาหารในเครื�องดื�ม (นินนาท์ โชติบริบรูณ์.  2545: 89-93) การแยก
รงควตัถสุงัเคราะห์แสง (นพดล ศกุระกาญจน์.  2551: 31-36) การแยกกรดอะมิโนโดยใช้เทคนิคโคร-
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มาโทกราฟีแบบกระดาษ (ธิติมา รุกขไชยศิริกลุ.  2547: 187-189) และการแยกองค์ประกอบของนํ า
หมกึสีดําโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (วชัรี ชาตกิตตคิณุวงศ์.  2542: 256) เป็นต้น 

จากการค้นคว้างานวิจยัตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ มีดงันี  

คณะผู้จดัพิมพ์วารสาร Journal of Chemical Education (Journal’s Editorial staff.  
2000: 176A-176B) ได้วิจยัเรื�อง การใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษสําหรับการแยกนํ าหมึก
ผสมเป็นการทดลองที�ออกแบบมาให้มีความสนกุสนาน สวยงาม เพื�อดงึดดูให้นกัเรียนเกิดความสนใจ
ในวิชาเคมี สามารถทําการทดลองที�บ้าน หรือในห้องปฏิบตัิการได้ โดยวฏัภาคนิ�งเป็นกระดาษกรอง
กาแฟ สว่นวฏัภาคเคลื�อนที�เป็นผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในชิวิตประจําวนั เช่น นํ า แอลกฮอล์ฆ่าเชื อ (70% ไอโซ-
โพรพิลแอลกฮอล์) นํ าส้มสายชู   ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือน  หรือสารละลายผสมของ
ผลิตภณัฑ์ที�กลา่วมาข้างต้น สารตวัอยา่งที�นํามาแยกคือ นํ าหมึกสีดําจากปากกา หรือนํ าหมึกที�ละลาย
นํ าได้ เมื�อทําการแยกสารชนิดต่าง ๆ ที�ผสมอยู่ในนํ าหมึกจะเกิดการแยกให้เห็น แล้วทําการสังเกตสี
และหาคา่ Rf   

เบิร์ดวิสเทล และสเปนซ์ (Birdwhistell; & Spence.  2002: 847) ได้วิจยัเรื�อง การแยกสี
เคลือบบนลกูอมช็อคโกแลต ยี�ห้อ M&M โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ บทปฏิบตัิการที�
พฒันาขึ นนําไปใช้กับนิสิตมหาวิทยาลยัโลโยลา ที�ลงเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีทั�วไป 1 ในการ
ทดลองต้องเตรียมสารละลายตวัอย่างสีเคลือบบนลกูอม โดยใช้ตวัทําละลายเป็นนํ าผสมเอทานอลใน
อตัราส่วน 1:1 แล้วทําการแยกสารตวัอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ โดยมีวฏัภาค
เคลื�อนที�เป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 0.10 โดยมวลตอ่ปริมาตร นําไปส่องแสงฟลอูอ-
เรสเซนส์เพื�อสงัเกตสีและหาคา่ Rf เพื�อนํามาเปรียบเทียบกบัสีย้อมอาหารมาตรฐานเพื�อระบวุ่าสารที�
แยกได้จากสีเคลือบบนลกูอมช็อคโกแลตมีสารชนิดใดบ้าง 

ชาร์มา แมคโคน และมาร์โคว (Sharma; McKone; & Markow.  2011: 24-28) ได้วิจยั
เรื�อง ประวัติความเป็นมาของสีย้อมอาหาร การนําไปใช้และการระบุชนิดของสีย้อมอาหาร โดยได้
กล่าวถึงประวตัิและวิวฒันาการในปัจจบุนั โครงสร้างและชื�อทั�วไปของสีย้อมอาหารที�ผ่านการรับรอง
ขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ชนิด คือ Erthyrosine B, Allura red, 
Tartrazine, Sunset yellow, Brilliant blue, Indigo carmine และ Fast green และสีย้อมอาหารที�ใช้
นอกประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 7 ชนิด คือ Amaranth, Patent blue V, Green S, Ponceau 4R, 
Ponceau SX, Carmoisine และQuinoline yellow ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูดงักล่าวมาใช้เป็นภูมิหลงัในการ
เรียนการสอนปฏิบตัิการทดลองในรายวิชาเคมีทั�วไป หรือเคมีอินทรีย์สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ในเรื�องเกี�ยวกบัการระบชุนิดของสีย้อม โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษและ
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เทคนิคอลัตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี สําหรับเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษเป็น
การหาค่า Rf ของสีผสมอาหารทั ง 14 ชนิด โดยใช้วฏัภาคนิ�งเป็นกระดาษกรองวอทแมน เบอร์ 1 
และวฏัภาคเคลื�อนที�เป็นสารละลายเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยนํ าหนกั  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ ผู้ วิจยัพบว่าเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ เป็นเทคนิคที�ใช้
ปริมาณสารตวัอยา่งน้อย สามารถแยกสารผสมได้หลายชนิด สามารถทําการทดลองได้สะดวก รวดเร็ว 
ราคาถูก อีกทั งยังสามารถนําเทคนิคนี ไปใช้แยกสารที�สนใจที�พบในชีวิตประจําวันได้ เช่น นํ าหมึก
ปากกา สีย้อม รงควตัถุ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษไม่ได้สามารถ
แยกได้เฉพาะสารเคมี หรือสารอนัตรายเท่านั น แตส่ามารถนํามาประยกุต์ใช้แยกสารที�เราสามารถพบ
ได้ในชีวิตประจําวนัทั�วไป และเป็นเทคนิคการแยกสารพื นฐานที�นิสิตควรรู้จกั อย่างไรก็ตามการทดลอง
เหล่านี ใช้วฏัภาคเคลื�อนที�ซึ�งมีตวัทําละลายอินทรีย์เป็นองค์ประกอบในปริมาณมากทําให้เกิดของเสีย
เป็นจํานวนมาก อีกทั งยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ�งแวดล้อมด้วย ในงานวิจัยนี ผู้ วิจัยจึงสนใจ
พัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื� อง เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ โดยใช้วัฏภาค
เคลื�อนที�ในปริมาณน้อยสําหรับการแยกรงควัตถุในใบผักคะน้า เพื�อลดปริมาณของเสียและลด
ผลกระทบที�จะเกิดขึ นกบัมนษุย์และสิ�งแวดล้อม อีกทั งยงัเป็นการลดคา่ใช้จา่ยในการทดลองอีกด้วย  

2.2 เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อบางเป็นเทคนิคทางโครมาโทกราฟีแบบแผ่นเรียบชนิดหนึ�ง กลไก

การแยกสารเป็นการดดูซบั (Adsorption) โดยขึ นอยู่กับความสามารถในการกระจายตวัของสารใน   
วฏัภาคนิ�งและวฏัภาคเคลื�อนที�ซึ�งเป็นตวัทําละลายบริสุทธิ9 หรือตวัทําละลายผสมที�เป็นเนื อเดียวกัน      
วฏัภาคนิ�งเป็นของแข็งดดูซบั (Sorbent) เคลือบเป็นแผน่บาง ๆ บนแผ่นกระจก แผ่นพลาสติก หรือแผ่น
อะลูมิเนียม เป็นต้น สารที�นํามาใช้เป็นของแข็งดดูซบัมีหลายชนิด เช่น ซิลิกาเจล อะลูมินา ซีไลท์ ผง
เซลลโูลส เป็นต้น (ธวชัชยั ศรีวิบลูย์.  2551: 157-158) โดยทั�วไปการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบเยื�อบาง มกันิยมทําเป็นมิติเดียว (One dimension) นั นคือใช้วฏัภาคนิ�งและวฏัภาคเคลื�อนที�
เพียงชนิดเดียวเท่านั น เมื�อนํามาประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์สารผสมที�มีคา่ Rf ใกล้เคียงกนัมาก หรือมี
คา่เท่ากัน อาจทําให้พิสูจน์ได้ยากว่าสารผสมนั นมีองค์ประกอบใดบ้าง ดงันั นวิธีที�สามารถทําให้การ
แยกและการพิสจูน์ทําได้ดีขึ น มีความถกูต้องมากยิ�งขึ น คือ การทําแบบ 2 มิติ (Two dimension) ซึ�ง
สามารถทําได้โดยใช้วฏัภาคนิ�งเพียงชนิดเดียวแตใ่ช้วฏัภาคเคลื�อนที� 2 ชนิด โดยหลงัจากที�ผ่านการ
แยกโดยใช้วฏัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 1 แล้ว ต้องทําให้วฏัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 1 ระเหยไปจนแผ่นเยื�อบาง
แห้งก่อน จึงทําการแยกโดยใช้วฎัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 2 โดยทิศทางการเคลื�อนที�ของวฏัภาคเคลื�อนที�
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ชนิดที� 2 จะต้องตั งฉากกบัทิศทางการเคลื�อนที�ของวฏัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 1 (ธวชัชยั ศรีวิบลูย์.  2551: 
145-147)   

จากการค้นคว้างานวิจยัตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิมีดงันี  

คริส์ป และวิลเลียมสนั (Crisp; & Williamson.  1999: 1691-1692) ได้วิจยัเรื�อง การแยก
สารพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polyaromatic Hydrocarbons: PAHs) โดยใช้เทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ(2D-TLC) เป็นการทดลองที�ผู้ วิจยัพฒันาขึ นสําหรับการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีปี 2 มหาวิทยาลยัแอดิเลด ที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เคมีสิ�งแวดล้อม จํานวน 30 คน 
การทดลองนี ใช้เวลา 3 ชั�วโมง นิสิตในแตล่ะกลุ่มจะได้ตวัอย่างดินที�มี PAHs 2 ชนิด นําไปสกดัด้วย
เทคนิคซอกห์เลต (Soxhlet extraction) และแยกสารด้วยเทคนิค 2D-TLC เทียบกับสารมาตรฐาน 
PAHs แผ่น TLC ที�ใช้ทํามาจากอะลมูินมัออกไซด์ผสมกบัเซลลโูลสที�เติมหมู่อะซิติล ขนาด 10 × 10 
ตารางเซนติเมตร วฏัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 1 คือ เฮกเซนผสมกับคลอโรฟอร์ม ในอตัราส่วน 98:2 โดย
ปริมาตร วฏัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 2 คือ เมทานอลผสมกบัอีเทอร์และนํ ากลั�น ในอตัราส่วน 4:4:1 โดย
ปริมาตร เมื�อทําการแยกทั ง 2 มิติเสร็จแล้ว จึงนําแผ่น TLC ไปส่องแสงอลัตราไวโอเลตความยาวคลื�น 
254 นาโนเมตร พบว่านิสิตที�ได้ทําการทดลองที�พฒันาขึ นมีความรู้สึกในทางบวกต่อการทดลองและ
รู้สกึภมูิใจที�สามารถปฏิบตักิารวิเคราะห์ที�เหมือนจริงได้ 

คลาร์ก (Clark.  2007: 1186-1187) ได้วิจยัเรื�อง การวิเคราะห์และระบชุนิดของสีย้อมที�
เป็นอินดิเคเตอร์กรด-เบส (Acid-base indicator dyes) โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 
ผู้ วิจยัได้พฒันาแล้วนําไปทดลองใช้กับนิสิตมหาวิทยาลยัคริสโตเฟอร์นิวพอร์ท ที�ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์ (Chem 322L) นิสิตได้รับสารตวัอย่างซึ�งเป็นสารผสมของสีย้อมที�เป็น
อินดิเคเตอร์กรด-เบส และทําการแยกโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง โดยมีวฏัภาคนิ�งเป็น   
ซิลิกาเจล วฏัภาคเคลื�อนที�เป็นสารละลาย 1-โพรพานอล ผสมกบัสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นร้อยละ 
28 ในอตัราสว่น 6:1 โดยปริมาตร จากนั นสงัเกตสีและหาคา่ Rf แล้วนําแผ่น TLC ไปชะด้วยสารละลาย
เบส (pH ≅ 9-10) และสารละลายกรด (pH < 1) สงัเกตสีพร้อมทั งเปรียบเทียบกบัสีย้อมมาตรฐาน 
การทดลองนี ทําให้นิสิตมีการตดัสินใจด้วยหลักเหตุและผล ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ตั งแต่การได้รับ
ข้อมลู นําข้อมลูมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมลูที�ได้จากการทดลองกบัข้อมลูที�ให้มา และระบผุลว่าสาร
ตวัอยา่งคืออะไร 

วาล์เวอร์เด ดิส และวิคโนแอล (Valverde; This; & Vignolle.  2007: 1505-1507) ได้วิจยั
เรื�อง การหาปริมาณรงควตัถสุงัเคราะห์แสงในถั�วแขก (Green beans) ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื�อบางและใช้เครื�องวดัความเข้ม (Densitometer) สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณ โดยทําการสกดัรงค-
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วตัถจุากถั�วแขก นําสารสกดัที�ได้ไปแยกด้วยเทคนิค TLC โดยใช้วฏัภาคนิ�งคือ ซิลิกาเจล และวฏัภาค
เคลื�อนที�เป็นไซโคลเฮกเซนผสมกบัอะซีโตนและไดเอทิลลามีน ในอตัราส่วน 10 : 4 : 1 โดยปริมาตร 
จากโครมาโทแกรม พบว่าสามารถแยกรงควตัถไุด้ 8 ชนิด คือ neoxantin, violaxanthin, 5,6-epoxy 
lutein, lutein, chlorophyll b, chlorophyll a, pheophytin a,  � และ β carotenes และ origin แตไ่ม่
สามารถแยกได้อยา่งสมบรูณ์ พบปริมาณ pheophytin a มากที�สดุ ผู้ วิจยัจึงได้ทําการแยกรงควตัถดุ้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ โดยใช้วฏัภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 1 และ 2 เหมือนกนัคือ ไซโคล-
เฮกเซนผสมกบัอะซีโตนและไดเอทิลลามีน ในอตัราส่วน 10 : 4 : 1 โดยปริมาตร จากโครมาโทแกรม 
พบวา่สามารถแยกรงควตัถแุตล่ะชนิดได้ดีแม้จะเกิดการสลายตวัเพียงเล็กน้อย โดยพบรงควตัถ ุ7 ชนิด 
คือ  5,6-epoxy lutein, lutein, chlorophyll b, chlorophyll a, pheophytin a,  �,β carotenes และ
พบ pheophytin b ซึ�งไม่สามารถแยกได้ถ้าใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 1 มิติ การทดลอง
ดงักลา่ว นกัเรียนใช้เวลาในการสกดั แยกรงควตัถ ุและหาปริมาณรงควตัถ ุประมาณ 50 นาที เป็นการ
ทดลองที�สะดวก รวดเร็ว และประหยดั สามารถนําวิธีการทดลองไปใช้ในการแยกรงควตัถหุรือสีย้อมได้ 

การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบางเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที�ราคาไม่
แพง นิยมใช้ในการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ตรวจการดําเนินไปของปฏิกิริยา ตรวจสอบความบริสทุธิ9ของ
สารระหว่างกระบวนการแยกสารในขั นตอนตา่งๆ ใช้ยืนยนัชนิดของสาร และสามารถตรวจหาจํานวน
องค์ประกอบในของผสมได้ (รัชนี ตณัฑะพานิชกลุ.  2550: 49) จึงได้มีการพฒันาเป็นบทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื�อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เช่น การแยกของผสมของเบนซิลและ  
เบนโซอินด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี และการทําเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบางเพื�อตรวจสอบ
องค์ประกอบของยาแก้ปวด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2555: ออนไลน์) การพิสจูน์เอกลกัษณ์ของ
สารเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนในยาแผนโบราณ (นินนาท์ โชติบริบูรณ์.  2545: 94-99)         
การวิเคราะห์ชนิดของสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง (มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2555: 77-87) เป็นต้น  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง เทคนิค                
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ ผู้ วิจยัพบว่า เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ เป็นเทคนิค
การแยกสารที�สะดวก ใช้เวลาในการทดลองน้อย สามารถแยกสารได้หลายชนิด เช่น รงควตัถ ุสีย้อม 
สารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในประเทศไทย บทปฏิบตัิการที�ใช้ในการเรียนการ
สอนล้วนเป็นบทปฏิบตัิการที�ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 1 มิติ เท่านั น ยงัไม่มีบทปฏิบตัิการ
ใดนําเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ มาใช้ในการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ในงานวิจยั
นี ผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�องเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ
สําหรับแยกวตัถกุันเสียที�นิยมใช้ในอาหารและเครื�องสําอาง ได้แก่ กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิก กรด



16 

 

พาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน เพื�อให้นิสิตมีความเข้าใจมากยิ�งขึ นในการนําเทคนิคโครมา-
โทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิมาประยกุต์ใช้ในการแยกสารผสมในกรณีที�มีคา่ Rf ใกล้เคียงกนัได้ 

2.3 เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
อิเล็กโทรโฟรีซิสเป็นเทคนิคการแยกสาร โดยอาศยัความแตกต่างของความเร็วในการ

เคลื�อนที�ภายใต้สนามไฟฟ้า สารที�มีประจุแต่ละชนิดเคลื�อนที�ได้เร็วหรือช้าแตกต่างกันขึ นอยู่กับ
ความสามารถเฉพาะตวัในการเคลื�อนที�ภายใต้สนามไฟฟ้า (Electrophoretic mobility) และปริมาณ
พลงังานไฟฟ้า นอกจากนี ความเร็วในการเคลื�อนที�ยงัขึ นอยู่กบัขนาด รูปร่างโมเลกลุ ความสามารถในการ
แตกตวัของสาร ความหนืด อณุหภมูิ และคา่ไดอิเล็กทริกของบฟัเฟอร์ที�ใช้ (ลีณา สนุทรสขุ.  2550: 13) 

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสมีหลายชนิด เช่น อิเล็กโทรโฟรีซิสแบบกระดาษ (Paper 
electrophoresis) อิเล็กโทรโฟรีซีสแบบเซลลูโลสแอซีเทต (Cellulose acetate electrophoresis) 
อิเล็กโทรโฟรีซิสแบบเจลแป้ง (Starch gel electrophoresis) แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Capillary 
electrophoresis) เป็นต้น (อาภัสสรา ชมิดท์.  2537: 2-5) และจากความก้าวหน้าทางด้านนาโน
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพนาโน (Nanobiotechnology) อิเล็กทรอนิกส์           
นาโน (Nanoelectronics) นาโนไบโอเซ็นเซอร์ (Nanobiosensor) เป็นต้น จึงมีการพฒันาเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิสในรูปแบบระบบของไหลจลุภาค (Microfluidic system) หรือห้องปฏิบตัิการบนชิพ (Lap on 
a chip) ซึ�งเป็นอีกทางเลือกหนึ�งในการวิเคราะห์ในระดบัไมโคร (Micro total analysis system) ซึ�งเป็น
วิธีการวิเคราะห์ที�ใช้สารตวัอยา่งในปริมาณน้อยและวิเคราะห์ได้รวดเร็ว 

จากการค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศที� เกี�ยวข้องกับการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื� อง 
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีดงันี  

เชีย สวีนีย์ และโอดอม (Chia; Sweeney; & Odom.  2011: 461-464) ได้วิจยัเรื�อง เคมี
ในระบบของไหลจลุภาค โดยผู้ วิจยัสร้างระบบของไหลจลุภาคด้วยเทคนิค Soft lithography แล้วผู้ วิจยั
ได้นําระบบของไหลจุลภาคที�สร้างขึ นไปสาธิตการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) โดยนําไปใช้ใน
การทดลองวิชาเคมีทั�วไป 3 การทดลอง ดงันี  การทดลองที� 1 เป็นการสงัเกตการไหลแบบราบเรียบที�
ผิวหน้าของสีย้อมสีแดงกบัสีนํ าเงินพบว่า สีย้อมทั งสองชนิดมีการไหลแบบราบเรียบโดยไม่มีการผสม
กนั การทดลองที� 2 เป็นการศึกษาปฏิกิริยากรด-เบส พบว่าบริเวณตรงกลางของท่อขนาดเล็กจะมีสี
ชมพูเกิดขึ น เนื�องจากเกิดการผสมกันของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โมลาร์ กับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.10 โมลาร์ สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนจึงเปลี�ยนสี แสดงให้เห็นว่าเป็นการ
ไหลแบบราบเรียบ และการทดลองที� 3 เป็นการศกึษาปฏิกิริยาการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต 
โดยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 25 มิลลิโมลาร์ จะทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียม          
ไบคาร์บอเนตเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ พบว่ามีตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ นในท่อขนาดเล็ก 
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ไมใ่ชแ่คบ่ริเวณผิวหน้าของของเหลวเทา่นั น เพราะเมื�อสารผสมกนัจะเกิดการกระจายข้ามผิวหน้าอย่าง
ช้า ๆ เกิดเป็นตะกอน ถ้าอตัราการไหลลดลงจะยิ�งทําให้เกิดการกระจายเกิดตะกอนมากยิ�งขึ น จากการ
ทดลองที�กล่าวมาข้างต้นเป็นการทดลองที�นิสิตสามารถเห็นปฏิกิริยาที�เกิดขึ นภายในระบบของไหลได้ 
เป็นการทดลองที�ไมซ่บัซ้อน ราคาไมแ่พง ซึ�งนิสิตสามารถสร้างระบบของไหลจลุภาคด้วยตนเองได้ 

ธีรสงค์ และแมคแคลน (Teerasong; & McClain.  2011: 465-467) ได้วิจยัเรื�อง การ
สร้างอุปกรณ์ระบบของไหลจุลภาคสําหรับการแยกสีย้อมด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื�อนําไปใช้ใน
บทปฏิบตักิารระดบัปริญญาตรี จากการทดลอง พบว่าเมื�อนําอปุกรณ์ที�สร้างขึ นมาทําการแยกสารละลาย
ผสมระหว่างสีย้อมสีแดงกบัสีนํ าเงิน โดยใช้สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ที� pH 
7.4 สีย้อมสีแดงเคลื�อนที�ไปยงัขั วไฟฟ้าบวกได้เร็วกว่าสีย้อมสีนํ าเงิน เนื�องจากประจขุองสีย้อมทั งสอง
ชนิดมีค่าเท่ากันคือ -2 แต่สีย้อมสีแดงมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าจึงมีมวลโมเลกุลน้อยกว่า ทําให้มี
ความสามารถเฉพาะตวัในการเคลื�อนที�ภายใต้สนามไฟฟ้าดีกว่าสีย้อมสีนํ าเงิน ผู้ วิจยักล่าวว่าการ
ทดลองที�กล่าวมาข้างต้นเป็นการทดลองที�เหมาะสมในการแนะนําให้นิสิตปริญญาตรีได้รู้จกักบัระบบ
ของไหลจลุภาค และยงัเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงมือสร้างอปุกรณ์ด้วยตนเอง 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง เทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้ วิจยัพบว่าเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสเป็นเทคนิคการแยกสารที�ใช้ปริมาณสารน้อย การ
แยกใช้เวลารวดเร็ว วิธีการสร้างระบบของไหลจลุภาคทําได้ง่าย ประกอบกับการศึกษาคําอธิบายใน
รายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 390 พบว่า ในบทปฏิบตัิการยงัไม่มีการทดลองเกี�ยว 
กบัเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ดงันั นผู้ วิจยัจึงสนใจพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส ที�สามารถทําการทดลองได้ภายใน 3 ชั�วโมง เพื�อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลกัการแยกสาร
พื นฐานของเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสมากขึ น 

 
3. เอกสารที�เกี�ยวข้องกับบทปฏบิัตกิารวิทยาศาสตร์ 

3.1 ความหมายของบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
อรอมุา ละมุล (2541: 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์หมายถึง 

กิจกรรมการทดลองที�เกี�ยวข้องกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที�จดัเพื�อให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการ
อนัเป็นหวัใจของวิทยาศาสตร์ ผู้ เรียนจะได้มีโอกาสปฏิบตัิการร่วมกนัในขณะที�ทําการทดลอง มีโอกาส
ที�จะได้สมัผสัและรู้จกัวิธีใช้อปุกรณ์ของวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา 

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 167-168) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนแบบทดลอง 
(Experimental method) หมายถึง การสอนเพื�อจดัประสบการณ์ในการทดลอง และการปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ให้กับผู้ เรียน เกิดประสบการณ์ในการทํางานตามขั นตอนของกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
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เพื�อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนื อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที�เป็นข้อเท็จจริง กฎ หลกัการ หรือทฤษฎีได้
ถกูต้อง เป็นการทดลองเพื�อทดสอบสิ�งที�ทราบคําตอบ เป็นการปฏิบตัิการเพื�อเสาะแสวงหาความรู้ใหม ่
เน้นการหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเอง  

พรทิพย์ วงษ์นาป่า (2548: 48) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง กิจกรรมหรือการทดลองที�สร้างขึ นเพื�อมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากการได้ทดลอง
ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้ ให้คําแนะนํา พร้อมทั งมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการทดลอง การนําความรู้และความสามารถที�เกิดขึ น
ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยน์ตอ่สงัคมหรือท้องถิ�นของตนได้  

วารีย์ บุญลือ (2550: 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หมายถึง  
การจดักิจกรรมการเรียนที�ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิจริง เน้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเน้นทกัษะ
ปฏิบตัิของผู้ เรียน เช่น ทกัษะการใช้เครื�องมือ ทกัษะการสงัเกตทดลองด้วยตนเองอย่างชํานาญ
คลอ่งแคลว่และปลอดภยั การจดัทํารายงานการทดลองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นที�ปรึกษาเทา่นั น  

สกล ขุขนัธิน (2553: 40) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์หมายถึง 
กิจกรรมหรือชดุปฏิบตัิการการทดลองที�เกี�ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที�มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความ
เข้าใจเนื อหาวิทยาศาสตร์ โดยการลงมือปฏิบตัิดําเนินการทดลองด้วยตนเอง เป็นการพิสจูน์หรือหา
คําตอบที�ผู้ เรียนตั งสมมติฐาน แล้ววางแผนการทดลองเพื�อทดสอบสมมติฐาน ช่วยให้ผู้ เรียนมีความ
เข้าใจเนื อหาวิทยาศาสตร์ภายใต้คําแนะนําชว่ยเหลืออยา่งใกล้ชิดของผู้สอน  

จากความหมายที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์หมายถึง 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการปฏิบตักิารทดลอง ซึ�งผู้ เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงในการ
ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื�อ
พิสจูน์ข้อเท็จจริงตามหลกัทฤษฎี  

3.2 จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
นกัการศกึษาได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายในการเรียนการสอนบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ ดงันี  
แอนเดอร์สนั (Anderson.  1976: 60-79) ได้กําหนดจดุมุ่งหมายของการเรียนการสอน

โดยใช้ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์  ดงันี  
1. เพื�อสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมของมนษุย์ที�เกี�ยวข้องกบั

วิทยาศาสตร์ 
2. เพื�อปลกูฝังทกัษะการสืบสวนสอบสวน ซึ�งจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถนําทกัษะไปใช้

แก้ปัญหาอื�น ๆ ได้ 
3. เพื�อชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความซาบซึ งและเลียนแบบบทบาทของนกัวิทยาศาสตร์ 
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4. เพื�อชว่ยให้ผู้ เรียนมีพฒันาการทั งทางด้านความรู้สึกซาบซึ งตอ่ความมีระเบียบของ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทางด้านความเข้าใจในธรรมชาติของทฤษฎีและแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

ฮอฟสเตนและลเูนตตา (Hofstien; & Lunetta.  1982: 203) ได้กําหนดจดุมุ่งหมายของ
การเรียนการสอนโดยใช้บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ดงันี  

1. เพื�อปลกูฝังให้เกิดความสนใจ เจตคติ ความพึงพอใจ ความมีใจกว้าง และความ
อยากรู้อยากเห็นในวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. เพื�อพฒันาความคดิริเริ�มสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. เพื�อสง่เสริมความคดิแบบวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
4. เพื�อพฒันาความเข้าใจเกี�ยวกบัมโนทศัน์ และความสามารถทางสตปัิญญา  
5. เพื�อพฒันาความสามารถทางการปฏิบตั ิ

จากจุดมุ่งหมายที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า การเรียนการสอนบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีจดุมุ่งหมายเพื�อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากยิ�งขึ น พฒันาความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการปฏิบัติ และพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิแบบวิทยาศาสตร์ 

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
สวุฒัก์ นิยมค้า (2517: 142-144) ได้กล่าวไว้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบท

ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ โดยทั�วไปจดัได้เป็น 2 แบบ คือ 
1. การทดลองแบบสําเร็จรูป (Structured laboratory) การทดลองแบบนี ผู้สอนเป็นผู้

กําหนดปัญหา บอกวิธีการแก้ปัญหาไว้เสร็จ ผู้ เรียนเพียงแตทํ่าตามคําชี แจงในคูมื่อการทดลอง 
2. การทดลองแบบไม่กําหนดทิศทาง (Unstructured laboratory) การทดลองแบบนี 

ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นหาคําตอบโดยผู้สอนกําหนดปัญหาให้ เมื�อได้แนวทางแล้วจึงแยกย้ายกนัทําการทดลอง
แล้วนําผลที�ได้มาอภิปรายหน้าชั นอีกครั งหนึ�ง การทดลองแบบนี เป็นการส่งเสริมสมรรถภาพทางด้าน
ความคดิควรให้ผู้ เรียนวางแผนการทดลองก่อนแล้วจงึลงมือทดลองตามแผนที�กําหนดไว้  

การจดัการเรียนการสอนทั ง 2 แบบที�กล่าวมามีความแตกต่างกันคือ การทดลองแบบ
สําเร็จรูปผู้ เรียนจะได้รับคําแนะนําหรือบอกให้ทราบถึงวิธีปฏิบตัิการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมลูและ
การจดักระทําข้อมลู สว่นการทดลองแบบไมกํ่าหนดทิศทางผู้ เรียนจะได้รับคําแนะนําเพียงเล็กน้อยหรือ
อาจไม่ได้รับคําแนะนําเลย ผู้ เรียนจะมีอิสระที�จะศกึษาปัญหาที�กําหนดให้ หรือปัญหาที�ผู้ เรียนมีความ
สนใจตามแนวทางของตนเอง  
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ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 169-170) ได้แบง่การเรียนการสอนแบบทดลองไว้ 3 แบบ คือ  
1. การทดลองที�มีการควบคมุ (Controlled experiments) เป็นการทดลองที�ควบคมุ

ตวัแปรที�เกี�ยวข้อง โดยควบคมุตวัแปรอื�น เหลือไว้เพียง 2 ตวัแปร คือตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม แล้ว
ทดลองวา่เมื�อตวัแปรอิสระเปลี�ยนไป จะมีผลกระทบตอ่ตวัแปรตามอยา่งไร 

2. การทดลองที�เป็นการฝึกหดั (Laboratory exercises) เป็นการฝึกหดัใช้เครื�องมือ
ภายในห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เพื�อให้ผู้ เรียนได้คุ้นเคยและมีทกัษะในการใช้เครื�องมือ บางกิจกรรม
ออกแบบเพื�อให้เข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์บางอย่าง โดยผู้สอนจะเป็นผู้ เตรียมวัสดอุุปกรณ์และให้
คําแนะนําในการทดลองเพื�อให้ได้ผลลพัธ์ 

3. การทดลองที�เป็นงานปฏิบตัิการ (Laboratory work) เป็นการทดลองในทางวิทยา- 
ศาสตร์อย่างแท้จริง ผู้ เรียนเป็นผู้ เริ�มและทําการทดลองโดยใช้ความคิดในระดบัสงู ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิ
ในการกําหนดปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา สรุปผลการทดลอง ทําใหผู้ เรียนได้คดิอยา่งพินิจพิเคราะห์ 

นอกจากนี  สนีุย์ เหมะประสิทธิ9 (2543: 87-88) ได้กําหนดชนิดของวิธีสอนแบบทดลอง
โดยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ไว้ 3 ชนิด คือ 

1. วิธีสอนแบบทดลองตามบทปฏิบตัิการ หรือตามแบบฝึก (Laboratory approach or 
Cookbook experiment) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตามใบงานการทดลอง (Lab sheet) ที�ผู้สอน
จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง และเน้นการ
ตรวจสอบหลกัการ กฎ ทฤษฎี 

2. วิธีการสอนแบบทดลองโดยมีการชี แนะ (Guided experiment) มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้
คดิออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยตั งคําถามชี แนะแนวทาง 

3. วิธีสอนแบบทดลองที�แท้จริง (Pure experiment) มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีวิธีการคิดทั ง
ด้านการเลือก กําหนดปัญหา ตั งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ปฏิบตัิการทดลองและสรุปผล
การทดลองได้ด้วยตนเอง 

จากการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที�กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการจดัการเรียนการสอนบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์แบบการทดลองสําเร็จรูป โดยผู้ เรียนลงมือ
ทําการทดลองตามคู่มือปฏิบตัิการทดลอง ที�มีการตั งปัญหา หลกัการ วิธีการทดลอง วิธีการแก้ปัญหา
กําหนดไว้ให้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ ชี แนะแนวทางและให้คําปรึกษา 

3.4 ขั 6นตอนการเรียนการสอนบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
รอมมี (Romey.  1968: 125) ได้แบง่กิจกรรมการสอนแบบทดลองออกเป็น 3 ขั น ดงันี  

1. ขั นอภิปรายก่อนการทดลอง (Pre-lab discussion) ในขั นนี จะมีการตั งปัญหาถาม
ผู้ เรียนเกี�ยวกบัการทดลอง ทําการสาธิตเพื�อเร้าความสนใจและให้ความสมัพนัธ์บางอยา่ง 
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2. ขั นทําการทดลอง (Lab activity) ในขั นนี เป็นการลงมือให้ผู้ เรียนทําการทดลอง
ตามแนวที�ได้อภิปรายไว้ในขั นก่อน บทบาทของผู้สอนจะอยู่ในฐานะให้ความช่วยเหลือและให้กําลงัใจ 
อภิปรายร่วมกบัผู้ เรียน สว่นผู้ มีบทบาทสําคญั คือ ผู้ เรียน 

3. ขั นอภิปรายหลงัการทดลอง (Post-lab discussion) หลงัจากผู้ เรียนได้ทําการ
ทดลองแล้ว ให้ผู้ เรียนเสนอผลการทดลองในช่วงนี  สิ�งที�อยู่ในมือผู้สอนคือ ผลการทดลองที�ถกูต้องจาก
หนงัสือ จากการทดลองที�ใช้เครื�องมืออย่างดีหรือจากผู้สอน ข้อมูลและผลการทดลองชุดนี มีไว้เพื�อ
เปรียบเทียบกับของผู้ เรียนว่าการทดลองของผู้ เรียนเป็นอย่างไร นอกจากนี ผู้สอนอาจจะให้ความรู้ที�
เกี�ยวข้องเพิ�มเตมิ 

ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 168-169) ได้วิเคราะห์ขั นตอนในการสอนแบบทดลองไว้ 4 
ขั นตอน ซึ�งเป็นวิธีการที�นกัวิทยาศาสตร์ใช้ดําเนินการศกึษาค้นคว้าดงันี  คือ 

1. ขั นกําหนดปัญหา เป็นการระบปัุญหาจากความต้องการเสาะแสวงหาคําตอบ 
2. ขั นตั งสมมตฐิาน เป็นการคาดคะเนคําตอบที�อาจเป็นไปได้ 
3. ขั นทดลองและสงัเกต เป็นการดําเนินการทดลองและสงัเกตผลการทดลอง 
4. ขั นสรุปผลการทดลอง เป็นการสรุปผลที�ได้จากการทดลองและการสงัเกตผล 

จากขั นตอนการเรียนการสอนบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้
ว่า การเรียนการสอนบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์จะมีการดําเนิน 3 ขั นตอน คือ ขั นอภิปรายก่อนการ
ทดลอง ซึ�งจะให้ผู้ เรียนได้กําหนดปัญหาและตั งสมมติฐาน ขั นดําเนินการทดลอง และขั นอภิปรายหลงั
การทดลอง 

3.5 ประโยชน์ของการเรียนการสอนบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
บญุชม ศรีสะอาด (2541: 69) ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของการเรียนการสอนด้วยบท

ปฏิบตักิารมีดงันี  
1. ผู้สอนมีอิสระที�จะให้ความชว่ยเหลือและสอนแก่ผู้ เรียนที�ต้องการความชว่ยเหลือ 
2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สามารถจดัให้กบั

ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ได้ 
3. ผู้ เรียนสามารถศกึษากิจกรรม วิธีปฏิบตัจิากสื�อที�สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 
4. เป็นเทคนิควิธีที�เป็นรากฐานของการแก้ปัญหา 
5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การสรุปที�ครอบคลมุ และนําการสรุปครอบคลมุไปใช้กบั

สถานการณ์ใหม ่ๆ   
6. เป็นวิธีการเรียนรู้ที�ผู้ เรียนสืบเสาะหาความรู้ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
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7. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเพิ�มพนูความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
มีทกัษะในด้านตา่ง ๆ มากขึ น 

8. ชว่ยพฒันาเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร์ 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 170-171) ได้กล่าวสรุปประโยชน์ของการสอนบทปฏิบตัิการ

วิทยาศาสตร์ ดงันี  
1. ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้ฝึกทกัษะการทดลอง และใช้วิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
2. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอน และได้เรียนโดยผ่านประสาทสมัผสัหลาย ๆ 

ด้านโดยตรง 
3. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นพบหลกัการวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เนื�องจาก

ผู้ เรียนเป็นผู้ออกแบบการทดลอง ทําการทดลองโดยได้สืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์หาเหตผุล ทดสอบ
สมมตฐิานสรุปผล และวดัผลการปฏิบตักิารทดลองด้วยตนเอง 

4. ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริงและจดจําได้นาน 
5. ทําให้ผู้ เรียนมีเจตคตทีิ�ดีตอ่วิทยาศาสตร์และตอ่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

จากประโยชน์ของการเรียนการสอนบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยั
สรุปได้วา่ การเรียนการสอนบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง ฝึกการปฏิบตัิที�เป็นขั นเป็นตอน พฒันาความคิดในการด้านการแก้ปัญหา การคิด
ริเริ�มสร้างสรรค์และพฒันาการคดิแบบวิทยาศาสตร์ สง่เสริมให้ผู้ เรียนค้นพบองค์ความรู้ใหมด้่วยตนเอง  

3.6 ขั 6นตอนการสร้างบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 
ศิริกานต์ ผาสขุ (2543: 201-206) ได้สรุปขั นตอนการสร้างและการพฒันาบทปฏิบตัิการ

วิทยาศาสตร์ ดงันี  
1. เมื�อได้ผลการทดลองในห้องปฏิบตัิการแล้ว ผู้ วิจยันําผลการทดลองมาเป็นข้อมูล

ตั งต้นในการพฒันาบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ โดยพฒันาการทดลองให้ครอบคลมุเนื อหาและตรงตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับเนื อหาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ และ
ผลที�ได้จากการทดลองทั งหมด เพื�อนํามาพฒันาเป็นบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์  

3. วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาเพื�อกําหนดจุดมุ่งหมาย เนื อหา และกิจกรรมของบท
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ที�จะพฒันาขึ น 

4.  กําหนดวตัถปุระสงค์ของบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์แตล่ะบท 
5.  สร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ ดงันี  
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- ชื�อบทปฏิบตักิาร 
- เอกสารประกอบบทปฏิบตักิาร (ใบความรู้) 
- หลกัการ/ทฤษฎี 
- วตัถปุระสงค์ 
- อปุกรณ์/เครื�องมือและสารเคมี 
- วิธีการทดลอง 
- รายงานผลการทดลอง 
- คําถามท้ายการทดลอง 

พรทิพย์ วงษ์นาป่า (2548: 103-105) ได้สรุปขั นตอนการสร้างและการพัฒนาบท
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ ดงันี  

1. นําผลการทดลองที�ได้จากห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์มาดําเนินการเพื�อเป็นข้อมลู
พื นฐานในการพฒันาบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ตอ่ไป 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัหลกัสตูรการศกึษา บทปฏิบตัิการวิทยา- 
ศาสตร์ ประสิทธิผลการเรียนรู้ในด้านที�ต้องการประเมิน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความพงึพอใจ เป็นต้น 

3. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัเนื อหาที�ต้องการนํามาใช้เพื�อพฒันาเป็น
บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เพื�อใช้ประกอบในการกําหนดเนื อหา จุดประสงค์ กิจกรรม การวัดและ
ประเมินผลของการสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

4. กําหนดขอบเขตในการดําเนินการทดลอง และลงมือปฏิบตักิารทดลองภายในห้อง 
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ตามขั นตอนของบทปฏิบตักิาร เพื�อนํามาสร้างเป็นบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

5. นําผลการทดลองที�ได้เสนอตอ่ประธานและกรรมการที�ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
เตรียมสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

6. สร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์แตล่ะบท โดยมีองค์ประกอบ 3 สว่น คือ 
ส่วนที� 1 คือ ชื�อบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ และใบความรู้ประกอบบทปฏิบตัิการ

วิทยาศาสตร์ 
ส่วนที� 2 คือ บทปฏบตัิการวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบคือ แนวคิดหรือหลกัการ 

วตัถปุระสงค์การทดลอง เวลาที�ใช้ สมมตฐิาน อปุกรณ์และสารเคมี และวิธีการทดลอง 
ส่วนที� 3 คือ รายงานผลการทดลอง คําถามท้ายบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ ข้อ 

ผิดพลาดและข้อเสนอแนะ 
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จากขั นตอนการสร้างบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัได้ดําเนินการ
สร้างบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ตามขั นตอนดังกล่าว โดยในแต่ละบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์มี
องค์ประกอบ คือ ชื�อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ วตัถปุระสงค์ หลกัการ เครื�องมือและอปุกรณ์ สารเคมี
และสารตวัอยา่ง วิธีการทดลอง และแบบบนัทกึผลการทดลอง 

 
4. เอกสารที�เกี�ยวข้องกับผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 

4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
สําหรับความหมายของผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน มีหลายทา่นได้ให้ความหมายไว้ดงันี  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2529: 29) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนหมายถึง 

คุณลักษณะรวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล
ประสบการณ์ทั งปวงที�บคุคลได้รับจากการเรียนการสอนทําให้บคุคลเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านตา่ง ๆ ของสมรรถภาพสมอง 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 146) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ9

ทางการเรียนหมายถึง ความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพสมองด้านตา่งๆ ของผู้ เรียนที�มีตอ่การเรียนแตล่ะ
วิชา ซึ�งวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน  

พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2545: 9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนหมายถึง 
ขนาดของความสําเร็จที�ได้จากการะบวนการเรียนการสอน 

ศริิชยั กาญจนวาสี (2548: 162) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนหมายถึง 
ผลการเรียนรู้ตามแผนที�กําหนดไว้ล่วงหน้า อนัเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ�งผา่นทางแบบสอบผลสมัฤทธิ9 ดงันั นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9จึงเป็นแบบสอบที�ใช้วดัผลการ
เรียนรู้ที�เกิดขึ น จากกิจกรรมการเรียนการสอนที�ผู้สอนได้จดัขึ นเพื�อการเรียนรู้นั น  

ขนุทอง คล้ายทอง (2554: 53) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนหมายถึง 
ความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของบคุคลจนทําให้เกิดผลสําเร็จทั งด้านตวัความรู้
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากความหมายที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนหมายถึง 
ความรู้ความสามารถทางการเรียนในด้านการประมวลความรู้ของผู้ เรียน ซึ�งเกิดมาจากสมรรถภาพทาง
สมองของผู้ เรียน หรือการจัดกระบวนการการเรียนการสอน  ซึ�งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน  
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4.2 แนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
การวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนจะต้องมีการจดัทําอย่างเป็นระบบ และต้องสอดคล้องกบั

จดุประสงค์การเรียนรู้ที�ได้กําหนดไว้ โดยใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน ซึ�งบลมูและคณะ (พิชิต 
ฤทธิ9จรูญ.  2553: 31-36; โชตกิา ภาษีผล.  2554: 42-52) ได้แบง่การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้าน
พทุธิพิสยัของผู้ เรียน ออกเป็น 6 ระดบั โดยเรียงตามลําดบัขั นตอนการเกิดพฤติกรรมจากขั นตํ�าสดุถึง
ขั นสงูสดุ คือ ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมิน
คา่ ดงันี  

1. ความรู้-ความจํา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถของสมองที�เก็บสะสมเรื�อง
ตา่ง ๆ หรือประสบการณ์ที�ได้รับรู้มาไว้ในสมองอยา่งถกูต้องแมน่ยํา แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1.1 ความรู้ในเรื�องเฉพาะ เป็นสมรรถภาพทางสมองขั นตํ�าสดุ แบง่เป็น 2 ข้อ คือ 
1.1.1 ความรู้ เกี�ยวกับศัพท์และนิยาม เป็นความสามารถในการบอก

ความหมายของคําและสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ 
1.1.2 ความรู้เกี�ยวกบักฎและความจริง เป็นความสามารถในการบอกกฎ สตูร 

ทฤษฎี และข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 
1.2 ความรู้ในวิธีดําเนินการ เป็นความรู้ในเรื�องของวิธีการ และการจดัระเบียบ 

จําแนกเป็น 5 ลษัณะ คือ 
1.2.1 ความรู้เกี�ยวกบัระเบียบแบบแผน เป็นความสามารถในการบอกรูปแบบ 

การปฏบตั ิและแบบฟอร์มหรือระเบียบที�เหมาะสมในการปฏิบตัซิึ�งเป็นที�ยอมรับของคนสว่นใหญ่ 
1.2.2 ความรู้เกี�ยวกบัลําดบัขั นและแนวโน้ม เป็นความสามารถในการบอกขั น 

ตอนก่อนหลงั และทิศทางการเปลี�ยนแปลงของสิ�งตา่งๆ หรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ 
1.2.3 ความรู้เกี�ยวกบัการจดัประเภท เป็นความสามารถในการจดัจําแนก จดั

หมวดหมู่ ความเหมือนและความแตกต่างตามคุณลกัษณะ คณุสมบตัิ และหน้าที�ของสิ�งต่างๆ หรือ
ปรากฎการณ์ตา่ง ๆ 

1.2.4 ความรู้เกี�ยวกบัเกณฑ์ เป็นความสามารถในการบอกเกณฑ์ หลกัการใน
การตรวจสอบ และวินิจฉยัข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 

1.2.5 ความรู้เกี�ยวกบัวิธีการ เป็นความสามารถในการบอกเทคนิค กระบวนการ 
และวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในอนัที�จะให้ได้มาของผลลพัธ์ที�ต้องการ 

1.3 ความรู้รวบยอดในเนื อเรื�อง เป็นความรู้เกี�ยวกับข้อสรุปลกัษณะสามญัของ
สิ�งของตา่ง ๆ แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ 



26 

 

1.3.1 ความรู้เกี�ยวกบัหลกัวิชาและการขยายหลกัวิชา เป็นความสามารถใน
การสรุปใจความสําคญัของเรื�องและนําหลกัหรือความรู้ที�ได้ไปอภิปรายเรื�องอื�น ๆ ที�คล้ายคลงึกนัได้ 

1.3.2 ความรู้เกี�ยวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นความสามารถในการนําหลกั
วิชาหลายๆ วิชา ซึ�งอยู่ในสกุลเดียวกันมาสัมพนัธ์กันจนได้เป็นโครงสร้างของเนื อความใหม่ในเรื�อง
เดียวกนัได้ 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการจบัใจความสําคญั
ของเรื�อง สามารถถ่ายทอดเรื�องราวเดิมออกมาเป็นภาษาของตนเองได้โดยที�ยงัมีความหมายเดิม แบง่
ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

2.1 การแปลความ เป็นความสามารถในการถอดความหมายจากภาษาหนึ�งไปสู่
ภาษาหนึ�งได้ 

2.2 การตีความ เป็นความสามารถในการสรุปความ การแปลความ มองภาพส่วน 
รวมมาเป็นใจความสั น ๆ อยา่งได้ใจความ 

2.3 การขยายความ เป็นความสามารถในการเสริมแต่ง หรือขยายแนวความคิด
ให้กว้างไปจากข้อมลูเดมิอยา่งสมเหตสุมผล ซึ�งต้องอาศยัการแปลความและการตีความประกอบกนัจึง
จะสามารถขยายความได้ 

3. การนําไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําหลกัวิชาไปใช้แก้ 
ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่ซึ�งอาจคล้ายคลงึกบัสถานการณ์ที�เคยพบมาก่อน 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะพิจารณาดรูาย 
ละเอียดของสิ�งตา่ง ๆ หรือเรื�องราวต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ว่าสิ�งนั น ๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มี
ความสําคญัอยา่งไร การวิเคราะห์แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

4.1 การวิเคราะห์ความสําคญั เป็นความสามารถในการค้นหาจดุสําคญัหรือหวัใจ
ของเรื�อง ค้นหาสาเหต ุผลลพัธ์ และจดุมุง่หมายสําคญัของเรื�องราวตา่ง ๆ 

4.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความเกี�ยวข้องที�
สมัพนัธ์กนัของสิ�งตา่ง ๆ  

4.3 การวิเคราะห์หลกัการ หมายถึง เป็นความสามารถในการค้นหาว่า การที�โครง 
สร้างและระบบของวตัถ ุสิ�งของ เรื�องราวตา่ง ๆ ที�ร่วมกนัอยูใ่นสภาพเชน่นั นได้เพราะยดึหลกัการอะไร 

5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานเรื�องราวหรือ
สิ�งตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัเพื�อสร้างเป็นสิ�งใหมอี่กรูปแบบหนึ�ง แบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ  

5.1 การสงัเคราะห์ข้อความ เป็นความสามารถในการสงัเคราะห์ข้อความโดยการ
เขียน การวิพากษ์วิจารณ์ หาข้อยตุบิางประการ 
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5.2 การสงัเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการกําหนดแนวทางการทํางาน 
วางแผน ออกแบบ เขียนโครงการตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัข้อมลูและจดุมุง่หมายที�วางไว้ 

5.3 การสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการนําเอานามธรรมย่อย ๆ 
มาจดัระบบข้อเท็จจริง มาผสมผสานเป็นสิ�งใหมที่�แปลกไปจากเดมิ 

6. การประเมินคา่ (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตดัสิน หรือ
ลงข้อสรุปเกี�ยวกับคณุค่าของเนื อหา และวิธีการต่าง ๆ โดยอาศยัเกณฑ์และมาตรฐานที�วางไว้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

6.1 การประเมินคา่โดยอาศยัเกณฑ์ภายใน เป็นความสามารถในการที�จะตดัสิน
เหตกุารณ์โดยใช้เนื อหาสาระในเหตกุารณ์นั นเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน 

6.2 การประเมินค่าโดยอาศยัเกณฑ์ภายนอก เป็นความสามารถในการตดัสิน
เหตกุารณ์โดยใช้เกณฑ์ที�ไม่ได้ปรากฎตามเหตกุารณ์นั น ๆ แต่ใช้เกณฑ์ที�กําหนดขึ นมาใหม่ อาจเป็น
เกณฑ์ที�สงัคมกําหนดไว้ 

ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ที�ครอบคลมุพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั 4 ระดบั คือ ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ และการวิเคราะห์ เพื�อศกึษาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ 

4.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543: 20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนหมายถึง แบบทดสอบที�มุง่วดัเนื อหาวิชาเรียนที�ผ่านมาแล้วว่านกัเรียนมีความรู้
ความสามารถเพียงใด  

ศิริชยั กาญจนวาสี (2548: 162) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทาง 
การเรียนหมายถึง แบบทดสอบที�ใช้วดัผลการเรียนรู้ที�เกิดขึ นจากกิจกรรมการเรียนการสอนที�ผู้สอนได้
จัดขึ นเพื�อการเรียนรู้นั น สิ�งที�มุ่งวัดจึงเป็นสิ�งที�ผู้ เรียนได้เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที�กําหนดขึ น ซึ�ง
อาจจะเป็นความรู้หรือทักษะบางอย่าง อันบ่งบอกถึงสถานภาพการเรียนรู้ที�ผ่านมา หรือสภาพการ
เรียนรู้ที�บคุคลนั นได้รับ 

วรวฒัน์ ทิพจ้อย (2551: 51) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน
หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งตรวจสอบความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพด้านตา่งๆ ที�เกิดจากการใช้สมอง
เป็นกลไกในการเรียนรู้ของนกัเรียนที�ผา่นมาในอดีตมีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด  
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พิชิต ฤทธิ9จรูญ (2553: 96) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการ
เรียนหมายถึง แบบทดสอบที�ใช้วดัความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการที�ผู้ เรียนได้เรียนรู้
มาแล้ววา่บรรลผุลสําเร็จตามจดุประสงค์ที�กําหนดไว้เพียงใด  

โชตกิา ภาษีผล (2554: 2) ได้ให้ความหมายไว้วา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน
หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัสมรรถภาพด้านสมอง มุ่งวดัสมรรถนะสูงสุด อนับ่งบอกถึงสภาพการ
เรียนรู้ที�ได้รับจากการเรียนการสอน 

จากความหมายที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการ
เรียนหมายถึง แบบทดสอบที�ใช้ในการวัดความรู้ ทักษะ ความสามารถทางการเรียนในด้านการ
ประมวลความรู้ของผู้ เรียนที�ได้ผา่นการเรียนการสอนมาแล้ว 

4.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน สามารถแบง่เป็น 2 ประเภท (พิชิต ฤทธิ9จรูญ.  

