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ค ำน ำ 
 
 รายงานนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานส าคัญประกอบการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ             
สาระในรายงานนี้ประกอบด้วย ปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฏี          
ท่ีเกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม สรุปผลการพัฒนานวัตกรรม ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
และชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์  
 ในโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ เป็นผู้เช่ียวชาญ นางสุนัสดา  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นครูพี่เล้ียงและ
นายพรศักด์ิ  ร่างเจริญ นางสาวธนัชพร ปีกชัยภูมิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทค โนโลยี           
เป็นเพื่อนครู ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ตรวจสอบเครื่องมือวัด
และประเมินผล ตลอดจนให้การนิเทศการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ ส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและวิชาชีพต่อไป 
 
 
         สุนิสา  วงศ์บาตร 
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สำรบัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
 

 หน้ำ 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
     1. ปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรม 1 
     2. วัตถุประสงค์ 1 
     3. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 1 
     4. วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 7 
     5. สรุปผลการพัฒนา 23 
     6. อภิปรายผล 24 
     7. ข้อเสนอแนะ 25 
บรรณานุกรม 26 
ภาคผนวก 27 
       - ส าเนาประกาศจัดต้ังกลุ่ม 28 
       - ส าเนาแผนการด าเนินกิจกรรม 29 
       - ส าเนาแผนการจัดการเรียนรู้ 30 
       - ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 53 
       - แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 77 
       - แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 81 
       - แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม 84 
        - แบบบันทึกกิจกรรม PLC 86 
        - ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมกลุ่ม PLC 90 
        - ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 93 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงที่  หน้ำ 
  

   1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 11 

 2 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร  
5 ข้ันตอน (5Es) เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ 
ของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โดยสมาชิกทีม PLC 

12 

 3 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 14 

 4 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 15 

 5 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นสรุปบทเรียน 16 

 6 การสังเกตขั้นการวัดผลและประเมินผล 16 

 7 การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้ค าถามท่ีดี 17 

 8 การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างต้ังใจ 17 

 9 การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก              18 

10 การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้ก าลังใจ 18 

11 การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกัน 19 

12 การประเมินคุณภาพนวัตกรรม ของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โดยสมาชิกทีม PLC 

12 

13 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) ของชุดกิจกรรม 
การปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 

21 
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สำรบัญภำพประกอบ 
 

ภำพประกอบที ่  หน้ำ 
  

1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 4 
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รำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional Learning Community) 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำวิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
โดยใช้รูปแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) ร่วมกับ 

ชุดกิจกรรมกำรปฏิบัติทดลองวิทยำศำสตร์ 
 

1. ปัญหำและสำเหตุของกำรจัดท ำนวัตกรรม 
 การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ต้องส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนผู้เรียนให้รู้ จักปรับตัวแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยทักษะท่ีจ าเป็น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญต่อสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิตประจ าวัน และการงานอาชีพต่าง ๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและ
การท างาน เหล่านี้ ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เช่นเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ส าหรับ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นั้น เนื้อหาท่ีนักเรียนประสบปัญหาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ หน่วยท่ี 2 สารละลาย พบว่า เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียน ทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนมี
คะแนนผลการสอบผ่านเกณฑ์จ านวนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน แต่เพิ่มขึ้นจ านวนน้อย หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก                
เมื่อสังเกตพฤติกรรมการทดลองของผู้เรียน ผู้เรียนปฏิบัติการทดลองไม่เป็นเป็นล าดับขั้นตอน ไม่รู้จักอุปกรณ์
ในการทดลอง ไม่กล้าท า บางรายนั่งนิ่งไม่ปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้การบันทึกผลการทดลองคลาดเคล่ือน            
ได้ค้นหาความรู้ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 จากปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้  ผู้ศึกษาจึงได้ด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่ง              
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community : PLC โดยมีสมาชิกเพื่อนครูให้ค าแนะน า
และได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) ร่วมกับ 
ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 2.2 เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยใช้รูปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) 
 2.3 เพื่อสร้างนวัตกรรมของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชนิดของตัวละลายและ
ตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
3. แนวคิด ทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง  
 3.1 รูปแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) 
  3.1.1 ควำมหมำยของกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
  ส าหรับความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมาย
ดังนี้ 



 2 รายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) กล่าวว่า  การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการใช้กระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ เพื่อท่ีจะ
แก้ปัญหาและค าตอบ ท าให้เกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
  ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ 
หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถามเกิดความคิดและลงมือเสาะหา
ความรู้ เพื่อนามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยท่ีผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนโดยวิธีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ หรือสร้างความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย วิธีสืบเสาะหาความรู้จะเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
  Simpson and Anderson (1981) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ว่าเป็นวิธีการ   
ท่ีครูและนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยนักเรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้แนะน า ผู้อ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย และเน้นนักเรียน        
เป็นส าคัญ 
  จากความหมายข้างต้นสรุปว่า การสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้สืบค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้เกิดความ
เข้าใจและรับรู้อย่างมีความหมาย จึงสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนอง ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 
  3.1.2 รูปแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) 
  นักการศึกษาหลายท่านได้ก าหนดรูปแบบหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนการรูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) ดังนี้ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้ก าหนดรูปแบบของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม 
เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ี
เพิ่งเรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นท่ี
น่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้น มาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้
นักเรียนยอมรับประเด็น หรือค าถามท่ีครูก าลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใช้ศึกษา เมื่อมีค าถามท่ีน่าสนใจและนักเรียน
ส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ีต้องการศึกษา จึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องท่ี
จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้จากประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่าง 
ๆ ท่ีจะช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นท่ีจะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางท่ีใช้ในการส ารวจ
ตรวจสอบอย่างหลากหลาย 
  2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อมีความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะ
ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบต้ังสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ี
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เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้
หลากหลายวิธี เช่น การท าการทดลอง การท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์
จ าลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
อย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 
  3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ 
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูลหรือข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบ             
ต่าง ๆ เช่น บรรยาย สรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ รูปวาด หรือสร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้
อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีก าหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
  4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนาแบบจ าลองหรือข้อมูลท่ีสรุปได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์
อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อยซึ่งก็จะช่วยให้เช่ือมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และท าให้มี
ความรู้กว้างขวางขึ้น 
  5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียน
มีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่งการน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในเรื่องอื่น ๆ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้แบ่งขั้นตอนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน หรือเรื่องท่ีสนใจ           
ซึ่งเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนหรือเกิดจากอภิปรายในกลุ่ม เรื่อง              
ท่ีน่าสนใจอาจจะมาจากเหตุการณ์ในข่วงนั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนมาแล้ว               
เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ หรือเป็น          
ผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน 
  2. การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่มีการวางแผนก าหนดแนวทางในการส ารวจ 
ตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม             
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสร้างสถานการณ์จ าลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง หรือจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 
  3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นการน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล 
สรุปผล และน าเสนอผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยาย สร้างแบบจ าลองหรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ            
การค้นพบในขั้นนี้เป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ หรือไม่
เกี่ยวกับประเด็นท่ีต้ังไว้แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
  4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นการน าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลอง หรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น 
ถ้าใช้อธิบายเรื่องอื่นได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งจะช่วยเช่ือมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้
กว้างขวางขึ้น 
  5. การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นการประเมินความรู้ทักษะกระบวนการท่ีนักเรียนได้รับ
และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ 
  การน าความรู้ หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอื่น ๆ จะ
น าไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัด ซึ่งจะก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถามหรือปัญหาท่ีจะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป 
ท าให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่า Inquiry Cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
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จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังเนื้อหาหลักและหลักการทฤษฎีตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ดังภาพท่ี 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ที่มำ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), 2546 
 
 จากแนวคิดของการเรียนรู้ดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้สรุปข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีครูน าเข้าสู่บทเรียน 
หรือสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ครูเป็นคนกระตุ้นให้ผู้เรียน วิธีท่ีใช้อาจหลากหลายวิธี เช่น การใช้ค าถาม
กระตุ้น การสังเกตภาพ การสาธิตเพื่อให้ชวนสงสัย น าตัวอย่างของจริงมาให้สังเกต เป็นต้น  

 ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) หมายถึง ขั้นกิจกรรมนี้จะต่อเนื่อง
จากขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการวางแผนก าหนดแนวทางการ
ส ารวจตรวจสอบ ต้ังสมมุติฐาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง         
ท ากิจกรรม การศึกษาข้อมูล สืบค้นข้อมูล จากเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีครูให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบแล้ว น าข้อมูล ข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลท่ีได้
ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป การสาธิต การใช้ค าถาม อภิปราย สร้างแบบจ าลอง หรือรูปวาดสร้างตาราง  

 ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase) หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีครูน าความรู้           
ท่ีผู้เรียนสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวความคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือ
ข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ในชีวิตประจ าวัน  

สร้างความสนใจ 
(Engage) 

Inquiry Cycle 

(5Es) 

ส ารวจและค้นหา 
(Explore) 

อธิบาย  

(Explain) 

ขยายความรู้ 
(Elaborate) 

ประเมิน 
(Evaluate) 
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 ขั้นท่ี 5  ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีครูประเมินการ
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่
การน าความรู้ไประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ 

 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  3.2.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นความสามารถทางสมองด้านต่าง ๆ ท่ีนักเรียนจะได้รับจากการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
  ล้วน สายศและอังคณา สายยศ (2543) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการ
เรียนรู้ท่ีประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ออกมาเป็นระดับความสามารถซึ่งได้จ าแนกพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ด้านความรู้และการคิด ตามแนวคิดจุดประสงค์ของบลูม ได้แก่ 
  1. ความรู้ความจ า (Knowledge) หมายถึง ความสามารถทางสมองท่ีทรงไว้ซึ่งเรื่องราว              
ต่าง ๆ ท่ีรับรู้เข้าไว้ในสมองเป็นความสามารถในการระลึกเรื่องราวประสบการณ์หรือส่ิงท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
  2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการจับใจความของเรื่อง
ความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความ 
  3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนาความรู้  ทฤษฎี หลักการ 
ข้อเท็จจริง ไปแก้ปัญหาใหม่ท่ีเกิดขึ้น เป็นพฤติกรรมทางด้านวัดผล หมายถึง ความสามรถท่ีส าคัญ 3 ประการ 
นาหลักวิชาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ แก้ปัญหาท่ียังไม่ได้แก้มาเลย และสามารถยกตัวอย่างและสาธิตส่ิงท่ีเรียนรู้
มาแล้วได้ในรูปแบบใหม่ 
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) พฤติกรรมด้านคิดวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยวิธีการของเหตุผล          
อันเป็นสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดแก่เด็กอย่างยิ่ง เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของ
เหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์ส่ิงใด และ         
ยังมองถึงว่า ส่วนย่อยท่ีส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด               
เป็นสมรรถภาพท่ีเต็มไปด้วยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ การวิเคราะห์จึงต้องอาศัยพฤติกรรม
ด้านความจ า ความเข้าใจ และด้านการไปใช้มา ประกอบการพิจารณา 
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการรวมส่ิงต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็น
รูปใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง มีคุณลักษณะ โครงสร้าง หน้าท่ีใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม การสังเคราะห์เป็น
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดริเริ่มส่ิงใหม่ 
  6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการพิจาณาตัดสินเกี่ยวกับคุณค่า
ของความคิดทุกชนิด เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดให้ การประเมินจึงเป็นการแสดงความ
คิดเห็นท่ีน าเกณฑ์มาใช้ เป็นความสามารถขั้นสุดท้าย ด้านสติปัญญาในการจัดระบบความสามารถด้านนี้              
จึงถือว่าสูงสุด และจะต้องอาศัยความสามารถข้ันจ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้ประกอบเพื่อ
เป็นฐานการประเมิน 
  ทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ คือ การท าให้ส าเร็จ(Accomplishment) หรือ
ประสิทธิภาพทางด้านการกระท าในทักษะท่ีก าหนดให้ หรือด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียนซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ี
ก าหนดให้ คะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูมอบหมายให้ หรือท้ังสองอย่าง 
 



 6 รายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ 

  จากความหมายข้างต้น ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดการเรียนรู้ ท้ังทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
ท าแบบทดสอบ และการสังเกต 
 
 3.3 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ (2558) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยส่ือประสม เรื่อง ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยส่ือประสม 
เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 
48 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยส่ือประสม เรื่อง ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยส่ือประสม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยส่ือประสม เรื่อง ระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู้สึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ (2561) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์         
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ        
หาความรู้ (5E) และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 68 คน 
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน 
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉล่ีย คือ 12.04 คะแนน (S.D. = 2.75) และเมื่อนักเรียน
ท่ีเป็นประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเฉล่ีย คือ 24.03 คะแนน (S.D. = 1.85) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียน พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ ใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัย พบว่า ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.29 และ S.D. =0.78) 
  สุวรรณโณ ยอดเทพ (2562) ได้ศึกษาและวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5 Es มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนัก เรียน                   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการเรียนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อ
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การเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5 Es เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการ
วิจัยแบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนหลัง (One - Group Pretest –Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สังกัดกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการวิชาวิทยาศาสตร์           
โดยใช้การสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 1 ฉบับ 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 ชุด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es 
สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 23.50 2. ผลการ
เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการสอน
แบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01            
โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก   
 
4. วิธีด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ปรึกษา ขอค าแนะน า จากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
จ านวน 21 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ มี 2 ชนิด ประกอบด้วย 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) จ านวน 1 แผน เวลา 2 ช่ัวโมง  
  2) ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
  
 4.1 ก ำหนดหัวข้อกำรพัฒนำนวัตกรรม 
 ผู้ศึกษาน าปัญหาท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                 
มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ท่ีเกิดขึ้น พบว่า เนื้อหาท่ีนักเรียนประสบปัญหาจากการจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 สารละลาย พบว่า เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียน ทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนแล้ว 
ผู้เรียนมีคะแนนผลการสอบผ่านเกณฑ์จ านวนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน แต่เพิ่มขึ้นจ านวนน้อย หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก                
เมื่อสังเกตพฤติกรรมการทดลองของผู้เรียน ผู้เรียนปฏิบัติการทดลองไม่เป็นเป็นล าดับขั้นตอน ไม่รู้จักอุปกรณ์
ในการทดลอง ไม่กล้าท า บางรายนั่งนิ่งไม่ปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้การบันทึกผลการทดลองคลาดเคล่ือน           
ได้ค้นหาความรู้ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงก าหนดหัวข้อในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว คือ การจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นการปฏิบัติการทดลองตามล าดับขั้นตอน โดยใช้รูปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ข้ันตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
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 4.2 สรรหำสมำชิกทีม PLC และประกำศจัดต้ัง กำรสรรหำสมำชิกทีม PLC และประกำศจัดต้ัง 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  4.2.1 สรรหาสมาชิกเพื่อนครู (Buddy teacher : BT) ไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่ 
นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ และนางสาวธนัชพร ปีกชัยภูมิ ครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
  4.2.2 ขอความอนุเคราะห์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นครูพี่เล้ียง (School 
Administrators teacher : SA) ได้แก่ นางสุนัสดา  แก้วมณี 
  4.2.3 ท าบันทึกข้อความขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) ได้แก่ นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ 
  4.2.4 น ารายช่ือสมาชิกทีม PLC เสนอให้โรงเรียนออกประกาศแต่งต้ัง 
 
 4.3 กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และออกแบบนวัตกรรม 
  4.3.1 กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหา  
   2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา หน่วยท่ี 2 เรื่อง สารละลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แล้วท าการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  
   3) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้  
   4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์3 รหัสวิชา ว22101 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของสาร โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) จ านวน 1 แผน 
จ านวน 2 ช่ัวโมง 
   5) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอสมาชิกทีม PLC เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   - ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร 
   - ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
   - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   - การก าหนดภาระงาน/ช้ินงาน 
   - การวัดและประเมินผล 
   - ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
   6) น าคะแนนจากการประเมินของสมาชิกทีม PLC มาวิเคราะห์ความเหมาะสม              
โดยหาค่าเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีมีลักษณะการประเมินเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
   เหมาะสมมากท่ีสุด ให้  5  คะแนน   
   เหมาะสมมาก  ให้  4  คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง ให้  3  คะแนน 
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   เหมาะสมน้อย  ให้  2  คะแนน 
   เหมาะสมน้อยท่ีสุด ให้  1  คะแนน 
น าคะแนนเฉล่ียไปเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสิน โดยเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
    โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป ถือว่ามีระดับปฏิบัติมาก สามารถ
น าไปใช้  
   7) น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของสมาชิกทีม PLC มาแก้ไขแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
  4.3.2 กำรออกแบบนวัตกรรม 
   1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551              
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหา  
   2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา หน่วยท่ี 2 เรื่อง สารละลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร เพื่อก าหนดขอบข่ายเนื้อหาและ            
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
   3) การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการในการสร้างชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
   4) สร้างชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ค าแนะน าในการ
ใช้ส าหรับครู ส าหรับนักเรียน สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง เนื้อหาเรื่องสภาพละลายได้ของสาร และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการละลายได้ของสาร แนวการตอบแบบบันทึกผลการทดลอง เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                     
และหลังเรียน เป็นต้น 
   5) น าชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เสนอต่อสมาชิกทีม PLC เพื่อหา
คุณภาพนวัตกรรม (IOC) ตลอดจนขอค าแนะน า เพื่อมาปรับปรุง 
   6) น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของสมาชิกทีม PLC มาแก้ไขชุดกิจกรรม          
การปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ จัดท ารูปเล่ม เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 4.4 จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  4.4.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้
ของสาร โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) จ านวน 1 แผน จ านวน 2 ช่ัวโมง 
  4.4.2 จัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่ม 1 ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แบบกิจกรรมการทดลองท่ี 2.3 ชนิดของ              
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ตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร เอกสารชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
  4.4.3 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง 
ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร จ านวน 10 ข้อ แบบประเมินการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะ แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการทดลอง 
  4.4.4 เตรียมการสอน ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะท าการสอนตามแผนการจัดการ 
เรียนรู้ และเชิญสมาชิกกลุ่ม PLC สังเกตช้ันเรียน 
 