2553: 96; โชตกิา ภาษีผล.  2554: 2) คือ 
1. แบบทดสอบที�ครูสร้างขึ น (Teacher-made test) หมายถึง แบบทดสอบที�ผู้สอนได้

สร้างขึ นเพื�อวดัผลสมัฤทธิ9เฉพาะกลุ่มผู้ เรียนที�สอน ทําให้วดัได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที�ผู้ สอนต้องการ 
โชติกา ภาษีผล (2554: 2) ได้กล่าวว่า โดยทั�วไปแบบทดสอบที�ผู้สอนสร้างขึ นเองจะมี 2 ชนิด คือ แบบ 
ทดสอบที�ใช้วดัระหว่างการเรียนการสอน (Formative test) เพื�อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน
และนําผลมาใช้เพื�อปรับปรุงการสอนของผู้ สอนและปรับปรุงการเรียนของผู้ เ รียน อีกชนิด คือ 
แบบทดสอบที�ใช้วดัหลงัสิ นสดุการเรียนการสอน (Summative test) เพื�อนําผลการวดัไปใช้ในการสรุป 
หรือตดัสินผลการเรียนของผู้ เรียน โดยลกัษณะแบบทดสอบสามารถแบง่ได้ 2 ชนิด คือ (พิชิต ฤทธิ9จรูญ.  
2553: 96) 

1.1 แบบทดสอบอตันยั (Subjective or essay test) เป็นแบบทดสอบที�กําหนด
คําถามหรือปัญหาให้ แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคดิ เจตคต ิได้อยา่งเตม็ที� 

1.2 แบบทดสอบปรนยั หรือแบบให้ตอบสั นๆ (Objective test or short answer) 
เป็นแบบทดสอบที�กําหนดให้ผู้ สอบเขียนคําตอบสั นๆ หรือมีคําตอบให้เลือกแบบจํากัดคําตอบ 
(Restricted response type) ผู้ ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือน
แบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดนี แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี   

1.2.1 แบบทดสอบถกู-ผิด (True-false) เป็นแบบทดสอบที�จํากดัคําตอบให้ผู้  
ตอบตดัสินใจเลือกตอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ�งจากตวัเลือก 2 ตวั ตวัเลือกอาจอยู่ในรูป ถกูหรือผิด ใช่
หรือไม่ใช่ จริงหรือเท็จ เป็นต้น แบบทดสอบนี สามารถนําไปใช้วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ในขั นไม่ลึกซึ ง 
คือ วดัได้ในขั นความรู้-ความจํา โดยเฉพาะเกี�ยวข้องกบัความจริง นิยาม หรือหลกัการตา่ง ๆ  
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1.2.2 แบบทดสอบจบัคู ่(Matching) เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบอีกชนิด
หนึ�ง ให้ผู้ตอบจบัคูร่ะหว่างข้อคําถามกับตวัเลือกชุดหนึ�งที�ตรงกัน หรือสมัพนัธ์กันตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ�ง แบบทดสอบแบบจบัคู่จะประกอบด้วยชดุคําถามซึ�งมกัจะอยู่ทางซ้ายมือ และชดุคําตอบที�
อยูท่างขวามือ เหมาะสําหรับนําไปใช้วดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ในขั นความจําเกี�ยวกบัข้อเท็จจริง 

1.2.3 แบบทดสอบเติมคํา (Completion type) เป็นแบบทดสอบประเภทให้
ตอบสั น ๆ โดยให้ผู้ตอบหาคําตอบและเติมคําตอบลงในช่องว่างที�กําหนดให้ ลษัณะของแบบทดสอบ
จะเขียนเป็นประโยคคําถาม หรือประโยคบอกเล่าที�มีข้อความไม่สมบรูณ์โดยเว้นช่องว่างไว้เพื�อให้เติม
คํา หรือข้อความให้ถกูต้องสมบรูณ์ 

1.2.4 แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple choice) เป็นแบบทดสอบที�ให้ผู้ตอบ
เลือกคําตอบที�ถกูต้อง เหมาะสมที�สุด ดีที�สุด จากตวัเลือกที�กําหนดไว้ให้ รูปแบบคําถามจะมี 3 แบบ 
คือ คําถามเดี�ยว คําถามเป็นชดุแตต่วัเลือกคงที� และคําถามสถานการณ์ ส่วนตวัเลือกมกัจะกําหนดให้
มี 3-5 ตวัเลือกซึ�งขึ นอยูก่บัความยากง่ายของคําถามและระดบัชั นเรียน  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standard test) หมายถึง แบบทดสอบที�สร้างขึ นจากผู้  
เชี�ยวชาญในแตล่ะสาขาวิชาหรือจากผู้สอนวิชานั น แตผ่่านการทดลองหาคณุภาพหลายครั งจนกระทั�ง
มีคณุภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั น สามารถใช้เป็นหลักและเปรียบเทียบผลเพื�อ
ประเมินคา่ของการเรียนการสอนในเรื�องใดๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมื่อดําเนินการสอบบอก
ถึงวิธีการดําเนินการสอบและยงัมีมาตรฐานในด้านการแปลผลคะแนนด้วย (ล้วน สายยศ; และองัคณา 
สายยศ.  2543: 146) 

ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ขึ นเอง โดยเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก ซึ�งวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 
ระดบั คือ ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ สําหรับใช้เป็นเครื�องมือวดัผล 

4.5 ขั 6นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนมีขั นตอนในการดําเนินการ (พิชิต ฤทธิ9-

จรูญ.  2553: 97-99; โชตกิา ภาษีผล.  2554: 31-41) ดงันี  
1. วิเคราะห์หลกัสตูรการศกึษา เพื�อวิเคราะห์เนื อหาและพฤติกรรมที�เป็นจดุมุ่งหมาย

ปลายทางของหลักสูตร ช่วยให้ผู้สอนมีความเข้าใจว่าจะสร้างข้อสอบวดัผู้ เรียนเกี�ยวกับเนื อหาเรื�อง
อะไร สมรรถภาพทางด้านบ้างใด  

2. กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ โดยต้องสอดคล้องกบัเนื อหาที�เรียนจะทําให้ทราบว่า 
ผู้ เรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ในสถานการณ์ใด และมีเกณฑ์ใดในการยอมรับว่าผู้ เรียน
บรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้นั น การกําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ต้องแปลงเป็นคณุลกัษณะที�ต้องการ
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วดัให้เป็นพฤติกรรมที�วดัได้ หรือที�เรียกว่า จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ต้องกําหนดให้ชดัเจนว่าต้องการ
วดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ขั นใดใน 6 ขั น ตามทฤษฎีของบลมูและคณะ 

3. กําหนดชนิดของข้อสอบและแนวทางการสร้าง มี 2 ขั นตอน ดงันี  
3.1 ผู้ออกข้อสอบต้องศกึษาหลกัสตูรและจดุประสงค์การเรียนรู้ เพื�อพิจารณาตดั 

สินใจเลือกชนิดข้อสอบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื อหา สมรรถภาพ จดุประสงค์การเรียนรู้ที�
ต้องการวดัและเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน ศกึษาหลกัการและวิธีเขียนข้อสอบให้มีความรู้ความเข้าใจ 

3.2 สร้างตารางวิเคราะข้อสอบ (Table of specification) มีลกัษณะเป็นตาราง 2 
ทางที�แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัเนื อหาวิชาที�ต้องการจะวดั โดยระบุ
เนื อหาลงในตารางวิเคราะห์หลกัสตูรทางแนวนอนด้านซ้าย ส่วนจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมที�ต้องการวดั
จะอยูใ่นตารางตามแนวตั ง และวิเคราะห์วา่ในแตล่ะเนื อหามีจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัใด 

4. การเขียนข้อสอบ โดยผู้ออกข้อสอบต้องกําหนดแบบแผนข้อสอบ และลงมือเขียน
ข้อสอบตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับเนื อหา และ
จดุประสงค์การเรียนรู้  

5. การตรวจทานข้อสอบ เพื�อตรวจสอบว่าข้อสอบที�เขียนไว้มีความถกูต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกบัจดุประสงค์และพฤติกรรมที�ต้องการวดัหรือไม่ มีความสมบรูณ์ครบถ้วนตามรายละเอียด
ที�กําหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลกัสตูรหรือไม ่ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีก
ครั ง หรือให้ผู้ อื�นตรวจสอบก่อนที�จะจดัพิมพ์และนําไปใช้ตอ่ไป 

6. เมื�อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบทั งหมด จดัทําเป็นแบบทดสอบฉบบั
ทดลอง โดยมีคําชี แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบและจดัวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 

7. นําข้อสอบที�สร้างขึ น ไปทดลองใช้กบักลุ่มที�มีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มที�ต้องการ
สอบจริง แล้วนําผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคณุภาพ วิธีนี เป็นวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบก่อนนําไปใช้จริง โดยสภาพการปฏิบตัิจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ9

ทางการเรียนมกัไม่คอ่ยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่นําแบบทดสอบไปใช้ทดสอบ
แล้วจงึวิเคราะห์ข้อสอบเพื�อปรับปรุงข้อสอบและนําไปใช้ในครั งตอ่ๆไป 

8. จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคณุภาพหรือมีคณุภาพ
ไม่ดีพอ อาจจะต้องตดัทิ งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคณุภาพดีขึ น แล้วจึงจดัทําเป็นแบบทดสอบ
ฉบบัจริงที�จะนําไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายตอ่ไป 
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5. เอกสารที�เกี�ยวข้องกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 14) กล่าวว่า วิธีการหนึ�งที�ได้มาซึ�งความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือ การ

ค้นคว้าทดลอง นกัวิทยาศาสตร์ที�ทํางานตามขั นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั นจะประสบความ
ความสําเร็จหรือล้มเหลว ขึ นอยูก่บัความสามารถและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของแตล่ะคน 
ซึ�งเป็นกระบวนการทางปัญญา 

5.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แอนเดอร์สนั (Anderson.  1976: 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการที�นกัวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ที�สําคญั คือ กระบวนการ
นี จะเกิดสลบัซบัซ้อนในแตล่ะบคุคล ทําให้เกิดพฒันาการทางด้านสตปัิญญา 

พจน์ สะเพียรชยั (2517: 49) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง พฤติกรรมของคนที�แสดงออกถึงความสามารถในการสงัเกต การวดั การบนัทึกข้อมลูและสื�อ
ความหมายการจดักระทํากบัข้อมลู การแปลความหมายข้อมลู การสรุป การสร้างสมมตุิฐานและการ
ออกแบบดําเนินการทดลองการคํานวณและทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งมิต ิ

ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง พฤติกรรมที�เกิดขึ นจากการปฏิบตัิและฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบในขณะที�ทําการทดลอง 
เชน่ ฝึกการสงัเกต การบนัทกึข้อมลู การตั งสมมตฐิานและการทําการทดลอง เป็นต้น 

พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2545: 9) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง ความชํานาญและความสามารถในการใช้การคดิเพื�อค้นหาความรู้รวมทั งการแก้ปัญหา 

จากความหมายที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง พฤติกรรมความสามารถในด้านการคิด การปฏิบตัิแบบวิทยาศาสตร์ เพื�อใช้ในการแสวงหา
ความรู้ หรือแก้ปัญหาอยา่งมีระบบแบบแผน 

5.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
นกัการศกึษาวิทยาศาสตร์ของสมาคมอเมริกนัเพื�อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The 

American association for the advancement of science : AAAS) ได้จําแนกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทกัษะ โดยแบง่เป็น 2 ประเภท (ภพ เลาหไพบลูย์.  2542: 14-29; พิมพนัธ์ เดชะ-
คปุต์.  2545: 9-13) ดงันี   

1. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐาน (Basic science process skill) มี 
8 ทกัษะ ดงันี  

1.1 ทกัษะการสงัเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาท
สมัผสัอย่างใดอย่างหนึ�ง หรือหลายอย่างรวมกนั ได้แก่ ตา ห ู จมกู ลิ น และกายสมัผสั เข้าไปสมัผสั
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โดยตรงกับวตัถุ หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ เพื�อค้นหาข้อมูลที�เป็นรายละเอียดของสิ�งนั นๆ โดยไม่ใช้
ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้สงัเกตลงไปในการเสนอข้อมูล ข้อมูลที�ได้จะเป็นข้อมูลเกี�ยวกับ
ลกัษณะและสมบตัิของสิ�งที�สงัเกต ซึ�งไม่สามารถระบอุอกมาเป็นตวัเลขแสดงปริมาณพร้อมหน่วยวดั
มาตรฐานได้ ข้อมลูที�บอกรายละเอียดเกี�ยวกบัปริมาณโดยการคาดประมาณและบอกหน่วยมาตรฐาน
ได้ หรือเป็นข้อมลูที�ได้จากการสงัเกตการปฏิสมัพนัธ์ของสิ�งนั นกบัสิ�งอื�น จะช่วยให้สงัเกตครอบคลุม
ข้อมลูได้มากยิ�งขึ น 

1.2 ทกัษะการวดั (Measurement) หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื�องมือวดั
หาปริมาณของสิ�งต่าง ๆ ออกเป็นตวัเลขที�แน่นอนได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยมีหน่วยกํากับเสมอ 
รวมไปถึงความสามารถในการเลือกใช้เครื�องมือได้เหมาะสมกบัสิ�งที�ต้องการวดั  

1.3 ทกัษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามรถในการบวก ลบ 
คณู หารหรือจดักระทํากับตวัเลขที�แสดงคา่ปริมาณของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ�งได้จากการสงัเกต การวดั การ
ทดลองโดยตรง หรือจากแหลง่อื�น ทั งนี ตวัเลขที�นํามาคํานวณจะต้องแสดงคา่ปริมาณในหน่วยเดียวกนั
กบัตวัเลขใหมที่�ได้จากการคํานวณ จะชว่ยสื�อความหมายได้ตรงตามที�ต้องการและชดัเจนยิ�งขึ น 

1.4 ทกัษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการ
จดัจําแนกหรือเรียงลําดบัวตัถุ หรือสิ�งที�อยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์ใน
การจดัจําแนก เกณฑ์ดงักล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่างกัน หรือความสมัพนัธ์อย่างใดอย่าง
หนึ�ง โดยจดัสิ�งที�มีสมบตัิบางประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั การจดัจําแนกประเภทอาจทําได้
หลายแบบ ทั งนี ขึ นอยู่กับผู้ จําแนกอาจใช้เกณฑ์ที�กําหนดมาให้ หรือใช้เกณฑ์ที�กําหนดขึ นเอง และ
ขึ นอยูก่บัวตัถปุระสงค์ของการจดัจําแนกเป็นหลกั 

1.5 ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Space/ 
space relationship and space/time relationship) หมายถึง ความสามารถในการระบคุวามสมัพนัธ์
ระหว่าง 2 มิติ กบั 3 มิติ สิ�งที�อยู่หน้ากระจกเงากับภาพที�ปรากฎในกระจกเงาจะเป็นซ้ายขวาของกัน
และกันอย่างไร ตําแหน่งที�อยู่ของวตัถุหนึ�งกบัอีกวตัถุหนึ�ง การเปลี�ยนแปลงตําแหน่งที�อยู่ของวตัถุกับ
เวลา หรือสเปสของวตัถทีุ�เปลี�ยนแปลงไปกบัเวลา เช่น ความสามารถในการวาดรูป 3 มิติของวตัถจุริง
ทั�วไปได้ บอกจํานวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติและระนาบสมมาตรของรูป 3 มิติได้ บอกความสมัพนัธ์
ระหวา่งรูป 2 มิตแิละรูป 3 มิตไิด้ เป็นต้น 

1.6 ทกัษะการจดักระทําและสื�อความหมายข้อมลู (Organizing data and com- 
munication) หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมลูที�ได้จากการสงัเกต การวดั การทดลอง และจาก
แหล่งอื�นที�มีข้อมูลอยู่แล้วมาจัดกระทําใหม่โดยอาศยัวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดเรียงลําดบั การจัดแยก
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ประเภท การคํานวณหาค่าใหม่ เป็นต้น เพื�อให้ผู้ อื�นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ น อาจนําเสนอ
ในรูปของการเขียนบรรยาย สญัลกัษณ์ สมการ แผนภาพ แผนภมูิ แผนที� รูปภาพ ตาราง กราฟ เป็นต้น 

1.7 ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายข้อมลูที�มีอยู่อย่างมีเหตผุลโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมลูที�มีอาจได้จาก
การสงัเกต การวดั หรือการทดลอง คําอธิบายนั นเป็นสิ�งที�ได้จากความรู้ หรือประสบการณ์เดิมของผู้
สงัเกตที�พยายามโยงบางสว่นของความรู้ หรือประสบการณ์เดมิให้มาสมัพนัธ์กบัข้อมลูที�ตนเองมีอยู ่

1.8 ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานายหรือ
คาดคะเนสิ�งที�จะเกิดขึ นลว่งหน้า โดยอาศยัการสงัเกตปรากฏการณ์ที�เกิดซํ า ๆ หลกัการ กฎ หรือทฤษฎี 
ที�มีอยู่แล้วในเรื�องนั น ๆ มาช่วยในการอธิบาย หรือคาดคะเนสิ�งที�จะเกิดขึ น การพยากรณ์อาจทําได้
ภายในขอบเขตของข้อมลูที�ศึกษาและภายนอกขอบเขตของข้อมูลที�ศกึษา และการทํานายจะถกูต้อง
หรือไม ่ก็ต้องอาศยัการตรวจสอบโดยการทดลองเพื�อนําผลการทดลองมายืนยนั 

2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ (Integrated science process 
skills) มี 5 ทกัษะ ดงันี  

2.1 ทกัษะการตั งสมมติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถ
ในการให้ข้อสรุป หรือคําอธิบายซึ�งเป็นคําตอบล่วงหน้าก่อนที�จะดําเนินการทดลอง เพื�อตรวจสอบ
ความถกูต้องในเรื�องนั น ๆ ตอ่ไป สมมติฐานเป็นข้อความที�แสดงการคาดคะเนซึ�งอาจเป็นข้อสรุป หรือ
ข้อความที�แสดงความสมัพนัธ์ที�คาดคะเนว่าจะเกิดขึ นระหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม ข้อความของ
สมมติฐานนี สร้างขึ นโดยอาศัยการสังเกตประกอบกับความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื นฐาน การ
คาดคะเนคําตอบที�คดิลว่งหน้านี ยงัไมเ่ป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ข้อความของสมมติฐานต้อง
สามารถทําการตรวจสอบโดยการทดลองและแก้ไขเมื�อมีความรู้ใหมไ่ด้ 

2.2 ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Defining operationally) หมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตวัแปรต่าง ๆ ที�ทําการศึกษา ให้
เข้าใจตรงกัน สามารถสงัเกตและวดัได้ คํานิยามเชิงปฏิบตัิการที�เป็นความหมายของศพัท์เฉพาะควร
เป็นภาษาง่าย ๆ ชัดเจนไม่กํากวม ระบุสิ�งที�สังเกตได้ และระบุการกระทําซึ�งอาจเป็น การวัด การ
ทดสอบ การทดลองไว้ด้วย 

2.3 ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร (Identifying and controlling vari -
ables) หมายถึง ความสามารถในการระบวุ่าตวัแปรที�ศกึษา ตวัแปรใดเป็นตวัแปรต้น ตวัแปรตามและ
ตวัแปรที�ต้องควบคมุในสมมตฐิานหนึ�ง ๆ หรือปรากฎการณ์หนึ�ง 

ตวัแปรต้น หรือตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ ตวัแปรที�มีอิทธิพล
ตอ่ตวัแปรที�สนใจทําการศกึษา เป็นตวัแปรที�ต้องการทดลองดวูา่จะก่อให้เกิดผลเชน่ไร 
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ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ตวัแปรที�สนใจทําการศกึษา เป็นตวั
แปรที�เป็นผลเนื�องมาจากตวัแปรต้น เมื�อตวัแปรต้นเปลี�ยน ตวัแปรตามก็จะเปลี�ยนไปด้วย 

ตวัแปรควบคมุ (Controlled variable) คือ ตวัแปรอื�น ๆ ที�ไม่ได้สนใจทําการ 
ศกึษาแตส่ามารถสง่ผลตอ่ตวัแปรตามในขณะนั นได้ จงึต้องควบคมุให้คงที� 

2.4 ทกัษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง ความสามารถในการดําเนิน 
การตรวจสอบสมมตฐิานที�ตั งไว้โดยลงมือทําการทดลอง เริ�มตั งแตก่ารออกแบบการทดลอง การปฏิบตัิ
ตามขั นตอนที�ออกแบบไว้ ตลอดจนการใช้วสัดอุุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และการบนัทึกผลการทดลอง 
ในการทดลองประกอบด้วย 3 ขั นตอน คือ 

2.4.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนที�จะลง
มือทําการทดลองจริง เพื�อกําหนดวิธีการทดลอง ซึ�งเกี�ยวกบัการกําหนด ควบคมุตวัแปร อปุกรณ์ หรือ 
สารเคมีที�ใช้ในการทดลอง 

2.4.2 การปฏิบตักิารทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตักิารทดลองจริง  
2.4.3 การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกผลข้อมลูที�ได้จากการ

ทดลอง ซึ�งอาจเป็นผลจากการสงัเกต การวดั และอื�นๆ 
2.5 ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป (Interpreting data and con- 

clusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมลูที�ได้จดักระทํา และอยู่ในรูปแบบที�
ใช้ในการสื�อความหมายแล้ว ซึ�งอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพ รวมทั งความสามารถ
ในการบอกความหมายของข้อมูลในเชิงสถิติ และสามารถลงข้อสรุปโดยการนําเอาความหมายของ
ข้อมูลได้ทั งหมด สรุปให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับตวัแปรที�ต้องการศึกษาภายใน
ขอบเขตของการทดลองนั น ๆ 

จากประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการจํานวน 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการ
กําหนดและควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป  

5.3 ประเภทของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 343-347) ได้กลา่วไว้วา่ การปฏิบตัิการทดลองเป็นส่วนหนึ�งของ

กระบวนการเรียนการสอน จึงไม่ควรประเมินผลพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดเท่านั น แต่ควร
ประเมินผลพฤตกิรรมด้านการปฏิบตัด้ิวย ซึ�งสามารถประเมินด้วยวิธีการ ดงันี  

1. การสงัเกตพฤตกิรรมขณะปฏิบตักิาร เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียนในด้าน
ทกัษะปฏิบตัิการ การดําเนินการทดลอง เทคนิคการทดลองตา่ง ๆ การสงัเกตผลการทดลอง การแก้ไข
ปัญหาตา่ง ๆ ที�พบได้อย่างเหมาะสม การวดัผลโดยการสงัเกตนี  อาจมีปัญหาอยู่บ้าง กล่าวคือ ผู้สอน
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จะต้องวดัผลการปฏิบตัิของผู้ เรียนพร้อมกบัการสอนไปด้วย ประกอบกบัจํานวนผู้ เรียนในชั นมีจํานวน
มาก แตล่ะคนอาจจะทํากิจกรรมตา่ง ๆ ในเวลาเดียวกนั ทําให้ผู้สอนไมส่ามารถสงัเกตได้อยา่งทั�วถึง 

 2. การตรวจจากรายงานผลการปฏิบตัิการ รายงานผลการปฏิบตัิการสะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถของผู้ ปฏิบัติการหลายด้าน เช่น การสังเกตและจดบันทึก การใช้ภาษาเพื�อสื�อ
ความหมาย การจดักระทําและนําเสนอข้อมลู การแปลความหมายข้อมลูและการลงสรุป ความถกูต้อง
ของผลการทดลอง เป็นต้น  

3. การสอบภาคปฏิบตัิ เป็นการสอบปฏิบตัิการ โดยผู้สอนกําหนดการทดลองไว้ อาจ
เป็นการทดลองที�เคยทํามาแล้ว หรือกําหนดขึ นมาใหม่ซึ�งอาจไม่เคยทํามาก่อน เพื�อเน้นการแก้ปัญหา 
ผู้ เรียนแตล่ะคนก็จะมีวิธีการทดลอง การแก้ไขปัญหาที�แตกตา่งกนัออกไป 

นอกจากนี การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยังสามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบอตันยั โดยธรรมชาตขิองแบบทดสอบอตันยัจะเป็นแบบทดสอบที�ให้ผู้ตอบสามารถตอบได้
อยา่งอิสระตามความคดิ ความเข้าใจของตนเอง โดยการเขียนบรรยาย หรือแสดงความคิดเห็น วิพากษ์
เหตกุารณ์ต่าง ๆ เป็นการวัดความสามารถของผู้ เรียนในการสร้างแนวคิดได้ แบบทดสอบอตันยัแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ (ภพ เลาหไพบลูย์.  2542: 360-361; โชตกิา ภาษีผล.  2554: 4-5) ดงันี  

1. แบบจํากดัขอบเขตในการตอบ (Restricted response question) เป็นแบบสอบ 
ถามที�เฉพาะเจาะจง ให้ตอบเพียงสั น ๆ มีการกําหนดแนวทางในการตอบคอ่นข้างตายตวั แบบทดสอบ
นี จะมีอิสระในการตอบ การแสดงความรู้ ความสามารถ และความคดิของผู้ตอบน้อยมาก 

2. แบบไม่จํากดัขอบเขตในการตอบ (Unrestricted response question) เป็นแบบ 
ทดสอบที�เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น บรรยาย อภิปราย มีอิสระในการตอบคําถามได้อย่าง
เต็มที�ตามความสามารถ ตามทักษะในการสังเคราะห์ และการประเมินผลของตน และเป็นการวัด
ความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ มกัใช้กบันกัศกึษาในระดบัสงู 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา เพราะเป็นการทํางานของ
สมอง ดงันั นการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ�งเป็นกระบวนการคิดนั น ผู้สอนจึงควรฝึก
ให้ผู้ เรียนได้คิด โดยใช้คําถามกระตุ้นให้คิด คําถามต่าง ๆ ก็จะช่วยเพิ�มพูนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์.  2545: 98) ดงันั นในงานวิจัยนี  ผู้ วิจยัได้ทดสอบ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการแบบอัตนัย เพื�อกระตุ้ นกระบวนการคิดในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการจํานวน  3 ทกัษะ   คือ   ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร   ทกัษะการ
ทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป และทําการตรวจผลการปฏิบตัิการจากแบบ
บนัทกึผลการทดลองปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ด้วย 
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6. เอกสารที�เกี�ยวข้องกับความพงึพอใจ 
6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 321) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก
พึงพอใจในงานที�ทํา เมื�องานนั นให้ประโยชน์ตอบแทนทั งทางด้านวตัถแุละทางด้านจิตใจ ซึ�งสามารถ
ตอบสนองความต้องการพื นฐานของเขาได้ 

ธํารง อุดมไพจิตรกุล (2546: 73) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรู้สึกที�แสดงออกและสามารถสงัเกตเห็นได้ ความพึงพอใจเกิดขึ นได้เมื�อความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง ทําให้มีความรู้สกึทางบวกเป็นผลให้มีความสขุ เพราะสําเร็จตามที�มุง่หวงั 

จินตวีร์ โยสีดา (2554: 41) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก
พอใจ ชอบใจ หรือประทบัใจตอ่สิ�งตา่ง ๆ ที�ได้รับและสามารถตอบสนองความต้องการของมนษุย์ ซึ�งจะ
สงัเกตจากพฤตกิรรมที�แสดงออกมา 

วอลเลอร์สเตน (กณกวรรณ กอกหวาน.  2554: 49-50; อ้างอิงจาก  Wallerstein.  1971.  
Dictionary of Psychology.  pp. 256) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที�
เกิดขึ นเมื�อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถ
มองเห็นได้ชดัเจน แตส่ามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสงัเกตพฤติกรรมของคนเท่านั น การที�
จะทําให้คนเกิดความพงึพอใจต้องมีปัจจยัและองค์ประกอบที�เป็นสาเหตขุองความพงึพอใจ 

จากความหมายที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง อารมณ์ 
ความรู้สึกที�แสดงออกว่าพอใจ หรือประทบัใจต่อสิ�งเร้าต่าง ๆ ซึ�งสามารถสงัเกตได้จากการแสดงออก
ทางพฤตกิรรม 

6.2 ทฤษฎีการสร้างความพงึพอใจ 
ทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที�ได้รับการยอมรับมากที�สุดคือ 

ทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขั นของมาสโลว์ (สกุาญจนา อ้นบางใบ.  2554: 45-46; อ้างอิงจาก  
Maslow.  1970.  Motivation and Personality.  pp. 35-51) ซึ�งได้ตั งสมมติฐานเกี�ยวกบัความต้อง 
การของมนษุย์ไว้ดงันี  

1. มนษุย์มีความต้องการอยูต่ลอดเวลา เมื�อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ก็จะเกิดความต้องการอยา่งอื�นไปเรื�อย ๆ ไมจ่บสิ น 

2. ความต้องการที�ไมไ่ด้รับการตอบสนองจะยงัเป็นแรงจงูใจให้เกิดพฤติกรรมนั น ส่วน
ความต้องการที�ได้รับการตอบสนองแล้วจะไมเ่ป็นแรงจงูใจตอ่ไป 

3. ความต้องการของมนษุย์จะเรียงเป็นลําดบัขั นตามความสําคญั ซึ�งมาสโลว์ได้สร้าง
ทฤษฏีความต้องการตามลําดบัขั นของมนษุย์จากขั นตํ�าสดุไปสงูสดุ จํานวน 5 ขั นดงันี  
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3.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการใน
ขั นพื นฐานของมนษุย์เป็นสิ�งที�จําเป็นในการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที�อยู่อาศยั เครื�องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค เป็นต้น ถ้ามนษุย์ไมไ่ด้รับการตอบสนองในขั นนี ก็จะไมมี่ความต้องการในขั นถดัไป 

3.2 ความต้องการด้านความปลอดภยั หรือด้านความมั�นคง (Security or safety 
needs) ถ้าความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนษุย์จะต้องการในขั น
สงูตอ่ไปคือ เป็นความรู้สกึที�ต้องการความปลอดภยั หรือความมั�นคงในปัจจบุนัและอนาคต เช่น ความ
เป็นธรรมในการทํางาน ความปลอดภัยในเงินเดือนและการถูกไล่ออก สวสัดิการด้านที�อยู่อาศยัและ
การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

3.3 ความต้องการทางด้านสงัคม (Social or belonging needs) เมื�อความต้อง 
การทางด้านร่างกายและความปลอดภัย หรือความมั�นคงได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ทางด้านสังคมก็จะเริ�มเป็นสิ�งจูงใจที�สําคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็นความต้องการที�จะให้สงัคม
ยอมรับเป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากสงัคม ได้รับความเป็นมิตรและความรักจากเพื�อน 

 3.4 ความต้องการที�จะได้รับการยอมรับนบัถือ (Esteem needs) ความต้องการ
ด้านนี เ ป็นความต้องการระดับสูง ต้องการให้บุคคลอื�นยกย่องสรรเสริญ ความอยากเด่นใน
สงัคม รวมถึงความเชื�อมั�นในตนเอง ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

3.5 ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self actualization) เป็นความต้องการใน
ระดบัสงูสดุของมนษุย์ ซึ�งเป็นความต้องการที�อยากจะให้เกิดความสําเร็จในทกุสิ�งทกุอย่างตามความ
นกึคดิของตนเอง 

จากทฤษฎีการสร้างความพงึพอใจที�กลา่วไว้ข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ ทฤษฎีความต้องการ
ตามลําดบัขั นของมาสโลว์ มี 5 ขั น ซึ�งในแตล่ะขั นจะมีระดบัความต้องการที�แตกตา่งกนัไป โดยบคุคล
ใดที�ได้รับการตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานแล้วก็จะมีความต้องการในลําดบัขั นที�สงูขึ นไปอย่าง
ไมมี่วนัสิ นสดุ 

6.3 วิธีการสร้างความพงึพอใจต่อการเรียนการสอน 
ศภุสิริ โสมาเกต ุ (2544: 53) ได้กล่าวไว้ว่า ในการเรียนการสอนความพึงพอใจเป็นสิ�ง

สําคญัที�กระตุ้นให้ผู้ เรียนทํางานที�ได้รับมอบหมาย หรือที�ต้องการปฏิบตัิให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ 
ผู้สอนจึงต้องคํานึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน การทําให้ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้หรือปฏิบตัติาม มีแนวคดิพื นฐานที�ตา่งกนั ดงันี  

1. ความพงึพอใจนําไปสูก่ารปฏิบตังิาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบตัิงาน
จนเกิดความพงึพอใจ จะทําให้เกิดแรงจงูใจในการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานที�สงูกว่าผู้ ที�ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 
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2. ผลการปฏิบตัิงานนําไปสู่ความพึงพอใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื�อมโยงด้วยปัจจัยอื�น ๆ ผลการปฏิบัติงานที�ดีจะนําไปสู่ผลตอบแทนที�
เหมาะสม ซึ�งในที�สุดจะนําไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบตัิงานย่อมได้รับการ
ตอบสนองในรูปของรางวลั หรือผลตอบแทน 

บลมู (Bloom. 1976: 72-74) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าสามารถจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้
ทําพฤตกิรรมตามที�ตนเองต้องการ ก็คาดหวงัว่าผู้ เรียนทกุคนได้เตรียมใจสําหรับกิจกรรมที�ตนเองเลือก
แล้วด้วยความกระตือรือร้น ความแตกตา่งของความพร้อมด้านจิตใจจะเห็นได้ชดัเจนจากการปฏิบตัิ
ของผู้ เรียนตอ่งานที�เป็นวิชาบงัคบักบัวิชาเลือก หรือสิ�งนอกสถานศกึษาที�ผู้ เรียนอยากเรียน เช่น การขบั
รถยนต์ การเล่นดนตรี เกมส์ หรือสิ�งที�ผู้ เรียนอาสาสมคัรและสามารถตดัสินใจได้โดยเสรีในการเรียน 
เป็นต้น การมีความกระตือรือร้น ความพึงพอใจและมีความสนใจเมื�อเริ�มเรียน จะทําให้ผู้ เรียนเรียนได้
เร็วและมีความสําเร็จสงู 

สกินเนอร์ (ณฐิักา วงษาวดี.  2551: 31; อ้างอิงจาก Skinner.  1972.  Beyond Freedom 
and Dignity.  pp. 120) ได้กล่าวไว้ว่า เสรีภาพและความภาคภูมิจะเป็นครรลองของการนําไปสู่ความ
เป็นคน เสรีภาพในความหมายของสกินเนอร์หมายถึง ความเป็นอิสระจากการควบคุม และการ
เปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดล้อม โดยทําให้อํานาจการควบคมุลดลงจนบคุคลเกิดความรู้สึกว่าตนไม่ได้ถกู
ควบคมุ หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ที�เนื�องมาจากความกดดนัภายนอก และสกินเนอร์ ได้อ้างคํากล่าว
ของจอง-จาค รุสโซ (Jean–Jacques Rsusseau) ที�แสดงความคิดแนวเดียวกันจากหนงัสือเอมีล 
(Emile) โดยให้ข้อคิดว่า ครูจงทําให้เด็กเกิดความเชื�อว่าเขาอยู่ในความควบคุมของตวัเองแม้ว่าผู้
ควบคมุที�แท้จริงคือครู ไม่มีวิธีการใดดีไปกว่าการให้เขาได้แสดงความรู้สึกว่าเขามีอิสรภาพ ครูควร
ปลอ่ยให้เดก็ได้ทําเฉพาะสิ�งที�เขาอยากทํา แตเ่ขาควรจะอยากทําเฉพาะสิ�งที�ครูต้องการให้เขาทําเทา่นั น 

จากวิธีการสร้างความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนที�กลา่วไว้ข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า การ
เรียนการสอนที�สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ เรียน ควรเป็นการเรียนการสอนที�ให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้
โดยปราศจากการควบคุม หรือแรงกดดนัภายนอก ให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าสามารถควบคุมตนเองได้ เมื�อ
ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการเรียนก็จะสง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถตอบสนองพฤตกิรรมได้ตามต้องการ  

6.4 วิธีการวัดความพงึพอใจ 
ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2536: 3-4) และ สรุพล พยอมแย้ม (2548) ได้เสนอ

วิธีวดัความพงึพอใจไว้ดงันี  
1. การสงัเกต เป็นวิธีวดัความพงึพอใจโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลเป้าหมายที�

แสดงออกตอ่สิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ�งแสดงออกด้วยการพดูจา กริยา ทา่ทาง แล้วนําไปอนมุานว่าบคุคลมีความ
พงึพอใจตอ่สิ�งนั น วิธีนี ต้องอาศยัการกระทําอยา่งจริงจงัและสงัเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
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2. การรายงานตนเอง เป็นการวดัโดยการให้บคุคลเล่าความรู้สึกที�มีตอ่สิ�งนั นออกมา 
ซึ�งสามารถที�จะกําหนดคา่ของคะแนนความพงึพอใจได้ 

3. การสมัภาษณ์ เป็นการวดัโดยการซกัถามกลุ่มบคุคลที�ใช้เป็นตวัอย่างในการศกึษา 
วิธีนี สามารถวดัความพงึพอใจได้โดยตรงซึ�งต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการที�ดีจงึจะได้ข้อมลูที�เป็นจริง 

4. การใช้แบบสอบถาม ผู้ออกแบบสอบถามได้สร้างแบบสอบถามขึ น เพื�อต้องการจะ
ทราบความคิดเห็น สามารถกระทําได้ในลกัษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ ซึ�ง
คําถามดงักลา่วอาจถามความพอใจในด้านตา่งๆ 

ในงานวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถามวดัความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณคา่ (Rating scale) ดงันั นผู้ วิจยัจึงขอกล่าวเฉพาะแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
ซึ�งมีรูปแบบการวดั 3 รูปแบบ คือ แบบของเธอร์สโตน แบบของออสกดู และแบบของลิเคร์ิท ดงันี  

1. วิธีของเธอร์สโตน (Thurstone.  1970: 128) คือ การให้ผู้ตอบตดัสินข้อความที�แสดง 
ถึงความพึงพอใจต่อสิ�งหนึ�งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อความเหล่านั นมากน้อยเพียงใด โดยให้
กลุ่มผู้ตดัสินพิจารณาว่าข้อความที�เสนอมานั น ควรจะอยู่ตรงไหนเมื�อแบง่ความคิดเห็นทั งหมด ตั งแต่
เห็นด้วยมากที�สดุไปจนถึงไม่เห็นด้วยมากที�สุดออกเป็น 11 กลุ่มเท่าๆ กัน เมื�อกลุ่มผู้ตดัสินใจได้
พิจารณาตดัสินหมดทุกข้อความแล้วก็นําแตล่ะคา่มาหาสเกลนั�นคือ หาตําแหน่งมธัยฐานของแต่ละ
สเกลสําหรับวดัความพงึพอใจตอ่ไป  

2. วิธีวดัทศันคตโิดยใช้ความหมายทางภาษาของออสกดู (Osgood.  1957: 189) คือ 
การวดัความหมายของมโนทศัน์ในรูปความหมายของคณุศพัท์ โดยให้บุคคลทําเครื�องหมายแสดง
ความคิดเห็นลงไปในสเกลซึ�งอยู่ระหว่างคําคุณศพัท์ที�มีความหมายสอดคล้องกับคณุศพัท์ในแต่ละ
สเกลอยา่งไรมากน้อยแคไ่หนแล้วกรอกความเห็นลงไปในสเกล  

3. วิธีวดัของลิเคิร์ท (Likert.  1970: 150-151) คือ การนําเอาข้อความที�จะใช้วดัไปให้
ผู้ตอบลงความเห็นว่ามีความรู้สึกตอ่ข้อความเหล่านั นอย่างไรบ้าง เห็นด้วยอย่างยิ�ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไมเ่ห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง แล้วมีการกําหนดคะแนนให้อาจเป็น 5, 4, 3, 2, หรือ 1 ตามลําดบั 
หากเป็นข้อความในทางบวก จากนั นนําข้อความทั งหมดไปวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (Item 
analysis) โดยเลือกข้อความที�สามารถจําแนกกลุ่มที�มีความพึงพอใจที�ดีและความพึงพอใจที�ไม่ดีเพื�อ
นําไปใช้วดัความพงึพอใจตอ่ไป  

ในงานวิจัยครั งนี  ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั  
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7. งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาบทปฏบิัตกิารวิทยาศาสตร์ 
งานวิจยัในประเทศที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ มีดงันี  
อรอมุา ละมลุ (2541: 109-110) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เรื�อง 

ความสามารถของวัสดุธรรมชาติในการดูดซับโลหะหนัก ที�ใช้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม 
สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 6 พบว่าบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าร้อยละคะแนนเฉลี�ยจากการตอบคําถามบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนกับแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เท่ากับ 
80.27/80.11 และนกัเรียนมีเจตคตติอ่การเรียนโดยใช้บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นในระดบัดี
มาก โดยมีคา่เฉลี�ย คือ 4.18 หรือร้อยละ 83.60  

ศริิกานต์ ผาสกุ (2543: 233-235) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิชาเคมีผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ เรื�อง การสกัดและแยกองค์ประกอบทางเคมีจากสมุนไพรในท้องถิ�น สําหรับหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์ของสถาบนัราชภฏั โดยใช้พืชสมนุไพรที�สกดันํ ามนัหอมระเหยและสเตอรอยด์ นําผลการ
ทดลองที�ได้จากห้องปฏิบตัิการมาพฒันาเป็นบทปฏิบตัิการเพื�อการเรียนการสอน 8 บทปฏิบตัิการ 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าดชันีความสอดคล้อง ระหว่างวตัถุประสงค์กบัเนื อหา วตัถุประสงค์กับวิธีการ
ทดลอง และวตัถปุระสงค์กบัคําถามท้ายการทดลอง มีคา่อยู่ระหว่าง 0.56 - 1.00 ซึ�งสงูกว่า 0.5 แสดง
วา่บทปฏิบตักิารที�พฒันาขึ นมีประสิทธิภาพนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

นงนาถ จินดาวฒัน์ (2544: บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการสิ�งแวดล้อม
ศกึษา เรื�อง ระบบนิเวศแหล่งนํ าจืด รายวิชา ว 102 วิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื�อสร้างบทปฏิบัติการสิ�งแวดล้อมศึกษาและหาประสิทธิภาพของ        
บทปฏิบัติการ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้           
บทปฏิบตัิการ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัคือ นกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2543 จํานวน 45 คน ซึ�งได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ผลการวิจยั
พบว่า บทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ นมีประสิทธิภาพ 83.0/79.69 ซึ�งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ที�
กําหนดไว้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ9

ทางการเรียนหลงัจากเรียนบทปฏิบตักิารสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั 0.05  
พรยมล บวัคีรี (2546: 90-92) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เรื�อง 

สารและสมบตัิของสาร สําหรับนกัเรียนช่วงชั นที� 3 ผู้ วิจยัได้นําบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ จํานวน 8 
บทปฏิบตัิการ ที�พฒันาขึ นไปทดลองสอนกบันกัเรียนช่วงชั นที� 3 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อําเภอท่า
มะกา จงัหวดักาญจนบรีุ ที�เรียนอยู่ในภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2546 จํานวน 30 คน พบว่าบทปฏิบตั ิ
การวิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยมีค่าร้อยละคะแนนเฉลี�ยจากการ
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ตอบคําถามท้ายบทปฏิบตัิการระหว่างเรียนต่อค่าร้อยละคะแนนเฉลี�ยของผลการเรียนรู้ด้านความรู้
หลงัเรียนเทา่กบั 77.75/79.33 นกัเรียนมีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ในด้านความรู้-ความจํา 
ด้านความเข้าใจ ด้านกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้านการนําความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 มี
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปฏิบตัิการทางวิทยาศษสตร์สงูขึ น และมีเจตคติตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
ในด้านความรู้สกึนกึคดิตอ่บทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ ด้านการแสดงออกตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ และการเห็นประโยชน์ของบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์สงูขึ น  

รัชนีกร ฤดีรัชต์ (2546: 81-82) ได้วิจยัเรื�อง การศกึษาผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน และเจต-
คตติอ่สิ�งแวดล้อมของนกัเรียนระดบัชว่งชั นที� 3 กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยันี เป็นนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปี
ที� 1 โรงเรียนวดัหอมเกร็ด ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 
2545 จํานวน 50 คน แบง่เป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 25 คน และทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ9ทางการเรียนสิ�งแวดล้อมและเจตคติต่อสิ�งแวดล้อมของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที� 1 
ระหว่างกลุ่มทดลองที�ได้รับการสอนโดยใช้บทปฏิบตัิการในคา่ยอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและกลุ่มควบคมุที�
ได้รับการเรียนรู้ตามปกต ิพบวา่ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนสิ�งแวดล้อมของนกัเรียนกลุม่ทดลองที�ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้บทปฏิบตัิการในค่ายอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มควบคมุที�ได้รับการเรียนรู้ตามปกติ
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเจตคติตอ่สิ�งแวดล้อมของนกัเรียนกลุ่มทดลองที�ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการในค่ายอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมกับกลุ่มควบคุมที�ได้รับการเรียนรู้ตามปกติมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 หรือกล่าวได้ว่า มีเจตคติต่อสิ�งแวดล้อมเป็น
ทางบวก 

ธนวรรณ โสมน้อย (2548: 71-74) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง การใช้
จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสีย้อมผ้า สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ผู้ วิจัยได้นําบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์จํานวน 5 บทปฏิบตัิการ ที�พฒันาขึ นไปทดลองสอนกบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 ที�
กําลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 10 คน  พบว่านกัเรียนที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการ 
เรื�อง การใช้จลุินทรีย์ในการยอ่ยสลายสีย้อมผ้า มีคะแนนเฉลี�ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01    และมีคะแนนเฉลี�ยทกัษะปฏิบตัิทาง
วิทยาศาสตร์สงูกวา่ร้อยละ 80 เมื�อพิจารณาคะแนนเฉลี�ยทกัษะปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์โดยรวมทกุบท
จะมีคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 94.33 และนกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยเจตคติที�มีตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดบัดี เมื�อแยกเจตคติของนกัเรียนที�มีตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เป็นรายด้าน พบว่า นกัเรียนมี
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ความรู้สึกนึกคิดต่อบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ การแสดงออกต่อกิจกรรมการเรียนบทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ การเห็นประโยชน์ของบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

วารีย์ บญุลือ (2550: 66-68) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เรื�องการ
ปลกูพืชแบบไฮโดรพอนิกส์ สําหรับนกัเรียนชว่งชั นที� 3 โดยนําบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 บท
ปฏิบตัิการที�พฒันาไปทดลองสอนกบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาชั นปีที� 1 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั 
ปทมุธานี จํานวน 30 คน พบว่าบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�ผู้ วิจยัพฒันามีประสิทธิภาพ 84.38/80.50 
ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที�กําหนดไว้ นกัเรียนที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ น พบว่ามีคะแนน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน มีคะแนนทกัษะปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
หลงัเรียนอยู่ในระดบัดีมาก และนกัเรียนมีความตระหนกัเกี�ยวกบัปัญหาการตกค้างของสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชในสิ�งแวดล้อมหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์สงูกวา่ก่อนเรียน  

วรวฒัน์ ทิพจ้อย (2551: 94-96) ได้วิจยัเรื�อง การศกึษาประสิทธิภาพของระบบบําบดันํ า
เสียแบบไมใ่ช้ออกซิเจน เพื�อพฒันาบทปฏิบตักิารสําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 โดยทดลองสอน
ใช้บทปฏิบตัิการ 5 บทปฏิบตัิการ ที�พฒันาขึ นกบันกัเรียนระดบัชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 1 ปี
การศกึษา 2551 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน พบว่า บทปฏิบตัิการมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ได้คา่เท่ากบั 80.26/80.71 ผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนของนกัเรียน
หลังเรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ นมีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 และนกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนมากกว่าเกณฑ์ที�
กําหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 โดยมีคา่มากกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

สกล ขขุนัธิน (2553: 92-95) ได้วิจยัเรื�อง การศกึษาประสิทธิภาพของระบบบําบดันํ าเสีย
แบบใช้ออกซิเจน เพื�อพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง การบําบดันํ าเสีย สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 
4 โรงเรียนภทัรพิทยาจารย์ อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ผลการวิจยัพบว่าบทปฏิบตัิการ เรื�อง 
การบําบดันํ าเสียที�พฒันาขึ นมีประสิทธิภาพ 80.26/80.71 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เมื�อนําบทปฏิบตั ิ
การที�พฒันาขึ นไปใช้กับนกัเรียน พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิ9ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05   มีคะแนนเฉลี�ยจากการทําแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05   และได้ศกึษาเจตคติตอ่
ทรัพยากรนํ า พบว่า คะแนนเฉลี�ยจากการทําแบบวดัเจตคติตอ่ทรัพยากรนํ าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05  
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งานวิจยัตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ มีดงันี  
เกเบิล รับบา และฟรานซ์ (Gable; Rubba; & Franz.  1977: 503-511) ได้วิจยัเรื�อง     

ผลของการสอนและประสบการณ์ของการฝึกสอนที�มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ทดลองกับนักศึกษาครู   แผนกวิชาประถมศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์  จํานวน 58 คน 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาครูที�ได้รับการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบตัิการมี
ผลสมัฤทธิ9ในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูกวา่ผู้ ที�ไมไ่ด้รับการฝึก 

กอห์ ทอห์ และไชน์ (Goh; Toh; & Chia.  1989: 430-432) ได้วิจยัเรื�อง การประยกุต์การ
สอนบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เพื�อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยได้พัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัยมาใช้ในการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และนํามาทดลองกับนักเรียนชั น
มธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ จํานวน 164 คน ซึ�งมาจากโรงเรียน 2 แห่ง โรงเรียนละ 2 
ห้องเรียน ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย โดย 1 ห้องจะเป็นกลุ่มควบคมุ และอีก 1 ห้องจะเป็นกลุ่มทดลอง 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ นของโรงเรียนทั ง 2 แห่ง มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่า การพัฒนาบทปฏิบัติการทําให้
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์สงูขึ น  

วีล เทลเลอร์ และโรเจอร์ (Veal; Taylor; & Rogers.  2009: 393-398) ได้วิจยัเรื�อง การ
สะท้อนความคดิของตนเองเพื�อเพิ�มทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ ในการเรียนปฏิบตัิการเคมีทั�วไป 
ผู้ วิจยัได้ทดลองกบันิสิตปริญญาตรีปี 1 สาขาพยาบาล โดยแบง่นิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 
จํานวน 17 คน ซึ�งเรียนในภาคฤดรู้อน ในปี 2006 และกลุ่มควบคมุ จํานวน 39 คน ที�เรียนในภาคเรียน
ที� 1 ปีการศึกษา 2006 ผลการวิจยัพบว่า นิสิตกลุ่มทดลองที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พัฒนาขึ นมี
คะแนนทักษะการสังเกต การใช้ตะเกียงบุนเสน การใช้ปิเปต สูงกว่ากลุ่มควบคุมที�เรียนด้วยบท
ปฏิบตักิารปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05   และเมื�อนําคะแนนสอบของกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคมุมาเปรียบเทียบกัน พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ระดบั .05 

ฟากาโยดะและคนอื�น ๆ (Fakayode; et al.  2012: 109-113) ได้วิจยัเรื�อง การเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบชี แนะแนวทางในปฏิบตัิการเครื�องมือวิเคราะห์ เรื�อง การหาปริมาณเหล็กใน
อาหารบางชนิด โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปีแบบเปลวไฟ (FAAS) เพื�อ
ต้องการกระตุ้นบทบาทของนิสิตในการทดลอง ปรับปรุงการคิดเชิงวิพากษ์ และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ผู้ วิจัยได้ทดลองกับนิสิตปริญญาตรี ที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบัติการเครื�องมือ
วิเคราะห์ ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2010 จํานวน 11 คน อายรุะหว่าง 20-33 ปี โดยแบง่ออกเป็น 2 
กลุ่ม แล้วให้เรียนบทปฏิบตัิการด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้แบบชี แนะแนวทาง ผลการวิจยัพบว่านิสิต
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จํานวน 9 ใน 11 คน รู้สึกตื�นเต้นกบัการทดลอง มีความสนกุในการทดลองที�ได้ร่วมกนัทํางานเป็นกลุ่ม 
และเห็นวา่เป็นวิธีการที�นา่สนใจกวา่การอา่นคูมื่อการทดลอง 

จากการศึกษางานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์พบว่าบท
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ที�มีประสิทธิภาพสามารถพฒันาผลสมัฤทธิ9ทางการเรียน ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และทกัษะปฏิบตัทิางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนได้  



บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั นตอนดงันี  

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเครื(องมือที(ใช้ในการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
4. การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที(ใช้ในการวิจยัครั งนี    คือ  นิสิตปริญญาตรีชั นปีที(  3  หลกัสตูรวิทยาศาสตร-

บณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ 2  รหสัวิชา คม 390 ภาคเรียนที( 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 22 - 24 คน รวม
ทั งหมด 68 คน 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที(ใช้ในการวิจยัครั งนี   คือ  นิสิตปริญญาตรีชั นปีที(  3  หลกัสตูรวิทยาศาสตร-

บณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ 2  รหสัวิชา คม 390 ภาคเรียนที( 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 22 คน ที(ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจงตามความสะดวกมา 1 กลุม่ จากทั งหมด 3 กลุม่ 

เนื #อหาที�ใช้ในการวิจัย 
เนื อหาในบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟ-

รีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี ประกอบด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 3 บทปฏิบตักิาร ได้แก่ 
การทดลองที( 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ 

เยื(อกระดาษ  
การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิต ิ 
การทดลองที( 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม  

ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที(ใช้ในการทดลองครั งนี  คือ ภาคเรียนที( 1 ปีการศกึษา 2556 ในชั(วโมงเรียน

รายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 390 ของนิสิตปริญญาตรีชั นปีที( 3 หลกัสตูรวิทยา-
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ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ ๆ ละ 3 ชั(วโมง 
รวม 9 ชั(วโมง ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอย่างละ 2 ชั(วโมง รวมทั งหมด 13 ชั(วโมง รายละเอียด
การเรียนการสอนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 ระยะเวลาในการเรียนการสอนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

 

ครั#งที� เนื #อหา จาํนวนชั�วโมง 

1 
 
 

ทดสอบก่อนเรียน พร้อมชี แจงรายละเอียดการเรียนบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

2 
 
 

2 
 

การทดลองที( 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบเยื(อกระดาษ 

3 
 

3 
 

การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิค 
โครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิต ิ

3 
 

4 
 

การทดลองที( 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็ก
สําหรับการแยกสารผสม 

3 
 

5 ทดสอบหลงัเรียน 2 

 รวม 13 

 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื(องมือที(ใช้ในการวิจยัครั งนี ประกอบด้วย 
1. บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
2. แบบทดสอบระหวา่งเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 
3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโคร-

มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
4. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ 
5. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโท-

กราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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ขั #นตอนการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการดังนี # 

ผู้ วิจยัได้ลงมือทําการทดลองในห้องปฏิบตัิการเคมีวิเคระห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ทั งหมด 3 การทดลอง ดงันี  

การทดลองที� 1 การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อ
กระดาษ 

ผู้ วิจยัได้พฒันาการทดลอง โดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที(ในปริมาณน้อย สําหรับการแยกรงควตัถุ
ในใบผกัคะน้า เพื(อลดปริมาณของเสียและลดผลกระทบที(จะเกิดขึ นกบัมนษุย์และสิ(งแวดล้อม อีกทั งยงั
เป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการทดลองด้วย ซึ(งได้ดดัแปลงมาจากบทปฏิบตัิการชีวเคมี เรื(อง การสกดั การ
แยก และการศกึษาสเปกตรัมของรงควตัถใุนพืช (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2549: 42-44) โดย
ดําเนินการตามขั นตอน ดงัตอ่ไปนี  

ตอนที� 1 การสกัดรงควัตถุจากใบผักคะน้า 
1.1 ชั(งใบผกัคะน้าหนกัประมาณ 2.5 กรัม  บนัทึกนํ าหนกัที(แน่นอน  ฉีกเป็นชิ นเล็ก ๆ ใส่

ครกบด บดจนละเอียด จากนั นเตมิอะซิโตนปริมาตร 15 มิลลิลิตร แล้วบดตอ่จนได้สารละลายสีเขียวเข้ม 
1.2 เตมิโซเดียมซลัเฟตแอนไฮดรัสประมาณ 2 กรัม  
1.3 กรองสารละลายสีเขียวเข้มที(ได้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 โดยเก็บสารละลายที(ผ่าน

การกรองในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร จากนั นจึงนําไประเหยอะซิโตน โดยวางทิ งไว้ในตู้ดดูควัน
ประมาณ 15 นาที หรือจนเห็นสารสกดัมีสีเข้มขึ น เรียกสารสกดัในขั นนี วา่ crude extract 

ตอนที� 2 การแยกรงควัตถุใน crude extract โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อ
กระดาษ 

2.1 เตรียมกระดาษโครมาโทกราฟี จํานวน 3 แผ่น โดยตดักระดาษโครมาโทกราฟีขนาด 
10.5 × 1.2 ซม. ขีดเส้นแนวด้านซ้ายห่างจากกระดาษระยะ 1.0 ซม. และเส้นแนวด้านขวาห่างจาก
กระดาษระยะ 2.5 ซม. แล้วตดัมมุเป็นปลายแหลมรูปตวัวี (V) ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ลกัษณะของกระดาษโครมาโทกราฟีและระยะการขีดเส้นแนว 
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2.2 เตรียมวฏัภาคเคลื(อนที( โดยผสมปิโตรเลียมอีเทอร์กบัอะซิโตน (อตัราส่วน 9 : 1 โดย
ปริมาตร) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ ผสมให้เข้ากนัจากนั นเทวฏัภาคเคลื(อนที(ที(เตรียมไว้ ใส่
ในหลอดทดลอง จํานวน 3 หลอด หลอดละ 2 มิลลิลิตร ปิดด้วยจกุยางห่ออลมูิเนียมฟอยล์ แล้วตั งทิ ง
ไว้อยา่งน้อย 20 นาที เพื(อให้ภายในหลอดทดลองอิ(มตวัด้วยไอของวฏัภาคเคลื(อนที( 

2.3 หยด crude extract ที(ได้จากตอนที( 1 ลงบนกระดาษโครมาโทกราฟีในข้อ 2.1 ทั ง 3 
แผ่น โดยใช้หลอดหยดหยดลงตรงกลางบริเวณตําแหน่งเส้นด้านรูปตวัวีที(กําหนดไว้ ทําการหยดซํ าอีก
ครั ง เพื(อให้จดุมีสีเขียวเข้ม โดยการหยดซํ าแตล่ะครั งควรรอให้สีแห้งก่อน 

2.4 นํากระดาษโครมาโทกราฟีทั ง 3 แผ่น ใส่ลงในหลอดทดลองที(เตรียมไว้ในข้อ 2.2 โดย
วางลงในแนวตรง เพื(อให้แนวการเคลื(อนที(ของวฏัภาคเคลื(อนที(อยู่ในระดบัเดียวกนั จากนั นปิดด้วยจุก
ยางห่ออลูมิเนียมฟอยล์รอจนกระทั(งวัฏภาคเคลื(อนที(เคลื(อนที(มาถึงตําแหน่งเส้นแนวด้านบน จึงนํา
กระดาษโครมาโทกราฟีออก ทิ งไว้ให้แห้งที(อณุหภูมิห้อง แล้วทําการระบหุมายเลข 1 2 และ 3 ลงบน
กระดาษแตล่ะแผน่ 

2.5 บนัทึกผลการทดลอง โดยสงัเกตแถบสีของรงควตัถทีุ(แยกได้ พร้อมทั งวดัระยะทางที(
รงควตัถเุคลื(อนที( และระยะทางที(วฏัภาคเคลื(อนที(เคลื(อนที( เพื(อคํานวณหาคา่ Rf 

ตอนที� 3 การเปรียบเทียบสีของรงควัตถุที�แยกได้ในสภาวะกรด-เบส 
3.1 นํากระดาษโครมาโทกราฟีหมายเลข 1 และ 2 มาวางบนแผ่นกระจก แล้วหยดสารละลาย

กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ตามลําดบั 
จนทั(วแผ่น ในขณะที(กระดาษโครมาโทกราฟีหมายเลข 3 ไม่มีการหยดสารใดๆ เพื(อใช้เป็นสีของรงค
วตัถอุ้างอิง วางทิ งไว้ให้แห้ง สงัเกตการเปลี(ยนแปลงสีที(เกิดขึ น บนัทกึผล 

3.2 เปรียบเทียบสีของรงควตัถแุตล่ะชนิดในสภาวะปกต ิสภาวะกรดและเบส 
ผลการทดลองที� 1 การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ

เยื�อกระดาษ 
1. การสกัดและแยกรงควัตถุจากใบผักคะน้า 

 การสกดัรงควตัถจุากใบผกัคะน้าหนกั 2.5028 กรัม ด้วยอะซิโตนจะได้ crude extract 
ซึ(งเป็นสารละลายสีเขียวเข้ม เมื(อนําไปแยกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ โดยใช้วัฏภาค
เคลื(อนที(เป็นสารละลายผสมระหว่างปิโตรเลียมอีเทอร์กบัอะซิโตน ในอตัราส่วน 9 : 1 โดยปริมาตร 
พบวา่สามารถแยกรงควตัถไุด้ 4 ชนิด ซึ(งได้ผลการทดลองดงัแสดงในภาพประกอบ 3 และเมื(อนําข้อมลู
ที(ได้จากการทดลองในตาราง 2 เปรียบเทียบกับข้อมูลที(ได้จากการทดลองจากสารมาตรฐาน พบว่า
แถบสารที(มีสีเหลืองเข้มและมีค่า Rf เท่ากับ 0.97  คือ Carotene   แถบสารที(มีสีเหลืองและมีค่า Rf 
เท่ากบั 0.61 คือ Xanthophyll แถบสารที(มีสีเขียวเข้มและมีคา่ Rf เท่ากบั 0.34 คือ Chlorophyll a แถบ
สารที(มีสีเขียวแกมเหลืองและมีคา่ Rf เทา่กบั 0.17 คือ Chlorophyll b 
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ภาพประกอบ 3 ตําแหนง่การเคลื(อนที(ของรงควตัถแุตล่ะชนิดที(สามารถแยกได้ในใบผกัคะน้า 

 
ตาราง 2 ระยะทางการเคลื(อนที(ของรงควตัถแุละวฏัภาคเคลื(อนที(  
 

สีของรงควัตถุ 
ที�แยกได้ 

ระยะทางในการเคลื�อนที� (ซม.) 
Rf  

ชนิดของรงควัตถุ
ที�แยกได้* วัฏภาคเคลื�อนที� 

ระยะทางที� 
รงควัตถุเคลื�อนที� 

สีเหลืองเข้ม 7.0 6.8 0.97 Carotene 

สีเหลือง 7.0 4.3 0.61 Xanthophyll 

สีเขียวเข้ม 7.0 2.4 0.34 Chlorophyll a 

สีเขียวแกมเหลือง 7.0 1.2 0.17 Chlorophyll b 

 
* ใช้ข้อมูลที(ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับข้อมูลที(ได้จากการทดลองของสารมาตรฐานที(ทําการ

ทดลองภายใต้สภาวะเดียวกนั  
 

จากการทดลองสรุปได้ว่า การแยกรงควตัถจุากใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื(อกระดาษ โดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที(เป็นสารละลายผสมระหว่างปิโตรเลียมอีเทอร์กบัอะซิโตน ใน
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อตัราส่วน 9 : 1 โดยปริมาตร สามารถแยกรงควตัถไุด้ 4 ชนิด คือ Carotene, Xanthophyll, Chlorophyll a 
และ Chlorophyll b โดยรงควตัถทีุ(มีคา่ Rf มากที(สดุ คือ Carotene เนื(องจาก Carotene มีสภาพขั วตํ(า
ทําให้เกิดการกระจายตวัในวฏัภาคเคลื(อนที(ได้ดีกว่าจึงเคลื(อนที(ได้เร็ว ในขณะที( Chlorophyll b มีคา่ Rf 
ตํ(าที(สุด เนื(องจาก Chlorophyll b มีสภาพขั วสูงทําให้เกิดการกระจายตวัในวฏัภาคคงที(ได้ดีกว่าจึง
เคลื(อนที(ได้ช้า 

2. การเปรียบเทียบสีของรงควัตถุที�แยกได้ในสภาวะกรด-เบส 
จากตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบสีของรงควตัถทีุ(แยกได้ในสภาวะกรด-เบส พบว่า 

Carotene และ Xanthophyll เมื(ออยู่ในสภาวะกรด-เบส ไม่มีการเปลี(ยนสีของรงควัตถุ ในขณะที( 
Chlorophyll a และ b จะเกิดการเปลี(ยนแปลงสีเมื(ออยู่ในสภาวะกรดเท่านั น โดย Chlorophyll a เกิด
การเปลี(ยนสีของรงควตัถจุากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวแกมนํ าตาล สําหรับ Chlorophyll b เกิดการเปลี(ยน
สีของรงควตัถจุากสีเขียวแกมเหลืองเป็นสีเขียวแกมเหลืองเข้ม 

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบสีของรงควตัถทีุ(แยกได้ในสภาวะกรด-เบส 
 

ชนิดของรงควัตถุ 
สีของรงควัตถุ 

สภาวะปกต ิ สภาวะกรด สภาวะเบส 

Carotene สีเหลืองเข้ม สีเหลืองเข้ม สีเหลืองเข้ม 

Xanthophyll สีเหลือง สีเหลือง สีเหลือง 

Chlorophyll a สีเขียวเข้ม สีเขียวแกมนํ าตาล สีเขียวเข้ม 

Chlorophyll b สีเขียวแกมเหลือง สีเขียวแกมเหลืองเข้ม สีเขียวแกมเหลือง 

 
จากกการทดลองสรุปได้ว่า เมื(อนํารงควตัถทุั ง 4 ชนิด ที(แยกได้มาเปรียบเทียบสีใน

สภาวะกรด-เบส พบว่า Carotene และ Xanthophyll เมื(ออยู่ในสภาวะกรด-เบส ไม่มีการเปลี(ยนสีของ
รงควตัถุ ในขณะที( Chlorophyll a เมื(ออยู่ในสภาวะกรดเกิดการเปลี(ยนสีของรงควตัถุจากสีเขียวเข้ม
เป็นสีเขียวแกมนํ าตาล สําหรับ Chlorophyll b เกิดการเปลี(ยนสีของรงควตัถจุากสีเขียวแกมเหลืองเป็น
สีเขียวแกมเหลืองเข้ม เนื(องจากคลอโรฟิลล์เมื(ออยู่ในสภาวะกรดจะเกิดการแทนที(แมกนีเซียมอะตอม
ในคลอโรฟิลล์ด้วยไฮโดรเจนทําให้เกิดโมเลกุลสีนํ าตาลของฟีโอไฟทิน สําหรับในสภาวะเบสพบว่า 
Chlorophyll a และ Chlorophyll b ไม่เกิดการเปลี(ยนสีของรงควัตถุเนื(องจากไฟทอลเรซิดิวจะถูก 
ไฮโดรไลส์ได้โมเลกลุคลอโรฟิลไลด์ซึ(งมีสีเขียวเชน่เดียวกบัคลอโรฟิลล์ 
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การทดลองที� 2 การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ 
ผู้ วิจัยได้พัฒนาการทดลอง โดยดัดแปลงมาจากบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื( อง การ

วิเคราะห์ชนิดของสารตวัอย่างโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ-
โรฒ.  2555: 77-87) โดยดําเนินการตามขั นตอน ดงัตอ่ไปนี  

ตอนที� 1 การเตรียมแผ่นโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 
1.1 ทําความสะอาดแผ่นกระจกขนาด 9.0 × 9.0 ซม. ด้วยนํ าสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งด้วย

สําลีชบุอะซิโตน 
1.2 ผสมซิลิกาเจลกบันํ ากลั(น (อตัราส่วน 1 : 2.5 โดยนํ าหนกัตอ่ปริมาตร) โดยชั(งซิลิกา

หนกั 50 กรัม ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมนํ ากลั(นปริมาตร 125 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนัจน
สารละลายมีลกัษณะเป็นของเหลวข้นคล้ายแป้งเปียก 

1.3 นําแผ่นกระจกมาจุ่มลงในบีกเกอร์ที(บรรจซุิลิกาเจลในข้อ 1.2 จากนั นนํากระจกที(เคลือบ
ด้วยซิลิกา ซึ(งเรียกว่า แผ่น TLC ไปอบที(อณุหภูมิ 105oC นาน 20 นาที นําออกมาวางทิ งไว้ให้เย็นที(
อณุหภมูิห้อง 

ตอนที� 2 การศึกษาระบบของวัฏภาคเคลื�อนที�ที�เหมาะสม 
2.1 การศกึษาระบบของวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการ

เคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 
และเบนโซฟีโนน ในวฏัภาคเคลื(อนที(ที(ตา่งกนั 2 ชนิด ได้แก่ 

2.1.1 วฏัภาคเคลื(อนที( A ประกอบด้วย คลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน (อตัราส่วน 3 : 1 โดย
ปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั แล้วปิดฝาทิ งไว้
อยา่งน้อย 30 นาที 

2.1.2 วฏัภาคเคลื(อนที( B ประกอบด้วย ไซโคลเฮกเซนกบักรดอะซิติก (อตัราส่วน 9 : 
1 โดยปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใสล่งในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั แล้วปิดฝา
ทิ งไว้อยา่งน้อย 30 นาที 

2.2 การศกึษาระบบของวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการ
เคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 
และเบนโซฟีโนน ในวฏัภาคเคลื(อนที(ที(ตา่งกนั 2 ชนิด ได้แก่ 

2.2.1 วฏัภาคเคลื(อนที( C ประกอบด้วย คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน (อตัราส่วน 19 : 1 
โดยปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั แล้วปิดฝา
ทิ งไว้อยา่งน้อย 30 นาที 
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2.2.2 วฏัภาคเคลื(อนที( D ประกอบด้วย คลอโรฟอร์มกับอะซิโตน (อตัราส่วน 9 : 1 
โดยปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั แล้วปิดฝา
ทิ งไว้อยา่งน้อย 30 นาที 

ตอนที� 3 การแยกสารตัวอย่าง 
3.1 ในการแยกด้วยวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 ใช้หลอดแคพิลลารีหยดสารตวัอย่างและ

สารมาตรฐาน 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟี-
โนน โดยตําแหน่งที(หยดสารมาตรฐานสารและสารตวัอย่าง แสดงดงัภาพประกอบ 4 (a) และกําหนด 
ให้ระยะทางการเคลื(อนที(ของวฏัภาคเคลื(อนที(เทา่กบั 5.5 ซม. 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ตําแหนง่ที(หยดสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง 
(a) ตําแหนง่ที(หยดสารมาตรฐานและสารตวัอย่าง สําหรับวฏัภาค

เคลื(อนที(ชนิดที( 1 
(b) ตําแหนง่ที(หยดสารมาตรฐานและสารตวัอย่าง สําหรับวฏัภาค

เคลื(อนที(ชนิดที( 2 
 

3.2 ในการแยกด้วยวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 หมนุแผ่น TLC 90oตามเข็มนาฬิกา หยด
สารมาตรฐานทั ง 4 ชนิด ซึ(งตําแหน่งของสารมาตรฐาน แสดงดงัภาพประกอบ 4 (b) โดยกําหนดให้
ระยะทางการเคลื(อนที(ของวฏัภาคเคลื(อนที(เทา่กบั 5.5 ซม. 

3.3 เมื(อแยกสารด้วยวฏัภาคเคลื(อนที(ทั ง 2 ชนิดแล้ว จะนําไปตรวจวิเคราะห์ โดยการนํา
แผ่น TLC ไปส่องในกล่องที(มีแหล่งกําเนิดแสงอลัตราไวโอเลต จากนั นให้วงตําแหน่งของสารที(ปรากฏ

(b) (a) 
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บนแผ่น TLC ทั งหมด พร้อมทั งวดัระยะทางการเคลื(อนที(ของสารและวฏัภาคเคลื(อนที( เพื(อคํานวณหา
คา่ Rf 

3.4 นําแผน่ TLC ไปพน่บาง ๆ ด้วยสารละลายเฟอริคคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 5 โดยนํ าหนกั
ตอ่ปริมาตร บนัทกึสีของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง 

3.5 นําแผ่น TLC ไปพ่นซํ าด้วยสารละลายโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์เข้มข้นร้อยละ 1 
โดยนํ าหนกัตอ่ปริมาตร บนัทกึสีของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง 

ผลการทดลองที� 2 การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ
1. การศึกษาระบบของวัฏภาคเคลื�อนที�ที�เหมาะสม 

1.1 การศกึษาระบบของวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 โดยเปรียบเทียบความสามารถใน
การเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซ-
อิก และเบนโซฟีโนน ในวฏัภาคเคลื(อนที(ที(ตา่งกนั 2 ชนิด ได้ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง 4 ระยะทางการเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน และวฏัภาคเคลื(อนที( และคา่ Rf จากการทดลองโดย
ใช้วฏัภาคเคลื(อนที( A และ B 

 

ชนิดของสารละลาย 

วัฏภาคเคลื�อนที� A* วัฏภาคเคลื�อนที� B* 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

วฏัภาคเคลื(อนที( 5.5 1.00 5.5 1.00 

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก 0.9 0.16 0.8 0.15 

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก 0.4 0.07 0.3 0.05 

สารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 0.5 0.09 0.4 0.07 

สารมาตรฐานเบนโซฟีโนน 3.5 0.64 1.1 0.20 
 

* วฏัภาคเคลื(อนที( A : คลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน (อตัราสว่น 3 : 1 โดยปริมาตร)  
* วฏัภาคเคลื(อนที( B : ไซโคลเฮกเซนกบักรดอะซิตกิ (อตัราสว่น 9 : 1 โดยปริมาตร)  

 
จากตาราง 4 พบว่าเมื(อทําการทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( A ซึ(งเป็นสารละลาย

ผสมระหว่างคลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน ในอตัราส่วน 3 : 1 โดยปริมาตร สารมาตรฐานทั ง 4 ชนิด ได้แก่ 
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กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน มีคา่ Rf เท่ากบั 016, 0.07, 
0.09 และ 0.64 ตามลําดบั สําหรับการทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( B ซึ(งเป็นสารละลายผสมระหว่าง
ไซโคลเฮกเซนกบักรดอะซิตกิ ในอตัราส่วน 9 : 1 โดยปริมาตร สารมาตรฐานทั ง 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบน-
โซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน มีคา่ Rf เท่ากบั 015, 0.05, 0.07 
และ 0.20 ตามลําดบั  

จากการเปรียบเทียบความสามารถในการเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน 4 ชนิด ในการ
ทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( A และ B พบว่าเมื(อใช้วฏัภาคเคลื(อนที( A สารมาตรฐานทั ง 4 ชนิด มีคา่ 
Rf สงูกว่าการทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( B และสามารถแยกเบนโซฟีโนนออกจากสารมาตรฐาน
ชนิดอื(น ๆ ได้อย่างชัดเจน ดังนั น วัฏภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 ที(มีความเหมาะสมในการทดลอง คือ 
คลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน ในอตัราสว่น 3 : 1 โดยปริมาตร  

1.2 การศกึษาระบบของวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 โดยเปรียบเทียบความสามารถใน
การเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซ-
อิก และเบนโซฟีโนน ในวฏัภาคเคลื(อนที(ที(ตา่งกนั 2 ชนิด ได้ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 ระยะทางการเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน และวฏัภาคเคลื(อนที( และคา่ Rf จากการทดลองโดย

ใช้วฏัภาคเคลื(อนที( C และ D 
 

ชนิดของสารละลาย 

วัฏภาคเคลื�อนที� C* วัฏภาคเคลื�อนที� D* 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

วฏัภาคเคลื(อนที( 5.5 1.00 5.5 1.00 

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก 0.5 0.09 1.1 0.20 

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก 0.2 0.04 0.8 0.14 

สารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 2.6 0.47 3.2 0.58 

สารมาตรฐานเบนโซฟีโนน 3.4 0.62 4.2 0.76 

 
* วฏัภาคเคลื(อนที( C : คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน (อตัราสว่น 19 : 1 โดยปริมาตร)  
* วฏัภาคเคลื(อนที( D : คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน (อตัราสว่น 9 : 1 โดยปริมาตร) 



55 

 

จากตาราง 5 พบว่าเมื(อทําการทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( C ซึ(งเป็นสารละลายผสม
ระหวา่งคลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน ในอตัราส่วน 19 : 1 โดยปริมาตร สารมาตรฐานทั ง 4 ชนิด ได้แก่ กรด
เบนโซอิก กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน มีค่า Rf เท่ากบั 0.09, 0.04, 
0.47 และ 0.62 ตามลําดบั สําหรับการทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( D ซึ(งเป็นสารละลายผสมระหว่าง
คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน ในอตัราสว่น 9 : 1 โดยปริมาตร สารมาตรฐานทั ง 4 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก 
กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน มีคา่ Rf เท่ากบั 0.20, 0.14, 0.58 และ 
0.76 ตามลําดบั 

จากการเปรียบเทียบความสามารถในการเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน 4 ชนิด ในการ
ทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( C และ D พบว่าเมื(อทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( D สารมาตรฐานทั ง 
4 ชนิด มีคา่ Rf สงูกว่าการทดลองโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที( C ดงันั น วฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 ที(มีความ
เหมาะสมในการทดลอง  คือ   คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน ในอตัราส่วน 9 : 1 โดยปริมาตร   เนื(องจาก
สามารถแยกสารสารมาตรฐานกรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก เบนโซฟีโนน และกรดพาราไฮดรอกซีเบน-
โซอิก ออกจากกนัได้อย่างชดัเจน และการเพิ(มความมีขั วของวฏัภาคเคลื(อนที(จะทําให้มีความสามารถ
ในการชะสารเพิ(มมากขึ น สารก็จะสามารถแยกออกจากกนัได้ดีขึ น 

2. การแยกสารตัวอย่าง 
2.1 การแยกสารตวัอย่าง ซึ(งเป็นสารละลายผสมของสารมาตรฐานกรดเบนโซอิก 

กรดซาลิไซลิก กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 
2 มิต ิในการแยกด้วยวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 ได้ผลการทดลองดงัแสดงในภาพประกอบ 5  

 

 
ภาพประกอบ 5 ตําแหนง่การเคลื(อนที(ของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่งในการแยกด้วย 

วฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 คือ คลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน (อตัราสว่น 3 : 1 โดยปริมาตร) 
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จากภาพประกอบ 5 พบว่าเมื(อทําการทดลองแยกโดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 คือ 
คลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน ในอตัราส่วน 3 : 1 โดยปริมาตร สารตวัอย่างเกิดการเคลื(อนที(แยกออกเป็น 2 
จดุ และเมื(อเทียบตําแหนง่กบัสารมาตรฐานพบวา่ จดุสารที(เคลื(อนที(ได้ระยะทางมากกว่าน่าจะเป็นสาร
เบนโซฟีโนน สําหรับจดุสารที(เคลื(อนที(ได้ระยะทางน้อยกว่าไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นสารชนิดใด จึงต้อง
ทําการทดลองแยกด้วยวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 ตอ่ไป 

สําหรับการแยกสารตวัอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบางในมิติที( 2 โดย
ใช้วฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 ได้ผลการทดลองดงัแสดงในภาพประกอบ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ตําแหนง่การเคลื(อนที(ของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่งในการแยกด้วย 
วฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 2 คือ คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน (อตัราสว่น 9 : 1 โดยปริมาตร) 

 
จากภาพประกอบ 6 พบว่าเมื(อทําการทดลองแยกในมิติที( 2 โดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที(

ชนิดที( 2 คือ คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน ในอตัราส่วน 9 : 1 โดยปริมาตร สารตวัอย่างเกิดการเคลื(อนที(
แยกออกเป็น 4 จดุ ซึ(งสามารถระบไุด้ว่าเป็นสารชนิดใด โดยนําคา่ Rf ของสารตวัอย่างไปเปรียบเทียบ
กบัคา่ Rf ของสารมาตรฐาน สําหรับระยะทางการเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน สารตวัอย่าง และวฏัภาค
เคลื(อนที( และคา่ Rf จากการแยกแบบ 2 มิต ิแสดงดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ระยะทางการเคลื(อนที(ของสารมาตรฐาน สารตวัอย่าง และวฏัภาคเคลื(อนที( และคา่ Rf จาก
การแยกแบบ 2 มิต ิ

 

ชนิดของสารละลาย 

การแยกในมิติที� 1 การแยกในมิติที� 2 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

วฏัภาคเคลื(อนที( 5.5 1.00 5.5 1.00 

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก 0.7 0.13 1.3 0.24 

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก 0.3 0.05 0.8 0.15 

สารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 0.5 0.09 3.2 0.58 

สารมาตรฐานเบนโซฟีโนน 2.7 0.49 4.8 0.87 

สารตวัอยา่งที(แยกได้มี 4 ชนิด     

A = กรดซาลิไซลิก 0.4 0.07 0.5 0.09 

B = กรดเบนโซอิก 0.7 0.13 1.0 0.18 

C = กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 0.4 0.07 3.3 0.60 

D = เบนโซฟีโนน 2.8 0.51 4.9 0.89 

 
จากตาราง 6 เมื(อนําคา่ Rf ของสารที(แยกได้ในมิตทีิ( 1 และมิติที( 2 เทียบกบัคา่ Rf ของ

สารมาตรฐานพบว่า สาร A ที(มีคา่ Rf ในมิติที( 1 และ 2 เท่ากบั 0.07 และ 0.09 คือ กรดซาลิไซลิก สาร 
B ที(มีคา่ Rf ในมิตทีิ( 1 และ 2 เทา่กบั 0.13 และ 0.18 คือ กรดเบนโซอิก สาร C ที(มีคา่ Rf ในมิติที( 1 และ 
2 เท่ากบั 0.07 และ 0.60 คือ กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และสาร D ที(มีคา่ Rf ในมิติที( 1 และ 2 
เทา่กบั 0.51 และ 0.89 คือ เบนโซฟีโนน 

จากการทดลองสรุปได้ว่า การแยกสารตวัอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อ
บาง 2 มิติ พบว่าในการแยกด้วยวฏัภาคเคลื(อนที(ชนิดที( 1 สามารถแยกเบนโซฟีโนนออกจากสารชนิด
อื(นได้ เนื(องจากเบนโซฟีโนนเป็นสารที(มีขั วตํ(าทําให้ถกูดดูซบักบัวฏัภาคคงที(ได้น้อยจึงสามารถเคลื(อนที(
ตามวฏัภาคเคลื(อนที(ได้เร็ว จงึมีคา่ Rf มาก ในขณะที(สารชนิดอื(นเป็นสารที(มีขั วมากกว่าทําให้ถกูดดูซบั
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ไว้ที(วฏัภาคคงที(ได้นานจงึเคลื(อนที(ตามวฏัภาคเคลื(อนที(ได้ช้าและไม่สามารถแยกได้ เมื(อเพิ(มความมีขั ว
ของวฏัภาคเคลื(อนที(ในมิติที( 2 โดยใช้วฏัภาคเคลื(อนที(เป็นคลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน ในอตัราส่วน 9 : 1 
โดยปริมาตร จะทําให้สารที(มีขั วเคลื(อนที(ตามวฏัภาคเคลื(อนที(ได้เร็วขึ น จึงสามารถแยกสารชนิดอื(น ๆ 
ออกมาได้ คือ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก และกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 

2.2 การเปรียบเทียบสีที(เกิดจากการทําปฏิกิริยากับสารเคมีที(เหมาะสมเกิดเป็น
ผลิตภณัฑ์ที(มีสี โดยนําแผ่น TLC ไปพ่นด้วยสารละลายเฟอริคคลอไรด์เข้มข้นเข้มข้น 5 โดยนํ าหนกัตอ่
ปริมาตร และพ่นซํ าด้วยสารละลายโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์เข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ าหนักต่อ
ปริมาตร ได้ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 สีของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่งเมื(อพน่ด้วยสารเคมี 
 

ชนิดของสารละลาย 
สีที�ปรากฏเมื�อพ่นด้วยสาร 

5% FeCl3 
5% FeCl3 +  

1% K3Fe(CN)6 

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก ไมมี่สี ไมมี่สี 

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก สีมว่ง สีนํ าเงิน 

สารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก ไมมี่สี สีฟ้า 

สารมาตรฐานเบนโซฟีโนน ไมมี่สี ไมมี่สี 

สารตวัอยา่งที(แยกได้มี 4 ชนิด   

A = กรดซาลิไซลิก สีมว่ง สีนํ าเงิน 

B = กรดเบนโซอิก ไมมี่สี ไมมี่สี 

C = กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก ไมมี่สี สีฟ้า 

D = เบนโซฟีโนน ไมมี่สี ไมมี่สี 

 
จากตาราง 7 พบวา่เมื(อพน่แผน่ TLC ด้วยสารละลายเฟอริคคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 5 โดย

นํ าหนกัตอ่ปริมาตร สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิกและสารตวัอย่าง A จะเปลี(ยนเป็นสีม่วง ในขณะที(สาร
ชนิดอื(นจะไมเ่กิดการเปลี(ยนแปลงสี และเมื(อพน่ซํ าด้วยสารละลายโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์เข้มข้น
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ร้อยละ 1 โดยนํ าหนกัตอ่ปริมาตร พบว่าสารมาตรฐานกรดซาลิไซลิกและสารตวัอย่าง A จะเปลี(ยนเป็น
สีนํ าเงิน สําหรับสารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิกและสารตวัอย่าง C จะเปลี(ยนเป็นสีฟ้า 
ในขณะที(สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก เบนโซฟีโนน สารตวัอยา่ง B และ D จะไมเ่กิดการเปลี(ยนแปลงสี 

จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื(อนําแผ่น TLC ไปพ่นด้วยสารละลายเฟอริคคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 5 โดยนํ าหนกัตอ่ปริมาตร พบว่ากรดซาลิไซลิกเปลี(ยนเป็นสีม่วง และเมื(อพ่นซํ าด้วยสารละลาย
โพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์เข้มข้นร้อยละ 1 โดยนํ าหนักต่อปริมาตร พบว่าเปลี(ยนเป็นสีนํ าเงิน 
สําหรับกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิกเปลี(ยนเป็นสีฟ้า ในขณะที(กรดเบนโซอิกและเบนโซฟีโนนไม่มีการ
เปลี(ยนแปลงสี 

การทดลองที� 3 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 
จากการศกึษางานวิจยัของเชีย สวีนีย์ และโอดอม (Chia; Sweeney; & Odom.  2011: 461-

464) และธีรสงค์ และแมคแคลน (Teerasong; & McClain.  2011: 465-467) ผู้ วิจยัได้สร้างแม่พิมพ์ 
(Mold) มีลกัษณะแสดงดงัภาพประกอบ 7a ประกอบด้วยช่องทางการเคลื(อนที(ของสารละลาย 2 ช่อง 
คือ ช่องทางการเคลื(อนที(สําหรับการแยก (A)   และช่องทางการใส่สารตวัอย่าง (B) ทําจากหลอด
พลาสติกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3.0 มม. ยาว 5.0 ซม. และ 3.0 ซม. ตามลําดบั และหลมุสําหรับใส่
สารละลายและขั วไฟฟ้าที(ปลายทั งสี(ด้านทําจากหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 8.0 มม. สูง 
0.4 ซม. หลอดพลาสติกทกุชิ นบรรจดุินนํ ามนัให้เต็ม เพื(อใช้เป็นแม่พิมพ์สําหรับการนําไปใช้สร้างอปุกรณ์ 
อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กตอ่ไป 

 

 
 

    (a)                                                                       (b)         
 

ภาพประกอบ 7 ลกัษณะด้านบนของแมพ่ิมพ์สําหรับขึ นรูป (a) และ 
ลกัษณะด้านข้างของอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กที(ทําจาก PDMS (b) 
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นําแม่พิมพ์ที(ได้มาขึ นรูปโดยสร้างจากพอลิไดเมทิลไซลอกเซน (Polydimethylsiloxane: 
PDMS) ได้อปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กดงัแสดงในภาพประกอบ 7b เมื(อนําไปทําการทดลองโดย
เตมิสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) ลงไปในหลมุที( 1 และ 2 จากนั นจุ่ม
ขั วไฟฟ้าแกรไฟต์  และให้ความต่างศกัย์  50 โวลต์  พบว่าสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ไม่สามารถ
เคลื(อนที(เข้าไปในชอ่งทางการเคลื(อนที( A ได้ เนื(องจากแหลง่กําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที(สร้างขึ นเองนี เป็น
แบบกําลงัตํ(า สามารถให้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าได้ในชว่ง 0 - 50 โวลต์เทา่นั น สง่ผลให้มีพลงังานไฟฟ้าไม่
สงูพอที(จะทําให้สารละลายบฟัเฟอร์เคลื(อนที( ดงันั นผู้ วิจยัจงึแก้ปัญหาโดยการหยดสารละลายฟอสเฟต
บฟัเฟอร์ลงไปให้เตม็ชอ่งทางการเคลื(อนที( A และ B จากนั นจึงหยดสารตวัอย่าง คือ สารละลายปองโซ 
4 อาร์ เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ลงไปในหลมุตําแหน่งที( 3 และหยดสารละลายบฟัเฟอร์ลงไปในหลุม
ตําแหน่งที( 4 แล้วให้ความตา่งศกัย์ 50 โวลต์ พบว่าสารตวัอย่างเกิดการเคลื(อนที(เข้าไปในช่องทางการ
เคลื(อนที( B อย่างช้า ๆ แตเ่มื(อสารเคลื(อนที(มาถึงจดุตดัระหว่างช่องทางการเคลื(อนที( A และ B พบว่า
สารตวัอยา่งเกิดการแพร่เข้าไปในชอ่งทางการเคลื(อนที( A 

จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจยัจึงมีแนวคิดในการสร้างแม่พิมพ์แบบใหม่ที(มีลกัษณะแสดง
ดังภาพประกอบ 8 ประกอบด้วยช่องทางการเคลื(อนที(ของสารละลาย (A) และหลุมสําหรับใส่
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และขั วไฟฟ้าที(ปลายทั งสองด้าน (B) สําหรับการใส่สารตวัอย่างจะใส่บริเวณ
กึ(งกลางของชอ่งทางการเคลื(อนที( A ซึ(งแมพ่ิมพ์ดงักลา่วนํามาใช้สําหรับการสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรี-
ซิสขนาดเล็กสําหรับแยกสารผสม โดยดําเนินการตามขั นตอน ดงัตอ่ไปนี  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ลกัษณะด้านบนของแมพ่ิมพ์สําหรับขึ นรูป 
 
ตอนที� 1 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กที�ทาํจากพอลิไดเมทิลไซลอก-

เซน (PDMS) 
1.1 เตรียมแม่พิมพ์สําหรับขึ นรูป ลกัษณะแสดงดงัภาพประกอบ 9 ประกอบด้วยช่องทาง

การเคลื(อนที(ของสารละลาย (A) ทําจากหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3.0 มม. ยาว 12.0 
ซม. และหลุมสําหรับใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์และขั วไฟฟ้าที(ปลายทั งสองด้าน (B) ทําจากหลอด
พลาสติกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 8.0 มม. ยาว 0.4 ซม. หลอดพลาสติกทกุชิ นบรรจดุินนํ ามนัให้เต็ม 
เพื(อใช้เป็นแมพ่ิมพ์สําหรับการนําไปใช้สร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กตอ่ไป 
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ภาพประกอบ 9 ลกัษณะด้านข้างของแมพ่ิมพ์ ประกอบด้วยชอ่งทางการเคลื(อนที(ของสารละลาย (A)  
และหลมุสําหรับใสส่ารละลายอิเล็กโทรไลต์และขั วไฟฟ้า (B) 

 
1.2 เตรียมเบ้าหลอ่ โดยนําแผ่นกระจกขนาด 1.5  × 13.5 ซม. มาหุ้มด้วยอลมูิเนียมฟอยล์

ขนาด 5.5  × 17.0 ซม. ให้มีลกัษณะเป็นกล่องสี(เหลี(ยมที(มีความสงูประมาณ 1.5 ซม. จากนั นนําแม่พิมพ์
ที(สร้างไว้มาวางลงตรงกลางของแผน่กระจก 

1.3 ผสม silicone elastomer base และ silicone elastomer curing agent (อตัราส่วน 
25 : 1 โดยนํ าหนกั) โดยชั(ง base หนกั 25 กรัม ผสมกบั curing agent หนกั 1 กรัม ในถ้วยพลาสติก 
ผสมให้เข้ากัน เทสารผสมทั งหมดลงในหลอดทดลองแล้วนําไปเข้าเครื(องหมุนเหวี(ยงที(ความเร็วรอบ 
3,200 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 3 นาที เพื(อกําจดัฟองอากาศที(อยูใ่นซิลิโคน 

1.4 นําซิลิโคนที(ได้ เทลงบนแมพ่ิมพ์ที(เตรียมไว้ในข้อ 1.2 แล้วนําเข้าตู้อบที(อณุหภูมิ 70๐C 
เป็นเวลา 1 ชั(วโมง จากนั นแกะ PDMS ออกจากแมพ่ิมพ์  

1.5 นํา PDMS มาเจาะรูที(กึ(งกลางของช่องทางการเคลื(อนที(ของสารละลาย เพื(อใช้สําหรับใส่
สารตวัอยา่ง ลกัษณะแสดงดงัภาพประกอบ 10 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ลกัษณะด้านข้างของอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กที(ทําจาก PDMS 
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ตอนที� 2 การศึกษาการเคลื�อนที�ของสารด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
2.1 หยดสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) ลงไปในช่อง A และ 

B ให้เตม็ และตอ่แท่งแกรไฟต์เข้ากบัแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยกําหนดให้ใช้ความตา่งศกัย์ 50 
โวลต์ จากนั นจุม่ขั วไฟฟ้าแกรไฟต์ลงไปในหลมุ B ทั ง 2 ชอ่ง 

2.2 หยดสารละลายปองโซ 4 อาร์ เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1 ไมโครลิตร ลงไปใน
ชอ่งสําหรับใสส่ารตวัอยา่งพร้อมทั งเปิดแหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรงและทําการจบัเวลา เป็นเวลา 15 นาที  

2.3 สงัเกตการเคลื(อนที(ของสารและบนัทึกระยะทางที(สารเคลื(อนที(เข้าหาขั วแคโทด (ขั วลบ ; 
สายไฟสีดํา)และขั วแอโนด (ขั วบวก ; สายไฟสีแดง) ที(ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที ตามลําดบั  

2.4 ทําการทดลองซํ าอีก 1 ครั ง  
2.5 ทําการทดลองเชน่เดียวกบัข้อ 2.1 - 2.4 โดยเปลี(ยนเป็นสารละลายเมทิลีนบล ูเข้มข้น 

100 มิลลิโมลาร์ แทนสารละลายปองโซ 4 อาร์  
หมายเหตุ : ก่อนเริ(มทําการทดลองทกุครั งให้ล้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กด้วย

นํ ากลั(น 1-2 ครั ง โดยหยดนํ ากลั(นลงไปในช่อง A และ B ให้เต็ม แล้วดดูทิ ง จากนั นล้างด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) 1-2 ครั ง 

ตอนที� 3 การแยกสารตัวอย่าง 
3.1 หยดสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) ลงไปในช่อง A และ 

B ให้เตม็ และตอ่แท่งแกรไฟต์เข้ากบัแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยกําหนดให้ใช้ความตา่งศกัย์ 50 
โวลต์ จากนั นจุม่ขั วไฟฟ้าแกรไฟต์ลงไปในหลมุ B ทั ง 2 ชอ่ง 

3.2 หยดสารตวัอยา่งปริมาตร 1 ไมโครลิตร ลงไปในช่องสําหรับใส่สารตวัอย่างพร้อมทั งเปิด
แหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรงและทําการจบัเวลา เป็นเวลา 15 นาที 

3.3 สงัเกตการแยกของสารตวัอยา่งที(ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที ตามลําดบั  
3.4 ทําการทดลองซํ าอีก 1 ครั ง  
3.5 ทําการทดลองเช่นเดียวกบัข้อ 3.1 - 3.4 โดยเปลี(ยนความตา่งศกัย์ที(ใช้เป็น 40 และ 

10 โวลต์ 
หมายเหตุ : ก่อนเริ(มทําการทดลองทกุครั งให้ล้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กด้วย

นํ ากลั(น 1-2 ครั ง โดยหยดนํ ากลั(นลงไปในช่อง A และ B ให้เต็ม แล้วดดูทิ ง จากนั นล้างด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) 1-2 ครั ง 
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ผลการทดลองที� 3 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 
1. การศึกษาการเคลื�อนที�ของสารด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

1.1 การศกึษาการเคลื(อนที(ของสารละลายปองโซ 4 อาร์ ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ได้ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง 8  

 
ตาราง 8 ตําแหน่งและระยะทางการเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าของสารละลายปองโซ 4 อาร์ ที(ความตา่ง

ศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ 
 

ครั#งที� 
เวลา 
(นาที) 

ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสาร 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที� 
เข้าหาขั #วไฟฟ้า (ซม.) 