 4.5 ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน 
 ด าเนินการสอนและวัดผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบ ในวันท่ี 23 
กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้ เพื่อใหที้มสังเกตการสอน
น ามาสะท้อนผล 
 
 4.6 จัดประชุมสะท้อนผลกำรสังเกตชั้นเรียน  
 จัดประชุมเชิญสมาชิกกลุ่ม PLC ประชุมเพื่อสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน ดังนี้ 
  4.6.1 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   1) ครูจัดกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมท้ังมี
การวัดและประเมินผลกิจกรรม 
   2) ครูแจ้งผลคะแนนการน าเสนอผลการทดลองแต่ละกลุ่ม 
   3) ครูมีความพยายาม ต้ังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะขั้นสรุปผลการ
ทดลอง/ความรู้ ให้กับผู้เรียน 
   4) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีลีลาน่าสนใจ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกนัสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  4.6.2 ข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   1) ควรท าตารางบันทึกผลการทดลองให้เรียบร้อยก่อนการน าเสนอผลการทดลอง
ของนักเรียน 
   2) แบบบันทึกผลการทดลอง ควรเป็นกระดาษชาร์ต แต่ละกลุ่มแล้วน ามาติดบน
กระดาน เปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม 
 
 4.7 วิเครำะห ์สังเครำะห์ประเด็นนวัตกรรม 
  4.7.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
  เมื่อผู้ศึกษาจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  
โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอง
วิทยาศาสตร์ ทดสอบผู้เรียนท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน          
และหลังเรียน ท่ีมีคะแนน 5 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

ผู้เรียนคนที่ 
 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน พัฒนำกำรเรียนรู้ 

1 5 7 2 
2 3 9 6 
3 4 9 5 
4 6 8 2 
5 5 8 3 
6 4 8 4 
7 4 7 3 
8 4 10 6 
9 5 8 3 
10 6 10 4 
11 4 7 3 
12 3 10 7 
13 2 8 6 
14 5 7 2 
15 5 7 2 
16 5 7 2 
17 5 8 3 
18 6 9 3 
19 2 8 6 
20 3 7 4 
21 4 8 4 

เฉลี่ย 4.28 8.10 3.82 
  
  จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 มีคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 4.28 โดยมีจ านวนนักเรียน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38               
ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด เมื่อจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 โดยใช้รูปแบบการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ นักเรียน              
มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 8.10 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉล่ีย 3.82 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  
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  4.7.2 กำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) 
  เมื่อ ผู้ศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์  3 รหัสวิชา ว22101                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) จากนั้นน าไปสมาชิก
ทีม PLC ประเมินผลความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าคะแนนจากการประเมินของสมาชิกทีม 
PLC มาวิเคราะห์ความเหมาะสม โดยหาค่าเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีมีลักษณะการประเมินเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
   เหมาะสมมากท่ีสุด ให้  5  คะแนน   
   เหมาะสมมาก  ให้  4  คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง ให้  3  คะแนน 
   เหมาะสมน้อย  ให้  2  คะแนน 
   เหมาะสมน้อยท่ีสุด ให ้ 1  คะแนน 
น าคะแนนเฉล่ียไปเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสิน โดยเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป ถือว่ามีระดับปฏิบัติมาก สามารถน าไปใช้ น าผลการประเมินท่ี
ได้น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 
ขั้นตอน (5Es) เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
โดยสมาชิกทีม PLC 
 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม 
PLC ที่มีต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด    
1.1 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ถูกต้อง เหมาะสม
กับเนื้อหาตรงตามหลักสูตร 

5 5 5 5 5 

2. สำระส ำคัญ    
    2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 5 5 5 5 5 
    2.2 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 5 5 5 5 
    2.3 ถูกต้อง มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5 4 5 5 4.75 
3. สำระกำรเรียนรู้   
    3.1 ก าหนดสาระการเรียนรู้ครอบคลุม  
ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ  

5 5 5 5 5 
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รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม 
PLC ที่มีต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
    3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5 5 5 5 5 
    3.3 ก าหนดสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาเรียน  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5 5 5 5 5 

4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5 5 5 5 5 
    4.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม 
ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 

    4.3 ประเมินผลได้ตามสภาพจริง 5 5 5 5 5 
5. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    5.1 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

5 5 5 5 5 

    5.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีความหลากหลาย และสามารถปฏิบัติ 
ได้จริง 

5 5 5 5 5 

    5.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)   

5 5 4 5 4.75 

    5.4 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 

5 5 5 5 5 

    5.5 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

5 5 4 5 4.75 

    5.6 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

5 5 5 5 5 

    5.7 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

5 5 5 5 5 

6. ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 5 5 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) 

5 5 5  5 

    6.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ 5 4 5 5 4.75 
    6.4 ส่ือน่าสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 
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รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม 
PLC ที่มีต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
7. ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
   7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 5 5 
   7.2 สามารถวัดได้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังด้านความรู้ 
ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5 4 5 5 4.75 

   7.3 เครื่องมือเหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด 
 

5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ย 5 4.92 4.92 5 4.96 
 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด และข้อแสนอแนะของสมาชิกทีม PLC ดังนี ้
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) 
สอดคล้อง เป็นล าดับข้ันตอน ส่งเสริมทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ดี 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) เป็นไป
อย่างถูกต้อง เสนอเพิ่มเติมในขั้นการประเมินผล ควรเพิ่มเวลาในการท าแบบทดสอบ หรือลดจ านวนข้อสอบ 
เพื่อเหมาะสมกับเวลา 
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
  4. กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีครูผู้สอนจัดให้กับผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีเน้นทักษะของผู้เรียน 
สมรรถนะของผู้เรียนได้ดีมาก 
  5. การวัดผลการเรียนรู้ มีความหลากหลาย มีเกณฑ์ท่ีชัดเจน แบบทดสอบมีความเท่ียงตรง
และเป็นปรนัย 
  4.7.3 กำรประเมินกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   4.7.3.1 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เมื่อสมาชิกกลุ่ม PLC 
สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. มีการใช้ส่ือ / อุปกรณ์ ประกอบการน าเข้าสู่บทเรียน 5 4 5 5 4.75 
2. การเช่ือมโยงการสอนครั้งก่อนมายังครั้งนี ้ 5 5 5 5 5 
3. การช้ีแจงเป้าหมาย/จุดประสงค์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 5 4 5 5 4.75 

ค่ำเฉลี่ย 5 4.33 5 5 4.83 
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   จากตารางท่ี 3 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ มีความ
พึงพอใจต่อขั้นน าเข้าสู่บทเรียน มากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนมีการเช่ือมโยงการสอนครั้งก่อนมายังครั้งนี้ ค่าเฉล่ีย 5 
รองลงมา คือ มีการใช้ส่ือ/อุปกรณ์ และการช้ีแจงเป้าหมาย/จุดประสงค์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ค่าเฉล่ีย 4.75 
และมีระดับผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนรวมท้ังส้ิน  มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ         
ดีเย่ียม  
 4.7.3.2 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสมาชิกกลุ่ม PLC 
สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 

2. ใช้ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 5 4.75 

3. ใช้เทคนิค / กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญท่ีมีลีลาน่าสนใจ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 

5 4 5 5 4.75 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง 

5 4 5 5 4.50 

5. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน เช่น มีการตั้งค าถาม / ข้อสงสัยในส่ิงท่ีต้องการ
เรียนรู้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

5 5 5 5 5 

6. ผู้เรียนมีบทบาทส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 

7. ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง 
ข้อมูลต่าง ๆ 

4 3 5 5 4.25 

8. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการและเกิดผลงาน / 
ช้ินงาน 

5 4 5 5 4.75 

9. ผู้เรียนมีการส่ือสารและน าเสนอผลงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