ขั #วแคโทด ขั #วแอโนด 

1 5 -  + 0 1.2 

 
10 -  + 0.1 2.0 

 
15 -  + 0.3 2.8 

2 5 -  + 0 1.1 

 10 -  + 0.1 1.7 

 15 -  + 0.2 2.5 

 
จากตาราง 8 พบว่าภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ สารละลายปองโซ 4 อาร์ 

จะเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแอโนดซึ(งเป็นขั วบวก และเมื(อเวลาเพิ(มขึ นจาก 5 เป็น 10 และ 15 นาที 
สารละลายปองโซ 4 อาร์ จะเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแอโนดมากขึ นตามลําดบั 
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1.2 การศึกษาการเคลื(อนที(ของสารละลายเมทิลีนบลูด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ได้ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง 9 
 

ตาราง 9 ตําแหน่งและระยะทางการเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าของสารละลายเมทิลีนบลู ที(ความต่าง
ศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ 

 

ครั#งที� 
เวลา 
(นาที) 

ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสาร 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที� 
เข้าหาขั #วไฟฟ้า (ซม.) 

ขั #วแคโทด ขั #วแอโนด 

1 5 -  + 1.3 0.5 

 
10 -  + 2.8 1.0 

 
15 -  + 5.5 2.2 

2 5 -  + 1.5 0.5 

 10 -  + 3.1 1.3 

 15 -  + 5.5 1.9 

 
จากตาราง 9 พบว่าภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ สารละลายเมทิลีนบลจูะ

เคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทดซึ(งเป็นขั วลบ และเมื(อเวลาเพิ(มขึ นจาก 5 เป็น 10 และ 15 นาที 
สารละลายเมทิลีนบลจูะเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทดมากขึ นตามลําดบั 

จากผลการศกึษาการเคลื(อนที(ของสารละลายปองโซ 4 อาร์ และสารละลายเมทิลีน-
บลดู้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ พบว่าสารละลายปองโซ 4 อาร์ 
เคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแอโนด (ขั วบวก) และสารละลายเมทิลีนบลเูคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทด (ขั ว
ลบ) เนื(องจากสารละลายปองโซ 4 อาร์ เมื(ออยู่ในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ 
ที( pH 7.0 แตกตวัให้ประจลุบ ดงันั นเมื(ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าสารที(มีประจลุบจึงเกิดการเคลื(อนที(เข้า
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หาขั วไฟฟ้าที(มีประจบุวก ในขณะที(สารละลายเมทิลีนบลเูมื(ออยู่ในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 
250 มิลลิโมลาร์ ที( pH 7.0 แตกตวัให้ประจบุวก ดงันั นเมื(ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าสารที(มีประจบุวกจึง
เกิดการเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าที(มีประจลุบนั(นเอง 

2. การแยกสารตัวอย่าง 
การแยกสารตวัอย่าง ซึ(งเป็นสารละลายผสมระหว่างสารละลายปองโซ 4 อาร์ กับ

สารละลายเมทิลีนบลูด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที(ความต่างศกัย์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ผลการทดลองดงั
แสดงในตาราง 10 

 
ตาราง 10 การเคลื(อนที(ของสารตวัอยา่งที(ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าตา่ง ๆ 
 

ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
(โวลต์) 

เวลา (นาที) ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสารตัวอย่าง 

50 5 -  + 

 10 -  + 

 15 -  + 

40 5 -  + 

 10 -  + 

 15 -  + 

10 5 -  + 

 10 -  + 

 15 -  + 
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จากตาราง 10 พบว่าภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ เมื(อเวลาผ่านไป 5 นาที 
สารตวัอย่างซึ(งมีสีม่วงเกิดการเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทดและแอโนดเล็กน้อย เมื(อเวลาผ่านไป 10 
นาที สารตวัอย่างเกิดการแยกมากขึ น โดยสารละลายปองโซ 4 อาร์ ซึ(งมีสีแดงเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้า
แอโนด สว่นสารละลายเมทิลีนบลซูึ(งมีสีนํ าเงินเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทด และเมื(อเวลาผ่านไป 15 
นาที สารตวัอยา่งเกิดการแยกที(ชดัเจน สําหรับการทดลองภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 40 โวลต์ พบว่า
เมื(อเวลาผ่านไป  5 นาที  สารตวัอย่างซึ(งมีสีม่วงเกิดการเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทดและแอโนด
เล็กน้อย เมื(อเวลาผา่นไป 10 และ 15 นาที ตามลําดบั สารตวัอยา่งเกิดการแยกมากขึ น โดยสารละลาย
ปองโซ 4 อาร์ ซึ(งมีสีแดงเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแอโนด ในขณะที(สารละลายเมทิลีนบลซูึ(งมีสีนํ าเงิน
เคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทด แตก่ารเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแตล่ะชนิดมีระยะทางการเคลื(อนที(น้อย
กว่าการใช้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์   สําหรับการทดลองภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 10 โวลต์ 
พบว่าสารตวัอย่างไม่เกิดการแยก ถึงแม้จะทดลองจนกระทั(งผ่านไป 15 นาทีแล้วก็ตาม ยงัคงเห็นเป็น
สารละลายสีมว่ง ซึ(งเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าในระยะทางเพียงเล็กน้อยเทา่นั น 

จากการทดลองสรุปได้วา่ การแยกสารตวัอยา่ง ซึ(งเป็นสารละลายผสมระหวา่งสารละลาย
ปองโซ 4 อาร์ กบัสารละลายเมทิลีนบลดู้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที(ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าตา่ง ๆ พบว่า 
ภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ เมื(อเวลาผ่านไป 15 นาที สารตวัอย่างเกิดการแยกอย่างชดัเจน 
โดยสารละลายปองโซ 4 อาร์  ซึ(งมีสีแดงเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแอโนด ในขณะที(สารละลายเมทิลีนบล ู
ซึ(งมีสีนํ าเงินเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแคโทด เนื(องจากสารที(มีประจุตา่งกนัจะเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้า
ตา่งชนิดกนั เมื(อลดความตา่งศกัย์ไฟฟ้าเป็น 40 โวลต์ พบว่าเมื(อเวลาผ่านไป 15 นาที สารตวัอย่างสามารถ
เกิดการแยกได้เช่นกัน แต่ระยะทางการเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้าแต่ละชนิดน้อยกว่าการใช้ความต่าง
ศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ และเมื(อลดความตา่งศกัย์ไฟฟ้าเป็น 10 โวลต์ พบว่าสารตวัอย่างไม่สามารถแยก
ได้ ยงัคงเห็นเป็นสารละลายสีมว่งเคลื(อนที(เข้าหาขั วไฟฟ้า เป็นผลเนื(องจากการลดความตา่งศกัย์ไฟฟ้า
มีผลทําให้พลงังานไฟฟ้าน้อยลง สารแตล่ะชนิดจงึเคลื(อนที(ไปยงัขั วไฟฟ้าได้ช้าลง ความสามารถในการ
แยกจงึลดลงด้วย 

จากการสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสมในงานวิจยันี  จะ
สามารถทําการทดลองได้ภายใต้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าสงูสดุ คือ 50 โวลต์ เนื(องจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงที(สร้างขึ นเองนี เป็นแบบกําลงัตํ(า สามารถให้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าได้ในช่วง 0 - 50 โวลต์
เทา่นั น ลกัษณะแสดงดงัภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 แหลง่กําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกําลงัตํ(าที(สร้างขึ น 
 
การทดลองแยกสารผสมด้วยอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กภายใต้ความต่างศกัย์ 

ไฟฟ้าในช่วง 0 - 50  โวลต์   มีพลงังานไฟฟ้าไม่สงูพอที(จะทําให้สารเกิดการเคลื(อนที(ได้อย่างรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพในการแยกสารผสมจึงลดลงด้วย ดงันั น เพื(อให้การทดลองแยกสารผสมด้วยอุปกรณ์ 
อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการแยกมากยิ(งขึ น ควรพัฒนาแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงให้มีพลงังานไฟฟ้าสงูขึ น 

ขั #นตอนในการสร้างบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื� อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการดังนี # 

1. ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื(อศกึษาโครงสร้างหลกัสตูร รายวิชา และการพฒันาผลการเรียนรู้ในด้าน
ตา่ง ๆ ผู้ วิจยัมีความสนใจในรายวิชาที(อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 
รหสัวิชา คม 390 โดยต้องการพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ในเรื(องการแยกสารด้วยเทคนิคโคร-
มาโทกราฟีแบบกระดาษ เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิติ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ซึ(งมี
ความสอดคล้องกบัคําอธิบายในรายวิชาดงักลา่ว 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที(เกี(ยวข้องกบัหลกัการของบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ วิธี 
การสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ และศกึษารายละเอียดของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 2 

3. ผู้ วิจยัลงมือทําการทดลองและนําผลการทดลองในห้องปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที(ได้นํา 
เสนอในข้างต้น มาเป็นข้อมูลพื นฐานสําหรับการกําหนดขอบเขตการดําเนินการทดลองของบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์แตล่ะบท เพื(อสร้างและพฒันาเป็นบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค 
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โครมาโทกราฟีและเทคนิค อิเล็กโทรโฟรีซิส เพื(อใช้ในการศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้สําหรับนิสิต
ปริญญาตรีชั นปีที( 3 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. กําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  โดยในแตล่ะบท
ปฏิบตักิาร มีรายละเอียดดงันี  

- ชื(อบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 
- วตัถปุระสงค์ 
- หลกัการ 
- เครื(องมือและอปุกรณ์ 
- สารเคมีและสารตวัอยา่ง 
- วิธีการทดลอง 
- แบบบนัทกึผลการทดลอง 

5. นําผลการทดลองในห้องปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์   โครงสร้างและองค์ประกอบของบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ในแตล่ะบทปฏิบตักิารที(กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วเสนอตอ่ประธานและกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื(อดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมในด้าน
ตา่ง ๆ 

6. นําข้อเสนอแนะที(ได้มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
7. สร้างบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

ประกอบด้วย 3 การทดลอง ดงันี  
การทดลองที( 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ 

เยื(อกระดาษ  
การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิต ิ 
การทดลองที( 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 

8. สร้างแบบบนัทึกผลการทดลองปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ โดยให้มีเนื อหาสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพื(อกระตุ้ นกระบวนการคิดในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการในด้านทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 

9. จดัทําแบบบนัทกึแนวทางในการบนัทกึผลการทดลองของแตล่ะบทปฏิบตักิาร  
10. นําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

แบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ และแบบบนัทึกแนวทางในการบนัทึกผลการทดลอง
ที(สร้างไว้เรียบร้อยแล้วเสนอตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื(อดําเนินการตรวจสอบ 
พิจารณาความถกูต้องและความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ 
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11. นําข้อเสนอแนะที(ได้มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
วิธีการหาคุณภาพของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการดังนี # 
1. ประเมินคณุภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์   เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้ เชี(ยวชาญ ดําเนินการตามขั นตอนดงันี  
1.1 การประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมา- 

โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้ วิจัยนําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เสนอต่อผู้ เชี(ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ซึ(งประกอบด้วย ผู้ เชี(ยวชาญด้านเนื อหาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 ท่าน และ
ผู้ เชี(ยวชาญด้านเคมีศกึษา 1 ท่าน   เพื(อพิจารณาองค์ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 117) 
โดยกําหนดระดบัความคดิเห็นแตล่ะชว่งคะแนนมีความหมายดงันี   

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช้ 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

นําคะแนนการประเมินคณุภาพบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์จากผู้ เชี(ยวชาญมาหา
คา่คะแนนเฉลี(ย โดยให้ความหมายของคา่เฉลี(ยเป็น 5 ระดบั ดงันี  

คะแนนเฉลี(ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที(สดุ 
คะแนนเฉลี(ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลี(ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี(ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คะแนนเฉลี(ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

ผลการประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 
3 ทา่น ได้ผลสรุปดงัแสดงในตาราง 11 (ดรูายละเอียดในตาราง 18 ภาคผนวก ข) 
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ตาราง 11 คา่คะแนนเฉลี(ย คา่ความเบี(ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

 

รายการประเมิน X� S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. วตัถปุระสงค์ของการทดลองมีความชดัเจนและ
เป็นไปได้ 

5.00 1.67 มากที(สดุ 

2. วตัถปุระสงค์ของการทดลองมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

5.00 1.67 มากที(สดุ 

3. หลกัการของการทดลองมีความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏิบตัจิริง 

5.00 1.67 มากที(สดุ 

4. หลกัการของการทดลองมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

5.00 1.67 มากที(สดุ 

5. หลกัการของการทดลองครอบคลมุความรู้ที(
ผู้ เรียนควรได้รับ 

4.33 2.02 มาก 

6. หลกัการของการทดลองทําให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการ
ทดลองมากขึ น 

4.00 1.33 มาก 

7. การออกแบบการทดลองมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

4.67 2.13 มากที(สดุ 

8. การทดลองมีลําดบัขั นตอนที(เหมาะสม 4.67 2.13 มากที(สดุ 

9. การทดลองที( 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้า
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อกระดาษมี
ความเหมาะสม 

4.67 2.13 มากที(สดุ 

10. การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิต ิมีความ
เหมาะสม 

4.33 2.60 มาก 

11. การทดลองที( 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรี-
ซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสมมีความ
เหมาะสม 

4.33 2.60 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน X� S.D. ระดับความเหมาะสม 

12. วีธีการทดลองมีความเหมาะสมที(จะนําไปสูก่าร
บรรลวุตัถปุระสงค์ของการทดลอง 

4.33 2.02 มาก 

13. ระยะเวลาในการทดลองมีความเหมาะสม 4.33 2.02 มาก 

14. การทดลองสง่เสริมให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน 4.67 2.13 มากที(สดุ 

15. การทดลองทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในหลกัการ
และทฤษฏี 

4.00 1.33 มาก 

16. การทดลองนี ได้สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการลงมือ
ศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเอง 

4.67 2.13 มากที(สดุ 

17. การทดลองนี สามารถนําไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 

4.33 2.02 มาก 

18. ความถกูต้องของภาษา 4.33 2.02 มาก 

19. ขนาดของตวัอกัษรและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม 

4.33 2.02 มาก 

20. รูปแบบของการทดลองมีความเหมาะสม 4.33 2.02 มาก 

ภาพรวม 4.52 1.97 มากที(สดุ 

 
จากตาราง 11 แสดงค่าคะแนนเฉลี(ย ค่าความเบี(ยงเบนมาตรฐาน และระดบั

ความเหมาะสมของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
จากผู้ เชี(ยวชาญ  3 ท่าน   พบว่าภาพรวมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์   มีค่าคะแนนเฉลี(ยความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.52 และค่าความเบี(ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 แสดงว่า องค์ประกอบของบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที(สดุ 

1.2 การประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ โดยผู้ วิจยั
นําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เสนอตอ่ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ(งเป็นชดุเดียวกับผู้ เชี(ยวชาญที(
ประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เพื(อพิจารณาความสอดคล้องของเนื อหากับ
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องค์ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 3 ระดบัคือ 
สอดคล้อง ไมแ่นใ่จ ไมส่อดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์การพิจารณา (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  

คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อความสอดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่ข้อความสอดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อความไมส่อดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 

ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ทั ง 3 การทดลอง จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน มีค่า
ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 19 - 21 ภาคผนวก ข) 

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบว่าบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ควรปรับปรุงเนื อหาในแต่ละบทปฏิบตัิการให้มีเนื อหาที(
ครอบคลุมประเด็นสําคญั และมีความชัดเจน ปรับปรุงการใช้ภาษาให้ผู้ เรียนเข้าใจในหลกัการ และ
วิธีการทดลองมากยิ(งขึ น โดยผู้ วิจยันําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ เรียบเรียงเนื อหาในส่วนของหลกัการให้มีความถูกต้องและชดัเจนมากยิ(งขึ น 
เพิ(มเติมเนื อหาให้ครอบคลุมกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และปรับสํานวนภาษาในวิธีการทดลองให้มี
ความชดัเจน ผู้ เรียนจะได้เข้าใจในขั นตอนการทดลองและสามารถปฏิบตัิตามการทดลองได้ถูกต้อง
มากยิ(งขึ น 

2. การหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยนําไปทดลองสอนกับนิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ(งเป็นนิสิต
ปริญญาตรี หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(ไม่เคยเรียนบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยดําเนินการตาม
ขั นตอนดงันี  

2.1 นําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที(ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่านแล้ว 
ไปทดลองสอนกบันิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 3 คน ทําการทดสอบทีละคน โดยให้
นิสิตอ่านบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เพื(อดูความชดัเจนในการใช้ภาษา เนื อหา และขั นตอนในการ
ทดลอง ตลอดจนความเหมาะสมขององค์ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ โดยการสงัเกตจาก
ผู้ วิจยัและการสอบถามความคิดเห็นของนิสิต พบว่า บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มีเนื อหาที(ครอบคลุม
กับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับวิธีการทดลอง ทําให้นิสิตเข้าใจวิธีการทดลองในแต่ละ
ขั นตอนว่าทําเพื(อจุดประสงค์ใด การอธิบายวิธีการทดลองในบางข้อมีความซับซ้อนและไม่ชัดเจน 
ประกอบกบัการใช้ภาษาที(เข้าใจยาก ผู้ วิจยัจึงได้นําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขตาม
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ข้อเสนอแนะของนิสิต ดงันี  คือ ในด้านวิธีการทดลองผู้ วิจยัได้เรียบเรียงขั นตอนการทดลองใหม่ให้มี
ความละเอียดมากยิ(งขึ น และปรับเปลี(ยนการใช้ภาษาให้ผู้ เรียนอา่นเข้าใจได้ง่าย 

2.2 นําบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ที(ผ่านการปรับปรุงแก้ไขครั งที( 1 ไปทดลองสอนกบั
นิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 10 คน โดยให้นิสิตทําการทดลองเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน 
นิสิตทําการทดลองตามบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื(อหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์จาก E1 
และ E2 โดยที( 

E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี(ยของนิสิตทั งหมดที(ทําแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  

E2 หมายถึง คา่ร้อยละของคะแนนเฉลี(ยของนิสิตทั งหมดที(ทําแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

จากการนําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ไปทดลองสอนกับนิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่
นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 10 คน พบว่า นิสิตทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์
ได้คะแนนเฉลี(ยร้อยละ 78.68 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ได้คะแนนเฉลี(ยร้อยละ 79.33 สรุปได้
วา่ บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากบั 78.68/79.33 (ดรูายละเอียดในตาราง 34 ภาคผนวก ค) ผู้ วิจยัจึงได้นําบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขครั งที( 2 โดยเพิ(มเติมเนื อหาให้มีความละเอียดและชดัเจนมากยิ(งขึ น เพิ(มเติม
และเรียบเรียงขั นตอนการทดลองใหม่ และปรับปรุงสํานวนภาษาที(ใช้ให้ชัดเจนและถูกต้องเพื(อให้
ผู้ เรียนสามารถอา่นและปฏิบตัติามการทดลองได้ถกูต้องมากยิ(งขึ น 

2.3 นําบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ที(ผ่านการปรับปรุงแก้ไขครั งที( 2 ไปทดลองสอนกบั
นิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน โดยให้นิสิตทําการทดลองเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน 
โดยทําการทดลองตามบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโครมา-
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื(อหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 โดยใช้คะแนนทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์และ
คะแนนผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์   เรื(อง  เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส  
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จากการนําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ไปทดลองสอนกับนิสิตที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่ม
ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน พบวา่ นิสิตทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ได้คะแนน
เฉลี(ยร้อยละ 80.19 และทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ได้คะแนนเฉลี(ยร้อยละ 80.44 สรุปได้ว่า บท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากบั 80.19/80.44  ซึ(งเป็นไปตามเกณฑ์  E1/E2  ไม่น้อยกว่า  80/80  (ดรูายละเอียดในตาราง 35 
ภาคผนวก ค) 

ขั #นตอนในการสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ผู้วิจัย
ดาํเนินการสร้างดังนี # 

1. ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื(อวิเคราะห์คณุลกัษณะและพฤตกิรรมที(หลกัสตูรต้องการให้นิสิตได้รับ 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที(เกี(ยวข้องกบัเนื อหาในบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ และการ
สร้างแบบทดสอบระหวา่งเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 

3. จดัทําตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแสดงความสมัพนัธ์ของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบั
เนื อหาวิชาของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ นําข้อมูลที(ได้มาสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ โดยแบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 10 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ รวมทั งหมด 30 
ข้อ ซึ(งเป็นแบบทดสอบอตันยั เพื(อวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ 4 ด้านคือ ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ และการวิเคราะห์ 

4. จดัทําแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหวา่งเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์  
5. นําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์และแบบประเมินคําตอบของ

แบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที(สร้างไว้เรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและ
กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื(อดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถกูต้องและความเหมาะสม
ในด้านตา่ง ๆ 

6. นําข้อเสนอแนะที(ได้มาดําเนินการปรับปรุง แก้ไขจดุบกพร่อง 
วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ผู้วิจัย

ดาํเนินการดังนี # 
1. ประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี

วิเคราะห์ โดยผู้ วิจยันําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เสนอต่อผู้ เชี(ยวชาญ
จํานวน 3 ทา่น ซึ(งเป็นชดุเดียวกบัผู้ เชี(ยวชาญที(ประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เพื(อพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัคือ 
สอดคล้อง ไมแ่นใ่จ ไมส่อดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์การพิจารณา (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  
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คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการ

เคมีวิเคราะห์ทั ง 3 การทดลอง จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 
1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 22 - 24 ภาคผนวก ข) 

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบว่าแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ ควรปรับปรุงข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ที(ต้องการวดัมากขึ น และ
ให้ครอบคลมุเนื อหา ปรับปรุงการใช้ภาษาเพื(อให้ผู้ เรียนเข้าใจในข้อคําถาม โดยผู้ วิจยันําแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ 
แก้ไขข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกบัหลกัการและพฤติกรรมการเรียนรู้ที(ต้องการวดั โดยใช้ภาษาที(
เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม ปรับปรุงให้ข้อคําถามเป็นประโยคที(กระชบัได้ใจความ 

2. ประเมินคณุภาพของแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ โดยผู้ วิจัยนําแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์เสนอตอ่ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ(งเป็นชดุเดียวกบัผู้ เชี(ยวชาญที(ประเมินความเหมาะสม
ของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เพื(อตรวจสอบความเที(ยงตรงเชิงเนื อหา โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณคา่ 3 ระดบัคือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์การพิจารณา (ชศูรี       
วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  

คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแน่ใจวา่เกณฑ์การพิจารณาคําตอบเหมาะสม 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่เกณฑ์การพิจารณาคําตอบเหมาะสม 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่เกณฑ์การพิจารณาคําตอบไมเ่หมาะสม 
ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ทั ง 3 การทดลอง จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน มีคา่ดชันีความ
สอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 25 - 27 ภาคผนวก ข)  

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบวา่แบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่าง
เรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ควรปรับปรุงคําตอบให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อคําถาม 
ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้ วิจัยนําแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ ปรับปรุงคําตอบ
ของแต่ละข้อให้มีความถูกต้องและครอบคลมุทกุประเด็นที(ถาม พร้อมทั งปรับเกณฑ์การให้คะแนนใน
แตล่ะข้อให้มีความเหมาะสมตามความยากง่ายของข้อคําถาม 
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3. นําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที(ผ่านการพิจารณาจากผู้  
เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน ไปทดลองใช้กบันิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง  ซึ(งเป็นนิสิตปริญญาตรี
ชั นปีที( 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(เคยเรียนเนื อหาเรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน เพื(อวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของ
ข้อสอบเป็นรายข้อ โดยคดัเลือกข้อสอบไว้ จํานวน 15 ข้อ แบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 5 ข้อ จํานวน 3 บท
ปฏิบตักิาร ซึ(งมีคา่ความยากง่ายและคา่อํานาจจําแนก ดงัแสดงในตาราง 12  
 
ตาราง 12 ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี

วิเคราะห์ 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียน 
บทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 

การทดลองที� 
ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก 

1 0.60 - 0.74 0.20 ขึ นไป 

2 0.63 - 0.80 0.23 ขึ นไป 

3 0.70 - 0.80 0.20 ขึ นไป 

ภาพรวม 0.60 - 0.80 0.20 ขึ นไป 

 
จากตาราง 12 พบว่าแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ในการ

ทดลองที( 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อกระดาษ มีคา่ความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.60 - 0.74 และมีคา่อํานาจจําแนกตั งแต่ 0.20 ขึ นไป (ดรูายละเอียดในตาราง 36 
ภาคผนวก ง) การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิติ มีคา่
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.63 - 0.80 และมีคา่อํานาจจําแนกตั งแต่ 0.23 ขึ นไป (ดรูายละเอียดใน
ตาราง 37 ภาคผนวก ง) และการทดลองที( 3 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการ
แยกสารผสม มีคา่ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.80 และมีคา่อํานาจจําแนกตั งแต ่0.20 ขึ นไป (ดู
รายละเอียดในตาราง 38 ภาคผนวก ง) 

4. นําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที(ได้คดัเลือกไว้จํานวน 15 ข้อ 
แบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 5 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ มาวิเคราะห์หาคา่ความเชื(อมั(นโดยใช้สตูรหา
คา่สมัประสิทธิFแอลฟาของครอนบคั พบว่าแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ในการ
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ทดลองที( 1 การแยกรงควตัถุในใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อกระดาษ   มีคา่ความ
เชื(อมั(นเทา่กบั 0.58  การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิต ิ
มีคา่ความเชื(อมั(นเท่ากบั 0.68 และการทดลองที( 3 การสร้างอปุกรณ์ อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับ
การแยกสารผสม มีคา่ความเชื(อมั(นเทา่กบั 0.50 (ดรูายละเอียดในตาราง 36 - 38 ภาคผนวก ง) 

ขั #นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิZทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการสร้างดังนี # 

1. ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื(อวิเคราะห์หลกัสูตร จดุประสงค์การเรียนรู้ เนื อหา และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที(ต้องการวดั 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที(เกี(ยวข้องกับผลสมัฤทธิFทางการเรียน และการสร้างแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียน 

3. จดัทําตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแสดงความสมัพนัธ์ของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบั
เนื อหาวิชาที(ต้องการวดั นํามาสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เป็นข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก โดยแบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 20 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ 
รวมทั งหมด 60 ข้อ ซึ(งวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ระดบั คือ ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ 
และการวิเคราะห์ โดยแต่ละข้อมีตวัเลือกที(เป็นคําตอบที(ถกูต้องที(สุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑ์
การให้คะแนนในแตล่ะข้อ คือ ถ้าตอบคําถามถกูต้องได้ 1 คะแนน ถ้าตอบคําถามไม่ถกูต้องหรือไม่ตอบ
ได้ 0 คะแนน  

4. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค-
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที(สร้างไว้เรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื(อดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมในด้าน
ตา่ง ๆ 

5. นําข้อเสนอแนะที(ได้มาดําเนินการปรับปรุง แก้ไขจดุบกพร่อง 
วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิZทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการดังนี # 
1. ประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตั ิ

การเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้ วิจยันําแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก
โทรโฟรีซิส เสนอตอ่ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ทา่น ซึ(งเป็นชดุเดียวกบัผู้ เชี(ยวชาญที(ประเมินความเหมาะสม
ของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เพื(อพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อคําถาม โดย
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ใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบัคือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์
การพิจารณา (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  

คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบัคณุลกัษณะตามนิยาม 
ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียน

บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 
3 ทา่น มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 28 ภาคผนวก ข)  

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบว่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ควรปรับปรุงข้อคําถาม
ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที(ต้องการวัดมากขึ นและครอบคลุมเนื อหา ปรับปรุง
ตวัเลือกเพื(อให้มีความยากง่ายที(มีความเหมาะสม และควรใช้ภาษาที(ทําให้ผู้ เรียนเข้าใจในข้อคําถาม 
โดยผู้ วิจยันําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโท-
กราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ ปรับปรุง
ข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกบัหลกัการและพฤติกรรมการเรียนรู้ที(ต้องการวดั ปรับปรุงตวัเลือกให้มี
ความถกูต้องและเหมาะสมโดยไมย่ากหรือง่ายเกินไป โดยปรับปรุงข้อคําถามและตวัเลือกให้ใช้ภาษาที(
เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม และเป็นประโยคที(กระชบัได้ใจความ 

2. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  เรื(อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที(ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน ไปทดลองใช้
กบันิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ(งเป็นนิสิตปริญญาตรีชั นปีที( 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-
วิโรฒ ที(เคยเรียนเนื อหาเรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน เพื(อ
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยคัดเลือก
ข้อสอบไว้ จํานวน 30 ข้อ แบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 10 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ ซึ(งมีคา่ความยาก
ง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.80 และคา่อํานาจจําแนก (r) ตั งแต ่0.20 ขึ นไป (ดรูายละเอียดในตาราง 
39 ภาคผนวก ง)  

3. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  เรื(อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที(ได้คดัเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาคา่ความเชื(อมั(น
ของแบบทดสอบทั งฉบบั โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) พบว่าแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีคา่ความเชื(อมั(นเทา่กบั 0.83 (ดรูายละเอียดในตาราง 39 ภาคผนวก ง) 
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ขั #นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั #น      
บูรณาการ ผู้วิจัยดาํเนินการสร้างดังนี # 

1. ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื(อวิเคราะห์คณุลกัษณะ พฤตกิรรมที(หลกัสตูรต้องการให้นิสิตได้รับ 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที(เกี(ยวข้องกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการ
สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. จดัทําตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแสดงความสมัพนัธ์ของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบั
เนื อหาวิชาของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ นําข้อมูลที(ได้มาสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ จํานวน 20 ข้อ ซึ(งเป็นแบบทดสอบอตันยั ที(กระตุ้นกระบวนการคิดใน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ จํานวน 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการกําหนดและควบคมุ
ตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป  

4. จดัทําแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั น
บรูณาการ  

5. นําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการและแบบประเมิน
คําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการที(สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว
เสนอตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื(อดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถกูต้อง
และความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ 

6. นําข้อเสนอแนะที(ได้มาดําเนินการปรับปรุง แก้ไขจดุบกพร่อง 
วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั #น   

บูรณาการ ผู้วิจัยดาํเนินการดังนี # 
1. ประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ขั นบรูณาการ โดยผู้ วิจยันําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ เสนอตอ่
ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ(งเป็นชดุเดียวกบัผู้ เชี(ยวชาญที(ประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ เพื(อพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับพฤติกรรมที(ต้องการวัด โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 3 ระดบัคือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์การ
พิจารณา (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  

คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัพฤตกิรรมที(ต้องการวดั 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัพฤติกรรมที(ต้องการวดั 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบัพฤติกรรมที(ต้องการวดั 
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ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 
1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 29 ภาคผนวก ข)  

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบวา่แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั นบูรณาการ ควรปรับปรุงข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกับหลกัการและวิธีการทดลองในแตล่ะบท
ปฏิบตักิาร และคลอบคลมุทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการที(ต้องการวดั โดยผู้ วิจยันํา
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ ปรับปรุงข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกับหลักการและนิยามศพัท์เฉพาะ
มากยิ(งขึ น ปรับปรุงข้อคําถามให้มีความยากง่ายที(เหมาะสมและกระตุ้นกระบวนการคิดในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการมากยิ(งขึ น 

2. ประเมินคณุภาพของแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ โดยผู้ วิจยันําแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ เสนอตอ่ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ(งเป็นชดุเดียวกบัผู้ เชี(ยวชาญที(
ประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เพื(อตรวจสอบความเที(ยงตรงเชิงเนื อหา โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 3 ระดบัคือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์
การพิจารณา (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  

คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแน่ใจวา่เกณฑ์การพิจารณาคําตอบเหมาะสม 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่เกณฑ์การพิจารณาคําตอบเหมาะสม 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่เกณฑ์การพิจารณาคําตอบไมเ่หมาะสม 
ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดั

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน มีคา่ดชันีความสอดคล้อง
อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 30 ภาคผนวก ข)  

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบวา่แบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ ควรปรับปรุงคําตอบให้มีความถกูต้องและครอบคลมุกบัข้อ
คําถาม ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้ วิจัยนําแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ 
ปรับปรุงคําตอบของแต่ละข้อให้มีความถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็นที(ถาม พร้อมทั งปรับเกณฑ์
การให้คะแนนในแตล่ะข้อให้มีความเหมาะสมตามความยากง่ายของข้อคําถาม 

3. นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการที(ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ทา่น ไปทดลองใช้กบันิสิตกลุม่ยอ่ยที(ไมใ่ชน่ิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ(งเป็นนิสิต
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ปริญญาตรีชั นปีที( 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(เคยเรียนเนื อหาเรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน เพื(อวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) 
ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยคดัเลือกข้อสอบไว้ จํานวน 15 ข้อ แบง่เป็นทกัษะละ 5 ข้อ จํานวน 3 ทกัษะ 
ซึ(งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40-0.78 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตั งแต่ 0.20 ขึ นไป (ดู
รายละเอียดในตาราง 40 ภาคผนวก ง) 

4. นําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการที(ได้คดัเลือกไว้
จํานวน 15 ข้อ มาวิเคราะห์หาคา่ความเชื(อมั(นโดยใช้สตูรหาคา่สมัประสิทธิFแอลฟาของครอนบคั พบว่า
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ มีคา่ความเชื(อมั(นเท่ากับ 0.56 (ดู
รายละเอียดในตาราง 40 ภาคผนวก ง) 

ขั #นตอนในการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการสร้างดังนี # 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที(เกี(ยวข้องกบัความพึงพอใจ และการสร้างแบบสอบถามวดั 
ความพงึพอใจ 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์ เนื อหา และเกณฑ์ในการวดัความพงึพอใจ 
3. สร้างแบบสอบถามวดัความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมา-

โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยแบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 20 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ รวม
ทั งหมดเป็น 60 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 อนัดบั ที(มีระดบัความพึงพอใจ คือ มากที(สดุ 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที(สดุ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี  

ระดบัความพงึพอใจ 5 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที(สดุ 
ระดบัความพงึพอใจ 4 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัความพงึพอใจ 3 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัความพงึพอใจ 2 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
ระดบัความพงึพอใจ 1 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยที(สดุ 

นําค่าคะแนนเฉลี(ยที(ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ แปลความหมายของคา่เฉลี(ยเป็น 5 ระดบั ดงันี  

คะแนนเฉลี(ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที(สดุ 
คะแนนเฉลี(ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลี(ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี(ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉลี(ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยที(สดุ 
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4. นําแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมา- 
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที(สร้างไว้เรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ์ เพื(อดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถกูต้องและความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ 

5. นําข้อเสนอแนะที(ได้มาดําเนินการปรับปรุง แก้ไขจดุบกพร่อง 
วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้วิจัยดาํเนินการดังนี # 
1. ประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการ

เคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้ วิจยันําแบบสอบถามวดั
ความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เสนอตอ่ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ(งเป็นชดุเดียวกบั
ผู้ เชี(ยวชาญที(ประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เพื(อพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อคําถามกับพฤติกรรมที(ต้องการวดั   โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 3 ระดบั  คือ 
สอดคล้อง ไมแ่นใ่จ ไมส่อดคล้อง ซึ(งกําหนดเกณฑ์การพิจารณา (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 73) ดงันี  

คะแนน +1 หมายถึง เมื(อแน่ใจวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัพฤตกิรรมที(ต้องการวดั 
คะแนน   0 หมายถึง เมื(อไมแ่นใ่จวา่ข้อคําถามสอดคล้องกบัพฤติกรรมที(ต้องการวดั 
คะแนน  -1 หมายถึง เมื(อแนใ่จวา่ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบัพฤติกรรมที(ต้องการวดั 
ผลการประเมินความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบท

ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 
ทา่น มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในตาราง 31 - 33 ภาคผนวก ข) 

จากข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ พบว่าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตั ิ
การเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีข้อคําถามบางข้อที(มีความ
คล้ายคลงึกนั และควรปรับปรุงการใช้ภาษา โดยผู้ วิจยันําแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตั ิ
การเคมีวิเคราะห์   เรื(อง  เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เชี(ยวชาญ ดงันี  คือ ข้อคําถามใดที(มีความคล้ายคลึงกันผู้ วิจยัจะเปลี(ยนข้อคําถาม 
หรือเลือกข้อคําถามมาใช้เพียงข้อเดียว และปรับสํานวนภาษาให้ผู้ เรียนเข้าใจง่าย กระชบัได้ใจความ 

2. นําแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมา- 
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  ที(ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี(ยวชาญทั ง 3 ท่าน   ไปทดลองใช้กบั
นิสิตกลุ่มย่อยที(ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ(งเป็นนิสิตปริญญาตรีชั นปีที( 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ที(เคยเรียนเนื อหาเรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน และ
คดัเลือกแบบสอบถามไว้ จํานวน 45 ข้อ แบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 15 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ มา
วิเคราะห์หาคา่ความเชื(อมั(นโดยใช้สตูรหาคา่สมัประสิทธิFแอลฟาของครอนบคั พบว่าแบบสอบถามวดั
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ความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ในการทดลองที( 1 การแยกรงควตัถุในใบผกัคะน้าด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อกระดาษ มีค่าความเชื(อมั(นเท่ากับ 0.88 (ดรูายละเอียดในตาราง 41 
ภาคผนวก ง) การทดลองที( 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื(อบาง 2 มิติ มีคา่
ความเชื(อมั(นเท่ากับ 0.90 (ดรูายละเอียดในตาราง 42 ภาคผนวก ง) และการทดลองที( 3 การสร้าง
อุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม มีค่าความเชื(อมั(นเท่ากับ 0.92 (ดูราย 
ละเอียดในตาราง 43 ภาคผนวก ง)  

แบบแผนการวิจัย 
การวิจยัในครั งนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึ(งมีแบบแผนการวิจยัดงัตอ่ไปนี  

1. การทดสอบสมมติฐานข้อที( 1 บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโท-
กราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่
น้อยกว่า 80/80 โดยทําการทดลองกับนิสิตปริญญาตรี  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(ไม่เคยเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน โดยใช้คะแนนทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์และคะแนนผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เป็นเครื(องมือวดัโดยที( 

E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี(ยของนิสิตทั งหมดที(ทําแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

E2 หมายถึง คา่ร้อยละของคะแนนเฉลี(ยของนิสิตทั งหมดที(ทําแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

2. การทดสอบสมมติฐานข้อที( 2 นิสิตที(เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสมัฤทธิFทางการเรียน
บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที(ระดบั .05  และสมมติฐานข้อที( 3 นิสิตที(เรียนด้วยบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้าน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที(ระดบั .05  มีรูปแบบการวิจยัที(มีกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One group 
pretest posttest design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 60) ดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 การวิจยัแบบ One group pretest posttest design 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

  
เมื(อ       E   แทน  กลุม่ทดลอง (Experiment group) 

X   แทน  การเรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมา-
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

T1  แทน  การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการ
เรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ 

T2   แทน การทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการ
เรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสและแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ 

 
3. การทดสอบสมมติฐานข้อที( 4 นิสิตที(เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง 

เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจต่อบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยู่ในระดบัมาก มีรูปแบบ
การวิจยัที(มีกลุม่เดียวและมีการวดัเฉพาะหลงัเรียน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขั นตอนดงันี  
1. ดําเนินการสุ่มนิสิตปริญญาตรีชั นปีที( 3 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที(ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 
390 ภาคเรียนที( 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 22 คน โดยการสุม่แบบเจาะจงเพื(อเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

2. ทดสอบก่อนเรียนกบันิสิตกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียน
บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส และแบบทดสอบวดั
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ (ดตูวัอยา่งแบบทดสอบในภาคผนวก ฉ) 
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3. ดําเนินการสอนนิสิตกลุ่มตวัอย่างด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมา- 
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ เป็นเวลารวม 9 ชั(วโมง ภายหลงัเรียนจบ
ในแตล่ะบทปฏิบตัิการจะให้นิสิตทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ และส่งแบบ
บนัทกึผลการทดลองปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ภายใน 1 สปัดาห์ หลงัเรียนจบ (ดตูวัอย่างบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์และแบบทดสอบในภาคผนวก ฉ) 

4. เมื(อนิสิตกลุม่ตวัอยา่งเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ครบทั ง 3 บทปฏิบตัิการ  ทําการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรี-
ซิส แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และแบบสอบถามวัดความ     
พึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส (ดู
ตวัอยา่งแบบทดสอบและแบบสอบถามในภาคผนวก ฉ) 

5. นําคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบทดสอบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ และคะแนนหลงัเรียนจากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ
ต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค อิเล็กโทรโฟรีซิส มาทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิพื(อทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเพื(อพฒันาเครื(องมือวิจยั ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  

1.1 การวิเคราะห์หาคา่ความเที(ยงตรงเชิงเนื อหาของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ แบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ แบบประเมินคําตอบของ
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ และแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ
ตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้ค่าดชันี
ความสอดคล้อง 

1.2 การวิเคราะห์หาคา่ความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้สถิตกิารหาคา่เฉลี(ย 
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1.3 การวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ 

1.4 การวิเคราะห์หาคา่ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตั ิ
การเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-
ริชาร์ดสนั  

1.5 การวิเคราะห์หาคา่ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ และแบบสอบถามวดัความ
พงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้
สตูรหาคา่สมัประสิทธิFแอลฟาของครอนบคั  

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเพื(อทดสอบสมมตฐิาน ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  
2.1 การวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี 

วิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ของนิสิต
กลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สถิต ิt - test for dependent samples 

2.2 การวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลังเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สถิตหิาคา่เฉลี(ยและคา่เบี(ยงเบนมาตรฐาน 

3. สถิตทีิ(ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี  
3.1 สถิตพืิ นฐาน 

3.1.1 การหาคา่คะแนนเฉลี(ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และแบบ 
สอบถามวดัความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 106) คํานวณจากสตูร 

 

X� = ∑ XN  

 
  เมื(อ           X�     แทน  คา่เฉลี(ยของคะแนน 
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                 ∑ X     แทน  ผลรวมของคะแนนทั งหมด 
                     N     แทน  จํานวนคนทั งหมด 

3.1.2 การหาคา่ความเบี(ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตั ิ
การเคมีวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณา-
การ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 106) คํานวณจากสตูร 

 

S. D. =  �N ∑ X� − (∑ X)�
N(N − 1)  

 

เมื(อ      S. D.      แทน  คา่ความเบี(ยงเบนมาตรฐาน 
          (∑ X)�    แทน  ผลรวมของคะแนนทั งหมดยกกําลงัสอง 
               ∑ X�     แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
               N      แทน  จํานวนคนทั งหมด 

3.2 สถิตทีิ(ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครื(องมือ 
3.2.1 การหาคา่ดชันีความสอดคล้องของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค

โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ แบบ
ประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิF

ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ แบบประเมินคําตอบของแบบ 
ทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อ
บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 
2553: 73) คํานวณจากสตูร 

  

IOC = ∑ RN  

 
เมื(อ     IOC   แทน  ดชันีความสอดคล้อง 
             ∑ R    แทน  ผลรวมคะแนนของการพิจารณาจากผู้ เชี(ยวชาญ 
              N   แทน  จํานวนผู้ เชี(ยวชาญ 
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3.2.2 การหาคา่ความยากง่าย (Difficulty index : p) และคา่อํานาจจําแนก 
(Discrimination Index : r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้เทคนิค 50% และวิเคราะห์ข้อสอบเป็น
รายข้อ (Item analysis) (พิชิต ฤทธิFจรูญ.  2553: 140-141) คํานวณจากสตูร 