5 4 5 5 4.75 

ค่ำเฉลี่ย 4.88 4.22 5 5 4.75 
 
   จากตารางท่ี 4 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ มีความ
พึงพอใจต่อขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มากท่ีสุด คือ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและจุดประสงค์
การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เช่น มีการต้ังค าถาม / ข้อสงสัยในส่ิงท่ี
ต้องการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีบทบาทส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย 
5 รองลงมา คือ ใช้ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เทคนิค / กระบวนการ
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เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีลีลาน่าสนใจ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการและ
เกิดผลงาน / ช้ินงาน ผู้เรียนมีการส่ือสารและน าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 4.75 ครูผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉล่ีย 4.50 และผู้สอนใหผู้้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า 
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 4.25 มีระดับผลการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมทั้งส้ิน มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
   4.7.3.3 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นสรุปบทเรียน เมื่อสมาชิกกลุ่ม PLC สังเกต
การจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 แสดงผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นสรุปบทเรียน 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. มีการอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนโดยผู้สอน / ผู้เรียน 5 4 5 5 4.75 
2. ผู้เรียนมีโอกาสสรุปบทเรียนด้วยตนเอง หรือ  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

5 4 5 5 4.75 

3. ผู้เรียนมีการน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง / เพื่อน / สังคม 

4 3 5 5 4.25 

ค่ำเฉลี่ย 4.66 3.66 5 5 4.58 
   จากตารางท่ี 5 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ มีความ
พึงพอใจต่อขั้นสรุปบทเรียน มากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนมีการอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนโดยผู้สอน / ผู้เรียน ผู้เรียน
มีโอกาสสรุปบทเรียนด้วยตนเอง หรือ ด้วยกระบวนการกลุ่ม ค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมา คือผู้เรียนมีการน าองค์
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง / เพื่อน / สังคม ค่าเฉล่ีย 4.25 และมีระดับผลการ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นสรุปบทเรียน รวมทั้งส้ิน มีค่าเฉล่ีย 4.58 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
   4.7.3.4 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นการวัดผลและประเมินผล เมื่อสมาชิกกลุ่ม 
PLC สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผลดัง           
ตารางท่ี 6 
ตารางที ่6 แสดงผลการสังเกตขั้นการวัดผลและประเมินผล 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. วัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 5 5 5 5 5 
2. วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 

3. มีผลงาน / ช้ินงาน / ภาระงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการ
เรียนรู ้

5 4 5 5 4.75 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ / กิจกรรมการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ย 5 4.75 5 5 4.92 
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  จากตารางท่ี 6 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจ
ต่อขั้นการวัดผลและประเมินผล มากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนมีวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / จุดประสงค์การเรียนรู้  สัมพันธ์กัน  ค่าเฉล่ีย 5 
รองลงมา คือ ผลงาน / ช้ินงาน / ภาระงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการเรียนรู้  ค่าเฉล่ีย 4.75 และมีระดับผลการ
สังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งส้ิน มีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  4.7.4 กำรประเมินพฤติกรรมครูต่อกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   4.7.4.1 การสังเกตพฤติกรรมครูเกี่ยวกับการใช้ค าถามท่ีดี เมื่อสมาชิกกลุ่ม PLC 
สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้ค าถามท่ีดี 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง 5 5 5 5 5 
2. ใช้ค าถามท่ีท้าทายท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 5 4 5 5 4.75 
3. ใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ย 5 4.67 5 5 4.92 
 
   จากตารางท่ี 7 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
เกี่ยวกับการใช้ค าถามท่ีดี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง
ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย 5 รองลงมา คือ ครูผู้สอนใช้ค าถามท่ีท้าทายท าให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ ค่าเฉล่ีย 4.75 และมีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้ค าถามท่ีดี รวมทั้งส้ิน         
มีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
   4.7.4.2 การสังเกตพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างต้ังใจ เมื่อสมาชิกกลุ่ม 
PLC สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผลดัง            
ตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างต้ังใจ 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. รับฟังอย่างต้ังใจและให้ผู้เรียนเสนอความคิด 5 4 5 5 4.75 
2. แสดงท่าทีหรือแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นอก 
เห็นใจในตัวผู้เรียน 

5 5 5 5 5 

3. ไม่พูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จนกว่า
ผู้เรียนจะพูดจบ 

5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ย 5 4.67 5 5 4.92 
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   จากตารางท่ี 8 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
เกี่ยวกับการรับฟังอย่างต้ังใจ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนแสดงท่าทีหรือแสดงออกถึงความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจในตัวผู้เรียน ไม่พูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จนกว่าผู้เรียนจะพูดจบ ค่าเฉล่ีย 5 
รองลงมา คือ ครูผู้สอนรับฟังอย่างต้ังใจและให้ผู้เรียนเสนอความคิด ค่าเฉล่ีย 4.75 และมีระดับผลการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการรับฟังอย่างต้ังใจ รวมทั้งส้ิน มีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
   4.7.4.3 การสังเกตพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก             
เมื่อสมาชิกกลุ่ม PLC สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน               
ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก              

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 5 5 5 5 5 
2. ให้ค าแนะน าผู้เรียน โดยไม่ใช้การต าหนิหรือแสดงตัว
เหนือผู้เรียน 

5 5 5 5 5 

3. ให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ 5 5 5 5 5 
ค่ำเฉลี่ย 5 5 5 5 5 

 
   จากตารางท่ี 9 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก มีความพึงพอใจ มากท่ีสุดทุกรายการ คือ ครู ผู้สอนให้ข้อมูล
ตรงไปตรงมาท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ให้ค าแนะน าผู้เรียน โดยไม่ใช้การต าหนิหรือแสดงตัวเหนือผู้เรียน ให้
ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ มีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการให้
ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก รวมทั้งส้ิน มีค่าเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
   4.7.4.4 การสังเกตพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้ก าลังใจ เมื่อสมาชิก
กลุ่ม PLC สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผล    
ดังตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้ก าลังใจ 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. ให้การช่ืนชมท่ีผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 5 5 5 5 5 
2. กระตุ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ท่ีจะกล้าเผชิญ
กับปัญหา อุปสรรคในการเรียน 

5 4 5 5 4.75 

3. ให้ก าลังใจกับผู้เรียนในการเปล่ียนแปลงตนเอง 4 4 5 5 4.50 
ค่ำเฉลี่ย 4.67 4.33 5 5 4.75 
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   จากตารางท่ี 10 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้ก าลังใจ มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนให้การช่ืนชมท่ีผู้เรียนแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย 5 รองลงมา คือ ครูผู้สอนกระตุ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ท่ีจะกล้าเผชิญกับ
ปัญหา อุปสรรคในการเรียน ค่าเฉล่ีย 4.75 และครูผู้สอนให้ก าลังใจกับผู้เรียนในการเปล่ียนแปลงตนเอง 
ค่าเฉล่ีย 4.50 มีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจูงใจและให้ก าลังใจ รวมท้ังส้ิน            
มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
   4.7.4.5 การสังเกตพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการต้ังเป้าหมายร่วมกัน เมื่อสมาชิก
กลุ่ม PLC สังเกตการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผล    
ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
ค่ำเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกับ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 4.75 

2. กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของเป้าหมาย 4 5 5 5 4.75 
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

5 4 5 5 4.75 

ค่ำเฉลี่ย 4.67 4.33 5 5 4.75 
 
   จากตารางท่ี 11 พบว่า สมาชิกกลุ่ม PLC บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูเกี่ยวกับการต้ังเป้าหมายร่วมกัน มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด คือ ครูผู้สอนก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและ
เป็นไปได้ร่วมกับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของเป้าหมาย เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด มีระดับผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการต้ังเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งส้ิน 
มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
  4.7.5 กำรประเมินนวัตกรรมชุดกิจกรรมกำรปฏิบัติทดลองวิทยำศำสตร์ 
  ผู้ศึกษาน าชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เสนอต่อสมาชิกทีม PLC เพื่อหา
คุณภาพนวัตกรรม ( IOC ) ตลอดจนขอค าแนะน า เพื่อมาปรับปรุงแก้ไข มีผลการประเมิน ซึ่งปรากฏผล  
ดังตารางท่ี 12 
ตำรำงที่ 12 แสดงผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรม ของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยสมาชิกทีม PLC 
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รำยกำรประเมิน 

คะแนนควำมคิดเห็นของสมำชิกทีม PLC  
ที่มีต่อชุดกิจกรรมกำรปฏิบัติทดลอง

วิทยำศำสตร์ 

 
 

ค่ำ 
IOC 

 
 

แปรผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
    การเรียนรู้ และตัวชี้วัด  