 

p = P� + P�2n  

 

r = P� − P�n  

 
เมื(อ         p    แทน  คา่ความยากง่ายของคําถามแตล่ะข้อ 
                 r     แทน  คา่อํานาจจําแนก 
                P�   แทน  จํานวนคนที(ตอบถกูในกลุม่สงู 
                P�    แทน  จํานวนคนที(ตอบถกูในกลุม่ตํ(า 
                 n    แทน  จํานวนคนในกลุม่สงูหรือกลุม่ตํ(า 

3.2.3 การหาคา่ความยากง่าย (Difficulty index : p) และคา่อํานาจจําแนก 
(Discrimination Index : r) ของแบบทดสอบระหวา่งเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ และแบบทดสอบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ โดยใช้เทคนิค 50% และวิเคราะห์ข้อสอบเป็นราย
ข้อ (พิชิต ฤทธิFจรูญ.  2553: 147) คํานวณจากสตูร 

 

p = P� + P�2  

 r = P� − P� 
 

เมื(อ         p    แทน  คา่ความยากง่ายของคําถามแตล่ะข้อ 
                 r    แทน  คา่อํานาจจําแนก 
                P�   แทน  สดัสว่นของคะแนนที(ผู้สอบในกลุม่สงูตอบถกู 
                P�   แทน  สดัสว่นของคะแนนที(ผู้สอบในกลุม่ตํ(าตอบถกู 
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3.2.4 การหาคา่ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตั ิ
การเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-
ริชาร์ดสนั (พิชิต ฤทธิFจรูญ.  2553: 157) คํานวณจากสตูร  

 

r�� = nn − 1 �1 − ∑ pqS�   

 
เมื(อ       r��   แทน  คา่สมัประสิทธิFความเชื(อมั(นของแบบทดสอบ 
            n     แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 
            S�   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั งฉบบั 
            p     แทน  สดัสว่นของคนทําถกูในแตล่ะข้อ 
            q     แทน  สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ (q = 1-p) 

3.2.5 การหาคา่ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ และแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ
ต่อบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้ค่า
สมัประสิทธิFแอลฟาของครอนบคั (พิชิต ฤทธิFจรูญ.  2553: 158) คํานวณจากสตูร 

 

α = nn − 1 "1 − ∑ S#�S�� $ 

 
เมื(อ        α      แทน  คา่สมัประสิทธิFความเชื(อมั(น 
              n      แทน  จํานวนข้อของแบบสอบถาม 
              ∑ S#�    แทน  ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
              S��    แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั งฉบบั 
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3.3 สถิตทีิ(ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
3.3.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที( 1 เป็นการคํานวณหาคา่ประสิทธิภาพของบท

ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ใช้สตูร E1/E2 (เสาวนีย์ 
สิกขาบณัฑิต. 2528: 294-295) คํานวณจากสตูร 

 

E& =  ∑ X&nA × 100 

 

E� =  ∑ X�nB × 100 

 
เมื(อ       E& หมายถึง   คา่ร้อยละของคะแนนเฉลี(ยของนิสิตทั งหมดที(ทําแบบ 

ทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ได้
คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

             E� หมายถึง   คา่ร้อยละของคะแนนเฉลี(ยของนิสิตทั งหมดที(ทําแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมี
วิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิ-
เล็กโทรโฟรีซิส ได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

         ∑ X&   แทน       คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหวา่งเรียนบทฏิบตักิาร
เคมีวิเคราะห์ 

         ∑ X�   แทน       คะแนนรวมจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการ
เรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค        
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

              n     แทน      จํานวนนิสิตทั งหมด 
              A    แทน      คะแนนเตม็รวมของแบบทดสอบระหวา่งเรียนบท

ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
              B     แทน      คะแนนเตม็รวมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทาง 

การเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค        
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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3.3.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที( 2 และ 3 เป็นข้อมลูที(ได้จากการทดสอบนิสิต
กลุม่ตวัอยา่ง ซึ(งเป็นผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิFทางการเรียนบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 
2553: 87) คํานวณจากสตูร 

 

t = ∑ D
+n ∑ D� − (∑ D)�n − 1

, df = n − 1 

 
เมื(อ       t    แทน   คา่ที(ใช้พิจารณาแจกแจงแบบที 
           ∑ D    แทน   ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบ

ก่อนและหลงัใช้บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 
           ∑ D�   แทน   ผลรวมของความแตกตา่งระหว่างคะแนนการทดสอบ 

ก่อนและหลงัใช้บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์แตล่ะตวัยก
กําลงัสอง 

            n    แทน   จํานวนนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 
การทดสอบดงักลา่วใช้ระดบันยัสําคญัที( .05 เป็นระดบัในการทดสอบ 

3.3.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที( 4 เป็นข้อมลูที(ได้จากการทดสอบนิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
ซึ(งเป็นคะแนนหลังเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  เรื(อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื(อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส คํานวณจากสตูรหาคา่เฉลี(ยและคา่ความเบี(ยงเบนมาตรฐาน 

 



บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลข้อมลู ผู้ วิจยัเสนอตามสมมตฐิานของการวิจยั ดงันี � 

สมมตฐิานข้อที! 1 บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไมน้่อยกวา่ 80/80 

สมมตฐิานข้อที! 2 นิสิตที!เรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ!ระดบั .05 

สมมตฐิานข้อที! 3 นิสิตที!เรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั �นบรูณา-
การหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ!ระดบั .05 

สมมตฐิานข้อที! 4 นิสิตที!เรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยั 2 ขั �นตอน ดงันี � 
ตอนที� 1 การพัฒนาและหาคุณภาพของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค-

โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สาํหรับนิสิตปริญญาตรี 
สมมติฐานข้อที� 1 บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่
น้อยกว่า 80/80 

ผู้ วิจยัได้พฒันาบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส และนําไปทดลองใช้กับนิสิตกลุ่มย่อยที!ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ!งเป็นนิสิตปริญญาตรี 
หลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที!ไม่เคยเรียนบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน เพื!อหาประสิทธิภาพ
ของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี!ยของนิสิตทั �งหมดที!ทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-
วิโรฒ จํานวน 30 คน 

 

การทดสอบ 
บทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 

ค่าร้อยละ 
รวม (E1) 

ค่าร้อยละ 
(E2) การทดลองที� 

1 
การทดลองที� 

2 
การทดลองที� 

3 

ระหวา่งเรียน 80.21 80.37 80.00 80.19 - 

หลงัเรียน - - - - 80.44 

 
จากตาราง 14 พบว่านิสิตทําแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ได้คะแนน

เฉลี!ยร้อยละ 80.19 และทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ได้คะแนนเฉลี!ยร้อยละ 80.44 จึงสรุปได้ว่า บทปฏิบตั ิ
การเคมีวิเคราะห์เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 
80.19/80.44 ซึ!งเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานข้อที! 1 (ดรูาย 
ละเอียดในตาราง 35 ภาคผนวก ค) 

ตอนที� 2 การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบัต ิ
การเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

ผู้ วิจยัได้นําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทร-
โฟรีซิส ที!มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.19/80.44 ซึ!งเป็นไปตามที!ตั �งไว้ ไปสอนนิสิตปริญญาตรีชั �นปี
ที! 3 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที!ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 390 ภาคเรียนที! 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 22 คน 

เพื!อศกึษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีตามสมมตฐิาน ดงัตอ่ไปนี � 
สมมติฐานข้อที� 2 นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-

มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิAทางการเรียน
บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื� อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติทีิ�ระดับ .05 

ผู้ วิจัยได้นําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบท
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ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มาทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตา่งของคะแนนโดยใช้วิธีการทางสถิติ
แบบ t - test for dependent samples (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 87) ได้ผลดงัแสดงในตาราง 15 

 
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 

เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 

 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ �� S.D. t df p 

ก่อนเรียน 22 30 9.82 3.10 
-23.444* 21 .000 

หลงัเรียน 22 30 24.95 2.46 

 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตทีิ!ระดบั .05 

 
จากตาราง 15 พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง 

เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ก่อนเรียนของนิสิตมีค่าคะแนนเฉลี!ยและค่าความ
เบี!ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.82 และ 3.10 ตามลําดบั เมื!อนิสิตเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที!
ผู้ วิจยัพฒันาขึ �น พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลังเรียนของนิสิตมีค่าคะแนนเฉลี!ยและค่าความเบี!ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 24.95 และ 2.46 ตามลําดบั เมื!อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนโดยใช้วิธีการทาง
สถิติแบบ t - test for dependent samples ได้คา่เท่ากบั -23.444 คา่องศาความเป็นอิสระเท่ากบั 21 
มีเลขนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .000 ซึ!งน้อยกว่า .05 แสดงว่า นิสิตที!เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส   มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้าน
ผลสมัฤทธิ:ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทร-
โฟรีซิส หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05  ซึ!งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที! 
2 (ดรูายละเอียดในตาราง 44 ภาคผนวก จ) 
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สมมติฐานข้อที� 3 นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั Lนบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติทีิ�ระดับ .05 

ผู้ วิจยัได้นําคะแนนจากแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั �นบรูณาการ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์มาทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตา่งของ
คะแนนโดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ t - test for dependent samples (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2553: 87) 
ได้ผลดงัแสดงในตาราง 16 

 
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบผลตา่งของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั �นบรูณาการ

ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ �� S.D. t df p 

ก่อนเรียน 22 32 10.61 3.79 
-17.010* 21 .000 

หลงัเรียน 22 32 25.36 3.32 

 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตทีิ!ระดบั .05 

 
จากตาราง 16 พบวา่คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั �นบรูณาการก่อนเรียน

ของนิสิตมีคา่คะแนนเฉลี!ยและค่าความเบี!ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.61 และ 3.79 ตามลําดบั เมื!อ
นิสิตเรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ที!ผู้ วิจัยพัฒนาขึ �น พบว่าคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั �นบรูณาการหลงัเรียนของนิสิตมีคา่คะแนนเฉลี!ยและคา่ความเบี!ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
25.36 และ 3.32 ตามลําดบั เมื!อเปรียบเทียบผลตา่งของคะแนนโดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ t - test for 
dependent samples ได้คา่เท่ากบั -17.010 คา่องศาความเป็นอิสระเท่ากบั 21 มีเลขนยัสําคญัทาง
สถิติที!ระดบั .000 ซึ!งน้อยกว่า .05 แสดงว่า นิสิตที!เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั �นบรูณาการหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 ซึ!งเป็นไป
ตามสมมตฐิานข้อที! 3 (ดรูายละเอียดในตาราง 47 ภาคผนวก จ)  
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สมมติฐานข้อที� 4 นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจต่อบท
ปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยู่ในระดับ
มาก 

ผู้ วิจัยได้นําคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มาทํา
การวิเคราะห์ ได้ผลดงัแสดงในตาราง 17 

 
ตาราง 17 ค่าคะแนนเฉลี!ย ค่าความเบี!ยงเบนมาตรฐานเฉลี!ย และระดบัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตั ิ

การเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 
 

บทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

การทดลองที! 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื!อกระดาษ 

4.09 0.69 มาก 

การทดลองที! 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโคร-
มาโทกราฟีแบบเยื!อบาง 2 มิติ 

4.23 0.68 มาก 

การทดลองที! 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิส
ขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 

4.15 0.74 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.70 มาก 

 
จากตาราง 17 พบว่าคะแนนจากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมี

วิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ของนิสิตในการทดลองที! 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื!อ
กระดาษ มีคา่คะแนนเฉลี!ยและคา่ความเบี!ยงเบนมาตรฐานเฉลี!ยเท่ากบั 4.09 และ 0.69 ตามลําดบั (ดู
รายละเอียดในตาราง 50 ภาคผนวก จ) การทดลองที! 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื!อบาง 2 มิติ มีคา่คะแนนเฉลี!ยและค่าความเบี!ยงเบนมาตรฐานเฉลี!ยเท่ากบั 4.23 และ 0.68 
ตามลําดบั (ดรูายละเอียดในตาราง 51 ภาคผนวก จ) และการทดลองที! 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทร-
โฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม มีค่าคะแนนเฉลี!ยและค่าความเบี!ยงเบนมาตรฐานเฉลี!ย
เท่ากับ 4.15 และ 0.74 ตามลําดบั (ดรูายละเอียดในตาราง 52 ภาคผนวก จ) สําหรับคะแนนโดย
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ภาพรวมจากแบบสอบถามวดัความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีคา่คะแนนเฉลี!ยและคา่ความเบี!ยงเบนมาตรฐานเฉลี!ยเท่ากบั 4.16 และ 
0.70 ตามลําดบั แสดงว่า นิสิตที!เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื!อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก ซึ!งเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที! 4 

 
 



บทที� 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื�อพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 

เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส และเพื�อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต
ปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟ-
รีซิส ในด้านผลสัมฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และความพึงพอใจต่อบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ซึ�งสรุปสาระสําคญั
และผลการวิจยัได้ดงันี  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ตั งความมุง่หมายไว้ดงันี  
1. เพื�อพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-

โทรโฟรีซิส ที�มีประสิทธิภาพสําหรับนิสิตปริญญาตรี  
2. เพื�อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี

วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี   
2.1 ผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี

และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  
2.2 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ 
2.3 ความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ

เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไมน้่อยกวา่ 80/80 
2. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 

อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์    
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั .05 
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3. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการหลัง
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 

4. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก 

 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยั 2 ขั นตอน ดงันี  

ตอนที� 1 การพัฒนาและหาคุณภาพของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค-
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สาํหรับนิสิตปริญญาตรี 

1. ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับหลกัการบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
วิธีการสร้างบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ และศกึษารายละเอียดของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 2 

2. ผู้ วิจยัลงมือทําการทดลอง เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ใน
ห้องปฏิบตัิการเคมีวิเคระห์ และนําผลการทดลองในห้องปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที�ได้ มาเป็นข้อมูล
พื นฐานสําหรับการกําหนดขอบเขตการดําเนินการทดลองของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์แตล่ะบท เพื�อ
สร้างและพฒันาเป็นบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรี-
ซิส เพื�อใช้ในการศกึษาประสิทธิผลการเรียนรู้สําหรับนิสิตปริญญาตรีชั นปีที� 3 หลกัสตูรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้ วิจยันําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส เสนอต่อผู้ เชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ พบวา่ภาพรวมของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ มีคา่คะแนนเฉลี�ยความเหมาะสมเท่ากบั 4.52 
และคา่ความเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 แสดงว่า องค์ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที�สุด ผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาของบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ทั ง 3 การทดลอง จากผู้ เชี�ยวชาญทั ง 
3 ท่าน มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ข) และผู้ วิจยัได้
ปรับปรุงแก้ไขบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี�ยวชาญ ดงันี  คือ เรียบเรียงเนื อหา
ในส่วนของหลักการให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ�งขึ น เพิ�มเติมเนื อหาให้ครอบคลุมกับ
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วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ และปรับสํานวนภาษาในวิธีการทดลองให้มีความชดัเจน ผู้ เรียนจะได้เข้าใจใน
ขั นตอนการทดลองและสามารถปฏิบตัติามการทดลองได้ถกูต้องมากยิ�งขึ น 

4. นําบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ที�ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี�ยวชาญทั ง 3 ท่าน ไปทดลองใช้กบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง 
ซึ�งเป็นนิสิตปริญญาตรี หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ไม่
เคยเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื�อหา
ประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 โดยนําไป
ทดลองใช้กบันิสิตที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 3 ครั ง คือ ครั งที� 1 จํานวน 3 คน ครั งที� 2 จํานวน 
10 คน และครั งที� 3 จํานวน 30 คน (ดตูวัอยา่งบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ในภาคผนวก ฉ) 

5. ผู้ วิจยัหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ ตามสตูร E1/E2 (เสาวนีย์ สิกขา-
บณัฑิต. 2528: 294-295) โดยนําคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ทั ง 
3 การทดลอง และคะแนนผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโท-
กราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตกลุม่ยอ่ยที�ไมใ่ชนิ่สิตกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน มาคิดเป็น
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี�ยของนิสิตทั งหมดที�ทําแบบทดสอบ (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ค) 

ตอนที� 2 การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบัต ิ
การเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

ผู้ วิจยัได้นําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทร-
โฟรีซิส ที�มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.19/80.44 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 ไป
ใช้กบันิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ�งเป็นนิสิตปริญญาตรีชั นปีที� 3 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 
390 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 22 คน เพื�อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต
ปริญญาตรีในแตล่ะด้าน ดงัตอ่ไปนี  

1. ด้านผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

1.1 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีขั นตอนดงัตอ่ไปนี  

1.1.1 ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรี- 
นครินทรวิโรฒ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียน 
และการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียน 
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1.1.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ซึ�งเป็นข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 
จํานวน 60 ข้อ โดยแบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 20 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ ซึ�งวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 
4 ด้านคือ ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์  

1.1.3 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เสนอตอ่ผู้ เชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื�อพิจารณา
ความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียน พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ข) และผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี�ยวชาญ ดงันี  คือ ปรับปรุงข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกับหลกัการและ
พฤตกิรรมการเรียนรู้ที�ต้องการวดั ปรับปรุงตวัเลือกให้มีความถกูต้องและเหมาะสมโดยไม่ยากหรือง่าย
เกินไป โดยปรับปรุงข้อคําถามและตวัเลือกให้ใช้ภาษาที�เข้าใจง่าย ไม่กํากวม และเป็นประโยคที�กระชบั
ได้ใจความ 

1.1.4 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที�ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี�ยวชาญทั ง 3 ท่าน ไป
ทดลองใช้กบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ�งเป็นนิสิตปริญญาตรีชั นปีที� 4 มหาวิทยาลยัศรี-
นครินทรวิโรฒ ที�เคยเรียนเนื อหาเรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน 
เพื�อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยคดัเลือก
ข้อสอบไว้ จํานวน 30 ข้อ แบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 10 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ ซึ�งมีคา่ความยาก
ง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.80  และคา่อํานาจจําแนก (r)  ตั งแต ่0.20 ขึ นไป  (ดรูายละเอียดในภาค 
ผนวก ง)  

1.1.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที�ได้คดัเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาคา่ความ
เชื�อมั�นของแบบทดสอบทั งฉบบั โดยใช้สูตร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั พบว่าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรี-
ซิส มีคา่ความเชื�อมั�นเทา่กบั 0.83 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ง) 

1.2 ศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้คะแนน
สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
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เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t - test for dependent 
samples (ดตูวัอยา่งแบบทดสอบในภาคผนวก ฉ) 

2. ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ 
2.1 การสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ มี

ขั นตอนดงัตอ่ไปนี  
2.1.1 ศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรี- 

นครินทรวิโรฒ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.1.2 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ 
และแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ ซึ�งเป็น
ข้อสอบอตันยั จํานวน 20 ข้อ โดยแบง่เป็น 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร ทกัษะ
การทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 

2.1.3 นําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการ และ
แบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ เสนอต่อ
ผู้ เชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื�อพิจารณาความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา พบว่ามีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ข) และผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี�ยวชาญ ดงันี  คือ ปรับปรุงข้อ
คําถามให้มีความสอดคล้องกับหลกัการและนิยามศพัท์เฉพาะมากยิ�งขึ น ปรับปรุงคําตอบให้มีความ
ถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็นที�ถาม พร้อมทั งปรับเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อให้มีความ
เหมาะสมตามความยากง่ายของข้อคําถาม 

2.1.4 นําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการที�ผ่าน
การพิจารณาจากผู้ เชี�ยวชาญทั ง 3 ทา่น ไปทดลองใช้กบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ�งเป็น
นิสิตปริญญาตรีชั นปีที� 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�เคยเรียนเนื อหาเรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน  เพื�อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอํานาจ
จําแนก (r) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดยคดัเลือกข้อสอบไว้ จํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็นทกัษะละ 5 ข้อ 
จํานวน 3 ทกัษะ  ซึ�งมีคา่ความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.78  และคา่อํานาจจําแนก (r)  ตั งแต ่
0.20 ขึ นไป (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ง)  
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2.1.5 นําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการที�ได้
คดัเลือกไว้จํานวน 15 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ3แอลฟาของ 
ครอนบคั พบว่าแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ มีค่าความเชื�อมั�น
เทา่กบั 0.56 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ง) 

2.2 ศกึษาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณา-
การของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t - test for dependent samples 
(ดตูวัอยา่งแบบทดสอบในภาคผนวก ฉ) 

3. ด้านความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

3.1 การสร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีขั นตอนดงัตอ่ไปนี  

3.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความพึงพอใจ และการสร้างแบบ 
สอบถามวดัความพงึพอใจ 

3.1.2 สร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 อนัดบั  จํานวน 60 
ข้อ โดยแบง่เป็นบทปฏิบตักิารละ 20 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตักิาร  

3.1.3 นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เสนอตอ่ผู้ เชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื�อพิจารณา
ความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ข) และผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามวดัความ
พึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เชี�ยวชาญ ดงันี  คือ ข้อคําถามใดที�มีความคล้ายคลึงกันผู้ วิจยัจะเปลี�ยนข้อคําถาม 
หรือเลือกข้อคําถามมาใช้เพียงข้อเดียว และปรับสํานวนภาษาให้ผู้ เรียนเข้าใจง่าย กระชบัได้ใจความ 

3.1.4 นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที�ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี�ยวชาญทั ง 3 ท่าน ไป
ทดลองใช้กบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง ซึ�งเป็นนิสิตปริญญาตรีชั นปีที� 4 มหาวิทยาลยัศรี-
นครินทรวิโรฒ ที�เคยเรียนเนื อหาเรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส จํานวน 30 คน 
และคดัเลือกแบบสอบถามไว้ จํานวน 45 ข้อ แบง่เป็นบทปฏิบตัิการละ 15 ข้อ จํานวน 3 บทปฏิบตัิการ 
มาวิเคราะห์หาคา่ความเชื�อมั�นโดยใช้สตูรหาคา่สมัประสิทธิ3แอลฟาของครอนบคั พบว่าแบบสอบถาม
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วดัความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ในการทดลองที� 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ มีคา่ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.88 การทดลองที� 2 การแยกวตัถกุนั
เสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ มีคา่ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.90 และการทดลองที� 3 
การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม มีคา่ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.92 (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

3.2 ศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้คะแนนหลงัเรียน
จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (ดตูวัอย่างแบบ 
สอบถามในภาคผนวก ฉ) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี  
1. บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.19/80.11 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อย
กวา่ 80/80  

2. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05  

3. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการหลัง
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05  

4. นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก  
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-

โทรโฟรีซิส และการศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี  

1. การพัฒนาและหาคุณภาพของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมา-
โทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สาํหรับนิสิตปริญญาตรี 

สมมติฐานข้อที� 1 บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่
น้อยกว่า 80/80 

ผลการวิจัยพบว่า บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.19/80.44 ซึ�งเป็นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 ไมน้่อยกวา่ 80/80 และเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที� 1 ทั งนี อาจเป็นผลสืบเนื�องมาจาก 

ประการแรก บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื� อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ตามขั นตอนการสร้างและพฒันา
บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ของศิริกานต์ ผาสขุ (2543: 201-206) และพรทิพย์ วงษ์นาป่า (2548: 103-
105) กลา่วคือ ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกรา-
ฟีแบบกระดาษ เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ทั งในประเทศและตา่งประเทศ และลงมือทําการทดลองในห้องปฏิบตัิการ แล้วนําผลข้อมลู
ที�ได้มาพฒันาการทดลองให้ครอบคลุมเนื อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554  ซึ�งมีความ
สอดคล้องกบัคําอธิบายในรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 390 นอกจากนี ผู้ วิจยัยงัได้
คํานึงถึงความเหมาะสม ระยะเวลา ตลอดจนอุปกรณ์และสารเคมีที�ใช้ในการทดลองอีกด้วย และจาก
การศกึษาเอกสารที�เกี�ยวข้องกบับทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจยัได้สร้างบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ที�
มีองค์ประกอบ คือ ชื�อบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ หลักการ เครื�องมือและอุปกรณ์ 
สารเคมีและสารตัวอย่าง วิธีการทดลอง และแบบบันทึกผลการทดลอง ซึ�งผู้ เรียนได้ลงมือทําการ
ทดลองตามคู่มือปฏิบตัิการทดลอง ที�มีหลักการ วิธีการทดลอง วิธีการแก้ปัญหากําหนดไว้ให้ โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้ ชี แนะแนวทางและให้คําปรึกษา ซึ�งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรทิพย์ วงษ์นาป่า (2548: 
158) ที�ได้พฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เรื�อง การสกดัและแยกสารประกอบแซนโทนจากผลมงัคดุ 
ผู้ วิจยัได้แยกสารประกอบแซนโทนให้บริสทุธิ3โดยใช้โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ โดยนําข้อมลูจากการ
ทดลองในห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์มาสร้างบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ�งเป็นไปตามหลักการ 
ทฤษฎี และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยในแตล่ะบทปฏิบตัิการ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที� 1 
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ใบความรู้ประกอบบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ ส่วนที� 2 บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ และส่วนที� 3 คือ 
เอกสารรายงานผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และคําถามท้ายบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์  ซึ�งจะ
เห็นว่าทุกส่วนประกอบมีความเหมาะสม ชัดเจนและต่อเนื�องเป็นลําดับทําให้บทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก สามารถนําไปใช้สอนกับนกัเรียนเพื�อกระตุ้นให้
นกัเรียนได้คดิเป็นและปฏิบตัเิป็น 

ประการที�สอง ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ โครงสร้างและองค์ 
ประกอบของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที�
ผู้ วิจยัพฒันาขึ นได้ผา่นการตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสมในด้านตา่ง ๆ และแก้ไขจดุบกพร่อง
จากประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ นอกจากนี บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ได้ผ่านการการประเมินความเหมาะสมและความเที�ยงตรง
เชิงเนื อหาของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์จากผู้ เชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ�งประกอบด้วย ผู้ เชี�ยวชาญ
ด้านเนื อหาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 ท่าน  และผู้ เชี�ยวชาญด้านเคมีศึกษา 1 ท่าน  โดยผลการ
ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที�สุด และภาพรวมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มีค่าดชันี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 จากนั นนําบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโท-
กราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ไปทดลองใช้กับนิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 3 
ครั ง คือ ครั งที� 1 ทดลองสอนกบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 3 คน โดยทดสอบทีละ
คน เพื�อดคูวามชดัเจนในการใช้ภาษา เนื อหา และขั นตอนในการทดลอง ตลอดจนความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ และนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ครั งที� 2 ทดลองสอน
กบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 10 คน โดยให้นิสิตทําการทดลองเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 
คน เพื�อดแูนวโน้มประสิทธิภาพของบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และครั ง
ที� 3 ทดลองสอนกบันิสิตกลุ่มย่อยที�ไม่ใช่นิสิตกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน โดยให้นิสิตทําการทดลอง
เป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน เพื�อหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้ ซึ�ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สกล ขขุนัธิน (2553: 108) ที�ได้พฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง การบําบดันํ าเสีย 
ซึ�งผ่านการตรวจพิจารณาและแก้ไขทั งเชิงปริมาณและคณุภาพจากผู้ เชี�ยวชาญ โดยผลการประเมิน
คุณภาพบทปฏิบตัิการอยู่ในระดบัดี จากนั นผู้ วิจัยได้นําบทปฏิบตัิการดงักล่าวไปทดลองสอนกับ
นกัเรียนที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างซึ�งมีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน จํานวน 3 
ครั ง ครั งที� 1 ทดลองสอนกลุม่ยอ่ยกบันกัเรียน 3 คน เพื�อตรวจสอบการรับรู้ข้อมลูพื นฐานทั งหมดในบท
ปฏิบตัิการแล้วนําข้อมลูต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขครั งที� 1 จากนั นทดลองสอนกลุ่มย่อยครั งที� 2 กับ
นกัเรียน 9 คน เพื�อปรับปรุงสืบเนื�องจากครั งที� 1 และทดสอบผลการเรียนรวมทั งสมัภาษณ์ และสงัเกต
พฤตกิรรมผู้ เรียน แล้วนําข้อมลูตา่งๆ มาปรับปรุงแก้ไขครั งที� 2 และครั งสดุท้ายทดลองสอนกบันกัเรียน 
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30 คน เพื�อหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการพบว่า มีคา่เท่ากบั 80.26/80.71 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที�กําหนด  

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส สําหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.19/80.44 ซึ�ง
เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 และมีความเหมาะสมที�จะนําไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนสําหรับนิสิตปริญญาตรีได้ 

2. การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

สมมติฐานข้อที� 2 นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิAทางการเรียน
บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื� อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติทีิ�ระดับ .05 

ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกรา- 
ฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที� 2 ทั งนี อาจเป็นผลสืบเนื�องมาจาก 

ประการแรก บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส ที�ผู้ วิจยัพฒันาขึ นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.19/80.44 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่
น้อยกว่า 80/80 และมีความเหมาะสมที�จะนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาประสิทธิผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีจดุมุ่งหมายเพื�อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในหลกัการ และทฤษฎีทางเทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสมากยิ�งขึ น ซึ�งมีหลกัการที�สอดคล้องกับการเรียนเนื อหาใน
ภาคบรรยายของผู้ เรียน และเชื�อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจําวนั ทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจที�จะ
เรียนรู้ ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิการทดลอง บนัทึกผลการทดลอง สรุปและอภิปรายผลการทดลองด้วย
ตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ ความรู้ที�ผู้ เ รียนได้รับจากการ
ปฏิบตัิการทดลอง สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัความรู้เดิมของผู้ เรียนได้ ส่งผลให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ�งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 170-171) ที�กล่าวไว้ว่า 
การเรียนการสอนด้วยบทปฏิบตัิการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นพบหลกัการวิทยาศาสตร์ด้วย
ตนเอง เนื�องจากผู้ เรียนเป็นผู้ ทําการทดลองโดยได้สืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์หาเหตผุล ทดสอบ
สมมติฐานสรุปผล และวดัผลการปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเอง ผู้ เรียนจึงเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
และจดจําได้นาน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ พนัศกัดิ3 สายแสงจนัทร์ (2544: 103) ที�พฒันาบท
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เรื�อง เทคนิคการแยกสาร จํานวน 5 การทดลอง คือ วิธีแยกของแข็งปนของแข็ง 
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วิธีแยกของแข็งปนของเหลว วิธีแยกของเหลวปนของเหลว วิธีแยกของเหลวปนแก๊ส และวิธีโครมาโทก
ราฟีแบบกระดาษ เมื�อนําไปทดลองสอนกับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 
2544 โรงเรียนคงทองวิทยา จงัหวดันครปฐม จํานวน 40 คน พบว่า นกัเรียนที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ที�พฒันาขึ นมีผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนสูงขึ นทั งในด้านความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั .01 เนื�องจากการเรียนด้วยบทปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนต้องปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเองทุกขั นตอน ทําให้นกัเรียนสามารถ
แก้ปัญหา หรือคดิค้นคําตอบได้ด้วยตนเองโดยใช้การทดลองเป็นศนูย์กลาง  

ประการที�สอง บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส นอกจากจะเป็นการจดัการเรียนการสอนที�ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเองแล้ว ยงัเป็นการจดัการเรียนการสอนที�ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกบัผู้ อื�นโดย
ทําการทดลองเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน ซึ�งทําให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ ร่วมทําการทดลอง ผู้ เรียนได้
ร่วมกันปฏิบตัิการทดลอง ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการแลกเปลี�ยน
องค์ความรู้ตา่ง ๆ ซึ�งสอดคล้องกบัแนวความคิดของทิศนา แขมมณี (2555: 90-96) ที�กล่าวไว้ว่า การ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการปฏิสมัพนัธ์กบัสื�อ วสัด ุอปุกรณ์ หรือข้อมลูตา่ง 
ๆ และสามารถจดักระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลองกับสิ�งนั น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ 
พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ การแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์
ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน และบุคคลอื�น ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนหลากหลายยิ�งขึ น และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ วรวฒัน์ ทิพจ้อย (2551: 108-109) ที�ได้พฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง การ
บําบดันํ าเสีย  และจดัให้ผู้ เรียนปฏิบตัิการทดลองเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  โดยทดลองสอนกับนกัเรียน
ระดบัชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2551 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 40 คน พบว่า ผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ นมี
คะแนนเฉลี�ยสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05   เนื�องจากนกัเรียนได้มีโอกาสวาง
แผนการทํางานร่วมกัน ปรึกษาหารือ แลกเปลี�ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ�งกันและกันภายใต้
กรอบการทํางานอยา่งมีระบบ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสมัฤทธิ3ทางการเรียน
บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 
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สมมติฐานข้อที� 3 นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั Dนบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติทีิ�ระดับ .05 

ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกรา-
ฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั น
บรูณาการหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที� 3 ทั งนี อาจเป็นผลสืบเนื�องมาจาก 

ประการแรก บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส เป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการปฏิบตัิการทดลอง ซึ�งผู้ วิจยัดําเนินการจดัการ
เรียนการสอนบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์แบบการทดลองสําเร็จรูป โดยผู้ เรียนลงมือทําการทดลองด้วย
ตนเองตามคูมื่อปฏิบตัิการทดลอง ที�มีการตั งปัญหา หลกัการ วิธีการทดลอง วิธีการแก้ปัญหากําหนด
ไว้ให้ และผู้ เรียนได้บันทึกผลและสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง การเรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ดงัที�กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื�อพิสจูน์ข้อเท็จจริงตามหลกัทฤษฎี 
ซึ�งจะพฒันาความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ พฒันาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ ตลอดจนพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั นบูรณาการได้ ซึ�งสอดคล้องกบัแนวความคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2541: 69) ที�กล่าวไว้ว่า การ
เรียนการสอนด้วยบทปฏิบตัิการเป็นเทคนิควิธีที�เป็นรากฐานของการแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนสืบเสาะหา
ความรู้ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การสรุปครอบคลุม และการใช้การสรุป
ครอบคลุมในสถานการณ์ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเพิ�มพูนความสามารถในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น มีทกัษะในด้านตา่ง ๆ มากขึ น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนวรรณ โสมน้อย 
(2548: 79) ที�พฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง การใช้จลุินทรีย์ในการย่อยสลายสีย้อมผ้า สําหรับนกัเรียนชั น
มธัยมศึกษา ไปทดลองสอนกับนกัเรียนชั นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�กําลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที� 2 ปี
การศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน พบว่า นกัเรียนที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ นมีคะแนนเฉลี�ย
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
เนื�องจากนกัเรียนได้เริ�มจากการกําหนดปัญหา ตั งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล ลงมือปฏิบตัิการ
ทดลอง บนัทึกผลและสรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคําถามท้ายการทดลองด้วย
ตนเองทั งหมด ช่วยให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตา่งๆ ด้วยตนเอง ทําให้นกัเรียนได้รับทั งความรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นผลให้
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นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ น และสอดคล้องกบังานวิจยัของวีล เทลเลอร์ และ 
โรเจอร์ (Veal; Taylor; & Rogers.  2009: 393-398) ได้วิจยัเรื�อง การสะท้อนความคิดของตนเองเพื�อ
เพิ�มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ ในการเรียนปฏิบัติการเคมีทั�วไป ผู้ วิจัยได้ทดลองกับนิสิต
ปริญญาตรีปี 1 สาขาพยาบาล  โดยแบ่งนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตกลุม่ทดลองที�เรียนด้วยบทปฏิบตักิารที�พฒันาขึ นมีคะแนนทกัษะการสงัเกต การ
ใช้ตะเกียงบนุเสน การใช้ปิเปต สงูกว่ากลุ่มควบคมุที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการปกติอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั .05 ตามลําดบั  

ประการที�สอง บทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส ที�ผู้ วิจยัพฒันาขึ นมีขั นตอนการทดลองที�ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั น
บรูณาการ ตั งแตวิ่ธีการทดลอง การบนัทกึผลการทดลอง การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง ขณะทํา
การทดลองผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิการใช้อุปกรณ์และเครื�องมืออย่างถูกต้อง ได้ทําการทดลองอย่างเป็น
ขั นตอน และรู้จกัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบนัทึกผลการทดลอง การสรุปและอภิปรายผลการ
ทดลองของผู้ เรียนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้ เรียนหลายด้าน เช่น การสงัเกตและจด
บนัทึก การใช้ภาษาเพื�อสื�อความหมาย ความสามรถในการระบุตวัแปรที�ศึกษา การจัดกระทําและ
นําเสนอข้อมลู การแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป ความถกูต้องของผลการทดลอง เป็นต้น 
ซึ�งการปฏิบตัิการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองส่งในแต่ละบทปฏิบตัิการจะเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และช่วยเพิ�มพนูทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณา
การได้ ซึ�งสอดคล้องกับงานแนวความคิดของภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 343-347) ที�กล่าวไว้ว่า การ
ปฏิบตัิการทดลองเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนการสอน จึงไม่ควรประเมินผลพฤติกรรมด้าน
ความรู้ความคิดเท่านั น แต่ควรประเมินผลพฤติกรรมด้านการปฏิบตัิด้วย ซึ�งสามารถประเมินด้วย
วิธีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติการ การตรวจจากรายงานผลการปฏิบัติการ และการสอบ
ภาคปฏิบตัิ และสอดคล้องกบังานวิจยัของสกล ขขุนัธิน (2553: 111) ซึ�งได้ศกึษาประสิทธิภาพของ
ระบบบําบดันํ าเสียแบบใช้ออกซิเจน เพื�อพฒันาบทปฏิบตัิการ เรื�อง การบําบดันํ าเสีย สําหรับนกัเรียน
ชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 โรงเรียนภทัรพิทยาจารย์ อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยจากการทําแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05  เนื�องจากผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิ
การทดลอง การบนัทกึและสรุปผลการทดลอง และการตอบคําถามท้ายการทดลอง จึงส่งผลให้เกิดการ
สั�งสมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ อนันําไปสู่การพฒันาความคิด และทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อยา่งตอ่เนื�อง จนสามารถแสดงออกได้โดยอตัโนมตั ิ
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 

สมมติฐานข้อที� 4 นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจต่อบท
ปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยู่ในระดับ
มาก 

ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกรา-
ฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพงึพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยู่ในระดบัมาก ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 
4 ทั งนี อาจเป็นผลสืบเนื�องมาจาก 

ประการแรก บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส เป็นการทดลองที�มีเนื อหาที�น่าสนใจและแปลกใหม่ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ 2 รหสัวิชา คม 390 มีความเหมาะสมกบันิสิต
ระดับปริญญาตรี บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ที�ผู้ วิจัยพัฒนาขึ นได้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตักิารทดลองด้วยตนเอง ได้รู้จกัวิธีใช้เครื�องมือและอปุกรณ์ได้อย่างถกูต้อง ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์
กับผู้ ร่วมงานภายในกลุ่ม เกิดการแลกเปลี�ยนทางความคิดกับผู้ อื�น ผู้ เรียนรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ และทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสมากยิ�งขึ น ผู้ เรียนจึงเกิดความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ซึ�ง
สอดคล้องกบัแนวความคิดของศภุสิริ โสมาเกต ุ(2544: 53) ที�กล่าวไว้ว่า การตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปฏิบตัิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานที�สูง
กวา่ผู้ ที�ไมไ่ด้รับการตอบสนอง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จินตวีร์ โยสีดา (2554: 64-65) ได้พฒันา
ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง ไบโอดีเซล สําหรับนกัเรียนชั นมธัยมศึกษาตอนปลาย แล้วนําไป
ทดลองใช้กับนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที� 6 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 
2554 จํานวน 30 คน พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดบั
มาก เนื�องจากผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีอิสระในการคิด และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของฟากาโยดะและคนอื�น ๆ (Fakayode; et al.  2012: 109-113) ได้วิจยั
เรื�อง การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบชี แนะแนวทางในปฏิบตัิการเครื�องมือวิเคราะห์ เรื�อง การหา
ปริมาณเหล็กในอาหารบางชนิด โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรสโกปีแบบเปลวไฟ 
(FAAS) เพื�อต้องการกระตุ้ นบทบาทของนิสิตในการทดลอง ปรับปรุงการคิดเชิงวิพากษ์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้ วิจัยได้ทดลองกับนิสิตปริญญาตรีที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
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ปฏิบตัิการเครื�องมือวิเคราะห์ ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2010 จํานวน 11 คน ผลการวิจยัพบว่านิสิต
จํานวน 9 ใน 11 คน รู้สึกตื�นเต้นกบัการทดลอง มีความสนกุในการทดลองที�ได้ร่วมกนัทํางานเป็นกลุ่ม 
และเห็นวา่เป็นวิธีการที�นา่สนใจกวา่การอา่นคูมื่อการทดลอง 

ประการที�สอง บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส เป็นการทดลองที�เกี�ยวข้องกบัสารที�พบในชีวิตประจําวนั ได้แก่ การแยกรงควตัถใุนใบ
ผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ การแยกวตัถกุันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื�อบาง 2 มิติ และการสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม ซึ�งแสดง
ให้เห็นว่าเทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสไม่ได้สามารถแยกได้เฉพาะสารเคมี หรือ
สารอนัตรายเท่านั น แต่สามารถนํามาประยุกต์ใช้แยกสารที�เราสามารถพบได้ในชีวิตประจําวนัทั�วไป 
ทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจที�จะเรียนรู้ สามารถนําความรู้ที�ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแยกสารชนิดอื�นๆ 
ได้ และสามารถสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจ
ตอ่การปฏิบตักิารทดลองมากยิ�งขึ น ตลอดจนเห็นความสําคญัเทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร กรุดวงษ์ (2548: 72) ได้พัฒนาบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เรื�อง พลงังานความร้อน สําหรับนกัเรียนช่วงชั นที� 4 และได้นําไปทดลองสอนกบันกัเรียน
ชั นมธัยมศกึษาปีที� 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2547 
จํานวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า เจตคติของนกัเรียนตอ่บทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์มีพฒันาการสงูขึ น
ตามลําดับและสูงกว่าระดับดี เนื�องจากการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของวารีย์ บญุลือ (2550: 72) 
ได้พฒันาบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ เรื�อง การปลกูพืชแบบไฮโดรพอนิกส์ สําหรับนกัเรียนช่วงชั นที� 3 
แล้วนําไปทดลองสอนกบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาชั นปีที� 1 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 
ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2548 จํานวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความตระหนกัเกี�ยวกบั
ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในสิ�งแวดล้อมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน เนื�องจากการให้
ความรู้ และได้ลงมือปฏิบตั ิเรียนรู้เกี�ยวกบัสิ�งรอบตวั ทําให้นกัเรียนเกิดความประทบัใจ เห็นคณุคา่ของ
สิ�งแวดล้อมและเกิดความตระหนกัเกี�ยวกบัปัญหาการตกค้างของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในสิ�งแวดล้อม 

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ทําให้นิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิค
โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการ
เคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัมาก  

 
 
 



113 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัในครั งนี  ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ซึ�งอาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้และการ

วิจยัในครั งตอ่ไป ดงันี  
1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 

1.1 ในการทดลองแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 
ควรทําการทดลองเทียบกับสารมาตรฐานในสภาวะการทดลองเดียวกัน เพื�อให้ได้ผลการทดลองที�มี
ความนา่เชื�อถือมากยิ�งขึ น 

1.2 การแยกสารผสมด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสในระบบการแยกขนาดเล็กที�สร้าง
จากพอลิไดเมทิลไซลอกเซน ควรพฒันาแหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรงให้มีกําลงัสงูขึ น เพื�อให้การแยกสาร
ผสมมีประสิทธิภาพมากขึ น 

2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยในครัDงต่อไป 
2.1 ควรทําการศกึษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี ที�เรียนด้วยบทปฏิบตั ิ

การเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ในด้านอื�น ๆ เช่น ความคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2.2 จากการพฒันาบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค 
อิเล็กโทรโฟรีซิส พบว่านิสิตที�เรียนด้วยบทปฏิบตัิการที�พฒันาขึ นมีผลสมัฤทธิ3ทางการเรียนและทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบรูณาการสงูขึ น ดงันั น เพื�อให้นิสิตมีการพฒันาความรู้ในรายวิชาเคมี
วิเคราะห์ และทกัษะในด้านตา่ง ๆ เช่น ทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการคิด และ
ทกัษะกระบวนการกลุม่ เป็นต้น จงึควรมีการพฒันาบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ไปประยกุต์ใช้ในเนื อหา
อื�น ๆ เช่น การตรวจวิเคราห์สารในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิ-
เบลิสเปกโทรสโกปี เป็นต้น 
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  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

 
ผู้เชี�ยวชาญด้านเนื 0อหาบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 
 

1. อาจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ/ สง่ศรีโรจน์ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี�ยวชาญ 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกรา-
ฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

2. ผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนื 0อหาของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโคร-
มาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

3. ผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนื 0อหาของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์และแบบประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ 

4. ผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนื 0อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียน    
บทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

5. ผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนื 0อหาของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั 0นบูรณาการและแบบประเมินคาํตอบของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั 0นบูรณาการ 

6. ผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนื 0อหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อบท
ปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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ตาราง 18 ผลการประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม X� 

1 2 3 

1. วตัถปุระสงค์ของการทดลองมีความชดัเจนและ
เป็นไปได้ 

5 5 5 15 5.00 

2. วตัถปุระสงค์ของการทดลองมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

5 5 5 15 5.00 

3. หลกัการของการทดลองมีความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏิบตัจิริง 

5 5 5 15 5.00 

4. หลกัการของการทดลองมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

5 5 5 15 5.00 

5. หลกัการของการทดลองครอบคลมุความรู้ที:
ผู้ เรียนควรได้รับ 

5 4 4 13 4.33 

6. หลกัการของการทดลองทําให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการ
ทดลองมากขึ Cน 

4 4 4 12 4.00 

7. การออกแบบการทดลองมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

5 4 5 14 4.67 

8. การทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เหมาะสม 4 5 5 14 4.67 

9. การทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้า
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษมี
ความเหมาะสม 

5 4 5 14 4.67 

10. การทดลองที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิมีความ
เหมาะสม 

5 3 5 13 4.33 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม X� 

1 2 3 

11. การทดลองที: 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรี-
ซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสมมีความ
เหมาะสม 

5 3 5 13 4.33 

12. วีธีการทดลองมีความเหมาะสมที:จะนําไปสูก่าร
บรรลวุตัถปุระสงค์ของการทดลอง 

4 4 5 13 4.33 

13. ระยะเวลาในการทดลองมีความเหมาะสม 4 4 5 13 4.33 

14. การทดลองสง่เสริมให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน 5 5 4 14 4.67 

15. การทดลองทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในหลกัการ
และทฤษฏี 

4 4 4 12 4.00 

16. การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการลงมือ
ศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเอง 

5 5 4 14 4.67 

17. การทดลองนี Cสามารถนําไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 

4 5 4 13 4.33 

18. ความถกูต้องของภาษา 4 5 4 13 4.33 

19. ขนาดของตวัอกัษรและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม 

4 4 5 13 4.33 

20. รูปแบบของการทดลองมีความเหมาะสม 4 4 5 13 4.33 
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ตาราง 19 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบเยื:อกระดาษ โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้อง

กบัเนื Cอหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

1.2 วตัถปุระสงค์มีความชดัเจน 
สามารถประเมินผลได้จริง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. หลักการ 
2.1 หลกัการมีความสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 

2.2 หลกัการถกูต้องและครอบคลมุ
เนื Cอหา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.3 หลกัการมีความตอ่เนื:องเป็น
ลําดบัขั Cนตอน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.4 หลกัการมีเนื Cอหาที:ครอบคลมุ
การทดลอง 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.5 หลกัการมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.6 หลกัการเขียนโดยใช้ภาษาที:
เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

3. เครื�องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี  
3.1 เครื:องมือ อปุกรณ์ และสารเคมี

มีความเหมาะสมกบัการ
ทดลอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3.2 เครื:องมือ อปุกรณ์ และสารเคมี
มีความเหมาะสมกบัระดบั
ผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. วิธีการทดลอง 
4.1 วิธีการทดลองมีความ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และหลกัการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4.2 วิธีการทดลองได้เรียงลําดบั
เป็นขั Cนตอนที:ถกูต้อง  