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม  
   มีความน่าสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความชัดเจน      
    ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีต้องการวัดท้ังด้าน     
    ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ  
    อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ  
    ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ บอกข้ันตอน 
   ตามล าดับอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ    
   ธรรมชาติของวิชา 

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอง 
   วิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบครบถ้วน 
    สมบูรณ์ 

+1 0 +1 +1 0.75 ใช้ได้ 

6. ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอด 
   วิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด 
   การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  
   ขนาด เหมาะสมกับผู้เรียน  

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา      
   เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ถูกต้องเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9. ความเหมาะสมกับความสนใจ 
    ของนักเรียน 

+1 0 +1 +1 0.75 ใช้ได้ 

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ  
    การออกแบบนวัตกรรม การใช้งาน 
 

+1 0 +1 +1 0.75 ใช้ได้ 

ค่ำเฉลี่ย 1 0.70 1 1 0.92 ใช้ได้ 
  จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรม เท่ากับ 0.92 แปลผลว่า             
ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ใช้ได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพมาตรฐานค่า IOC            
ท่ียอมรับได้ ต้ังแต่ 0.50 ถึง 1.00 (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) โดยมีข้อแสนอแนะของสมาชิกทีม PLC ดังนี้  

  1. ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้น มีค าแนะน าของครูผู้สอน 
และนักเรียนท่ีชัดเจนกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  2. กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3. ใบความรู้ท่ีครูผู้สอนเรียบเรียงสร้างขึ้น กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 
  4. ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ตรงตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด มีความเหมาะสม
กับเนื้อหา และเหมาะสมกับผู้เรียน 
  5. ควรเพิ่มเติม การต้ังสมมติฐาน ในแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง ท่ี 2.3 และควรระบุ
ปริมาณของสารให้ชัดเจน เช่น โซเดียมคลอดไรด์ 10 กรัมต่อกรัม หอดทดลอง ขนาดกลาง จ านวน 3 หลอด 
ต่อกลุ่ม เป็นต้น 
  ผู้ศึกษาได้ท าการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งปรากฏผล  
ดังตารางท่ี 13 
ตำรำงที่ 13 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) ของชุดกิจกรรมการปฏิบัติ
ทดลองวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

คนท่ี 

คะแนนเก็บระหว่ำงเรียน (40 คะแนน)  
 
 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

กิจ
กร

รม
กำ

รท
ดล

อง
 (2

0)
 

ใบ
งำ

น 
(1

0)
 

กำ
รน

 ำเ
สน

อห
น้ำ

ชั้น
 (5

) 

กำ
รต

อบ
ค ำ

ถำ
ม 

(5
) 

รว
ม 

(4
0)

 

1 18 8 4 3 33 7 
2 18 7 3 4 32 9 
3 16 6 3 4 29 9 
4 17 8 4 4 33 8 
5 17 9 4 4 34 8 
6 18 9 4 4 35 8 
7 17 8 3 4 32 7 
8 18 8 3 4 33 10 
9 18 8 4 4 34 8 
10 18 9 4 4 35 10 
11 17 9 3 4 33 7 
12 18 8 4 4 34 10 
13 15 6 3 4 28 8 
14 16 6 3 4 29 7 
15 18 7 4 4 33 7 
16 15 6 3 4 28 7 
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คนท่ี 

คะแนนเก็บระหว่ำงเรียน (40 คะแนน)  
 
 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

กิจ
กร

รม
กำ

รท
ดล

อง
 (2

0)
 

ใบ
งำ

น 
(1

0)
 

กำ
รน

 ำเ
สน

อห
น้ำ

ชั้น
 (5

) 

กำ
รต

อบ
ค ำ

ถำ
ม 

(5
) 

รว
ม 

(4
0)

 

17 18 9 4 4 35 8 
18 19 9 4 4 36 9 
19 16 7 3 4 30 8 
20 15 8 3 4 30 7 
21 17 8 4 4 33 8 

Total 359 163 74 83 679 170 
Mean 17.23 7.86 3.59 4 32.33 8.10 
E1/E2 86.14 78.64 71.82 80 80.83 80.95 

 
  จากตารางท่ี 13 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์              
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/80.95 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 80.83 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80    
 
 4.8 ประเมินผลคุณภำพผู้เรียนและซ่อมเสริม 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้รูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
ช่ัวโมง จัดการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 21 คน พบว่า มีจ านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านการ
ทดสอบก่อนเรียน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38  ดังนั้นครูผู้สอนจึงด าเนินการซ่อมเสริม นักเรียน
จ านวน 11 คน หลังเลิกเรียน โดยให้ท้ังหมดปฏิบัติการทดลอง ตามชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
ด้วยตนเอง ตอบค าถามท้ายกิจกรรม สรุปองค์ความรู้  จากนั้น ครู ผู้สอนท าการ วัดและประเมินผล               
ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ท้ังนี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของครูผู้สอน เพื่อช้ีแนะและตอบค าถามข้อสงสัย
ให้กับผู้เรียน การปฏิบัติการตามขั้นตอนดังกล่าว พบว่าผู้เรียนจ านวน 11 คน ท่ีมีผลสอบไม่ผ่านในรอบแรก
สามารถสอบผ่านในการซ่อมเสริมครั้งนี้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 4.9 จัดท ำเอกสำรรูปเล่มรำยงำนนวัตกรรม 
 ผู้ศึกษาจัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอง
วิทยาศาสตร์ เสนอทีม และเผยแพร่ 
 
 4.10 เตรียมหัวข้อกำรพัฒนำนวัตกรรม 
 เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 
5. สรุปผลกำรพัฒนำ 
 จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้รูปแบบการ
สืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษาขอ
สรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 5.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 2/1 มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 4.28 โดยมีจ านวนนักเรียน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.38 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด เมื่อจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 โดยใช้
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 8.10 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉล่ีย 3.82 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น   
 5.2 ได้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยใช้รูปแบบการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น เมื่อประเมินหาความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ จะได้ค่าเฉล่ีย 4.96 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  
 5.3 การประเมินผลการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  จากการสังเกตของสมาชิกกลุ่ม PLC พบว่า                   
มีความพึงพอใจต่อขั้นน าเข้าสู่บทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม ความพึงพอใจต่อขั้นจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ความพึงพอใจต่อขั้นสรุปบทเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.58 ระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม ความพึงพอใจต่อขั้นการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
 ด้านพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการใช้ค าถามท่ีดี มีความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม การรับฟังอย่างต้ังใจ มีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก          
มีค่าเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม การจูงใจและให้ก าลังใจ มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม และการ
ต้ังเป้าหมายร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 4.75 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 5.4 ได้สร้างนวัตกรรมของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัว
ท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพนวัตกรรม เท่ากับ 0.92 แปลผลว่า ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ใช้ได้ และประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและ
ตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.83/80.95 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.83 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 80.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80     
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6. กำรอภิปรำยผล 
 ผู้ศึกษาได้ท าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
จึงขออภิปรายผล ดังนี้ 
 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยใช้รูปแบบการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์  ในครั้งนี้ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยพิจารณาจากผลการทดสอบก่อนเรียนของ
นักเรียน มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 4.28 โดยมีจ านวนนักเรียน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.38 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด เมื่อจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 โดยใช้
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 8.10 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉล่ีย 3.82 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  ท้ังนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) นั้น         
มีการจัดกิจกรรมระหว่างเรียน เป็นล าดับขั้นตอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการท างานร่วมกันกับ
กลุ่มเพื่อน แสดงความรู้ ความคิดเห็น วิเคราะห์ และสรุปผลร่วมกัน ท าให้เกิดความสนุกกับการเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจและค้นหา ผู้เรียนได้วางแผนในการท างาน ค้นหาความรู้ 
ด้วยตนเอง และกลุ่มเพื่อน เกิดท้าทายให้กับผู้เรียน จึงสนุก และอยากปฏิบั ติติกิจกรรมจนส าเร็จ น ามาสู่การ
สรุปองค์ความรู้ ประกอบกับการท่ีครูผู้สอนน าชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ มาให้ผู้เรียนได้เป็น
แนวทางในการแสวงหาความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ (2561) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( X = 4.29 และ S.D. =0.78) และสอดคล้องกับผลการวิจัย ของสุวรรณโณ ยอดเทพ (2562) ได้
ศึกษาและวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 หลังการสอนแบบการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5 Es สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 23.50 
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลัง
การสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01            
โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก   
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้รูปแบบการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) ในครั้งนี้ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการ       
จัดกิจกรรมการเรียนก่อน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้                 
จึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว ยังสามารถน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 7.2 ในการสร้างชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ สามารถน าไปประยุกต์สร้างเป็น
ชุดกิจกรรมการปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาอื่นท่ีใกล้เคียงกันได้ และควรปรับรูปแบบค าถามให้กระตุ้นการคิด
วิเคราะห์ให้มากขึ้น 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 
เร่ือง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร 

 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์3   รหัสวิชำ ว22101  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง สำรละลำย     ภำคเรียนที่ 1 เวลำ  2 ชั่วโมง 
ผู้สอน นำงสำวสุนิสำ  วงศ์บำตร     โรงเรียนห้วยต้อนพิทยำคม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร   
การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
 ตัวชี้วัด 

1. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิ       
ท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสารรวมท้ังอธิบายผลของความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศ          
(ม.2/4) 

                
2. สำระส ำคัญ 
 สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันในตัวท าละลายท่ีแตกต่างกัน และสารต่างชนิดกัน 
มีสภาพละลายได้ในตัวท าละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน 
 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1 ด้ำนควำมรู้ (K) 
  3.1.1 สารบางชนิดละลายได้ดีในตัวท าละลายหนึ่งแต่ไม่ละลายในตัวท าละลายอื่น ชนิดของ
ตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารการเตรียมสารละลายจึงต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างตัวละลายและตัวท าละลาย สารหลายชนิดละลายได้ดีในน้ า จึงใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย แต่สาร
บางชนิด เช่น สีทาเล็บ ละลายในน้ าได้น้อยมาก แต่ละลายได้ดีในน้ ายาล้างเล็บ ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นแอซีโตน 
การล้างสีทาเล็บจึงใช้น้ ายาล้างเล็บแทนน้ า 
 3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
  3.2.1 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อออกแบบการทดลองและทดลองในการ
อธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสารรวมทั้งอธิบายผลของ
ความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศ           
 3.3 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.3.1 มีจิตสาธารณะ 
 3.4 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
  3.4.1 ความสามารถในการคิด 
  3.4.2 ความสามารถในการส่ือสาร 
  3.4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 4.1 นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร
อย่างไร และท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (K) 
          4.2 นักเรียนออกแบบการทดลอง และทดลอง แล้วอธิบายโดยใช้สารสนเทศ จากการปฏิบัติกิจกรรม
การทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร (P)   
          4.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ และรักษาดูแลอุปกรณ์การทดลอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ (A) 
       4.4 นักเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลอง โดยใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการส่ือสาร 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   
5. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  
 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รูปแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้นตอน (5Es) 
 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)  (10 นำที) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร จ านวน 10 ข้อ หลังจากนั้น ครูน าเข้าสู่เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร โดยใช้ค าถาม ดังนี้  
  “จากการทดลอง ท่ี 2.1 สารละลายอิ่มตัว เราระบุได้ว่า น ้า เป็นตัวท้าละลาย และเกลือเป็น
ตัวละลาย ถ้าเปล่ียนตัวท้าละลายจากน ้าเป็นสารอื่น เช่น เอทานอล สภาพละลายได้ของสารแต่ละชนิดในสาร
นั นจะเท่ากับสภาพละลายได้ของสารในน ้าหรือไม่ อย่างไร” 
  2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ (ทดลองและอธิบายผลของชนิดตัวละลายและตัวท้าละลายท่ีมีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร) 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ำรวจและค้นหำ (Exploration) (40 นำที) 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จ านวน 5 กลุ่ม คละคนเก่ง อ่อน และปานกลาง เพื่อท า
กิจกรรมการทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร  
  4. นักเรียนและครู ร่วมกันทบทวนวิธีการท ากิจกรรมท่ี 2.3 โดยมีแนวทางปฏิบัติตามชุดกิจกรรม 
การปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมี
ผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ก่อนการท ากิจกรรมจริง โดยนักเรียนทดสอบตัวละลาย 3 ชนิด ได้แก่ 1. 
โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  2. น้ าตาลทราย และ3. คอปเปอร์ซัลเฟตลงในตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ า เอ
ทานอล และน้ ามันพืช สังเกตและบันทึกผลการละลายของตัวละลายในตัวท าละลายแต่ละชนิด 
 5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมท่ี 2.3  
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมท่ี 2.3 โดยครูเดินสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้
ค าแนะน าหากพบว่า นักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ นักเรียนบันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรมท่ี 2.3 
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  7. นักเรียนแต่ละกลุ่ม อภิปรายร่วมกัน หาข้อสรุป รวมถึงการตอบค าถามท้ายกิจกรรม และเตรียม
น าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยวิธีการท่ีหลากหลาย และใช้เทคโนโลยี 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation) (30 นำที) 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอกิจกรรมการทดลอง หน้าช้ันเรียน 
 9. ครูสุ่มนักเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้ค าถามท้ายกิจกรรม
เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า สารบางชนิดละลายได้ดีในตัวท าละลายหนึ่ง แต่ไม่ละลายในตัว
ท าละลายอื่น ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร การเตรียมสารละลายจึง
ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ระหว่างตัวละลายและตัวท าละลาย 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration) (10 นำที) 
 10. นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการน าความรู้เรื่องชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น  
  - สารหลายชนิดละลายได้ดีในน้ า จึงใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย แต่สารบางชนิด เช่น สีทาเล็บ 
ละลายในน้ าได้น้อยมาก แต่ละลายได้ดีในน้ ายาล้างเล็บ ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นแอซีโตน การล้างสีทาเล็บจึงใช้
น้ายาล้างเล็บแทนน้ า 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) (10 นำท)ี 
 11. นักเรียนท าใบบันทึกกิจกรรมการทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพ
ละลายได้ของสารอย่างไร 
 12. นักเรียนทดสอบหลังเรียน เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ 
ของสาร จ านวน 10 ข้อ 
 
6. ภำระงำน  
 6.1 นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร
อย่างไร และท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (K) 
          6.2 นักเรียนออกแบบการทดลอง และทดลอง แล้วอธิบายโดยใช้สารสนเทศ จากการปฏิบัติกิจกรรม
การทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร (P)   
          6.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ และรักษาดูแลอุปกรณ์การทดลอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ (A) 
       6.4 นักเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลอง โดยใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการส่ือสาร 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
สิ่งที่จะวัด 

 
วิธีกำรวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์กำรวัด 

1. นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 
2.3 ชนิดของตัวละลายและตัว
ท าละลายมีผลต่อสภาพ
ละลายได้ของสารอย่างไร (K) 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน เรื่อง ชนิดของ
ตัวละลายและตัวท าละลายมี
ผลต่อสภาพละลายได้ 
ของสาร จ านวน 10 ข้อ 

1.ตรวจแบบบันทึกใบกิจกรรมท่ี 
2.3 ชนิดของตัวละลายและตัว
ท าละลายมีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสารอย่างไร 
2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน เรื่อง ชนิดของตัว
ละลายและตัวท าละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้ 
ของสาร จ านวน 10 ข้อ 

ใบกิจกรรมท่ี 2.3 ชนิด
ของตัวละลายและตัวท า
ละลายมีผลต่อสภาพ
ละลายได้ของสารอย่างไร 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน เรื่อง ชนิด
ของตัวละลายและตัวท า
ละลายมีผลต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร  
จ านวน 10 ข้อ 

-นักเรียนท าใบบันทึก
กิจกรรม 2.2 ผ่านร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม 
 
-นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผ่าน 5 คะแนนขึ้นไป 
 

2. นักเรียนออกแบบการ
ทดลอง และทดลอง แล้ว
อธิบายโดยใช้สารสนเทศ  
จากการปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัว
ละลายและตัวท าละลายมีผล
ต่อสภาพละลายได้ของสาร
อย่างไร (P) 
 

1. ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 
2.3 ชนิดของตัวละลายและตัว
ท าละลายมีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสารอย่างไร 
 
  
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการทดลอง 

1. ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 
2.3 ชนิดของตัวละลาย
และตัวท าละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของสาร
อย่างไร 
 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติการ
ทดลอง  

1. ใบบันทึกกิจกรรม 2.3 
ผ่านร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม 
 
 
 
2. นักเรียนผ่านการ
ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการทดลอง  
ระดับ ดี ขึ้นไป 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ 
และรักษาดูแลอุปกรณ์การ
ทดลอง และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นด้วย 
จิตสาธารณะ (A) 
 

สังเกตพฤติกรรม 
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
(มีจิตสาธารณะ) 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน  ระดับ ดี  
ขึ้นไป 

4. นักเรียนน าเสนอกิจกรรม
การทดลอง โดยใช้
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้
ถูกต้อง (C) 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

-สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 
- สังเกตพฤติกรรมการท างาน 

แบบประเมินการน าเสนอ
กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ระดับ ดี  
ขึ้นไป 
นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ระดับ ดี  
ขึ้นไป 
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8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 8.1 สื่อ และแหล่งกำรเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 
         2) แบบกิจกรรมการทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสารอย่างไร 
  3) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของสาร จ านวน 10 ข้อ 
 8.2 แหล่งกำรเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) อินเทอร์เน็ต 
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9. สรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 9.1 ด้ำนควำมรู้ (K) 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 9.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................
 9.3 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
  