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.3 วิธีการทดลองมีความ
เหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.4 วิธีการทดลองมีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาที:
กําหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.5 วิธีการทดลองเขียนโดยใช้
ภาษาที:เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.6 วิธีการทดลองสง่เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถคิดและปฏิบตัแิบบ
วิทยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

5. แบบบันทกึผลการทดลอง 
5.1 แบบบนัทกึผลการทดลองมี

ความสอดคล้องกบัวิธีการ
ทดลอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5.2 แบบบนัทกึผลการทดลองมี
ความชดัเจน เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 20 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื:อบาง 2 มิต ิโดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้อง

กบัเนื Cอหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

1.2 วตัถปุระสงค์มีความชดัเจน 
สามารถประเมินผลได้จริง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. หลักการ 
2.1 หลกัการมีความสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2.2 หลกัการถกูต้องและครอบคลมุ
เนื Cอหา 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.3 หลกัการมีความตอ่เนื:องเป็น
ลําดบัขั Cนตอน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.4 หลกัการมีเนื Cอหาที:ครอบคลมุ
การทดลอง 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.5 หลกัการมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.6 หลกัการเขียนโดยใช้ภาษาที:
เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

3. เครื�องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี  
3.1 เครื:องมือ อปุกรณ์ และสารเคมี

มีความเหมาะสมกบัการ
ทดลอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3.2 เครื:องมือ อปุกรณ์ และสารเคมี
มีความเหมาะสมกบัระดบั
ผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. วิธีการทดลอง 
4.1 วิธีการทดลองมีความ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และหลกัการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4.2 วิธีการทดลองได้เรียงลําดบั
เป็นขั Cนตอนที:ถกูต้อง  

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

4.3 วิธีการทดลองมีความ
เหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.4 วิธีการทดลองมีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาที:
กําหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.5 วิธีการทดลองเขียนโดยใช้
ภาษาที:เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.6 วิธีการทดลองสง่เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถคิดและปฏิบตัแิบบ
วิทยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

5. แบบบันทกึผลการทดลอง 
5.1 แบบบนัทกึผลการทดลองมี

ความสอดคล้องกบัวิธีการ
ทดลอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5.2 แบบบนัทกึผลการทดลองมี
ความชดัเจน เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 21 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของบท
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับ
การแยกสารผสม โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้อง

กบัเนื Cอหา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

1.2 วตัถปุระสงค์มีความชดัเจน 
สามารถประเมินผลได้จริง 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2. หลักการ 
2.1 หลกัการมีความสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2.2 หลกัการถกูต้องและครอบคลมุ
เนื Cอหา 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.3 หลกัการมีความตอ่เนื:องเป็น
ลําดบัขั Cนตอน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.4 หลกัการมีเนื Cอหาที:ครอบคลมุ
การทดลอง 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.5 หลกัการมีความเหมาะสมกบั
ระดบัผู้ เรียน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.6 หลกัการเขียนโดยใช้ภาษาที:
เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

3. เครื�องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี  
3.1 เครื:องมือ อปุกรณ์ และสารเคมี

มีความเหมาะสมกบัการ
ทดลอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3.2 เครื:องมือ อปุกรณ์ และสารเคมี
มีความเหมาะสมกบัระดบั
ผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. วิธีการทดลอง 
4.1 วิธีการทดลองมีความ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และหลกัการ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

4.2 วิธีการทดลองได้เรียงลําดบั
เป็นขั Cนตอนที:ถกูต้อง  

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.3 วิธีการทดลองมีความ
เหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.4 วิธีการทดลองมีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาที:
กําหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.5 วิธีการทดลองเขียนโดยใช้
ภาษาที:เข้าใจง่าย ไมกํ่ากวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.6 วิธีการทดลองสง่เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถคิดและปฏิบตัแิบบ
วิทยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

5. แบบบันทกึผลการทดลอง 
5.1 แบบบนัทกึผลการทดลองมี

ความสอดคล้องกบัวิธีการ
ทดลอง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5.2 แบบบนัทกึผลการทดลองมี
ความชดัเจน เข้าใจง่าย 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถุในใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบเยื:อกระดาษ โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 23 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ
บาง 2 มิต ิโดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 24 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการ
แยกสารผสม โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 25 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
ประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหวา่งเรียนการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 26 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
ประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหวา่งเรียนการทดลองที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโคร-
มาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิโดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 27 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
ประเมินคําตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 3 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิส
ขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ/ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

การ
ทดลอง 

ที� 
ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

การ
ทดลอง 

ที� 
ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 

18 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 

21 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

24 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

25 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

30 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

31 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

32 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

33 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

34 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

36 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

การ
ทดลอง 

ที� 
ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

2 

37 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

38 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

39 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

40 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 

41 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

42 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

43 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

44 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

45 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

46 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

47 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

48 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

49 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

50 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

51 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

52 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

53 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

54 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

55 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

การ
ทดลอง 

ที� 
ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

3 

56 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

57 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

58 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

59 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

60 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 29 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Cนบรูณาการ โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

การทดลองที� 

 ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ข้อที� ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

 1 2 3 

1 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

การทดลองที� 

 ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ข้อที� ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

 1 2 3 

3 
7 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 30 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
ประเมินคําตอบของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Cนบูรณาการ โดย
ผู้ เชี:ยวชาญ จํานวน 3 ทา่น 

 

การทดลองที� 

 ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ข้อที� ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

 1 2 3 

1 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 30 (ตอ่) 
 

การทดลองที� 

 ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ข้อที� ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

 1 2 3 

3 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 31 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 1 การแยกรงค-
วตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น  

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 31 (ตอ่) 
 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 

 

ตาราง 32 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 2 การแยกวตัถ-ุ
กนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิโดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 32 (ตอ่) 
 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 33 ผลการประเมินความเที:ยงตรงเชิงเนื Cอหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 3 การสร้าง
อปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม โดยผู้ เชี:ยวชาญจํานวน 3 ทา่น 

 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 



160 

 

ตาราง 33 (ตอ่) 
 

ข้อที� 

ผลการประเมินของผู้เชี�ยวชาญ 

การพจิารณา ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 
รวม IOC 

1 2 3 

18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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ตาราง 34 ผลการหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที:นําไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 10 คน 

 

นิสิตคนที� 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 1 
(8 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 2 
(9 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 3 
(9 คะแนน) 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ;

ทางการเรียน 
(30 คะแนน) 

1 5.00 8.00 9.00 20 

2 7.00 7.00 9.00 24 

3 6.50 5.00 8.00 27 

4 6.00 4.00 6.00 26 

5 5.00 9.00 6.00 26 

6 6.00 9.00 6.00 23 

7 7.00 6.00 6.00 24 

8 7.00 6.00 6.00 25 

9 8.00 7.00 7.00 21 

10 6.00 9.00 8.00 22 

รวม 63.50 70.00 71.00 238 

�� 6.35 7.00 7.10 23.80 

S.D. 0.94 1.76 1.29 2.30 

E 79.38 77.78 78.89 79.33 

 E1 = 78.68 E2 = 79.33 

E1/E2 = 78.68/79.33 
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ตาราง 35 ผลการหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ที:นําไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 30 คน 

 

นิสิตคนที� 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 1 
(8 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 2 
(9 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 3 
(9 คะแนน) 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ;

ทางการเรียน 
(30 คะแนน) 

1 6.50 8.00 7.00 23 

2 8.00 8.00 8.00 25 

3 8.00 6.00 8.00 26 

4 8.00 6.00 7.00 21 

5 4.50 4.00 5.00 16 

6 7.00 9.00 9.00 29 

7 8.00 9.00 9.00 28 

8 8.00 9.00 9.00 30 

9 3.00 4.00 5.00 13 

10 5.50 9.00 9.00 27 

11 8.00 9.00 7.00 29 

12 8.00 7.00 8.00 25 

13 8.00 9.00 9.00 30 

14 2.50 4.00 5.00 15 

15 8.00 8.00 9.00 29 

16 5.50 8.00 8.00 26 

17 8.00 9.00 9.00 29 

18 6.00 9.00 8.00 28 
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ตาราง 35 (ตอ่) 
 

นิสิตคนที� 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 1 
(8 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 2 
(9 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 3 
(9 คะแนน) 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ;

ทางการเรียน 
(30 คะแนน) 

19 2.50 3.00 5.00 14 

20 8.00 9.00 9.00 30 

21 4.50 4.00 3.00 16 

22 7.00 9.00 9.00 28 

23 2.50 5.00 3.00 15 

24 7.00 9.00 8.00 26 

25 8.00 9.00 9.00 30 

26 8.00 9.00 8.00 30 

27 8.00 9.00 6.00 27 

28 2.50 4.00 5.00 14 

29 8.00 4.00 4.00 18 

30 6.00 8.00 8.00 27 

รวม 192.50 217.00 216.00 724 

�� 6.42 7.23 7.20 24.13 

S.D. 2.04 2.16 1.94 5.95 

E 80.21 80.37 80.00 80.44 

 E1 = 80.19 E2 = 80.44 

E1/E2 = 80.19/80.44 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก  
และค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั 0นบูรณาการ 

4. ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถามวัดความพงึพอใจต่อบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถุในใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบเยื:อกระดาษ  

 

ข้อที� PH PL PH + PL PH - PL p r การพจิารณา ข้อที�เลือก 

1 0.90 0.67 1.57 0.23 0.78 0.23 ใช้ได้ - 

2 0.37 0.07 0.43 0.30 0.22 0.30 ใช้ได้ - 

3 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 ตดัทิ Cง - 

4 0.93 0.87 1.80 0.07 0.90 0.07 ตดัทิ Cง - 

5 1.00 0.48 1.48 0.52 0.74 0.52 ใช้ได้ � 

6 0.90 0.52 1.42 0.38 0.71 0.38 ใช้ได้ � 

7 0.78 0.42 1.20 0.37 0.60 0.37 ใช้ได้ � 

8 0.63 0.37 1.00 0.27 0.50 0.27 ใช้ได้ - 

9 0.87 0.53 1.40 0.33 0.70 0.33 ใช้ได้ � 

10 0.83 0.63 1.47 0.20 0.73 0.20 ใช้ได้ � 

 
หมายเหตุ 

ข้อสอบที:คดัเลือกไว้จํานวน 5 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.60 - 0.74 ค่าอํานาจ
จําแนกมีคา่ตั Cงแต ่0.20 ขึ Cนไป และวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.58 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ
บาง 2 มิต ิ 

 

ข้อที� PH PL PH + PL PH - PL p r การพจิารณา ข้อที�เลือก 

1 0.70 0.57 1.27 0.13 0.63 0.13 ตดัทิ Cง - 

2 0.90 0.73 1.63 0.17 0.82 0.17 ตดัทิ Cง - 

3 0.87 0.57 1.43 0.30 0.72 0.30 ใช้ได้ � 

4 1.00 0.93 1.93 0.07 0.97 0.07 ตดัทิ Cง - 

5 1.00 0.60 1.60 0.40 0.80 0.40 ใช้ได้ � 

6 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 ตดัทิ Cง - 

7 0.83 0.43 1.27 0.40 0.63 0.40 ใช้ได้ � 

8 0.70 0.40 1.10 0.30 0.55 0.30 ใช้ได้ - 

9 0.77 0.53 1.30 0.23 0.65 0.23 ใช้ได้ � 

10 1.00 0.53 1.53 0.47 0.77 0.47 ใช้ได้ � 

 
หมายเหตุ 

ข้อสอบที:คดัเลือกไว้จํานวน 5 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.63 - 0.80 ค่าอํานาจ
จําแนกมีคา่ตั Cงแต ่0.23 ขึ Cนไป และวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.68 
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที: 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการ
แยกสารผสม  

 

ข้อที� PH PL PH + PL PH - PL p r การพจิารณา ข้อที�เลือก 

1 0.90 0.57 1.47 0.33 0.73 0.33 ใช้ได้ � 

2 0.93 0.67 1.60 0.27 0.80 0.27 ใช้ได้ � 

3 0.90 0.83 1.73 0.07 0.87 0.07 ตดัทิ Cง - 

4 1.00 0.60 1.60 0.40 0.80 0.40 ใช้ได้ � 

5 0.80 0.73 1.53 0.07 0.77 0.07 ตดัทิ Cง - 

6 0.80 0.60 1.40 0.20 0.70 0.20 ใช้ได้ - 

7 0.93 0.80 1.73 0.13 0.87 0.13 ตดัทิ Cง - 

8 0.80 0.60 1.40 0.20 0.70 0.20 ใช้ได้ � 

9 0.93 0.53 1.47 0.40 0.73 0.40 ใช้ได้ - 

10 0.93 0.47 1.40 0.46 0.70 0.46 ใช้ได้ � 

 
หมายเหตุ 

ข้อสอบที:คดัเลือกไว้จํานวน 5 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.80 ค่าอํานาจ
จําแนกมีคา่ตั Cงแต ่0.20 ขึ Cนไป และวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.50 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเชื:อมั:น (r��) ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ/ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส  

 
การ

ทดลอง
ที� 

ข้อ
ที� 

PH PL PH + PL PH - PL p r 
การ

พจิารณา 
ข้อที�
เลือก 

1 

1 14 9 23 5 0.77 0.33 ใช้ได้ � 

2 13 7 20 6 0.67 0.40 ใช้ได้ - 

3 8 8 16 0 0.53 0.00 ตดัทิ Cง - 

4 15 13 28 2 0.93 0.13 ตดัทิ Cง - 

5 12 9 21 3 0.70 0.20 ใช้ได้ � 

6 12 4 16 8 0.53 0.53 ใช้ได้ � 

7 11 9 20 2 0.67 0.13 ตดัทิ Cง - 

8 5 3 8 2 0.27 0.13 ตดัทิ Cง - 

9 13 4 17 9 0.57 0.60 ใช้ได้ � 

10 9 5 14 4 0.47 0.27 ใช้ได้ - 

11 7 3 10 4 0.33 0.27 ใช้ได้ � 

12 14 9 23 5 0.77 0.33 ใช้ได้ � 

13 9 4 13 5 0.43 0.33 ใช้ได้ - 

14 6 3 9 3 0.30 0.20 ใช้ได้ � 

15 14 6 20 8 0.67 0.53 ใช้ได้ � 

16 7 4 11 3 0.37 0.20 ใช้ได้ � 

17 7 3 10 4 0.33 0.27 ใช้ได้ - 

18 8 4 12 4 0.40 0.27 ใช้ได้ � 
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ตาราง 39 (ตอ่)  
 

การ
ทดลอง

ที� 

ข้อ
ที� 

PH PL PH + PL PH - PL p r 
การ

พจิารณา 
ข้อที�
เลือก 

1 
19 9 8 17 1 0.57 0.07 ตดัทิ Cง - 

20 15 14 29 1 0.97 0.07 ตดัทิ Cง - 

2 

21 6 2 8 4 0.27 0.27 ใช้ได้ - 

22 9 6 15 3 0.50 0.20 ใช้ได้ � 

23 8 5 13 3 0.43 0.20 ใช้ได้ - 

24 14 8 22 6 0.73 0.40 ใช้ได้ � 

25 7 3 10 4 0.33 0.27 ใช้ได้ � 

26 6 6 12 0 0.40 0.00 ตดัทิ Cง - 

27 9 4 13 5 0.43 0.33 ใช้ได้ � 

28 7 4 11 3 0.37 0.20 ใช้ได้ � 

29 5 5 10 0 0.33 0.00 ตดัทิ Cง - 

30 9 5 14 4 0.47 0.27 ใช้ได้ � 

31 7 3 10 4 0.33 0.27 ใช้ได้ - 

32 9 7 16 2 0.53 0.13 ตดัทิ Cง - 

33 9 5 14 4 0.47 0.27 ใช้ได้ - 

34 7 2 9 5 0.30 0.33 ใช้ได้ � 

35 10 8 18 2 0.60 0.13 ตดัทิ Cง - 

36 9 1 10 8 0.33 0.53 ใช้ได้ � 

37 14 5 19 9 0.63 0.60 ใช้ได้ � 

38 6 2 8 4 0.27 0.27 ใช้ได้ - 
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ตาราง 39 (ตอ่)  
 

การ
ทดลอง

ที� 

ข้อ
ที� 

PH PL PH + PL PH - PL p r 
การ

พจิารณา 
ข้อที�
เลือก 

2 
39 4 4 8 0 0.27 0.00 ตดัทิ Cง - 

40 11 2 13 9 0.43 0.60 ใช้ได้ � 

3 

41 9 5 14 4 0.47 0.27 ใช้ได้ � 

42 14 10 24 4 0.80 0.27 ใช้ได้ � 

43 8 4 12 4 0.40 0.27 ใช้ได้ - 

44 9 9 18 0 0.60 0.00 ตดัทิ Cง - 

45 15 14 29 1 0.97 0.07 ตดัทิ Cง - 

46 11 10 21 1 0.70 0.07 ตดัทิ Cง - 

47 4 4 8 0 0.27 0.00 ตดัทิ Cง - 

48 8 4 12 4 0.40 0.27 ใช้ได้ - 

49 14 10 24 4 0.80 0.27 ใช้ได้ � 

50 14 9 23 5 0.77 0.33 ใช้ได้ � 

51 3 2 5 1 0.17 0.07 ตดัทิ Cง - 

52 12 11 23 1 0.77 0.07 ตดัทิ Cง - 

53 10 5 15 5 0.50 0.33 ใช้ได้ � 

54 12 9 21 3 0.70 0.20 ใช้ได้ � 

55 13 7 20 6 0.67 0.40 ใช้ได้ � 

56 13 9 22 4 0.73 0.27 ใช้ได้ � 

57 10 4 14 6 0.47 0.40 ใช้ได้ - 

58 8 6 14 2 0.47 0.13 ตดัทิ Cง - 
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ตาราง 39 (ตอ่)  
 

การ
ทดลอง

ที� 

ข้อ
ที� 

PH PL PH + PL PH - PL p r 
การ

พจิารณา 
ข้อที�
เลือก 

3 
59 13 9 22 4 0.73 0.27 ใช้ได้ � 

60 15 6 21 9 0.70 0.60 ใช้ได้ � 
 
หมายเหตุ 

ข้อสอบที:คดัเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ มีคา่ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.80 คา่อํานาจ
จําแนกมีคา่ตั Cงแต ่0.20 ขึ Cนไป และวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.83 
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Cนบรูณาการ  

 
การทดลอง

ที� 
ข้อที� PH PL PH + PL PH - PL p r 

การ
พจิารณา 

ข้อที�
เลือก 

1 

1 0.83 0.47 1.30 0.37 0.65 0.37 ใช้ได้ � 

2 1.00 0.87 1.87 0.13 0.93 0.13 ตดัทิ Cง - 

3 0.78 0.49 1.27 0.29 0.63 0.29 ใช้ได้ � 

4 0.78 0.53 1.31 0.24 0.66 0.24 ใช้ได้ � 

5 0.75 0.53 1.28 0.22 0.64 0.22 ใช้ได้ � 

6 0.67 0.44 1.11 0.22 0.56 0.22 ใช้ได้ � 

2 

1 0.70 0.20 0.90 0.50 0.45 0.50 ใช้ได้ � 

2 0.73 0.33 1.07 0.40 0.53 0.40 ใช้ได้ � 

3 0.93 0.63 1.57 0.30 0.78 0.30 ใช้ได้ � 

4 0.83 0.57 1.40 0.27 0.70 0.27 ใช้ได้ � 

5 0.77 0.57 1.33 0.20 0.67 0.20 ใช้ได้ � 

6 1.00 0.98 1.98 0.02 0.99 0.02 ตดัทิ Cง - 

3 

1 0.89 0.62 1.51 0.27 0.76 0.27 ใช้ได้ � 

2 0.60 0.20 0.80 0.40 0.40 0.40 ใช้ได้ � 

3 0.71 0.49 1.20 0.22 0.60 0.22 ใช้ได้ � 

4 0.80 0.53 1.33 0.27 0.67 0.27 ใช้ได้ - 

5 0.44 0.36 0.80 0.09 0.40 0.09 ตดัทิ Cง - 

6 0.63 0.40 1.03 0.23 0.52 0.23 ใช้ได้ � 

7 0.92 0.78 1.70 0.14 0.85 0.14 ตดัทิ Cง - 
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ตาราง 40 (ตอ่)  
 

การทดลอง
ที� 

ข้อที� PH PL PH + PL PH - PL p r 
การ

พจิารณา 
ข้อที�
เลือก 

3 8 0.87 0.60 1.47 0.27 0.73 0.27 ใช้ได้ � 

 
หมายเหตุ 

ข้อสอบที:คดัเลือกไว้จํานวน 15 ข้อ มีคา่ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.78 คา่อํานาจ
จําแนกมีคา่ตั Cงแต ่0.20 ขึ Cนไป และวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.56 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐาน และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 1 การแยกรงค-
วตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ  

 

รายการประเมิน �� S.D. ข้อที�เลือก 

1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองมีความ
ชดัเจนและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.50 - 

2. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 
ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.30 0.53 � 

3. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

4.43 0.63 � 

4. นิสิตคดิว่าเนื Cอหาในการทดลองนี Cมีความเหมาะสม
กบัระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.30 0.60 - 

5. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความตอ่เนื:อง
และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.58 � 

6. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการทดลอง
นี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่นระดบัใด 

4.27 0.58 � 

7. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และหลกัการมากน้อยเพียงใด 

4.30 0.60 - 

8. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เข้าใจ
ง่ายมากน้อยเพียงใด 

4.13 0.63 � 

9. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.13 0.63 � 

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cมีระยะเวลาในการทดลอง
ที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.10 0.66 � 

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cมีความแปลกใหม ่
นา่สนใจอยูใ่นระดบัใด 

4.13 0.78 - 
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ตาราง 41 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน �� S.D. ข้อที�เลือก 

12. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน
หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื:อกระดาษอยูใ่นระดบัใด 

4.10 0.61 � 

13. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

4.07 0.69 � 

14. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

4.07 0.64 � 

15. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้ลง
มือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

4.03 0.67 � 

16. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cสามารถนําไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจําวนัได้มากน้อยเพียงใด 

3.93 0.69 - 

17. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

4.10 0.55 � 

18. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญัของ
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษมากน้อย
เพียงใด 

4.07 0.58 � 

19. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการทดลองแยกรงค-
วตัถจุากใบผกัคะน้าด้วยตนเองอยูใ่นระดบัใด 

4.13 0.63 � 

20. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการปฏิบตัิการ
ทดลองมากน้อยเพียงใด 

4.17 0.59 � 

ค่าเฉลี�ย 4.16 0.62  

 
หมายเหตุ 

แบบสอบถามที:คดัเลือกไว้จํานวน 15 ข้อ นําไปวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.88 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐาน และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 2 การแยกวตัถ-ุ
กนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิ 

 

รายการประเมิน �� S.D. ข้อที�เลือก 

1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองมีความ
ชดัเจนและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.20 0.55 - 

2. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 
ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.33 0.55 � 

3. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

4.30 0.65 � 

4. นิสิตคดิว่าเนื Cอหาในการทดลองนี Cมีความเหมาะสม
กบัระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.68 - 

5. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความตอ่เนื:อง
และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.20 0.55 � 

6. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการทดลอง
นี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่นระดบัใด 

4.23 0.68 � 

7. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และหลกัการมากน้อยเพียงใด 

4.33 0.55 - 

8. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เข้าใจ
ง่ายมากน้อยเพียงใด 

4.17 0.53 � 

9. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.57 � 

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cมีระยะเวลาในการทดลอง
ที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.10 0.55 � 

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cมีความแปลกใหม ่
นา่สนใจอยูใ่นระดบัใด 

3.97 0.61 - 
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ตาราง 42 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน �� S.D. ข้อที�เลือก 

12. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน
หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื:อบาง 2 มิต ิอยูใ่นระดบัใด 

4.03 0.61 � 

13. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

4.10 0.61 � 

14. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

4.10 0.61 � 

15. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้ลง
มือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

4.23 0.57 � 

16. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cสามารถนําไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจําวนัได้มากน้อยเพียงใด 

4.17 0.65 - 

17. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

4.10 0.40 � 

18. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญัของ
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิมาก
น้อยเพียงใด 

4.10 0.55 � 

19. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการทดลองแยกวตัถกุนั
เสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิ 
ด้วยตนเองอยูใ่นระดบัใด 

4.27 0.64 � 

20. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการปฏิบตัิการ
ทดลองมากน้อยเพียงใด 

4.33 0.55 � 

ค่าเฉลี�ย 4.19 0.58  

 

หมายเหตุ 
แบบสอบถามที:คดัเลือกไว้จํานวน 15 ข้อ นําไปวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.90 
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐาน และคา่ความเชื:อมั:น (α) ของ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 3 การสร้าง
อปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 

 

รายการประเมิน �� S.D. ข้อที�เลือก 

1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองมีความ
ชดัเจนและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.07 0.64 - 

2. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 
ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.13 0.68 � 

3. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

4.27 0.74 � 

4. นิสิตคดิว่าเนื Cอหาในการทดลองนี Cมีความเหมาะสม
กบัระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.13 0.68 - 

5. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความตอ่เนื:อง
และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.20 0.61 � 

6. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการทดลอง
นี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่นระดบัใด 

4.10 0.66 � 

7. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และหลกัการมากน้อยเพียงใด 

4.20 0.71 - 

8. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เข้าใจ
ง่ายมากน้อยเพียงใด 

4.13 0.73 � 

9. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.17 0.59 � 

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cมีระยะเวลาในการทดลอง
ที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.07 0.64 � 

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cมีความแปลกใหม ่
นา่สนใจอยูใ่นระดบัใด 

3.90 0.71 - 
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ตาราง 43 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน �� S.D. ข้อที�เลือก 

12. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน
หลกัการแยกสารด้วยด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็ก-
โทรโฟรีซิส อยูใ่นระดบัใด 

4.17 0.53 � 

13. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

4.00 0.74 � 

14. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

4.13 0.97 � 

15. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้ลง
มือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

4.07 0.87 � 

16. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cสามารถนําไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจําวนัได้มากน้อยเพียงใด 

4.00 0.83 - 

17. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

4.03 0.81 � 

18. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญัของ
เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสมากน้อยเพียงใด 

4.07 0.69 � 

19. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการทดลองแยกสาร
ด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส ด้วยตนเอง
อยูใ่นระดบัใด 

4.20 0.76 � 

20. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการปฏิบตัิการ
ทดลองมากน้อยเพียงใด 

4.10 0.76 � 

ค่าเฉลี�ย 4.11 0.72  

 
หมายเหตุ 

แบบสอบถามที:คดัเลือกไว้จํานวน 15 ข้อ นําไปวิเคราะห์หาคา่ความเชื:อมั:นได้เทา่กบั 0.92 
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ภาคผนวก จ 
ผลคะแนนสอบของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 

1. คะแนนผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 

2. คะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
3. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั 0นบูรณาการของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
4. คะแนนจากแบบบันทกึผลการทดลองปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
5. คะแนนเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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ตาราง 44 คะแนนผลสมัฤทธิ/ทางการเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

 

นิสิตคนที� 
คะแนนก่อนเรียน 

 (30 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

 (30 คะแนน) 
D D2 

1 9 26 17 289 

2 10 26 16 256 

3 11 25 14 196 

4 15 26 11 121 

5 11 27 16 256 

6 12 28 16 256 

7 14 29 15 225 

8 14 28 14 196 

9 13 24 11 121 

10 5 23 18 324 

11 6 25 19 361 

12 5 26 21 441 

13 6 26 20 400 

14 12 24 12 144 

15 9 24 15 225 

16 7 24 17 289 

17 10 25 15 225 

18 6 24 18 324 

19 12 24 12 144 
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ตาราง 44 (ตอ่) 
 

นิสิตคนที� 
คะแนนก่อนเรียน 

 (30 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

 (30 คะแนน) 
D D2 

20 12 26 14 196 

21 10 22 12 144 

22 7 17 10 100 

รวม 216 549 333 5233 

�� 9.82 24.95 15.14 237.86 

S.D. 3.10 2.46 3.03 93.17 
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ตาราง 45 ค่าคะแนนเฉลี:ย ค่าความเบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ย จากแบบทดสอบระหว่างเรียนบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 

 

นิสิตจาํนวน 
22 คน 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 1 
(8 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 2 
(9 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 3 
(9 คะแนน) 

คะแนนรวม 
3 การทดลอง 
(26 คะแนน) 

�� 5.27 5.95 7.68 18.91 

S.D. 1.77 1.65 1.49 3.79 

 
จากตาราง 45 พบว่าคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราห์ของ

นิสิตในการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ มีคา่
คะแนนเฉลี:ยและคา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ยเท่ากบั 5.27 และ 1.77 ตามลําดบั การทดลองที: 2 
การแยกวตัถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ มีค่าคะแนนเฉลี:ยและค่าความ
เบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ยเท่ากับ 5.95 และ 1.65 ตามลําดบั และการทดลองที: 3 การสร้างอุปกรณ์ 
อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม มีคา่คะแนนเฉลี:ยและค่าความเบี:ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี:ยเท่ากบั 7.68 และ 1.49 ตามลําดบั สําหรับคะแนนโดยภาพรวมจากแบบทดสอบระหว่างเรียนบท
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราห์มีคา่คะแนนเฉลี:ยและคา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ยเท่ากบั 18.91 และ 3.79 
ตามลําดบั แสดงว่า นิสิตที:เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีความรู้ความสามารถทางการเรียนในบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส (ดรูายละเอียดในตาราง 46) 
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ตาราง 46 คะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุ่มตวัอย่างหลงั
เรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

 

นิสิตคนที� 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 1 
(8 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 2 
(9 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 3 
(9 คะแนน) 

คะแนนรวม 
3 การทดลอง 
(26 คะแนน) 

1 6.50 5.00 8.00 19.50 

2 3.00 5.00 9.00 17.00 

3 6.50 6.00 7.00 19.50 

4 6.50 7.00 9.00 22.50 

5 7.50 6.00 8.00 21.50 

6 7.50 7.00 9.00 23.50 

7 6.00 6.00 6.00 18.00 

8 8.00 8.00 9.00 25.00 

9 5.00 9.00 7.00 21.00 

10 4.50 8.00 4.00 16.50 

11 2.00 5.00 7.00 14.00 

12 6.00 5.00 9.00 20.00 

13 3.00 3.00 5.00 11.00 

14 4.50 4.00 7.00 15.50 

15 4.00 3.00 6.00 13.00 

16 4.00 7.00 9.00 20.00 

17 6.00 8.00 9.00 23.00 

18 5.50 7.00 9.00 21.50 
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ตาราง 46 (ตอ่) 
 

นิสิตคนที� 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 1 
(8 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 2 
(9 คะแนน) 

คะแนน 
ระหว่างเรียน 

การทดลองที� 3 
(9 คะแนน) 

คะแนนรวม 
3 การทดลอง 
(26 คะแนน) 

19 8.00 7.00 9.00 24.00 

20 2.50 5.00 7.00 14.50 

21 4.00 6.00 7.00 17.00 

22 5.50 4.00 9.00 18.50 

รวม 116.00 131.00 169.00 416.00 

�� 5.27 5.95 7.68 18.91 

S.D. 1.77 1.65 1.49 3.79 
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ตาราง 47 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Cนบูรณาการของนิสิตกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียน
และหลงัเรียนด้วยบทปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟ-
รีซิส 

 

นิสิตคนที� 
คะแนนก่อนเรียน 

 (32 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

 (32 คะแนน) 
D D2 

1 7.00 26.00 19.00 361.00 

2 10.50 29.00 18.50 342.25 

3 14.00 25.00 11.00 121.00 

4 19.50 27.00 7.50 56.25 

5 7.50 24.00 16.50 272.25 

6 14.00 29.00 15.00 225.00 

7 10.50 30.00 19.50 380.25 

8 14.50 29.00 14.50 210.25 

9 11.00 29.00 18.00 324.00 

10 14.50 22.00 7.50 56.25 

11 9.50 26.00 16.50 272.25 

12 7.00 28.00 21.00 441.00 

13 5.00 24.00 19.00 361.00 

14 15.50 26.00 10.50 110.25 

15 5.50 24.00 18.50 342.25 

16 13.00 26.00 13.00 169.00 

17 11.00 27.00 16.00 256.00 

18 12.50 23.00 10.50 110.25 

19 9.00 20.00 11.00 121.00 
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ตาราง 47 (ตอ่) 
 

นิสิตคนที� 
คะแนนก่อนเรียน 

 (32 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

 (32 คะแนน) 
D D2 

20 6.00 16.00 10.00 100.00 

21 10.00 24.00 14.00 196.00 

22 6.50 24.00 17.50 306.25 

รวม 233.50 558.00 324.50 5133.80 

�� 10.61 25.36 14.75 233.35 

S.D. 3.79 3.32 4.07 115.53 
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ตาราง 48 คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ย จากการตรวจแบบบนัทึกผลการทดลอง
ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 

 

นิสิตจาํนวน 
22 คน 

คะแนน 
การทดลองที� 1 
(10 คะแนน) 

คะแนน 
การทดลองที� 2 
(10 คะแนน) 

คะแนน 
การทดลองที� 3 
(10 คะแนน) 

คะแนนรวม 
3 การทดลอง 
(30 คะแนน) 

�� 9.68 9.77 9.68 29.14 

S.D. 0.42 0.43 0.52 1.14 

 
จากตาราง 48 พบวา่คะแนนจากการตรวจแบบบนัทึกผลการทดลองปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์

ของนิสิตในการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ 
มีคา่คะแนนเฉลี:ยและคา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ยเท่ากบั 9.68 และ 0.42 ตามลําดบั การทดลอง
ที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ มีคา่คะแนนเฉลี:ยและคา่ความ
เบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ยเท่ากับ 9.77 และ 0.43 ตามลําดบั และการทดลองที: 3 การสร้างอุปกรณ์ 
อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม มีคา่คะแนนเฉลี:ยและค่าความเบี:ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี:ยเท่ากบั 9.68 และ 0.52 ตามลําดบั สําหรับคะแนนโดยภาพรวมจากการตรวจแบบบนัทึกผลการ
ทดลองปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์มีคา่คะแนนเฉลี:ยและค่าความเบี:ยงเบนมาตรฐานเฉลี:ยเท่ากบั 29.14 
และ 1.14 ตามลําดบั แสดงวา่ นิสิตที:เรียนด้วยบทปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ เรื:อง เทคนิคโครมาโทกราฟี
และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Cนบรูณาการ ในทกัษะการกําหนด
และควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป (ดรูายละเอียด
ในตาราง 49) 
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ตาราง 49 คะแนนจากแบบบนัทกึผลการทดลองปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 
 

นิสิตคนที� 
คะแนน 

การทดลองที� 1 
(10 คะแนน) 

คะแนน 
การทดลองที� 2 
(10 คะแนน) 

คะแนน 
การทดลองที� 3 
(10 คะแนน) 

คะแนนรวม 
3 การทดลอง 
(30 คะแนน) 

1 10.00 10.00 10.00 30.00 

2 10.00 10.00 10.00 30.00 

3 10.00 10.00 10.00 30.00 

4 9.50 9.00 10.00 28.50 

5 8.50 9.00 9.50 27.00 

6 9.50 10.00 10.00 29.50 

7 10.00 10.00 10.00 30.00 

8 9.50 10.00 10.00 29.50 

9 10.00 10.00 10.00 30.00 

10 9.50 9.00 8.50 27.00 

11 9.50 10.00 9.00 28.50 

12 10.00 10.00 10.00 30.00 

13 9.00 10.00 9.00 28.00 

14 10.00 10.00 10.00 30.00 

15 10.00 10.00 10.00 30.00 

16 10.00 10.00 10.00 30.00 

17 10.00 10.00 10.00 30.00 

18 9.00 9.00 9.50 27.50 

19 10.00 10.00 9.00 29.00 

20 10.00 10.00 10.00 30.00 
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ตาราง 49 (ตอ่) 
 

นิสิตคนที� 
คะแนน 

การทดลองที� 1 
(10 คะแนน) 

คะแนน 
การทดลองที� 2 
(10 คะแนน) 

คะแนน 
การทดลองที� 3 
(10 คะแนน) 

คะแนนรวม 
3 การทดลอง 
(30 คะแนน) 

21 9.50 10.00 10.00 29.50 

22 9.50 9.00 8.50 27.00 

รวม 213.00 215.00 213.00 641.00 

�� 9.68 9.77 9.68 29.14 

S.D. 0.42 0.43 0.52 1.14 
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ตาราง 50 คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ
กระดาษ ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 

 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 
ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.63 มาก 

2. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

4.27 0.63 มาก 

3. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความตอ่เนื:อง
และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.05 0.72 มาก 

4. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการทดลอง
นี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่นระดบัใด 

4.05 0.72 มาก 

5. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เข้าใจ
ง่ายมากน้อยเพียงใด 

4.05 0.65 มาก 

6. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.18 0.80 มาก 

7. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีระยะเวลาในการทดลอง
ที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.00 0.69 มาก 

8. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน
หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื:อกระดาษอยูใ่นระดบัใด 

4.23 0.61 มาก 

9. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

3.95 0.72 มาก 

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

3.86 0.77 มาก 

 
 



193 

 

ตาราง 50 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้ลง
มือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

3.82 0.73 มาก 

12. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

4.09 0.75 มาก 

13. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญัของ
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษมากน้อย
เพียงใด 

4.09 0.53 มาก 

14. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการทดลองแยกรงค-
วตัถจุากใบผกัคะน้าด้วยตนเองอยูใ่นระดบัใด 

4.18 0.66 มาก 

15. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการปฏิบตัิการ
ทดลองมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.75 มาก 

ค่าเฉลี�ย 4.09 0.69 มาก 
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ตาราง 51 คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิ

ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 
 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 
ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.61 มาก 

2. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

4.32 0.65 มาก 

3. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความตอ่เนื:อง
และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.75 มาก 

4. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการทดลอง
นี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่นระดบัใด 

4.18 0.66 มาก 

5. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เข้าใจ
ง่ายมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.70 มาก 

6. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.63 มาก 

7. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีระยะเวลาในการทดลอง
ที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.09 0.68 มาก 

8. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน
หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
เยื:อบาง 2 มิต ิอยูใ่นระดบัใด 

4.41 0.59 มาก 

9. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

4.23 0.61 มาก 

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

3.91 0.68 มาก 
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ตาราง 51 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้ลง
มือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

4.09 0.81 มาก 

12. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

4.32 0.72 มาก 

13. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญัของ
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิมาก
น้อยเพียงใด 

4.32 0.72 มาก 

14. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการแยกวตัถกุนัเสีย
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ 
ด้วยตนเองอยูใ่นระดบัใด 

4.32 0.65 มาก 

15. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการปฏิบตัิการ
ทดลองมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.77 มาก 

ค่าเฉลี�ย 4.23 0.68 มาก 
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ตาราง 52 คา่คะแนนเฉลี:ย คา่ความเบี:ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจตอ่บทปฏิบตัิการเคมี
วิเคราะห์ ฯ ในการทดลองที: 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 

ของนิสิตกลุม่ตวัอยา่ง 
 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 
ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.76 มาก 

2. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

4.18 0.66 มาก 

3. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความตอ่เนื:อง
และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.70 มาก 

4. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการทดลอง
นี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่นระดบัใด 

4.09 0.87 มาก 

5. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:เข้าใจ
ง่ายมากน้อยเพียงใด 

4.18 0.66 มาก 

6. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

4.05 0.65 มาก 

7. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีระยะเวลาในการทดลอง
ที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.27 0.77 มาก 

8. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน
หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็ก-
โทรโฟรีซิสอยูใ่นระดบัใด 

4.18 0.80 มาก 

9. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

4.18 0.73 มาก 

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตทํางาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

4.00 0.82 มาก 
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ตาราง 52 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้ลง
มือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

4.18 0.66 มาก 

12. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

4.14 0.83 มาก 

13. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญั 
ของเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสมาก 
น้อยเพียงใด 

4.09 0.68 มาก 

14. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการแยกสารด้วย
เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสด้วยตนเอง 
อยูใ่นระดบัใด 

4.23 0.69 มาก 

15. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการปฏิบตัิการ
ทดลองมากน้อยเพียงใด 

4.27 0.77 มาก 

ค่าเฉลี�ย 4.15 0.74 มาก 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1. บทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
2. แบบทดสอบระหว่างเรียนบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโท-

กราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั 0นบูรณาการ 
5. แบบสอบถามวัดความพงึพอใจต่อบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟี

และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
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การทดลองที� 1 
การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื:อศกึษาหลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ 
2. เพื:อศกึษาการประยกุต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษสําหรับการแยกรงควตัถุ

ในใบผกัคะน้า 
3. เพื:อศกึษาและเปรียบเทียบสีของรงควตัถทีุ:แยกได้ในสภาวะกรด-เบส 
 

หลักการ 
โครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ (Paper Chromatography : PC) คือ เทคนิคโครมาโทกราฟี

แบบแผ่นเรียบ (Planar Chromatography) ที:ใช้สําหรับแยกสารผสมออกจากกัน โดยอาศยัหลกัการ
กระจายตวั (Distribution) ที:แตกต่างกันของสารในวฏัภาคคงที: (Stationary Phase) และวฏัภาค
เคลื:อนที: (Mobile Phase) 

สารแตล่ะชนิดจะมีความสามารถในการกระจายตวัแตกตา่งกนัขึ Cนอยู่กบัอนัตรกิริยาของสาร
กับวัฏภาคทั Cงสอง โดยมีกลไกการแยกแบบแบ่งส่วน (Partition) และการกระจายตวัจะเกิดขึ Cนบน
แผ่นกระดาษที:มีเส้นใยของเซลลโูลสบริสทุธิ/ (Cellulose Fiber) เป็นส่วนประกอบ ทําหน้าที:เป็นตวัคํ Cา
จนุ (Support) โดยปกติในกระดาษจะมีนํ Cาอยู่ประมาณ 6-12% ซึ:งทําหน้าที:เป็นวฏัภาคคงที: สําหรับ 
วฏัภาคเคลื:อนที:จะใช้ตวัทําละลายที:สามารถเคลื:อนที:ผ่านวฏัภาคคงที:ด้วยแรงแคพิลลารี (Capillary 
action) และทําหน้าที:ชะสารตัวอย่างให้เคลื:อนที:ผ่านวัฏภาคคงที:ด้วยแรงขับของวัฏภาคเคลื:อนที: 
เรียกวา่ Driving force 

เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษสามารถแบ่งระบบการแยกสารตามคุณสมบตัิของ 
วฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:ได้ 2 ระบบ ดงันี C 

1. ระบบ Normal Phase คือ ระบบที:วฏัภาคคงที:เป็นสารที:มีขั Cวสงูกว่าวฏัภาคเคลื:อนที: เช่น 
ระบบที:ใช้นํ Cาเป็นวฏัภาคคงที: ซึ:งเกาะอยู่บนเส้นใยของเซลลโูลสอนัเป็นส่วนประกอบหลกัของกระดาษ 
ดงันั Cน วฏัภาคเคลื:อนที:จึงเป็นสารที:มีขั Cวตํ:ากว่านํ Cา เช่น ปิโตรเลียมอีเทอร์กบัอะซิโตน อตัราส่วน 9 : 1 
โดยปริมาตร เป็นต้น เนื:องจากวฏัภาคคงที:เป็นนํ Cา ซึ:งมีคณุสมบตัิของความมีขั Cวสงู ทําให้สามารถเกิด
อนัตรกิริยากบัสารที:มีขั Cวได้ดีกว่าสารที:ไม่มีขั Cว ดงันั Cน สารที:มีขั Cวจึงเคลื:อนที:ได้ช้า หรืออาจไม่เคลื:อนที:
เลย ในกรณีที:เพิ:มความมีขั Cวของวฏัภาคเคลื:อนที:จากปิโตรเลียมอีเทอร์กบัอะซิโตน อตัราส่วน 9 : 1 เป็น
ร้อยละ 1 : 1 โดยปริมาตร จะทําให้ความสามารถในการชะสารตวัอยา่งของวฏัภาคเคลื:อนที:สงูขึ Cน 
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2. ระบบ Reversed Phase คือ ระบบที:วฏัภาคคงที:เป็นสารที:มีขั Cวตํ:ากว่าวฏัภาคเคลื:อนที: 
ดงันั Cน วฏัภาคเคลื:อนที:จึงเป็นสารที:มีขั Cวสงู เช่น นํ Cากบัเมทานอล อตัราส่วน 7 : 3 โดยปริมาตร เป็นต้น 
การเตรียมวฏัภาคคงที:ในระบบนี C สามารถทําได้ด้วยการนํากระดาษมาไล่นํ Cาออกไปก่อน แล้วจึงนํามา
เคลือบ หรือชุบด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ที:มีขั Cวตํ:า เช่น ยางลาเท็กซ์ นํ Cามัน นํ Cามันซิลิโคน เป็นต้น 
เนื:องจากวฏัภาคคงที:มีขั Cวตํ:า จงึทําให้เกิดอนัตรกิริยากบัสารที:ไมมี่ขั Cวได้ดีกวา่สารที:มีขั Cว ดงันั Cน สารที:ไม่
มีขั Cวจงึเคลื:อนที:ได้ช้า ในกรณีที:ลดความมีขั Cวของวฏัภาคเคลื:อนที: จะทําให้ความสามารถในการชะสาร
ตวัอยา่งของวฏัภาคเคลื:อนที:สงูขึ Cน 

การคาํนวณค่า Retardation factor 
Retardation factor (Rf) คือ ค่าที:แสดงถึงความสามารถในการเคลื:อนที:ของสาร ซึ:ง

สามารถคํานวณได้ จากสตูรดงัแสดง 
 

Retardation factor (R�)   =  
ระยะทางที:สารเคลื:อนที: 

ระยะทางที:วฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนที: 
 

 
การวดัระยะทางที:สารตวัอยา่งเคลื:อนที: (a) ให้วดัที:ตําแหนง่กึ:งกลางของหยดสารตวัอย่าง 

จากตําแหน่งเริ:มต้นถึงตําแหน่งที:เคลื:อนที:มาถึง สําหรับระยะทางที:วฏัภาคเคลื:อนที: (b) จะเริ:มวดัจาก
ตําแหน่งเริ:มต้นเมื:อวฏัภาคเคลื:อนที:เริ:มพาสารตวัอย่างให้เคลื:อนที:จนถึงตําแหน่งที:วฏัภาคเคลื:อนที:
หยดุเคลื:อนที: ซึ:งเรียกวา่ Solvent front ดงัแสดงในรูปที: 1 

 

 
 

รูปที� 1 การวัดระยะทางการเคลื�อนที�ของสารตัวอย่างและวัฏภาคเคลื�อนที� 
 
Rf เป็นคา่เฉพาะตวัของสารแตล่ะชนิด ที:อณุหภูมิหนึ:งๆ และตวัทําละลายชนิดหนึ:งๆ ซึ:ง

หาได้จากการทดลองเท่านั Cน การคํานวณคา่ Rf จะทําให้สามารถระบชุนิดของสารตวัอย่างได้ โดยการ
เทียบกบัสารมาตรฐาน อยา่งไรก็ตามสารบางชนิดอาจมีคา่ Rf ใกล้เคียงกนัมาก จึงไม่สามารถใช้คา่ Rf 



201 

 

ที:ได้จากการทดลองเพียงครั Cงเดียวในการระบุชนิดของสารตวัอย่าง ควรทําการทดลองหลายครั Cงโดย
เปลี:ยนวฏัภาคเคลื:อนที:และเทียบกบัสารมาตรฐาน ถ้าได้คา่ Rf ของสารตวัอย่างและสารมาตรฐาน
เทา่กนัในทกุสภาวะการทดลองจงึยืนยนัได้วา่เป็นสารชนิดเดียวกนั 

ในการทดลองนี Cจะเป็นการแยกรงควตัถุจากใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ
กระดาษ รงควตัถุชนิดใดที:มีขั Cวมากจะเกิดอนัตรกิริยากับวฏัภาคคงที:ได้มาก จึงเคลื:อนที:ตามวฏัภาค
เคลื:อนที:ได้น้อย โครงสร้างของ Carotene Xanthophyll และ Chlorophyll แสดงดงัรูปที: 2 3 และ 4 
ตามลําดบั  

 

 
 

รูปที� 2 โครงสร้างของแคโรทีน 
 
 

 
 

รูปที� 3 โครงสร้างของแซนโทฟิลล์ 
 

 

 
 