 9.4 ด้ำนสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (C) 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
 9.5 ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

                        ลงช่ือ......................................................ผู้สอน 
                      ( นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร ) 

                        ................./................./...................... 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                   ลงช่ือ 

         (นางสุนัสดา  แก้วมณี) 
                                                                                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                   ลงช่ือ 

       (นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ) 
                                                                                            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของรองผู้อ านวยการโรงเรียน
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                   ลงช่ือ 

       (นายสนธยา  แก้วหาญ) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของรองผู้อ านวยการโรงเรียน
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                  ลงช่ือ 

      (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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กิจกรรมที่ 2.3 ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำรอย่ำงไร 
 

จุดประสงค์อะไร  ทดลอง และอธิบายผลของชนิดตัวละลายและตัวท าละลายท่ีมีต่อสภาพละลายได้ 
วัสดุและอุปกรณ์  

1. โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)   2. น้ าตาลทราย 
3. คอปเปอร์ซัลเฟต 4. น้ ากล่ัน 5 cm3 
5. เอทานอล 6. หลอดทดลอง ขนาดกลาง 8 หลอด 
7. ช้อนตักสารเบอร์สอง 1 คัน 8 น้ ามันพืช 

  
วิธีด ำเนินกิจกรรม 
 1. ใส่น้ ากล่ัน 5 cm3 ลงในหลอดทดลอง  
 2. เติมโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ครั้งละ 1 ช้อนเบอร์หนึ่ง เขย่า สังเกต และบันทึกผล  
 3. ท าเช่นเดียวกันกับข้อ 1-2 แต่ใช้น้ าตาลทราย การบูร ตามล าดับ 
 4. ท าเช่นเดียวกันกับข้อ 1-3 แต่ใช้เอทานอล แทนน้ า    
 
บันทึกผลกำรทดลอง 
 

 
ชนิดของสำร 

ชนิดของตัวท ำละลำย 
น้ ำ เอทำนอล น้ ำมันพืช 

ละลำย ไม่ละลำย ละลำย ไม่ละลำย ละลำย ไม่ละลำย 
1.โซเดียมคลอไรด์ 
(เกลือแกง)   

      

2. น้ าตาลทราย       
3. คอปเปอร์ซัลเฟต       
       

สรุปผลกำรทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
1. สำรใดละลำยได้ในน้ ำ สำรใดละลำยได้ในเอทำนอล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………ชั้น……………………………..เลขที…่…………………………… 
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2. ชนิดของตัวละลำย มีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำรในตัวท ำละลำยหนึ่ง ๆ หรือไม่ ทรำบได้อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จำกกิจกรรม สรุปได้อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ประโยชน์ที่ได้จำกควำมรู้ เร่ือง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร
น ำมำใชใ้นชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีท้ังหมด จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว 
      ลงในกระดาษค าตอบ 

ตำรำงนี้ใช้ตอบค ำถำม ข้อ 1-3 
สาร สภาพการละลายได้ของสาร 

(กรัมต่อน้ า 100 กรัม) ท่ีอุณหภูมิ 20 °C  
A 202 
B 90 

 
1.  จากตารางสภาพละลายได้ของสาร A มีค่าเท่ากับ 202 
กรัม หมายความว่าอย่างไร   
     ก.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 300 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ข.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 200 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ค.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 150 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ง.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 100 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
2.  ถ้าเติมสาร B จ านวน 120 กรัม สภาพการละลาย
เป็นไปตามข้อใด  
     ก.  สาร B ละลายได้หมดพอดี 
     ข.  สาร B ละลายได้ไม่หมด 
     ค.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 25 กรัม 
          ไม่ละลาย 
     ง.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 30 กรัม 
          ไม่ละลาย 
3.  ถ้าใช้น้ า 300 กรัม จะสามารถละลายสาร B  
ได้สูงสุดกี่กรัม จึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดี  
ท่ีอุณภูมิ 20 °C 
     ก.  30 กรัม         
     ข.  270 กรัม 
     ค.  150 กรัม         
     ง.   75 กรัม 

4.  ถ้าน าสาร X จ านวน 70 กรัมมาละลายในน้ า 350 กรัม 
ท่ีอุณหภูมิ 30 พบว่าได้สารละลายอิ่มตัว 
และสาร X บางส่วนตกตะกอน แล้วท าให้แห้ง ช่ังมวลได้ 21 
กรัม สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 
30 °C มีค่าเท่าใด 
     ก.  14 กรัม                 
     ข.  25 กรัม 
     ค.  32 กรัม                 
     ง.  49 กรัม 
   
5.   นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้ าตาลทรายละลายได้เร็วขึ้น 
เมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายท า
ให้สภาพละลายได้ของน้ าตาลทรายเพิ่มข้ึน” ค ากล่าวของ
นักเรียนคนนี้ถูกต้องหรอืไม่ เพราะเหตุใด 
     ก.  ถูกต้อง เพราะการใช้แท่งแก้วคนสารท าให้ 
          น้ าตาลผสมน้ าได้เร็ว 
     ข.  ถูกต้อง เพราะช่วยน้ าตาลทรายจะท าปฏิกิริยา 
          กับน้ าได้ดีขึ้น 
      ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะส่ิงท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย 
          ได้ของสารคือ ชนิดของตัวละลาย ชนิดของ 
          ตัวท าละลาย เท่านั้น ส่วนการคนสารไม่มีผล 
          ต่อสภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย      
          ได้ของสารท่ีมีสถานะของแข็ง คือ ชนิดของตัว 
          ละลาย ชนิดของตัวท าละลาย และอุณหภูมิ      
         ส่วนการคนสารไม่มีผลต่อสภาพละลายของสาร 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยไดข้องสำร 
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จำกกิจกรรมกำรทดลองดังต่อไปนี้ ตอบค ำถำมข้อ 6-8 
 

ชนิดของสาร 
น้ า เอทานอล 

ละลาย ไม่
ละลาย 

ละลาย ไม่
ละลาย 

1.โซเดียมคลอ
ไรด์ (เกลือแกง)   

    

2. น้ าตาลทราย     
3. คอปเปอร์
ซัลเฟต (จุนสี) 

    

6. จากการทดลองสารใดเป็นตัวละลำย 
     ก.  น้ า เอทานอล และคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)   
     ข.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  น้ าตาลทราย และ  
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) 
     ค.  เอทานอล น้ า และน้ าตาลทราย 
     ง.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) เอทานอล และ 
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)  
 
7.   สารใดเป็นตัวท ำละลำย   
     ก.  น้ า น้ าตาลทราย 
     ข.  เอทานอล โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)   
     ค.  เอทานอล น้ าตาลทราย 
     ง.  น้ า เอทานอล 
 
8. จากผลการทดลอง สรุปได้อย่างไร  
     ก.  ชนิดของตัวละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ข.  ชนิดของตัวท าละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ค.  ชนิดของตัวละลาย และตัวท าละลายมีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ชนิดของตัวละลาย ตัวท าละลาย และปริมาณ 
          สาร มีผลต่อสภาพละลายได้ 
 

9. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
     1. สารชนิดเดียวกันละลายในตัวท าละลายต่างชนิดกัน 
         ได้เท่ากัน 
     2. สารต่างชนิดกันละลายในตัวท าละลายชนิดเดียวกัน 
        ได้ต่างกัน 
     3. การละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลาย  
         และตัวท าละลาย ข้อความในตัวเลือกใดกล่าว
ถูกต้อง 
     ก.  เฉพาะข้อ 1 และ 2 
     ข.  เฉพาะข้อ 2 และ 3 
     ค.  เฉพาะข้อ 1 และ 3 
     ง.  ท้ังข้อ 1 2 และ 3 
 
10. “โฟมเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งท่ีไม่ละลายน้ า แต่เมื่อ
สัมผัสกับทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย หรือน้ ามันท่ีร้อนจาก
ของทอดท่ีเพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย  
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวของโฟมหรือเกิดรูท่ี 
โฟมข้ึน” 
    จากข้อความข้างต้น ปัจจัยใดส่งผลต่อการละลาย 
ของโฟม 
      ก. ชนิดตัวละลายและอุณหภูมิ 
      ข. ชนิดตัวท าละลายและอุณหภูมิ 
      ค. ชนิดตัวละลายและชนิดตัวท าละลาย 
      ง. ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย และอุณหภูมิ 
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กระดำษค ำตอบก่อนเรียน 

 
 

ชื่อ………………………………………………………..ชั้น……………………………เลขที…่……………… 
 

 
 