รูปที� 4 โครงสร้างของคลอโรฟิลล์ 
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เมื:อแยกรงควตัถจุากใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษแล้ว ทําการสงัเกตสีและ
คํานวณค่า Rf ของรงควตัถแุตล่ะชนิดที:แยกได้เทียบกบัข้อมูลอ้างอิงในตารางที: 1 และเปรียบเทียบสี
ของรงควตัถแุตล่ะชนิดเมื:ออยูใ่นสภาวะกรด-เบส  

 
ตารางที: 1 สีของรงควตัถแุตล่ะชนิดที:สามารถพบได้ในใบผกัคะน้าและข้อมลูคา่ Rf ที:แยกบนกระดาษ

โครมาโทกราฟี 
 

ขนิดของรงควัตถุ สีของรงควัตถุ Rf* 

Carotene สีส้มแกมเหลือง (Yellow-orange) 0.97 

Xanthophyll สีเหลือง (Yellow) 0.51 

Chlorophyll a สีเขียวแกมนํ Cาเงิน (Bright green-blue green) 0.24 

Chlorophyll b สีเขียวแกมเหลือง (Yellow green to olive green) 0.10 

 
* คา่ Rf ในสภาวะการแยกที:ประกอบด้วยวฏัภาคคงที:คือ นํ Cา และวฏัภาคเคลื:อนที:คือ ปิโตรเลียมอีเทอร์
กบัอะซิโตน อตัราสว่น 9 : 1 โดยปริมาตร 

 
เมื:อรงควัตถุอยู่ในสภาวะกรด หรือเบส จะทําให้โครงสร้างทางเคมีของรงควัตถุเกิดการ

เปลี:ยนแปลงได้ เชน่ คลอโรฟิลล์ (ดงัแสดงในรูปที: 4) เมื:ออยูใ่นสภาวะกรดจะเกิดการแทนที:แมกนีเซียม
อะตอมในคลอโรฟิลล์ด้วยไฮโดรเจนทําให้เกิดโมเลกลุสีนํ Cาตาลของฟีโอไฟทิน (Pheophytin) ดงัแสดง
ในรูปที: 5 จงึทําให้คลอโรฟิลล์เปลี:ยนเป็นสีเขียวแกมเหลืองเข้ม สําหรับในสภาวะเบส ไฟทอลเรซิดิวจะ
ถกูไฮโดรไลส์ได้โมเลกลุคลอโรฟิลไลด์ (Chlorophyllide) ดงัแสดงในรูปที: 6 ซึ:งมีสีเขียวเช่นเดียวกับ
คลอโรฟิลล์ การเปลี:ยนแปลงสีของคลอโรฟิลล์สามารถพบได้ในชีวิตประจําวนั เช่น การต้มผกัใบเขียว 
นํ Cาต้มผกัจะมีสีเขียวเพียงเล็กน้อยเพราะคลอโรฟิลล์ไม่ละลายนํ Cา ขณะที:ผกัใบเขียวอยู่ในนํ Cาเดือดจะมี
เขียวสดอยูร่ะยะหนึ:งและจะเปลี:ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง เนื:องจากอากาศที:แทรกอยู่ระหว่างเซลล์จะถกู
ดันออกมาจึงเห็นสีของคลอโรฟิลล์ชัดขึ Cน ต่อมาเซลล์ของผักจะแตกทําให้สารที:อยู่ภายในแวคิว-
โอล์ (vacuole)  รวมทั Cงกรดอินทรีย์จะแพร่ไปทั:วเซลล์และละลายในนํ Cาต้มผัก กรดเหล่านี Cจะเปลี:ยน
คลอโรฟิลล์ไปเป็นฟีโอไฟทิน สีเขียวของคลอโรฟิลล์จึงถกูเปลี:ยนเป็นสีนํ Cาตาลของฟีโอไฟทิน และเมื:อ
รวมกบัรงควตัถุสีเหลืองและสีแดงภายในเซลล์จะทําให้เห็นผกัเป็นสีเขียวอมเหลือง การเปิดฝาหม้อ
ระหว่างที:ต้มผกัจะทําให้กรดระเหยออกไปทําให้ผกัคงสีเขียวไว้ได้ดีกว่า ถ้าต้มผกัในสารละลายด่าง 
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เชน่ เตมิผงฟ ู(Baking soda) หรือ โซดา (Sodium bicarbonate) ลงในนํ Cาต้มผกัจะช่วยให้ผกัคงสีเขียว
ไว้ได้ เพราะคลอโรฟิลล์จะเปลี:ยนไปเป็นคลอโรฟิลไลด์  แตก่ารต้มผกัที: pH สงู จะทําให้วิตามินบาง
ชนิดถกูทําลายได้  

 

 
 

รูปที� 5 แสดงโครงสร้างของฟีโอไฟทนิ 
 
 

 
 

รูปที� 6 โครงสร้างของคลอโรฟิลไลด์ 
 
 
 
 
 

OH 
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เครื�องมือและอุปกรณ์ 
1. เครื:องชั:ง  
2. กรวยกรอง 
3. กระบอกตวง ขนาด 10 มิลลิลิตร 
4. บีกเกอร์ ขนาด 50 มิลลิลิตร 
5. หลอดทดลอง ขนาด 16 × 150 มิลลิเมตร 
6. หลอดหยด  
7. กระดาษกรอง เบอร์ 1 
8. กระดาษโครมาโทกราฟี 
9. ขาตั Cงและโอริง 
10. ครกบด 
11. จกุยางหอ่อลมูิเนียมฟอยล์ 

 
สารเคมีและสารตัวอย่าง 

1. กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น 0.1 โมลาร์  
2. โซเดียมซลัเฟตแอนไฮดรัส (anh. Na2SO4) 
3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 โมลาร์  
4.ปิโตรเลียมอีเทอร์  
5. อะซิโตน (C3H6O) 
6. ใบคะน้า 

 
วิธีการทดลอง 

การทดลองแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี C 

ตอนที� 1 การสกัดรงควัตถุจากใบผักคะน้า 
1.1 ชั:งใบผกัคะน้าหนกัประมาณ 2.5 กรัม บนัทึกนํ Cาหนกัที:แน่นอน ฉีกเป็นชิ Cนเล็กๆ 

ใสค่รกบด บดจนละเอียด จากนั Cนเตมิอะซิโตนปริมาตร 15 มิลลิลิตร แล้วบดตอ่จนได้สารละลายสีเขียว
เข้ม 

1.2 เตมิโซเดียมซลัเฟตแอนไฮดรัสประมาณ 2 กรัม  
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1.3 กรองสารละลายสีเขียวเข้มที:ได้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 โดยเก็บสารละลายที:
ผ่านการกรองในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร จากนั Cนจึงนําไประเหยอะซิโตน โดยวางทิ Cงไว้ในตู้ดดูควนั
ประมาณ 15 นาทีหรือจนเห็นสารสกดัมีสีเข้มขึ Cน เรียกสารสกดัในขั Cนนี Cวา่ crude extract 

ตอนที� 2 การแยกรงควัตถุใน crude extract โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อ
กระดาษ 

2.1 เตรียมกระดาษโครมาโทกราฟี จํานวน 3 แผ่น โดยตดักระดาษโครมาโทกราฟี
ขนาด 10.5 × 1.2 ซม. ขีดเส้นแนวด้านซ้ายห่างจากกระดาษระยะ 1.0 ซม. และเส้นแนวด้านขวาห่าง
จากกระดาษระยะ 2.5 ซม. แล้วตดัมมุเป็นปลายแหลมรูปตวัวี (V) ดงัรูปที: 5 

 

 
 

รูปที� 5 ลักษณะของกระดาษโครมาโทกราฟีและระยะการขีดเส้นแนว 
 
2.2 เตรียมวฏัภาคเคลื:อนที: โดยผสมปิโตรเลียมอีเทอร์กับอะซิโตน (อตัราส่วน 9:1 

โดยปริมาตร) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ ผสมให้เข้ากนัจากนั Cนเทวฏัภาคเคลื:อนที:ที:เตรียมไว้ 
ใส่ในหลอดทดลอง จํานวน 3 หลอด หลอดละ 2 มิลลิลิตร ปิดด้วยจกุยางห่ออลมูิเนียมฟอยล์ แล้วตั Cง
ทิ Cงไว้อยา่งน้อย 20 นาที เพื:อให้ภายในหลอดทดลองอิ:มตวัด้วยไอของวฏัภาคเคลื:อนที: 

2.3 หยด crude extract ที:ได้จากตอนที: 1 ลงบนกระดาษโครมาโทกราฟีในข้อ 2.1 
ทั Cง 3 แผ่น โดยใช้หลอดหยดหยดลงบนตําแหน่งเส้นแนวด้านรูปตวัวีที:กําหนดไว้ ทําการหยดซํ Cาอีกครั Cง 
เพื:อให้จดุมีสีเขียวเข้ม โดยการหยดซํ Cาแตล่ะครั Cงควรรอให้สีแห้งก่อน 

2.4 นํากระดาษโครมาโทกราฟีทั Cง 3 แผ่น ใส่ลงในหลอดทดลองที:เตรียมไว้ในข้อ 2.2
โดยวางลงในแนวตรง เพื:อให้แนวการเคลื:อนที:ของวฏัภาคเคลื:อนที:อยู่ในระดบัเดียวกนั จากนั Cนปิดด้วย
จกุยางห่ออลมูิเนียมฟอยล์รอจนกระทั:งวฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนที:มาถึงตําแหน่งเส้นแนวด้านบน จึงนํา
กระดาษโครมาโทกราฟีออก ทิ Cงไว้ให้แห้งที:อณุหภูมิห้อง แล้วทําการระบหุมายเลข 1 2 และ 3 ลงบน
กระดาษแตล่ะแผน่ 
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2.5 บันทึกผลการทดลอง โดยสังเกตแถบสีของรงควัตถุที:แยกได้ พร้อมทั Cงวัด
ระยะทางที:รงควตัถเุคลื:อนที: และระยะทางที:วฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนที: เพื:อคํานวณหาคา่ Rf 

ตอนที� 3 การเปรียบเทียบสีของรงควัตถุที�แยกได้ในสภาวะกรด-เบส 
3.1 นํากระดาษโครมาโทกราฟีหมายเลข 1 และ 2 มาวางบนแผ่นกระจก แล้วหยด

สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 โมลาร์ 
ตามลําดบั จนทั:วแผน่ ในขณะที:กระดาษโครมาโทกราฟีหมายเลข 3 ไม่มีการหยดสารใดๆ เพื:อใช้เป็นสี
ของรงควตัถอุ้างอิง วางทิ Cงไว้ให้แห้ง สงัเกตการเปลี:ยนแปลงสีที:เกิดขึ Cน บนัทกึผล 

3.2 เปรียบเทียบสีของรงควตัถแุตล่ะชนิดในสภาวะปกต ิสภาวะกรดและเบส 
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ชื:อ.........................................................................รหสันิสิต.....................................กลุม่ที:............ 

 
แบบบันทกึผลการทดลอง 

การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 
 

1. การสกัดรงควัตถุจากใบผักคะน้า 

นํ Cาหนกัของใบผกัคะน้า …………………………………………… กรัม 

นํ Cาหนกัของโซเดียมซลัเฟตแอนไฮดรัส…………………………….. กรัม 
 

2. การแยกรงควัตถุใน crude extract โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 
 

2.1 ภาพแสดงตําแหนง่การเคลื:อนที:ของรงควตัถแุตล่ะชนิดที:สามารถแยกได้ในใบผกัคะน้า 
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2.2 ระยะทางการเคลื:อนที:ของรงควตัถแุละวฏัภาคเคลื:อนที:  
 

สีของรงควัตถุ 
ที�แยกได้ 

ระยะทางในการเคลื�อนที� (ซม.) 
Rf  

ชนิดของรงควัตถุ
ที�แยกได้* วัฏภาคเคลื�อนที� 

ระยะทางที� 
รงควัตถุเคลื�อนที� 

     

     

     

     
 

*ใช้ข้อมลูที:ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกบัข้อมลูอ้างอิงในตารางที: 1  
 
 

3. การเปรียบเทียบสีของรงควัตถุที�แยกได้ในสภาวะกรด-เบส 
 

นิดของรงควัตถุ 
สีของรงควัตถุ 

สภาวะปกต ิ สภาวะกรด สภาวะเบส 
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สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 
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การทดลองที� 2 
การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื:อศกึษาเทคนิคการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิ
2. เพื:อศกึษากระบวนการแยกสารตวัอยา่งด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ และ

เปรียบเทียบคา่ Rf 
3. เพื:อศกึษาความแตกตา่งระหว่างการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบางกับ

เทคนิคการแยกสารแบบอื:นๆ  
 
หลักการ 

โครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง (Thin - layer Chromatography : TLC) คือ เทคนิคโครมาโท-
กราฟีแบบแผ่นเรียบเทคนิคหนึ:งที:ใช้สําหรับแยกสารผสมออกจากกนั โดยอาศยัหลกัการกระจายตวัที:
แตกต่างกันของสารในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: กลไกการแยกที:เกิดขึ Cนนี Cเป็นกลไกแบบดดูซบั 
(Adsorption) โดยประสิทธิภาพของการแยกขึ Cนอยู่กบัชนิด ขนาดอนภุาค และความหนาของตวัดดูซบั 
(Adsorbent) ที:ใช้เป็นวฏัภาคคงที: องค์ประกอบของวฏัภาคเคลื:อนที: 

วฏัภาคคงที: คือ สารที:ทําหน้าที:ดดูซบัสารที:ต้องการแยกไว้ ซึ:งจะเคลือบเป็นแผ่นบางบนตวั
คํ Cาจุน (Solid Support) เช่น แผ่นกระจก แผ่นพลาสติก แผ่นอลูมิเนียม เป็นต้น สารที:นิยมนํามาใช้
เป็นวัฏภาคคงที:มีทั Cงที:เป็นสารอินทรีย์ เช่น เซลลูโลส แป้ง เป็นต้น และสารอนินทรีย์ เช่น ซิลิกาเจล 
อะลมูินา เป็นต้น สําหรับวฏัภาคเคลื:อนที:จะทําหน้าที:ชะสารตวัอยา่งให้เคลื:อนที:ผา่นวฏัภาคคงที: 

เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบางสามารถแบง่ระบบการแยกสารตามคณุสมบตัิของวฏัภาค
คงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:ได้ 2 ระบบ ดงันี C 

1. ระบบ Normal Phase คือ ระบบที:วฏัภาคคงที:เป็นสารที:มีขั Cวสงูกว่าวฏัภาคเคลื:อนที: ดงันั Cน 
วัฏภาคเคลื:อนที:จึงต้องเป็นสารที:มีขั Cวตํ:า เช่น การใช้วัฏภาคคงที:เป็นซิลิกาเจล หรืออะลูมินา โดย
เคลือบไว้บนตวัคํ Cาจนุ และใช้วฏัภาคเคลื:อนที:เป็นเฮกเซน เป็นต้น เนื:องจากตวัดดูซบัมีขั Cวจะสามารถ
ดดูซบัสารที:มีขั Cวได้ดีกวา่สารที:ไมมี่ขั Cว ดงันั Cน สารที:มีขั Cวจึงเคลื:อนที:ได้ช้า การเพิ:มความมีขั Cวของวฏัภาค
เคลื:อนที:จะทําให้ความแรงในการชะสารของวฏัภาคเคลื:อนที:สงูขึ Cน 

2. ระบบ Reversed Phase คือ ระบบที:วฏัภาคคงที:เป็นสารที:มีขั Cวตํ:ากว่าวฏัภาคเคลื:อนที: 
ดงันั Cน วฏัภาคเคลื:อนที:จึงต้องเป็นสารที:มีขั Cวสงู โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สารละลายผสมระหว่างนํ Cากบัตวั
ทําละลายอินทรีย์ เช่น การใช้วัฏภาคคงที:เป็น C8 หรือ C18 เคลือบไว้บนตวัคํ Cาจุน และวัฏภาค
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เคลื:อนที:เป็นสารละลายผสมระหว่างนํ Cา : อะซิโตไนไตรล์ อัตราส่วน 7 : 3 โดยปริมาตร เป็นต้น 
เนื:องจากตวัดูดซับไม่มีขั Cวจะสามารถดูดซับสารที:ไม่มีขั Cวได้ดีกว่าสารที:มีขั Cว ดงันั Cน สารที:ไม่มีขั Cวจึง
เคลื:อนที:ได้ช้า ความสามารถในการชะสารจะเพิ:มขึ Cนเมื:อเพิ:มความเข้มข้นของตวัทําละลายอินทรีย์ 
หรือลดความมีขั Cวของวฏัภาคเคลื:อนที:นั:นเอง  

วิธีการเคลือบวฏัภาคคงที:บนตวัคํ Cาจนุสามารถทําได้ 3 วิธี คือ 
1. การเคลือบแบบจุม่ (Dipping) เหมาะสําหรับการเคลือบแผน่คํ Cาจนุขนาดเล็ก  
2. การเคลือบแบบแผ่นเพลทเคลื:อนที: (Moving plate) เหมาะสําหรับแผ่นคํ Cาจนุขนาดกลาง 

โดยการเทสารละลายหนืดของวฏัภาคคงที:ที:เตรียมได้ใส่ลงในช่องภาชนะที:อยู่บนเครื:องเคลือบ แล้ว
คอ่ย ๆ เลื:อนแผน่คํ Cาจนุด้านใต้ผา่นสารละลายหนืด  

3. การเคลือบแบบเครื:องเคลือบ (Moving spreader) เหมาะสําหรับแผ่นคํ Cาจนุขนาดใหญ่ 
โดยนําแผ่นกระจกมาวางเรียงในรางยึด จากนั Cนเทสารละลายหนืดของวฏัภาคคงที:ลงในช่องภาชนะที:
อยูบ่นเครื:องเคลือบ (Spreader) แล้วคอ่ย ๆ เลื:อนเครื:องเคลือบผา่นแผน่คํ Cาจนุ 

การตรวจวัดเพื:อหาตําแหน่งต่างๆ ของสารที:แยกได้ สามารถทําได้หลายวิธีขึ Cนอยู่กับ
คณุสมบตัขิองสารที:ต้องการวิเคราะห์ ดงันี C 

1. วิธีตรวจสอบหาตําแหนง่ด้วยตาเปลา่ ใช้สําหรับสารที:ต้องการวิเคราะห์มีสี 
2. วิธีดดูกลืนแสงอลัตราไวโอเลต ใช้สําหรับสารที:ต้องการวิเคราะห์เป็นสารไม่มีสีทําให้ไม่

สามารถสงัเกตการเคลื:อนที:หรือตําแหน่งของสารด้วยสายตาได้โดยตรง แต่สารสามารถดดูกลืนแสง
อลัตราไวโอเลต ก็อาจตรวจสอบตําแหนง่ของสารได้โดยการนําไปสอ่งคลื:นแสงอลัตราไวโอเลต  

3. วิธีการพ่นสารเคมี หรือการใช้ปฎิกิริยาทางเคมีสําหรับสารตวัอย่างที:สามารถทําปฏิกิริยา
กบัสารเคมีที:เหมาะสมเกิดเป็นอนพุนัธ์ หรือสารประกอบชนิดใหม่ที:เกิดสีได้ เช่น การฉีดพ่นนินไฮดริน 
(Ninhydrin) บนแผ่นโครมาโทแกรมสําหรับตรวจวิเคราะห์กรดอะมิโน หรือการฉีดพ่นสารละลายซิล-
เวอร์ไนเตรตสําหรับตรวจวิเคราะห์นํ Cาตาล เป็นต้น 

 
โครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิติ (Two dimensional Thin - Layer Chromatography ; 

2D - TLC) 
โครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ เป็นเทคนิคการแยกที:ใช้สําหรับวิเคราะห์สารตวัอย่างที:มี

คา่ Rf ใกล้เคียงกนัมาก ไม่สามารถแยกได้อย่างสมบรูณ์โดยใช้การแยกแบบ 1 มิติ การใช้เทคนิคแบบ 
2 มิติ จะทําให้การแยกและการพิสจูน์ทําได้ดีขึ Cน มีความถกูต้องมากขึ Cนและยงัคงใช้หลกัการเดียวกับ
โครมาโทกราฟีแบบเยื:อบางประเภท 1 มิตนิั:นเอง 
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ขั Cนตอนการแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบางประเภท 2 มิต ิทําได้ดงันี C 
(1) ทําการหยดสารมาตรฐานและสารตวัอยา่งลงบนแผน่ TLC แสดงดงัรูป 1a แล้วนํามาแยก

ภายใต้หลกัการเดียวกบัเทคนิค TLC 1 มิต ิจะได้ผลการทดลองดงัแสดงในรูป 1b 
(2) เมื:อแยกครั Cงแรกเสร็จแล้วนําแผน่ TLC ออกมาวางไว้ให้วฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 1 แห้ง 
(3) หมุนแผ่น TLC มุม 90o ตามเข็มนาฬิกา แสดงดงัรูป 1c แล้วทําการแยกด้วยวฏัภาค

เคลื:อนที:ชนิดที: 2 โดยยงัคงใช้หลกัการเดียวกบัแบบ 1 มิต ิจะได้ผลการทดลองดงัแสดงในรูป 1d 
 

 
 
รูปที� 1 การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ

(a) ตาํแหน่งเริ�มต้นของสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง สาํหรับการแยกในมิติที� 1  
(b) ตาํแหน่งการเคลื�อนที�ของสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง  

ในการแยกด้วยวัฏภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 1  
(c) ตาํแหน่งเริ�มต้นของสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง สาํหรับการแยกในมิติที� 2  
(b) ตาํแหน่งการเคลื�อนที�ของสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง  

ในการแยกด้วยวัฏภาคเคลื�อนที�ชนิดที� 2 

(b) (a) 

(d) (c) 
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เมื:อแยกสารมาตรฐานและสารตวัอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ จะ
ได้ผลการทดลองดงัแสดงในรูป 1d พบว่าสารตวัอย่างประกอบด้วยสาร A, B และ C การระบวุ่าเป็น
สารชนิดใดต้องนําค่า Rf ในแต่ละมิติของสารตวัอย่างกับสารมาตรฐานมาเทียบกัน ซึ:งการวดัระยะ
ทางการเคลื:อนที:ของสารในเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ แสดงดงัรูปที: 2 โดยมีวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 2 ตาํแหน่งการเคลื�อนที�ของสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง A, B และ C 
ที�แยกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ

 
1. การวดัระยะทางการเคลื:อนที:ของสารสําหรับการแยกในมิตทีิ: 1 

1.1 วดัระยะทางที:สารมาตรฐานเคลื:อนที: (S1*, S2*, S3*) โดยให้วดัที:ตําแหน่งกึ:งกลาง
ของหยดสารมาตรฐาน จากตําแหนง่เริ:มต้นถึงตําแหนง่ที:เคลื:อนที:มาถึง  

1.2 วดัระยะทางที:สารตวัอย่างเคลื:อนที: (a*, b*, c*) โดยให้วดัที:ตําแหน่งกึ:งกลางของ
หยดสารตวัอยา่ง จากตําแหนง่เริ:มต้นถึงตําแหนง่ที:เคลื:อนที:มาถึง  

1.3 วดัระยะทางที:วฏัภาคชนิดที: 1 เคลื:อนที: (MP1) โดยให้วดัจากตําแหนง่เริ:มต้นเมื:อวฏั-
ภาคเคลื:อนที:เริ:มพาสารตวัอยา่งให้เคลื:อนที:จนถึงตําแหน่งที:วฏัภาคเคลื:อนที:หยดุเคลื:อนที:  

1.4 คํานวณหาคา่ Rf ของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง  
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2. การวดัระยะทางการเคลื:อนที:ของสารสําหรับการแยกในมิตทีิ: 2 
2.1 วดัระยะทางที:สารมาตรฐานเคลื:อนที: (S1**, S2**, S3**) โดยให้วดัที:ตําแหน่ง

กึ:งกลางของหยดสารมาตรฐาน จากตําแหนง่เริ:มต้นถึงตําแหนง่ที:เคลื:อนที:มาถึง  
2.2 วดัระยะทางที:สารตวัอย่างเคลื:อนที: (a**, b**, c**) โดยให้วดัที:ตําแหน่งกึ:งกลางของ

หยดสารตวัอยา่ง จากตําแหนง่เริ:มต้นถึงตําแหนง่ที:เคลื:อนที:มาถึง  
2.3 วดัระยะทางที:วฏัภาคชนิดที: 2 เคลื:อนที: (MP2) โดยให้วดัจากตําแหนง่เริ:มต้นเมื:อวฏั-

ภาคเคลื:อนที:เริ:มพาสารตวัอยา่งให้เคลื:อนที:จนถึงตําแหน่งที:วฏัภาคเคลื:อนที:หยดุเคลื:อนที:  
2.4 คํานวณหาคา่ Rf ของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง 

ในการทดลองนี Cจะใช้การแยกระบบ Normal Phase ซึ:งมีซิลิกาเจลเป็นวฏัภาคคงที:เคลือบบน
แผน่กระจก และวฏัภาคเคลื:อนที: 2 ชนิด คือ คลอโรฟอร์มกบัเฮกเซนและคลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน เพื:อ
ทําการแยกสารตัวอย่างแบบ 2 มิติ สารอินทรีย์ที: นํามาใช้ในการทดลองนี Cเป็นวัตถุกันเสีย 
(Preservative) ที:นิยมใช้ในอาหารและเครื:องสําอาง ได้แก่ กรดซาลิไซลิก, กรดเบนโซอิก, กรดพาราไฮ-
ดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน สารชนิดใดที:มีขั Cวมากจะถูกดูดซับไว้ที:วัฏภาคคงที:ได้มาก จึง
เคลื:อนที:ตามวฏัภาคเคลื:อนที:ได้น้อย สารประเภทตา่งๆ สามารถนํามาจดัเรียงลําดบัการเคลื:อนที:และ
สภาพขั Cวได้ดงันี C 

 
มีขั Cวตํ:า  เคลื:อนที:เร็ว (Rf มาก) 

 สารอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน  
 สารอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน  
 อีเทอร์  
 สารประกอบไนโตร  
 สารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน เอสเทอร์  
 สารประกอบแอลกฮอล์  
 สารประกอบเอไมด์  
 สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก  

มีขั Cวสงู  เคลื:อนที:ช้า (Rf น้อย) 
 

เนื:องจากสารอินทรีย์ที:ใช้ในการทดลองนี C เป็นสารไม่มีสีจึงไม่สามารถสงัเกตการเคลื:อนที:หรือตําแหน่ง
ของสารด้วยสายตาได้โดยตรง  ดงันั Cนการตรวจสอบตําแหนง่ของสารจึงทําได้โดยนําไปส่องในกล่องที:มี
แสงอลัตราไวโอเลต  เพื:อนําข้อมลูที:ได้มาหาคา่ Rf 
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เครื�องมือและอุปกรณ์ 
1. กลอ่งที:มีแหลง่กําเนิดแสงอลัตราไวโอเลต 
2. เครื:องชั:ง 4 ตําแหนง่ 
3. ตู้อบ 
4. กระจกนาฬิกา 
5. กระบอกตวงขนาด 5, 50 และ 250 มิลลิลิตร 
6. แทง่แก้ว 
7. บีกเกอร์ขนาด 250 และ 1000 มิลลิลิตร 
8. แผน่กระจกขนาด 9.0 × 9.0 ซม 
9. สําลี  
10. หลอดแคพิลลารี 

 
สารเคมีและสารตัวอย่าง 

1. กรดซาลิไซลิก (C7H6O3) 
2. กรดเบนโซอิก (C6H5COOH) 
3. กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก (HO(C6H4)CO2H) 
4. เบนโซฟีโนน (C13H10O) 
5. คลอโรฟอร์ม (CHCl3) 
6. ซิลิกาเจล (SiO2) 
7. สารละลายเฟอริคคลอไรด์เข้มข้น 5% โดยนํ Cาหนกัตอ่ปริมาตร (5% FeCl3) 
8. สารละลายโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์เข้มข้น 1% โดยนํ Cาหนกัตอ่ปริมาตร 

(1% K3[Fe(CN)6]) 
9. นํ Cากลั:น 
10. อะซิโตน (C3H6O) 
11. เฮกเซน (C6H14) 
12. สารตวัอยา่งคือ สารละลายผสมของสารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก, กรดเบนโซอิก, กรด

พาราไฮดรอกซีเบนโซอิก และเบนโซฟีโนน 
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วิธีการทดลอง 
การทดลองแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี C 

ตอนที� 1 การเตรียมแผ่นโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบางและวัฏภาคเคลื�อนที� 
1.1 ทําความสะอาดแผ่นกระจกขนาด 9.0×9.0 ซม. ด้วยนํ Cาสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

ด้วยสําลีชบุอะซิโตน 
1.2 ผสมซิลิกาเจลกบันํ Cากลั:น (อตัราส่วน 1 : 2.5 โดยนํ Cาหนกัตอ่ปริมาตร) โดยชั:ง      

ซิลิกาเจลหนกั 50 กรัม ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมนํ Cากลั:นปริมาตร 125 มิลลิลิตร ผสมให้เข้า
กนัจนสารละลายมีลกัษณะเป็นของเหลวข้นคล้ายแป้งเปียก 

1.3 นําแผน่กระจกมาจุม่ลงในบีกเกอร์ที:บรรจซุิลิกาเจลในข้อ 1.2 จากนั Cนนํากระจกที:
เคลือบด้วยซิลิกาเจล ซึ:งเรียกว่า แผ่น TLC ไปอบที:อณุหภูมิ 105oC นาน 20 นาที นําออกมาวางทิ Cงไว้
ให้เย็นที:อณุหภมูิห้อง 

1.4 เตรียมวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 1 โดยผสมคลอโรฟอร์มกบัเฮกเซน (อตัราส่วน 3 : 
1 โดยปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใสล่งในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั แล้วปิดฝา
ทิ Cงไว้อยา่งน้อย 30 นาที 

1.5 เตรียมวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 2 โดยผสมคลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน (อตัราส่วน 9 : 
1 โดยปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใสล่งในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากนั แล้วปิดฝา
ทิ Cงไว้อยา่งน้อย 30 นาที 

ตอนที� 2 การแยกสารตัวอย่าง 
2.1 ในการแยกด้วยวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 1 ใช้หลอดแคพิลลารีหยดสารมาตรฐาน 4 

ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซาลิไซลิก เบนโซฟีโนน และกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก โดยให้
ตําแหนง่ของสารมาตรฐานห่างจากขอบด้านล่าง 1.0 ซม.และตําแหน่งของสารมาตรฐานชนิดแรกห่าง
จากขอบด้านซ้าย 0.5 ซม. ส่วนตําแหน่งของสารมาตรฐานที:เหลือห่างกนั 0.5 ซม. สําหรับตําแหน่งที:
หยดสารตวัอย่างให้ห่างจากขอบด้านล่าง 1.0 ซม. และห่างจากขอบด้านขวา 1.0 ซม.ดงัรูปที: 1 (a) 
โดยกําหนดให้ระยะทางการเคลื:อนที:ของวฏัภาคเคลื:อนที:เทา่กบั 5.5 ซม. 
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รูปที� 2 ตาํแหน่งที�หยดสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง 
(a) ตาํแหน่งที�หยดสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง สําหรับวัฏภาค

เคลื�อนที�ชนิดที� 1 
(b) ตาํแหน่งที�หยดสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง สําหรับวัฏภาค

เคลื�อนที�ชนิดที� 2 
 
หมายเหตุ: เนื:องจากสารไม่มีสี ดงันั Cนหลงัการหยดสารลงบนแผ่น TLC ควรนําไป

ส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลต เพื:อตรวจสอบปริมาณสาร หรือความเข้มข้นที:หยดลงไปว่าเหมาะสม
หรือไม ่และในการหยดซํ Cาควรรอให้สารแห้งก่อน เพื:อป้องกนัไม่ให้ตําแหน่งที:หยดสารมีการขยายกว้าง
เกินไป 

2.2 นําแผ่น TLC ไปวางในบีกเกอร์ที:อิ:มตวัด้วยวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 1 โดยวางลง
ตรงๆ ปิดฝา แล้วรอจนวฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนมาจนถึงตําแหน่งที:ต้องการ (5.5 ซม.) จากนั Cนจึงนําแผ่น 
TLC ออกจากบีกเกอร์ ขีดเส้นหรือทําตําแหน่งที:วฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนที:ไปถึงและทิ Cงไว้ให้แห้ง นําไป
ส่องในกล่องที:มีแหล่งกําเนิดแสงอลัตราไวโอเลต สงัเกตตําแหน่งการเคลื:อนที:ของสารมาตรฐานและ
สารตวัอยา่ง บนัทกึผล 

2.3 ในการแยกด้วยวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 2 หมุนแผ่น TLC 90oตามเข็มนาฬิกา 
หยดสารมาตรฐานทั Cง 4 ชนิด โดยตําแหน่งของสารมาตรฐานห่างจากขอบด้านล่าง 1.0 ซม.และ
ตําแหน่งของสารมาตรฐานชนิดแรกห่างจากขอบด้านขวา 0.5 ซม.ส่วนตําแหน่งของสารมาตรฐานที:
เหลือห่างกนั 0.5 ซม. ดงัรูปที: 1 (b) โดยกําหนดให้ระยะทางการเคลื:อนที:ของวฏัภาคเคลื:อนที:เท่ากบั 
5.5 ซม. 

(b) (a) 
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2.4 ทําการแยกด้วยวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 2 โดยนําแผ่น TLC มาวางลงในบีกเกอร์ที:
อิ:มตวัด้วยวฏัภาคเคลื:อนที:ชนิดที: 2 ปิดฝา รอจนวฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนที:มาจนถึงตําแหน่งที:ต้องการ 
(5.5ซม.) จากนั Cนจึงนําแผ่น TLC ออกจากบีกเกอร์ ขีดเส้นหรือทําตําแหน่งที:วฏัภาคเคลื:อนที:เคลื:อนที:
ไปถึงและทิ Cงไว้ให้แห้ง 

2.5 นําแผ่น TLC ที:แห้งแล้วไปส่องในกล่องที:มีแหล่งกําเนิดแสงอลัตราไวโอเลต 
จากนั Cนให้วงตําแหนง่ของสารที:ปรากฏบนแผน่ TLC ทั Cงหมด พร้อมทั Cงวดัระยะทางการเคลื:อนที:ของสาร
และวฏัภาคเคลื:อนที: เพื:อคํานวณหาคา่ Rf 

2.6 นําแผน่ TLC ไปพน่บาง ๆ ด้วยสารละลายเฟอริคคลอไรด์เข้มข้น 5% โดยนํ Cาหนกั
ตอ่ปริมาตร บนัทกึสีของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง 

2.7 นําแผ่น TLC ไปพ่นซํ Cาด้วยสารละลายโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์เข้มข้น 1% 
โดยนํ Cาหนกัตอ่ปริมาตร บนัทกึสีของสารมาตรฐานและสารตวัอยา่ง 
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ชื:อ.........................................................................รหสันิสิต.....................................กลุม่ที:............ 

 
แบบบันทกึผลการทดลอง 

การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ 
 

1. ภาพแสดงตาํแหน่งการเคลื�อนที�ของสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง 
การแยกสารในมิตทีิ: 1  
วฏัภาคเคลื:อนที:คือ.......................................................................                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแยกสารในมิตทีิ: 2  
วฏัภาคเคลื:อนที:คือ.......................................................................                            
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2. ระยะทางการเคลื�อนที�ของสารมาตรฐาน สารตัวอย่าง และวัฏภาคเคลื�อนที� และค่า Rf จาก
การแยกแบบ 2 มิต ิ
 

ชนิดของสารละลาย 

การแยกในมิติที� 1 การแยกในมิติที� 2 

ระยะทางที� 
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

ระยะทางที�
สารเคลื�อนที� 

(ซม.) 
Rf 

วฏัภาคเคลื:อนที:     

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก     

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก     

สารมาตรฐานเบนโซฟีโนน     

สารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก     

 
สารตวัอยา่งที:ได้จากการแยก...............ชนิด 
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3. ตารางแสดงสีของสารมาตรฐานและสารตัวอย่างเมื�อพ่นด้วยสารเคมี 
 

ชนิดของสารละลาย 
สีที�ปรากฏเมื�อพ่นด้วยสาร 

5% FeCl3 
5% FeCl3 +  

1% K3Fe(CN)6 

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก   

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิก   

สารมาตรฐานเบนโซฟีโนน   

สารมาตรฐานกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก   

 
สารตวัอยา่งที:ได้จากการแยก...............ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 
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การทดลองที� 3 
การสร้างอุปกรณ์อเิล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื:อศกึษาหลกัการการแยกสารด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส 
2. เพื:อศกึษาการสร้างและกระบวนการแยกสารพื Cนฐานด้วยอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็ก 
3. สามารถประยกุต์ความรู้เกี:ยวกบัเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

 
หลักการ 

แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Capillary Electrophoresis : CE) เป็นเทคนิคการแยกที:อาศยั
ความแตกตา่งในการเคลื:อนที:ของสารแตล่ะชนิดภายใต้สนามไฟฟ้า กล่าวคือสารที:มีขนาดและจํานวน
ประจุแตกต่างกันจะเคลื:อนที:ได้เร็วหรือช้าไม่เท่ากันขึ Cนอยู่กับความสามารถเฉพาะตวัของสารในการ
เคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าและความเข้มของสนามไฟฟ้า สารที:มีประจสุงูจะเคลื:อนที:ได้เร็วกว่าสารที:มี
ประจตํุ:าและสารที:มีขนาดเล็กจะเคลื:อนที:ได้เร็วกว่าสารที:มีขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าการแยกโดยวิธีนี Cไม่
ต้องมีวฏัภาคคงที: ไอออนของสารตวัอย่างจะเคลื:อนที:ได้โดยอาศยัแรงดงึดดูทางไฟฟ้า ทําให้ไม่ต้องใช้
หลกัการแยกสารผสมด้วยกระบวนการแบง่ส่วน (Partition) ของสารระหว่างวฏัภาคคงที:และวฏัภาค-
เคลื:อนที:เหมือนในเทคนิคโครมาโทกราฟี 

ในการแยกสารด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เมื:อให้ความต่างศักย์ที:ขั Cวไฟฟ้าซึ:งจุ่มอยู่ใน
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ไอออนจะเคลื:อนที:ด้วยแรงไฟฟ้า (Electric force : FE) ซึ:งมีคา่เท่ากบัผลคณู
ของจํานวนประจบุนพื Cนผิวของไอออน (q) กบัความเข้มของสนามไฟฟ้า (E) ดงัสมการ 3.1 

 

F�    =   qE                      …………………………3.1 
 

ซึ:งการแยกภายในสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะมีแรงต้านการเคลื:อนที:ของไอออนเกิดขึ Cน 
เนื:องจากมีแรงเสียดทาน (Frictional force : FF) เกิดขึ Cนระหว่างไอออนที:กําลงัเคลื:อนที:กบัสารละลาย 
อิเล็กโทรไลต์ ดงัสมการ 3.2 

 

 F�    =   vf                       …………………………3.2 
 

เมื:อ v คือ อตัราการเคลื:อนที: หรือความเร็วของไอออน และ f คือ สมัประสิทธิ/การเสียดทาน (Frictional 
coefficient) ซึ:งขึ Cนอยูก่บัรัศมีของไอออน (r) เมื:อพิจารณากรณีอนภุาคเป็นทรงกลม และความหนืดของ
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สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (η) เมื:อความแรงของสนามไฟฟ้าคงที: แรงไฟฟ้าและแรงเสียดทานจะมีค่า

เทา่กนั ดงัสมการ 3.3  
 

qE   =   v(6πηr)             …………………………3.3 
 

ดงันั Cนสารต่างชนิดกันจะเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าด้วยความเร็วที:แตกต่างกัน ซึ:งขึ Cนกับ
ความสามารถเฉพาะตวัในการเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้า (Electrophoretic mobility : μ ) ดงัสมการ 
3.4 

 

   v   =   μ E                    …………………………3.4 
 

ดงันั Cน 

 qE   =   μ E(6πηr)        …………………………3.5 
 
 

                                                              μ  =  
q

6πηr
                  … … . … … … … … … . … 3.6   

 
จากสมการ 3.6 เห็นได้ว่า ความสามารถเฉพาะตวัในการเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าขึ Cนอยู่

กบัจํานวนประจ ุรัศมีของสาร และความหนืดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ดงันั Cนสารที:มีขนาดเล็กและ
มีจํานวนประจุสูงเมื:ออยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ชนิดเดียวกันจะสามารถเคลื:อนที:ภายใต้
สนามไฟฟ้าได้ดีกวา่สารที:มีขนาดใหญ่และมีจํานวนประจนุ้อย  

นอกจากจํานวนประจแุละขนาดของสารแล้ว ยงัมีปัจจยัอื:น ๆ ที:สง่ผลตอ่การเคลื:อนที:ของสาร
ภายใต้สนามไฟฟ้า เช่น ขั Cวไฟฟ้า บฟัเฟอร์หรือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า อณุหภูมิ 
ขนาดของช่องทางการเคลื:อนที: และการฉีดสารตวัอย่าง เป็นต้น แต่ในการทดลองนี Cจะกล่าวถึงบาง
ปัจจยัที:มีผลตอ่การแยก ได้แก่ 

- บัฟเฟอร์ หรือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Buffer or electrolyte solution) 
ค่า pH ของสารละลายบฟัเฟอร์จะมีผลต่อการแตกตวัของสารบางชนิด เช่น กรดอ่อน 

หรือเบสอ่อน โดยสารเหล่านี Cจะแตกตวัให้ประจุได้ไม่เท่ากันที:ค่า pH ต่างกัน ขนาดและผลรวมของ
ประจจุงึมีคา่แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ความสามารถในการเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าของสาร นอกจากนี C
การเปลี:ยนความแรงของบฟัเฟอร์โดยการเปลี:ยนความเข้มข้น หรือชนิดของบฟัเฟอร์ ก็จะส่งผลตอ่การ
ไหลแบบอิเล็กโทรออสโมติกและความสามารถในการเคลื:อนที:ของสารภายใต้สนามไฟฟ้าเช่นกนั โดย
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บฟัเฟอร์ที:ดีควรมีความจบุฟัเฟอร์สงู คา่ pH ไมเ่ปลี:ยนแปลงเมื:ออณุหภูมิเปลี:ยนแปลง มีความสามารถ
ในการเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าใกล้เคียงกบัสาร และไมร่บกวนการแยกสาร 

- ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltage) 
ถ้าความตา่งศกัย์ไฟฟ้าเพิ:มขึ Cนจะมีผลทําให้สารเคลื:อนที:ไปยงัขั Cวไฟฟ้าได้เร็วขึ Cน รวมทั Cง

ทําให้การแพร่ของสารลดลง ใช้เวลาในการวิเคราะห์สั Cนลง อย่างไรก็ตามการใช้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าสงู
จะทําให้เกิดความร้อนจลู (Joule heating) เพิ:มขึ Cน ดงันั Cนในการวิเคราะห์แตล่ะครั Cงควรปรับความตา่ง
ศกัย์ไฟฟ้าให้เหมาะสม 

ในการทดลองนี Cเป็นการศกึษาหลกัการแยกสารพื Cนฐานด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ในระบบการแยกขนาดเล็กที:สร้างจากพอลิไดเมทิลไซลอกเซน (Polydimethylsiloxane : PDMS) 
ประกอบด้วยช่องทางการเคลื:อนที:ของสารละลาย (A) และช่องสําหรับใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์และ
ขั Cวไฟฟ้า (B) ซึ:งภายในจะบรรจสุารละลายบฟัเฟอร์ไว้ และมีขั Cวไฟฟ้าชนิดแกรไฟต์จุ่มอยู่ในช่อง B ทั Cง
สองชอ่ง แสดงดงัรูปที: 1 

 

 
 

รูป 1 ลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็ก 
โดย A คือ ช่องทางการเคลื�อนที�ของสารละลาย  
      B คือ ช่องสาํหรับใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์และขั 0วไฟฟ้า 

 
เมื:อหยดสารตวัอย่างลงไปในช่องสําหรับใส่สารตวัอย่างและให้ศกัย์ไฟฟ้าเข้าไปในอุปกรณ์ 

อิเล็กโทรโฟรีซิส สารที:มีคณุสมบตัแิตกตา่งกนัจะแยกออกจากกนัและเคลื:อนที:ไปยงัขั Cวไฟฟ้าตามความ
ยาวของชอ่ง A โดยในการทดลองจะศกึษาการเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าของสารละลายปองโซ 4อาร์ 
(Ponceau 4 R) และสารละลายเมทิลีนบล ู(Methylene Blue) ซึ:งมีโครงสร้างแสดงดงัรูปที: 2 พร้อมทั Cง
ทําการวิเคราะห์แยกสารตวัอยา่งผสม 

 



 

 

 
รูป 2 โครงสร้าง

และ (b) 
 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 

1. เครื:องชั:ง 4 ตําแหนง่
2. เครื:องหมนุเหวี:ยง 
3. ตู้อบ 
4. แหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรง 
5. กระบอกฉีดยา ขนาด 
6. ดนินํ Cามนั 
7. ถ้วยพลาสตกิ 
8. แทง่แก้ว 
9. แผน่กระจกขนาด 
10. ไส้ดนิสอขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 
11. หลอดพลาสตกิขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 
12. หลอดพลาสตกิขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 
13. อลมูิเนียมฟอยล์ขนาด 

 
 

(a) 

 
(b) 

โครงสร้างของ (a) สารละลายปองโซ 4 อาร์ (M.W. 604.48 
(b) สารละลายเมทลีินบลู (M.W. 319.85 g/mol) 

ตําแหนง่ 
เหวี:ยง  

ไฟฟ้ากระแสตรง (Voltage power supply)  
กระบอกฉีดยา ขนาด 10 ไมโครลิตร 

แผน่กระจกขนาด 1.5  $ 13.5 ซม. 
ไส้ดนิสอขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.0 มม. (แกรไฟต์) 
หลอดพลาสตกิขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 3.0 มม.  
หลอดพลาสตกิขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 8.0 มม.  
อลมูิเนียมฟอยล์ขนาด 5.5  $ 17.0 ซม. 
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M.W. 604.48 g/mol)  
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สารเคมีและสารตัวอย่าง 
1. สารละลายปองโซ 4 อาร์ เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ 
2. สารละลายเมทิลีนบล ูเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ 
3. สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ ที: pH 7.0 
4. ยางซิลิโคน (Silicone elastomer base และ silicone elastomer curing agent ) 
5. สารตวัอยา่งคือ สารละลายผสมระหวา่งสารละลายปองโซ 4 อาร์ กบัสารละลายเมทิลีนบล ู
 

วิธีการทดลอง 
การทดลองแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี C 

ตอนที� 1 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กที�ทําจากพอลิไดเมทิลไซ-
ลอกเซน (PDMS) 

1.1 เตรียมแม่พิมพ์ (Mold) สําหรับขึ Cนรูป ลกัษณะแสดงดงัรูปที: 3 ประกอบด้วย
ชอ่งทางการเคลื:อนที:ของสารละลาย (A) ทําจากหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3.0 มม. ยาว 
12.0 ซม. และช่องสําหรับใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์และขั Cวไฟฟ้าที:ปลายทั Cงสองด้าน (B) ทําจาก
หลอดพลาสตกิขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 8.0 มม. ยาว 0.4 ซม. หลอดพลาสติกทกุชิ Cนบรรจดุินนํ Cามนัให้
เตม็ เพื:อใช้เป็นแมพ่ิมพ์สําหรับการนําไปใช้สร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กตอ่ไป 

 

 
 

รูป 3 ลักษณะด้านข้างของแม่พมิพ์ โดย A คือ ช่องทางการเคลื�อนที�ของสารละลาย  
และ B คือ ช่องสาํหรับใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์และขั 0วไฟฟ้า 
 
1.2 เตรียมเบ้าหล่อ โดยนําแผ่นกระจกขนาด 1.5  $ 13.5 ซม. มาหุ้มด้วยอลมูิเนียม

ฟอยล์ขนาด 5.5  $ 17.0 ซม. ให้มีลกัษณะเป็นกล่องสี:เหลี:ยมที:มีความสงูประมาณ 1.5 ซม. จากนั Cน
นําแมพ่ิมพ์ที:สร้างไว้มาวางลงตรงกลางของแผน่กระจก 

1.3 ผสม silicone elastomer base และ silicone elastomer curing agent 
(อตัราส่วน 25 : 1 โดยนํ Cาหนกั) โดยชั:ง base หนกั 25 กรัม ผสมกบั curing agent หนกั 1 กรัม ในถ้วย
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พลาสติก ผสมให้เข้ากัน เทสารผสมทั Cงหมดลงในหลอดทดลองแล้วนําไปเข้าเครื:องหมุนเหวี:ยงที:
ความเร็วรอบ 3,200 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 3 นาที เพื:อกําจดัฟองอากาศที:อยูใ่นซิลิโคน 

1.4 นําซิลิโคนที:ได้ เทลงบนแม่พิมพ์ที:เตรียมไว้ในข้อ 1.2 แล้วนําเข้าตู้อบที:อณุหภูมิ 
70๐C เป็นเวลา 1 ชั:วโมง จากนั Cนแกะ PDMS ออกจากแมพ่ิมพ์  

1.5 นํา PDMS มาเจาะรูที:กึ:งกลางของช่องทางการเคลื:อนที:ของสารละลาย เพื:อใช้
สําหรับใสส่ารตวัอยา่ง ลกัษณะแสดงดงัรูปที: 4 

 

 
 

รูป 4 ลักษณะด้านข้างของอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กที�ทาํจาก PDMS 
 

ตอนที� 2 การศึกษาการเคลื�อนที�ของสารด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
2.1 หยดสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) ลงไปในช่อง 

A และ B ให้เตม็ และตอ่ไส้ดนิสอเข้ากบัแหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรง โดยกําหนดให้ใช้ความตา่งศกัย์ 50 
โวลต์ จากนั Cนจุม่ไส้ดนิสอลงไปในชอ่งสําหรับใสส่ารละลายบฟัเฟอร์และขั Cวไฟฟ้าทั Cง 2 ชอ่ง 

2.2 หยดสารละลายปองโซ 4 อาร์ เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1 ไมโครลิตร ลง
ไปในช่องสําหรับใส่สารตวัอย่างพร้อมทั Cงเปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและทําการจบัเวลา เป็นเวลา 
15 นาที โดยขั Cนตอนนี Cต้องทําอยา่งรวดเร็ว 

2.3 สงัเกตการเคลื:อนที:ของสารและบนัทึกระยะทางที:สารเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแคโทด 
(ขั Cวลบ ; สายไฟสีดํา)และขั Cวแอโนด (ขั Cวบวก ; สายไฟสีแดง) ที:ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที 
ตามลําดบั  

2.4 ทําการทดลองอีก 1 ครั Cง  
2.5 ทําการทดลองเช่นเดียวกบัข้อ 2.1 – 2.4 โดยเปลี:ยนเป็นสารละลายเมทิลีนบล ู

เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ แทนสารละลายปองโซ 4 อาร์  
หมายเหตุ : ก่อนเริ:มทําการทดลองทกุครั Cงให้ล้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็ก

ด้วยนํ Cากลั:น 1-2 ครั Cง โดยหยดนํ Cากลั:นลงไปในช่อง A และ B ให้เต็ม แล้วดดูทิ Cง จากนั Cนล้างด้วย
สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) 1-2 ครั Cง 
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ตอนที� 3 การแยกสารตัวอย่างด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 
3.1 หยดสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) ลงไปในช่อง 

A และ B ให้เตม็ และตอ่ไส้ดนิสอเข้ากบัแหลง่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรง โดยกําหนดให้ใช้ความตา่งศกัย์ 50 
โวลต์ จากนั Cนจุม่ไส้ดนิสอลงไปในชอ่งสําหรับใสส่ารละลายบฟัเฟอร์และขั Cวไฟฟ้าทั Cง 2 ชอ่ง 

3.2 หยดสารตวัอยา่งปริมาตร 1 ไมโครลิตร ลงไปในช่องสําหรับใส่สารตวัอย่างพร้อม
ทั Cงเปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและทําการจบัเวลา เป็นเวลา 15 นาที โดยขั Cนตอนนี Cต้องทําอย่าง
รวดเร็ว 

3.3 สงัเกตการแยกของสารตวัอยา่งที:ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที ตามลําดบั  
3.4 ทําการทดลองอีก 1 ครั Cง โดยเปลี:ยนความตา่งศกัย์ที:ใช้เป็น 10 โวลต์ 
หมายเหตุ : ก่อนเริ:มทําการทดลองทกุครั Cงให้ล้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็ก

ด้วยนํ Cากลั:น 1-2 ครั Cง โดยหยดนํ Cากลั:นลงไปในช่อง A และ B ให้เต็ม แล้วดดูทิ Cง จากนั Cนล้างด้วย
สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์เข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ (pH 7.0) 1-2 ครั Cง 
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ชื:อ.........................................................................รหสันิสิต.....................................กลุม่ที:............ 

 
แบบบันทกึผลการทดลองที� 3 

การสร้างอุปกรณ์อเิล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 
 
1. ตารางแสดงตําแหน่งและระยะทางการเคลื�อนที�เข้าหาขั 0วไฟฟ้าของสารละลายปองโซ 4 
อาร์ ที�ความต่างศักย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ 

 

ครั0งที� 
เวลา 
(นาที) 

ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสาร 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที� 
เข้าหาขั 0วไฟฟ้า (ซม.) 

ขั 0วแคโทด ขั 0วแอโนด 

1 
5   

 

10   
 

15   
 

2 
5   

 

10   
 

15   
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2. ตารางแสดงตาํแหน่งและระยะทางการเคลื�อนที�เข้าหาขั 0วไฟฟ้าของสารละลายเมทิลีนบลู ที�
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ 

 

ครั0งที� 
เวลา 
(นาที) 

ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสาร 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที� 
เข้าหาขั 0วไฟฟ้า (ซม.) 

ขั 0วแคโทด ขั 0วแอโนด 

1 
5   

 

10   
 

15   
 

2 
5   

 

10   
 

15   
 

 
 

3. ตารางแสดงการเคลื�อนที�ของสารตัวอย่างที�ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
 

ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
(โวลต์) 

เวลา (นาที) ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสารตัวอย่าง 

50 
5  

10  

15  
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ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
(โวลต์) 

เวลา (นาที) ภาพแสดงการเคลื�อนที�ของสารตัวอย่าง 

10 
5  

10  

15  

 
สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 
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ชื�อ-นามสกุล……….......…………………………..... รหัสนิสิต ............................. กลุ่มที� ........... 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที� 1  
การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 

 
คาํชี 0แจง : ให้นิสิตตอบคําถามดงัข้อตอ่ไปนี C 

1. จงระบชุนิดของวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:ที:ใช้ในการทดลองนี C  
 
 
 

2. จากการทดลองสามารถแยกรงควตัถไุด้กี:ชนิด อะไรบ้าง พร้อมทั Cงเรียงลําดบัค่า Rf ของรงควตัถุที:
แยกได้จากคา่มากที:สดุไปน้อยที:สดุ 
 
 
 
3. เมื:อนํารงควัตถุที:แยกได้ไปทดสอบด้วยสารละลายกรด รงควัตถุชนิดใดเกิดการเปลี:ยนแปลงสี 
เพราะเหตใุด 
 
 
 
4. ถ้าต้องการให้คา่ Rf ของ Chlorophyll b ในการทดลองนี Cมีคา่เพิ:มขึ Cน นิสิตสามารถปรับเปลี:ยนปัจจยั
ใดได้บ้าง โดยกําหนดให้ระยะทางการเคลื:อนที:ของวฏัภาคเคลื:อนที:เทา่เดมิ 

 
 
 

5. เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษในระบบ Normal Phase และ Reversed Phase มีวฏัภาค
คงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:แตกตา่งกนัอยา่งไร 
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ชื�อ-นามสกุล……….......…………………………..... รหัสนิสิต ............................. กลุ่มที� ........... 

 
แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที� 2  

การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ
 

คาํชี 0แจง : ให้นิสิตตอบคําถามดงัข้อตอ่ไปนี C 

1. จงอธิบายหลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิในระบบ Normal phase 
 
 
 
 
2. ปัจจยัใดบ้างที:สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการแยกของสาร (บอกมา 2 ข้อ) 
 
 
 
3. การแยกวตัถกุนัเสียในมิตทีิ: 1 วตัถกุนัเสียใดมีคา่ Rf มากที:สดุ เพราะเหตใุด 
 
 
 
 
4. ถ้าเพิ:มความมีขั Cวของวฏัภาคเคลื:อนที:ในการแยกมิติที: 2 กรดซาลิไซลิกจะมีคา่ Rf เปลี:ยนไปอย่างไร 
พร้อมอธิบายเหตผุล 
 
 
 
5. ถ้าเปลี:ยนระบบการแยกเป็นแบบ Reversed phase จะส่งผลต่อการเคลื:อนที:ของเบนโซฟีโนน
อยา่งไร 
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ชื�อ-นามสกุล……….......…………………………..... รหัสนิสิต ............................. กลุ่มที� ........... 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียนการทดลองที� 3 
การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซสิขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 

 
คาํชี 0แจง : ให้นิสิตตอบคําถามดงัข้อตอ่ไปนี C 

1. จงอธิบายหลกัการแยกสารด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส 
 
 
 
2. สารที:มีประจลุบและสารที:มีประจบุวกจะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าชนิดใด 
 
 
 
3. จากการทดลองสารละลายเมทิลีนบลจูะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าชนิดใด เพราะเหตใุด 
 
 
 
4. สารผสมประกอบด้วยสาร A และ B ซึ:งมีขนาดเท่ากนั แตส่าร A มีประจ ุ-1 ส่วนสาร B มีประจ ุ-3 
สารชนิดใดจะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าได้เร็วกวา่ 
 
 
 
 
5. ถ้าสารผสมประกอบด้วยสาร 2 ชนิด ที:มีประจเุท่ากนั แตข่นาดตา่งกนัจะสามารถแยกด้วยเทคนิค
แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสได้หรือไม ่เพราะเหตใุด 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ชื�อ-นามสกุล……….......…………………………..... 
 
 
 

 
คาํชี 0แจง: 

1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ/ทางการเรียนฉบบันี C ได้กําหนดหน่วยการเรียนรู้ไว้ทั Cงหมด 
ทดลอง อนัประกอบไปด้วยเนื Cอหาเกี:ยวกบั

การทดลองที�  

การทดลองที� 2

การทดลองที� 3

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ/ทางการเรียนฉบบันี Cทุกข้อคําถามเป็นคําถามชนิดปรนัย 
ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยกําหนดให้ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบฉบบันี Cเป็นเวลา 

3. ให้นิสิตทําเครื:องหมายกากบาท 
กําหนดให้นิสิตเลือกคําตอบข้อที:ถกูต้องที:สดุเพียงข้อเดียว

4. ห้ามเปิดแบบทดสอบก่อนเวลาที:กําหนดและนิสิตสามารถออกจากห้องสอบ
30 นาที 

5. เมื:อหมดแวลาในการทําข้อสอบ ให้นิสิตหยดุทําข้อสอบทนัที
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัด
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิ

                                              

…………………………..... รหัสนิสิต ............................. 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ/ทางการเรียนฉบบันี C ได้กําหนดหน่วยการเรียนรู้ไว้ทั Cงหมด 
ทดลอง อนัประกอบไปด้วยเนื Cอหาเกี:ยวกบั 

การทดลองที�  1 การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ
กระดาษ 

2 การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง
3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ/ทางการเรียนฉบบันี Cทุกข้อคําถามเป็นคําถามชนิดปรนัย 
ข้อ โดยกําหนดให้ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบฉบบันี Cเป็นเวลา 

ให้นิสิตทําเครื:องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที:แนบไว้หลงัแบบทดสอบ โดย
กําหนดให้นิสิตเลือกคําตอบข้อที:ถกูต้องที:สดุเพียงข้อเดียว 

ห้ามเปิดแบบทดสอบก่อนเวลาที:กําหนดและนิสิตสามารถออกจากห้องสอบ

เมื:อหมดแวลาในการทําข้อสอบ ให้นิสิตหยดุทําข้อสอบทนัที 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิ
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............................. กลุ่มที� ........... 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ/ทางการเรียนฉบบันี C ได้กําหนดหน่วยการเรียนรู้ไว้ทั Cงหมด 3 การ

การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ

การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิ
การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ/ทางการเรียนฉบบันี Cทุกข้อคําถามเป็นคําถามชนิดปรนัย 5 
ข้อ โดยกําหนดให้ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบฉบบันี Cเป็นเวลา 1 ชั:วโมง 

ลงในกระดาษคําตอบที:แนบไว้หลงัแบบทดสอบ โดย

ห้ามเปิดแบบทดสอบก่อนเวลาที:กําหนดและนิสิตสามารถออกจากห้องสอบได้หลงัผ่านไป 

ผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์ 
เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนบทปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์  
เรื�อง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส 

 
คาํชี 0แจง : ให้นิสิตทําเครื:องหมายกากบาท (X) เลือกคําตอบที:ถกูต้องที:สดุเพียงข้อเดียว 

การทดลองที� 1 การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 

1. เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษอาศยัหลกัการในการแยกสารแบบใด 
ก. การกระจายตวัที:แตกตา่งกนัของสารในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: 
ข. การเกิดอนัตรกิริยาที:เหมือนกนัของสารในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: 
ค. การเกิดอนัตรกิริยาที:เหมือนกนัของไอออนในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: 
ง. การเกิดปฏิกิริยาเคมีที:แตกตา่งกนัของสารในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: 
จ. การแพร่ผา่นเข้าไปในรูพรุนที:แตกตา่งกนัของสารในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: 

2. การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ พบว่านํ Cาจดัเป็นวฎัภาคคงที:ซึ:งมีคณุสมบตัิ
มีขั Cวสงู ดงันั Cนวฎัภาคเคลื:อนที:ที:เหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในระบบนี Cควรมีคณุสมบตัอิยา่งไร 

ก. มีคณุสมบตัคิวามมีขั Cวสงูกวา่นํ Cา 
ข. มีคณุสมบตัคิวามมีขั Cวเทา่กบันํ Cา 
ค. มีคณุสมบตัคิวามมีขั Cวตํ:ากวา่นํ Cา  
ง. มีคณุสมบตัเิฉื:อย ไมทํ่าปฎิกิริยากบัสารอื:น 
จ. มีคณุสมบตัคิวามมีขั Cวปานกลาง และสามารถละลายเป็นเนื Cอเดียวกนักบันํ Cาได้ 

3. วฏัภาคคงที: (Stationary Phase) ในระบบ Normal Phase กับ Reversed Phase แตกตา่งกัน
อยา่งไร 

ก. ระบบ Normal Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวตํ:า ดดูซบัสารที:มีขั Cวได้ดี ส่วนระบบ Reversed Phase 
วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวสงู ดดูซบัสารที:ไมมี่ขั Cวได้ดี 

ข. ระบบ Normal Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวตํ:า ดดูซบัสารที:ไม่มีมีขั Cวได้ดี ส่วนระบบ Reversed 
Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวสงู ดดูซบัสารที:มีขั Cวได้ดี 

ค. ระบบ Normal Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวตํ:า ดดูซบัสารที:มีขั Cวได้ไม่ดี ส่วนระบบ Reversed 
Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวสงู ดดูซบัสารที:ไมมี่ขั Cวได้ดี 

ง. ระบบ Normal Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวสูง ดดูซบัสารที:ไม่มีขั Cวได้ดี ส่วนระบบ Reversed 
Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวตํ:า ดดูซบัสารที:มีขั Cวได้ดี 

จ. ระบบ Normal Phase วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวสงู ดดูซบัสารที:มีขั Cวได้ดี ส่วนระบบ Reversed Phase 
วฎัภาคคงที:จะมีขั Cวตํ:า ดดูซบัสารที:ไมมี่ขั Cวได้ดี 
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4. การแยกสารด้วยเทคนิค PC ระบบ Normal Phase สารที:มีคา่ Rf ตํ:ามีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
ก. สารที:มีสภาพขั Cวตํ:า ซึ:งจะเกิดอนัตรกิริยากบัวฏัภาคเคลื:อนที:ได้ดีทําให้เคลื:อนที:เร็ว 
ข. สารที:มีสภาพขั Cวสงู ซึ:งจะเกิดอนัตรกิริยากบัวฏัภาคเคลื:อนที:ได้ดีทําให้เคลื:อนที:เร็ว 
ค. สารที:มีสภาพขั Cวตํ:า ซึ:งจะเกิดอนัตรกิริยากบัวฏัภาคคงที:ได้ดีทําให้เคลื:อนที:ช้า 
ง. สารที:มีสภาพขั Cวสงู ซึ:งจะเกิดอนัตรกิริยากบัวฏัภาคคงที:ได้ดีทําให้เคลื:อนที:ช้า 
จ. สารที:มีสภาพขั Cวตํ:า ซึ:งจะเกิดอนัตรกิริยากบัวฏัภาคคงที:ได้ดีทําให้เคลื:อนที:เร็ว 

5. ถ้าลดความมีขั Cวของวฏัภาคเคลื:อนที:ระบบ Reversed Phase จะมีผลตอ่การเคลื:อนที:ของสารตาม
ข้อใด 

ก. สารที:มีขั Cวเคลื:อนที:ได้ช้าลง คา่ Rf จะมากขึ Cน 
ข. สารที:มีขั Cวเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน คา่ Rf จะน้อยลง 
ค. สารที:ไมมี่ขั Cวเคลื:อนที:ได้ช้าลง คา่ Rf จะมากขึ Cน 
ง. สารที:ไมมี่ขั Cวเคลื:อนที:ได้ช้าลง คา่ Rf จะน้อยลง 
จ. สารที:ไมมี่ขั Cวเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน คา่ Rf จะมากขึ Cน 

6. สารตัวอย่างที:ต้องการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยสาร 3 ชนิด เมื:อนําไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
โครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษผ่านไป 30 นาที พบว่า สารชนิดที: 1 สามารถเคลื:อนที:ได้ 1.2 ซม. สาร
ชนิดที: 2 สามารถเคลื:อนที:ได้ 2.3 ซม. และสารชนิดที: 3 สามารถเคลื:อนที:ได้ 3.0 ซม. นิสิตคิดว่าสาร
ชนิดใดกระจายตวัในวฎัภาคเคลื:อนที:ได้มากที:สดุ ตามลําดบั 

ก. สารชนิดที: 1 >สารชนิดที: 2 >สารชนิดที: 3 
ข. สารชนิดที: 2 >สารชนิดที: 1 >สารชนิดที: 3 
ค. สารชนิดที: 3 >สารชนิดที: 1 >สารชนิดที: 2 
ง. สารชนิดที: 2 >สารชนิดที: 3 >สารชนิดที: 1 
จ. ข้อมลูไมเ่พียงพอ 

7. ถ้าเปลี:ยนวัฏภาคคงที:เป็นสารที:ไม่มีขั Cว ส่วนวฏัภาคเคลื:อนที:มีขั Cวสูง รงควตัถุชนิดใดที:ได้จากใบ
ผกัคะน้าจะเคลื:อนที:ได้เร็วที:สดุและน้อยที:สดุตามลําดบั 

ก. Chlorophyll a, Carotene 
ข. Chlorophyll b, Carotene 
ค. Chlorophyll b, Xanthophyll 
ง. Chlorophyll b, Chlorophyll a 
จ. Carotene, Chlorophyll b 
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8. จากการทดลองแยกรงควตัถุในห้องปฏิบตัิการโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษพบว่า 
รงควตัถุแต่ละชนิดมีคณุสมบตัิที:เฉพาะตวั ทําให้สามารถแยกออกเป็นแถบสีที:แตกตา่งกนั การยืนยนั
วา่แถบสีดงักลา่วเป็นสารชนิดใดต้องพิจารณาจากหลายๆ ข้อมลูยกเว้นข้อใด 

ก. สี                                              ข. คา่ Rf 
ค. ขนาดของแถบสี                      ง. ระยะทางของการเคลื:อนที: 
จ. ใช้ระบบการทดลองเดียวกนั 

9. ถ้าต้องการทราบวา่รงควตัถทีุ:แยกได้จากสารตวัอย่างเป็นคลอโรฟิลล์ เอ จริงหรือไม่ นิสิตควรปฏิบตัิ
เชน่ไรจงึจะถกูต้องที:สดุ 

ก. สงัเกตจากสีที:ได้จากการแยก สีเดียวกนัแสดงวา่เป็นสารเดียวกนั 
ข. เปรียบเทียบคา่ Rf ที:ได้กบัสารมาตรฐานคลอโรฟิลล์ เอ 
ค. พิจารณาจากระยะทางการเคลื:อนที:ของตวัทําละลาย 
ง. ทดลองแยกสารตวัอยา่งซํ Cา โดยใช้หลายๆ สภาวะ 
จ. ทดลองแยกสารตวัอยา่งคูก่บัสารมาตรฐานคลอโรฟิลล์ เอ ในสภาวะการแยกเดียวกนั 

10. ในการทดลองแยกรงควตัถ ุในระบบที:มีวฏัภาคคงที:เป็นนํ Cา ถ้าปรับสภาวะของวฏัภาคเคลื:อนที:ของ
ปิโตรเลียมอีเทอร์กบัอะซิโตนจากอตัราสว่น 9 : 1 เป็น 7 : 3 โดยปริมาตร ข้อความใดกลา่วถกูต้อง 

ก. Carotene จะมีคา่ Rf ลดลง 
ข. Xanthophyll จะมีคา่ Rf ลดลง 
ค. Chlorophyll a จะมีคา่ Rf ลดลง 
ง. Carotene จะเคลื:อนที:ในวฏัภาคเคลื:อนที:ได้ช้าลง 
จ. Chlorophyll b จะเคลื:อนที:ในวฏัภาคเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน 

 

การทดลองที� 2 การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ

11. กลไกการแยกสารด้วยเทคนิค TLC เป็นแบบใด 
ก. แบบ  Adsorption โดยสารแตล่ะชนิดจะถกูดดูซบัได้แตกตา่งกนับนวฏัภาคคงที: 
ข. แบบ Partition โดยสารแตล่ะชนิดจะกระจายตวัในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:แตกตา่งกนั 
ค. แบบ Adsorption โดยสารแตล่ะชนิดมีความสามารถในการแพร่ผา่นเข้าไปในรูพรุนแตกตา่งกนั 
ง. แบบ Partition โดยสารแตล่ะชนิดมีความสามารถในการแพร่ผ่านเข้าไปในรูพรุนของวฏัภาคคงที:

แตกตา่งกนั 
จ. แบบ Adsorption โดยสารแตล่ะชนิดจะถกูดดูซบัได้แตกตา่งกนับนวฏัภาคเคลื:อนที: 
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12. ข้อใดกลา่วถึงเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิได้ถกูต้อง 
ก. การแยกสารโดยใช้วฏัภาคเคลื:อนที: 2 ชนิด  
ข. ทิศทางการเคลื:อนที:ของวฏัภาคเคลื:อนที:ในมิตทีิ: 1 และ 2 จะตั Cงฉากกนั 
ค. วฏัภาคเคลื:อนที:ในมิตทีิ: 1 จะเคลื:อนจากด้านบนสู่ด้านล่าง สําหรับวฏัภาคเคลื:อนที:ในมิติที: 2 จะ

เคลื:อนจากด้านลา่งสูด้่านบน 
ง. ข้อ ก และ ข ถกู 
จ. ข้อ ก และ ค ถกู 

13. ปัจจยัใดที:สง่ผลตอ่คา่ Rf ของสาร 
1. ชนิดของวฏัภาคคงที:                                    4. ขนาดของวฏัภาคคงที: 
2. อณุหภมูิขณะทําการทดลอง                          5. ชนิดของตวัคํ Cาจนุ 
3. การอิ:มตวัด้วยไอของวฏัภาคเคลื:อนที:              6. ปริมาณของวฏัภาคเคลื:อนที: 

ก. 1, 3 และ 5                      ข. 1, 4 และ 5 
ค. 2, 3 และ 4                      ง. 2, 4, 5 และ 6                  จ. 3, 4, 5 และ 6 

14. ข้อใดกลา่วถึงหลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษกบัโครมาโทกราฟีแบบ
เยื:อบางได้ถกูต้องที:สดุ 

ก. ประสิทธิภาพของการแยกสารตวัอยา่งขึ Cนอยูก่บัวฎัภาคเคลื:อนที: 
ข. โครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษสามารถแยกสารมีสีได้ดีกวา่โครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 
ค. ใช้หลกัการแยกสารโดยอาศยัหลกัการกระจายตวัที:แตกตา่งกนัระหวา่งวฏัภาคคงที:และวฏัภาค

เคลื:อนที: 
ง. วฎัภาคคงที:ของโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษมีความเป็นขั Cวตํ:า สว่นโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ-

บางมีความเป็นขั Cวสงู 
จ. โครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษมีกลไกการแยกแบบ Adsorption สว่นโครมาโทกราฟีแบบเยื:อ-

บางมีกลไกการแยกแบบ Partition 
15. ค่า Rf ของสารมาตรฐานและสารตวัอย่างที:ได้มาจากการทดลองที:มีสภาวะแตกต่างกันสามารถ
นํามาเทียบกนัได้หรือไม ่เพราะเหตใุด 

ก. ได้ เพราะคา่ Rf เป็นคา่คงที:ของสารแตล่ะชนิดไมมี่การเปลี:ยนแปลง 
ข. ได้ เพราะทําการทดลองโดยใช้วฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:เหมือนกนั 
ค. ไมไ่ด้ เพราะคา่ Rf เป็นคา่เฉพาะตวัของสารที:สภาวะการทดลองหนึ:ง ๆ 
ง. ข้อ ก และ ข ถกู 
จ. ไมมี่ข้อใดถกู 
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16. ถ้าเพิ:มความมีขั Cวของวฏัภาคเคลื:อนที:ระบบ Normal Phase จะมีผลตอ่การเคลื:อนที:ของสารตาม
ข้อใด 

ก. สารที:ไมมี่ขั Cวเคลื:อนที:ได้ช้าลง คา่ Rf จะมากขึ Cน 
ข. สารที:ไมมี่ขั Cวเคลื:อนที:ได้ช้าลง คา่ Rf จะน้อยลง 
ค. สารที:มีขั Cวเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน คา่ Rf จะน้อยลง 
ง. สารที:มีขั Cวเคลื:อนที:ได้ช้าลง คา่ Rf จะมากขึ Cน 
จ. สารที:มีขั Cวเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน คา่ Rf จะมากขึ Cน 

17. จากการทดลองแยกสารในมิตทีิ: 1 ที:ทําในห้องปฏิบตักิารให้ผลการทดลองเป็นอยา่งไร 
ก. สามารถแยกเบนฟีโนนออกจากสารผสมได้ 
ข. สามารถแยกกรดเบนโซอิกออกจากกรดซาลิไซลิกได้ 
ค. ไมส่ามารถแยกเบนโซฟีโนนออกจากกรดซาลิไซลิกได้ 
ง. ไมส่ามารถแยกกรดเบนโซอิกออกจากเบนโซฟีโนนได้ 
จ. สามารถแยกสารทั Cง 3 ชนิด ออกจากกนัได้ 

18. ถ้าแยกสารผสมระหวา่ง Ethanamide กบั  Acetophenone ด้วยเทคนิค TLC ระบบ Normal 
Phase ผลการทดลองข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง 

ก. Acetophenone มีคา่ Rf สงูกวา่ Ethanamide เพราะมีสภาพขั Cวตํ:ากวา่  
ข. Acetophenone มีคา่ Rf สงูกวา่ Ethanamide เพราะมีขนาดโมเลกลุเล็กกวา่ 
ค. Ethanamide มีคา่ Rf สงูกวา่ Acetophenone เพราะมีสภาพขั Cวสงูกวา่  
ง. Ethanamide มีคา่ Rf สงูกวา่ Acetophenone เพราะถกูดดูซบัในวฏัภาคคงที:ได้น้อย  
จ. Ethanamide มีคา่ Rf สงูกวา่ Acetophenone เพราะเกิดการกระจายในวฏัภาคเคลื:อนที:ได้น้อย 

19. ชนิดของวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที:ในข้อใดเป็นระบบ Reversed Phase 
ก. วฏัภาคคงที:คือ C18 วฏัภาคเคลื:อนที:คือ CHCl3 : Hexane  
ข. วฏัภาคคงที:คือ C18 วฏัภาคเคลื:อนที:คือ H2O : Acetronitrile  
ค. วฏัภาคคงที:คือ ซิลิกาเจล วฏัภาคเคลื:อนที:คือ CHCl3 : Hexane  
ง. วฏัภาคคงที:คือ ซิลิกาเจล วฏัภาคเคลื:อนที:คือ H2O : Acetronitrile 
จ. ข้อ ค และ ง ถกู 
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20. ในการทดลองถ้าเปลี:ยนวฏัภาคคงที:เป็น C18 และเปลี:ยนวฏัภาคเคลื:อนที:ให้มีขั Cวสงูขึ Cนกรดเบนโซ-
อิกและเบนโซฟีโนนจะเคลื:อนที:เป็นอยา่งไร 

ก. เบนโซฟีโนนจะเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน 
ข. กรดเบนโซอิกจะไมเ่คลื:อนที: 
ค. กรดเบนโซอิกจะเคลื:อนที:ได้เร็วกวา่เบนโซฟีโนน 
ง. กรดเบนโซอิกจะเคลื:อนที:ได้ช้ากวา่เบนโซฟีโนน 
จ. กรดเบนโซอิกและเบนโซฟีโนนจะไมเ่คลื:อนที: 

 

การทดลองที� 3 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 

21. เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสมีหลกัการแยกสารตามข้อใด 
ก. ความสามารถในการแพร่ผา่นเข้าไปในรูพรุนที:แตกตา่งกนัของสารแตล่ะชนิด 
ข. การเกิดอนัตรกิริยาที:ตา่งกนัของไอออนในวฏัภาคคงที:และวฏัภาคเคลื:อนที: 
ค. การเกิดปฏิกิริยาเคมีที:แตกตา่งกนัของสารแตล่ะชนิดภายใต้สนามไฟฟ้า 
ง. ความแตกตา่งในการกระจายตวัของสารแตล่ะชนิดภายใต้สนามไฟฟ้า 
จ. ความแตกตา่งในการเคลื:อนที:ของสารแตล่ะชนิดภายใต้สนามไฟฟ้า 

22. ลกัษณะการเคลื:อนที:ภายใต้สนามไฟฟ้าของไอออนที:มีประจตุา่งกนัและขนาดไมเ่ทา่กนัในตวักลาง
ชนิดหนึ:งเมื:อทําการแยกสารด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสจะเป็นอยา่งไร 

ก. สารประจบุวกขนาดใหญ่จะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแอโนดได้เร็วกวา่สารประจบุวกขนาดเล็ก 
ข. สารประจบุวกขนาดใหญ่จะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแคโทดได้เร็วกวา่สารประจบุวกขนาดเล็ก 
ค. สารประจลุบขนาดเล็กจะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแอโนดได้เร็วกวา่สารประจลุบขนาดใหญ่ 
ง. สารประจลุบขนาดเล็กจะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแคโทดได้เร็วกวา่สารประจลุบขนาดใหญ่ 
จ.สารประจลุบขนาดใหญ่จะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแอโนดได้เร็วกวา่สารประจลุบขนาดเล็ก 

23. ข้อใดกล่าวถกูต้องเกี:ยวกบัคา่ pH ของสารละลายบฟัเฟอร์ที:ใช้ในเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสที:คา่ pH 
ตา่งกนั 

ก. คา่ pH ตา่งกนัจะไมมี่ผลตอ่รัศมีของสาร 
ข. คา่ pH ตา่งกนัจะไมมี่ผลตอ่ผลรวมของประจ ุ
ค. คา่ pH ตา่งกนัจะทําให้สารมีความเข้มข้นไมเ่ทา่กนั 
ง. คา่ pH ตา่งกนัจะทําให้สารแตกตวัให้ประจไุด้ไมเ่ทา่กนั 
จ. คา่ pH ตา่งกนัจะทําให้สารแตกตวัให้ประจไุด้เทา่กนั  
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24. การเปลี:ยนแปลงคา่ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจะมีผลตอ่ความสามารถในการเคลื:อนที:ภายใต้สนาม 
ไฟฟ้าตามข้อใด 

ก. การเพิ:มความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจะทําให้สารเคลื:อนที:ไปยงัขั Cวไฟฟ้าได้เร็วขึ Cน 
ข. การลดหรือเพิ:มความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจะไมมี่ผลตอ่การเคลื:อนที:ของสาร 
ค. การเพิ:มความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจะทําให้การแพร่ของสารเพิ:มมากขึ Cน 
ง. การลดความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจะทําให้สารแตกตวัให้ประจนุ้อยลง 
จ. การเพิ:มความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจะทําให้สารแตกตวัให้ประจมุากขึ Cน 

25. จากการทดลองสารละลายเมทิลีนบลจูะมีประจอุะไร และเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าชนิดใด เพราะ
เหตใุด 

ก. ขั Cวแคโทด เพราะสารละลายเมทิลีนบลมีูประจเุป็นลบจงึเคลื:อนเข้าหาขั Cวบวก 
ข. ขั Cวแคโทด เพราะสารละลายเมทิลีนบลมีูประจเุป็นบวกจงึเคลื:อนเข้าหาขั Cวลบ 
ค. ขั Cวแอโนด เพราะสารละลายเมทิลีนบลมีูประจเุป็นลบจงึเคลื:อนเข้าหาขั Cวบวก 
ง. ขั Cวแอโนด เพราะสารละลายเมทิลีนบลมีูประจเุป็นบวกจงึเคลื:อนเข้าหาขั Cวลบ 
จ. ไมเ่คลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าเพราะสารละลายเมทิลีนบลมีูประจเุป็นกลาง 

26. สารผสมประกอบด้วยสาร A และ B มีประจเุป็น +2 และสาร A มีขนาดเล็กกว่าสาร B จะสามารถ
แยกด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสได้หรือไม ่เพราะเหตใุด 

ก. แยกไมไ่ด้ เพราะสาร A และ B เป็นสารที:มีขนาดไมเ่ทา่กนั 
ข. แยกไมไ่ด้ เพราะสาร A และ B เป็นสารที:มีประจเุป็นบวกเหมือนกนั 
ค. แยกได้ เพราะสาร A มีขนาดเล็กกวา่สาร B 
ง. แยกได้ เพราะสาร A และ B เป็นสารที:มีประจเุป็น +2 เหมือนกนั 
จ. แยกได้ เพราะสาร A และ B เป็นสารที:มีประจเุป็นบวกและมีขนาดไมเ่ทา่กนั 

 
จากรูปที�กาํหนดให้จงตอบคาํถามในข้อ 27-28 
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27. จากรูป กําหนดให้สาร C และ D มีจํานวนประจเุทา่กนั ดงันั Cนสาร D จะมีลกัษณะตรงตามข้อใด 
ก. สารที:มีประจเุป็นลบและมีขนาดเล็กกวา่สาร C 
ข. สารที:มีประจเุป็นบวกและมีขนาดใหญ่กวา่สาร C  
ค. สารจะเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าที:เกิดปฏิกิริยารีดกัชนั 
ง. สารที:มีประจเุป็นบวกและเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าที:เกิดปฏิกิริยารีดกัชนั 
จ. ไมมี่ข้อใดถกู 

28. จากรูปข้อใดกลา่วถกูต้อง 
ก. สาร A และ B คือสารที:มีประจเุป็นลบ 
ข. สาร C, D และ E คือสารที:มีประจเุป็นบวก 
ค. ถ้าสาร C และ D มีจํานวนประจเุทา่กนั ดงันั Cน สาร D จงึมีขนาดใหญ่กวา่ 
ง. ถ้าสาร A และ B มีขนาดเทา่กนั ดงันั Cน สาร B จงึเป็นสารที:มีจํานวนประจสุงูกวา่ 
จ. ถ้าสาร D และ E มีขนาดเทา่กนั ดงันั Cน สาร E จงึเป็นสารที:มีจํานวนประจสุงูกวา่ 

29. ข้อใดสง่ผลตอ่ความสามารถในการเคลื:อนที:ของสารภายใต้สนามไฟฟ้า 
ก. การเพิ:มปริมาตรของสารละลายบฟัเฟอร์ที:ใช้ 
ข. การเพิ:มความตา่งศกัย์ไฟฟ้าจาก 10 โวลต์ เป็น 40 โวลต์ 
ค. การเปลี:ยนชนิดของขั Cวไฟฟ้าจากแกรไฟต์เป็นแพลตทินมั 
ง. การควบคมุให้ความตา่งศกัย์ไฟฟ้าคงที:ตลอดการทดลอง 
จ. การสลบัสายไฟสีแดงให้เป็นขั Cวแคโทดและสายไฟสีดําให้เป็นขั Cวแอโนด 

30. ทําไมจึงสามารถแยกสารละลายปองโซ 4 อาร์ และสารละลายเมทิลีนบลใูนตวัอย่างสารผสมด้วย
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสได้ 

ก. สารผสมประกอบด้วยสารที:มีขั Cวสงูและขั Cวตํ:า 
ข. สารผสมประกอบด้วยสารที:มีประจแุละขนาดที:แตกตา่งกนั 
ค. สารผสมประกอบด้วยสารที:มีสีและคา่การละลายที:แตกตา่งกนั 
ง. สารผสมประกอบด้วยสารที:มีฤทธิ/ความเป็นกรด-เบสที:แตกตา่งกนั 
จ. สารผสมประกอบด้วยสารที:สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีที:ขั Cวไฟฟ้าแตกตา่งกนั 
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ชื�อ-นามสกุล……….......…………………………..... รหัสนิสิต ............................. กลุ่มที� ........... 

 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั 0นบูรณาการ 

 
คาํชี 0แจง : ให้นิสิตตอบคําถามดงัข้อตอ่ไปนี C 

การทดลองที� 1 การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 

1. การแยกรงควตัถุในใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ ตวัแปรต้น
และตวัแปรตามคืออะไร 

 
 
 
 
2. ถ้านิสิตต้องการแยกรงควตัถใุนผกัโขม นิสิตจะออกแบบการทดลองอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ถ้านิสิตต้องการเปรียบเทียบสีของรงควตัถแุตล่ะชนิดที:แยกได้ในสภาวะปกติ สภาวะกรด-

เบส นิสิตจะออกแบบการทดลองอยา่งไร 
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กาํหนดให้ 
ตาราง แสดงสีของรงควตัถแุตล่ะชนิดที:สามารถพบได้ในใบผกัคะน้าและข้อมลูการแยกบนกระดาษ

โครมาโทกราฟี  
 

สีของรงควัตถุที�แยกได้ 
ระยะทางในการเคลื�อนที� (ซม.) ชนิดของรงควัตถุ

ที�แยกได้ วัฏภาคเคลื�อนที� รงควัตถุเคลื�อนที� 
สีเหลืองเข้ม 12 10.5 Carotene 
สีเขียวเข้ม 12 5.2 Chlorophyll a 

สีเขียวแกมเหลือง 12 4.7 Chlorophyll b 
สีเหลืองอ่อน 12 8.7 Xanthophyll 

 

4. จากข้อมลูในตารางให้นิสิตคํานวณคา่ Rf ของรงควตัถแุตล่ะชนิดและเรียงลําดบัความมีขั Cว
ของรงควตัถทีุ:แยกได้จากมากไปน้อยตามลําดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. จากตารางในข้อ 4 ให้นิสิตสรุปผลการทดลองที:ได้ 
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การทดลองที� 2 การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ

6. การแยกวตัถกุนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ ตวัแปรต้นและตวัแปร
ตามคืออะไร 

 
 
 
7. การแยกวตัถุกนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบางในมิติที: 1 และ 2 ตวัแปรต้น

ชนิดใดที:เปลี:ยนไป 
 
 
 
8. การแยกวตัถุกนัเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ มีลําดบัขั Cนตอนการ

ทดลองอยา่งไรบ้าง 
 
 
 
 
 

กาํหนดให้ 
ตาราง แสดงระยะทางการเคลื:อนที:ของสารมาตรฐานและวฏัภาคเคลื:อนที: และคา่ Rf จากการแยก

ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 
 

ชนิดของสารละลาย ระยะทางที�สารเคลื�อนที� (ซม.) Rf 
วฏัภาคเคลื:อนที: 5.5 1.00 
กรดเบนโซอิก 0.9 0.16 
กรดซาลิไซลิก 0.5 0.09 
เบนโซฟีโนน 5.2 0.95 
กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 3.2 0.58 

*วฏัภาคคงที:คือ ซิลิกาเจล 
*วฏัภาคเคลื:อนที:คือ คลอโรฟอร์มกบัอะซิโตน (อตัราสว่น 9 : 1 โดยปริมาตร) 
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9. จากตาราง ถ้าต้องการให้กรดเบนโซอิกเคลื:อนที:ได้เร็วขึ Cน นิสิตจะมีวิธีทําการทดลอง
อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
10. จากรูป การแยกสารตวัอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบางในมิติที: 1 สามารถ

สรุปผลการทดลองได้อยา่งไร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
การทดลองที� 3 การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 

กาํหนดให้ 
ตาราง แสดงเวลาและระยะทางที:สารละลายปองโซ 4 อาร์ เคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้าที:ความต่าง

ศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ 
 

สารตัวอย่าง 
เวลา 
(นาที) 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที�เข้าหาขั 0วไฟฟ้า 
(ซม.) 

สารละลายปองโซ 4 อาร์ 5 3.0 
10 4.6 
15 6.9 



248 

 

11. จากข้อมลูในตารางให้นิสิตระบวุา่อะไรคือตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุ 
 
 
 
 
12. ถ้าต้องการทราบว่าความตา่งศกัย์ไฟฟ้ามีผลตอ่ระยะทางในการเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้า

หรือไม ่ต้องควบคมุตวัแปรใดในการทดลอง 
 
 
 
 
13. การแยกสารผสมด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสในการทดลองนี Cมีขั Cนตอนอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดให้ 
ตาราง แสดงเวลาและระยะทางที:สาร A (ประจ ุ-1) และสาร B (ประจ ุ-3 และมีขนาดเล็กกว่าสาร 

A) เคลื:อนที:เข้าหาขั Cวแอโนดที:ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ 
 

สารตัวอย่าง 
เวลา 
(นาที) 

ระยะทางที�สารเคลื�อนที�เข้าหาขั 0วแอโนด 
(ซม.) 

สาร A 5 2.5 
10 4.3 
15 5.2 
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สาร B 5 3.3 
10 5.6 
15 7.9 

 
14. จากตารางนิสิตสามารถสรุปและอภิปรายผลการทดลองได้อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที�กาํหนดให้จงตอบคาํถามในข้อ 15 
ในการแยกสารผสม 5 ชนิดที:มีขนาดเท่ากนั แตมี่ประจตุา่งกนัดงันี C -1, -2, 0, +1 และ +3 

โดยใช้เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส ได้ผลการทดลองดงัแสดง 
 

 

 
 

 
15. จากรูปให้นิสิตอภิปรายผลการทดลองว่าเพราะเหตใุดสาร E จึงเคลื:อนที:เข้าหาขั Cวไฟฟ้า

ได้เร็วกวา่สาร D  
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แบบสอบถามวัดความพงึพอใจต่อการทดลองที� 1  
การแยกรงควัตถุในใบผักคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อกระดาษ 

 
1. เพศ          ชาย           หญิง                

2. อายุ.....................ปี 

3. ระดับชั 0นการศึกษา.......................สาขาวิชา……………..………………กลุ่มผู้เรียน………….. 

คาํชี 0แจง :  
โปรดอา่นข้อความตอ่ไปนี Cแล้วทําเครื:องหมาย  � ลงในชอ่งวา่งที:ตรงกบัระดบัความพึงพอใจ

ที:มีตอ่การทดลองที: 1 การแยกรงควตัถใุนใบผกัคะน้าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ โดย
ระดบัความพงึพอใจ 5 = มากที:สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที:สดุ   

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 

ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 
     

2. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

     

3. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความ
ตอ่เนื:องและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

4. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการ
ทดลองนี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่น
ระดบัใด 

     

5. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:
เข้าใจง่ายมากน้อยเพียงใด 

     

6. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

     

7. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีระยะเวลาในการ
ทดลองที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
8. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน

หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื:อกระดาษอยูใ่นระดบัใด 

     

9. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

     

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิต
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

     

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้
ลงมือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยู่
ในระดบัใด 

     

12. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

     

13. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญั
ของเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อกระดาษ
มากน้อยเพียงใด 

     

14. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการทดลองแยก
รงค-วตัถจุากใบผกัคะน้าด้วยตนเองอยูใ่น
ระดบัใด 

     

15. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการ
ปฏิบตัิการทดลองมากน้อยเพียงใด 

     

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื:น ๆ .................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



252 

 

แบบสอบถามวัดความพงึพอใจต่อการทดลองที� 2  
การแยกวัตถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื�อบาง 2 มิต ิ

 
1. เพศ          ชาย           หญิง                

2. อายุ.....................ปี 

3. ระดับชั 0นการศึกษา.......................สาขาวิชา……………..………………กลุ่มผู้เรียน………….. 

คาํชี 0แจง :  
โปรดอา่นข้อความตอ่ไปนี Cแล้วทําเครื:องหมาย  � ลงในชอ่งวา่งที:ตรงกบัระดบัความพึงพอใจ

ที:มีต่อการทดลองที: 2 การแยกวตัถุกันเสียด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ โดยระดบั
ความพงึพอใจ 5 = มากที:สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที:สดุ   

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 

ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 
     

2. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

     

3. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความ
ตอ่เนื:องและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

4. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการ
ทดลองนี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่น
ระดบัใด 

     

5. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:
เข้าใจง่ายมากน้อยเพียงใด 

     

6. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

     

7. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีระยะเวลาในการ
ทดลองที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
8. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน

หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเยื:อบาง 2 มิต ิอยูใ่นระดบัใด 

     

9. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

     

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิต
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

     

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้
ลงมือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยู่
ในระดบัใด 

     

12. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

     

13. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญั
ของเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิต ิ
มากน้อยเพียงใด 

     

14. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการแยกวตัถกุนัเสีย
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบเยื:อบาง 2 มิติ 
ด้วยตนเองอยูใ่นระดบัใด 

     

15. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการ
ปฏิบตัิการทดลองมากน้อยเพียงใด 

     

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื:น ๆ .................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามวัดความพงึพอใจต่อการทดลองที� 3  
การสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซสิขนาดเล็กสาํหรับการแยกสารผสม 

 
1. เพศ          ชาย           หญิง                

2. อายุ.....................ปี 

3. ระดับชั 0นการศึกษา.......................สาขาวิชา……………..………………กลุ่มผู้เรียน………….. 

คาํชี 0แจง :  
โปรดอา่นข้อความตอ่ไปนี Cแล้วทําเครื:องหมาย  � ลงในชอ่งวา่งที:ตรงกบัระดบัความพึงพอใจ

ที:มีตอ่การทดลองที: 3 การสร้างอปุกรณ์อิเล็กโทรโฟรีซิสขนาดเล็กสําหรับการแยกสารผสม โดยระดบั
ความพงึพอใจ 5 = มากที:สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที:สดุ   

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. นิสิตคดิว่าวตัถปุระสงค์ในการทดลองสามารถ 

ลงมือปฏิบตัไิด้จริงมากน้อยเพียงใด 
     

2. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีเนื Cอหาที:สมัพนัธ์กบั
ทฤษฏีที:ได้เรียนมาก่อนหน้านี Cอยูใ่นระดบัใด 

     

3. นิสิตคดิว่าการจดัลําดบัหลกัการมีความ
ตอ่เนื:องและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

4. นิสิตคดิว่าเครื:องมือและอปุกรณ์ที:ใช้ในการ
ทดลองนี Cมีความเหมาะสมกบัการทดลองอยูใ่น
ระดบัใด 

     

5. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีลําดบัขั Cนตอนที:
เข้าใจง่ายมากน้อยเพียงใด 

     

6. นิสิตคดิว่าวิธีการทดลองมีความเหมาะสมกบั 
ระดบัปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 

     

7. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cมีระยะเวลาในการ
ทดลองที:เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

     

 



255 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
8. นิสิตคดิว่าการทดลองนี Cทําให้นิสิตเข้าใจใน

หลกัการแยกสารด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็ก-
โทรโฟรีซิสอยูใ่นระดบัใด 

     

9. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สึกกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

     

10. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิต
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่มากน้อยเพียงใด 

     

11. นิสิตคิดวา่การทดลองนี Cได้สง่เสริมให้นิสิตได้
ลงมือศกึษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองอยู่
ในระดบัใด 

     

12. นิสิตคิดวา่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบตักิาร
ทดลองนี Cมากน้อยเพียงใด 

     

13. จากการทดลองทําให้นิสิตเห็นความสําคญั 
ของเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสมาก 
น้อยเพียงใด 

     

14. นิสิตรู้สกึประทบัใจที:ได้ทําการแยกสารด้วย
เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสด้วยตนเอง 
อยูใ่นระดบัใด 

     

15. การทดลองนี Cทําให้นิสิตรู้สกึชอบการ
ปฏิบตัิการทดลองมากน้อยเพียงใด 

     

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื:น ๆ .................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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