ข้อ ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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ค ำช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีท้ังหมด จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว 
      ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1.  ถ้าน าสาร X จ านวน 70 กรัมมาละลายในน้ า 350 กรัม 
ท่ีอุณหภูมิ 30 °C พบว่าได้สารละลายอิ่มตัว 
และสาร X บางส่วนตกตะกอน แล้วท าให้แห้ง ช่ังมวลได้ 
21 กรัม สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ า 100 กรัมท่ี
อุณหภูมิ 30 °C มีค่าเท่าใด 
     ก.  14 กรัม                 
     ข.  25 กรัม 
     ค.  32 กรัม                
     ง.  49 กรัม 
 
   
2.   นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้ าตาลทรายละลายได้เร็ว
ขึ้น เมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลาย
ท าให้สภาพละลายได้ของน้ าตาลทรายเพิ่มขึ้น” ค ากล่าว
ของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
     ก.  ถูกต้อง เพราะการใช้แท่งแก้วคนสารท าให้ 
          น้ าตาลผสมน้ าได้เร็ว 
     ข.  ถูกต้อง เพราะช่วยน้ าตาลทรายจะท าปฏิกิริยา 
          กับน้ าได้ดีขึ้น 
      ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะส่ิงท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย 
          ได้ของสารคือ ชนิดของตัวละลาย ชนิดของ 
          ตัวท าละลาย เท่านั้น ส่วนการคนสารไม่มีผล 
          ต่อสภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย      
          ได้ของสารท่ีมีสถานะของแข็ง คือ ชนิดของตัว 
          ละลาย ชนิดของตัวท าละลาย และอุณหภูมิ      
         ส่วนการคนสารไม่มีผลต่อสภาพละลายของสาร 
 
 
 

ตำรำงนี้ใช้ตอบค ำถำม ข้อ 3-5 
สาร สภาพการละลายได้ของสาร 

(กรัมต่อน้ า 100 กรัม) ท่ีอุณหภูมิ 20°C 
A 202 
B 90 

 
3.  จากตารางสภาพละลายได้ของสาร A มีค่าเท่ากับ 202 
กรัม หมายความว่าอย่างไร   
     ก.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 300 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ข.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 200 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ค.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 150 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ง.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 100 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
 
4.  ถ้าเติมสาร B จ านวน 120 กรัม สภาพการละลายเป็นไป
ตามข้อใด  
     ก.  สาร B ละลายได้หมดพอดี 
     ข.  สาร B ละลายได้ไม่หมด 
     ค.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 25 กรัม 
          ไม่ละลาย 
     ง.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 30 กรัม 
          ไม่ละลาย 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
เรื่อง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยไดข้องสำร 
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5.  ถ้าใช้น้ า 300 กรัม จะสามารถละลายสาร B  
ได้สูงสุดกี่กรัม จึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดี  
ท่ีอุณภูมิ 20 °C 
     ก.  30 กรัม         
     ข.  270 กรัม 
     ค.  150 กรัม         
     ง.   75 กรัม 
 
6. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
     1. สารชนิดเดียวกันละลายในตัวท าละลายต่างชนิดกัน
ได้เท่ากัน 
     2. สารต่างชนิดกันละลายในตัวท าละลายชนิดเดียวกัน
ได้ต่างกัน 
     3.การละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลาย 
และตัวท าละลาย ข้อความในตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง 
     ก.  เฉพาะข้อ 1 และ 2 
     ข.  เฉพาะข้อ 2 และ 3 
     ค.  เฉพาะข้อ 1 และ 3 
     ง.  ท้ังข้อ 1 2 และ 3 
 
7. “โฟมเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งท่ีไม่ละลายน้ า แต่เมื่อสัมผัส
กับทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย หรือน้ ามันท่ีร้อนจาก 
ของทอดท่ีเพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย  
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวของโฟมหรือเกิดรูท่ี 
โฟมข้ึน” 
       จากข้อความข้างต้น ปัจจัยใดส่งผลต่อการละลาย
ของโฟม 
      ก. ชนิดตัวละลายและอุณหภูมิ 
      ข. ชนิดตัวท าละลายและอุณหภูมิ 
      ค. ชนิดตัวละลายและชนิดตัวท าละลาย 
      ง. ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย และอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 

จำกกิจกรรมกำรทดลองดังต่อไปนี้ ตอบค ำถำมข้อ 8-10 
 

ชนิดของสาร 
น้ า เอทานอล 

ละลาย ไม่
ละลาย 

ละลาย ไม่
ละลาย 

1.โซเดียมคลอไรด์ 
(เกลือแกง)   

    

2. น้ าตาลทราย     
3. คอปเปอร์
ซัลเฟต (จุนสี) 

    

8. จากการทดลองสารใดเป็นตัวละลำย 
     ก.  น้ า เอทานอล และคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)   
     ข.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  น้ าตาลทราย และ  
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) 
     ค.  เอทานอล น้ า และน้ าตาลทราย 
     ง.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) เอทานอล และ 
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)  
9.   สารใดเป็นตัวท ำละลำย   
     ก.  น้ า น้ าตาลทราย 
     ข.  เอทานอล โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)   
     ค.  เอทานอล น้ าตาลทราย 
     ง.  น้ า เอทานอล 
10. จากผลการทดลอง สรุปได้อย่างไร  
     ก.  ชนิดของตัวละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ข.  ชนิดของตัวท าละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ค.  ชนิดของตัวละลาย และตัวท าละลายมีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ชนิดของตัวละลาย ตัวท าละลาย และปริมาณ 
          สาร มีผลต่อสภาพละลายได้ 
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กระดำษค ำตอบหลังเรียน 
 
 

ชื่อ………………………………………………………..ชั้น……………………………เลขที…่……………… 
 

 
 

ข้อ ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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แบบประเมินกำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
******************************** 

 ชื่อกลุ่ม..................................... ชั้น…………………….. 
 ชื่อสมำชิกในกลุ่ม 1. ................................... 2. .................................................... 
    3. .................................... 4. .................................................... 
    5. .................................... 6. .................................................... 
 
ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ในข้อท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน 
คุณภำพกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกับเวลา     

4 ความกล้าแสดงออก     

5 บุคลิกภาพ น้ าเสียงเหมาะสม     

                                                                        
รวม 

    

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ปฏิบัติงานสมบูรณ์ ชัดเจน = 4     คะแนน 
 ปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย        = 3     คะแนน 
 ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่     = 2     คะแนน 
 ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก    =         1     คะแนน 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
17 - 20 ดีมาก 
13 - 16 ดี 
9 - 12 พอใช้ 
5 - 8 ปรับปรุง 

สรุปผลกำรประเมิน 

ผลการประเมิน ……… ระดับ……………. 

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………. 

             (…………………………………  ) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนจิตสำธำรณะ 
******************************** 

 ชื่อกลุ่ม..................................... ชั้น…………………….. 
 ชื่อสมำชิกในกลุ่ม 1. .................................. 2. .................................................... 
    3. ................................... 4. .................................................... 
    5. .................................... 6. .................................................... 

 
ค ำอธิบำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนจิตสำธำรณะ คือ คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
ค ำช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ในข้อท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 

ล ำดั
บที่ 

รำยกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติ 

ไม่มีกำรปฏิบัติ มีกำรปฏิบัติ 

1.  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

  

     1.1 ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มท าให้งานส าเร็จ   

     1.2 ช่วยเหลือครูในการท างาน   

     1.3 แบ่งปันส่ิงของให้กับเพื่อนท่ีขาดแคลน   

     1.4 ท างานด้วยกระบวนการกลุ่มอย่างเต็มใจ   

 รวมจ ำนวน (ข้อ)   

2. เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

  

     2.1 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง อาสาช่วย
กิจกรรมต่างกลุ่ม 

  

     2.2 ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นสมบัติของส่วนรวม
อย่างทะนุถนอม เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ คอมพิวเตอร์   

  

     2.3 ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนของตนเอง   

 รวมจ ำนวน (ข้อ)   

 
   เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ไม่ผ่ำน = 0     คะแนน 
 ผ่ำน = 1     คะแนน 
 ดี     = 2     คะแนน 
 ดีเยี่ยม   =       3     คะแนน  

สรุปผลกำรประเมิน1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผลการประเมิน …………… ระดับ……………. 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม ผลการประเมิน …………… ระดับ……………. 

 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………. 

                  (…………………………………  ) 
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เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนจิตสำธำรณะ 
 

ค ำอธิบำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ำนจิตสำธำรณะ คือ คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
ค ำช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย √ ในข้อท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 
 

ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่บ่งชี้ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
    1.1 ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
ท าให้งานส าเร็จ 
    1.2 ช่วยเหลือครูในการท างาน 
    1.3 แบ่งปันส่ิงของให้กับเพื่อน
ท่ีขาดแคลน 
    1.4 ท างานด้วยกระบวนการ
กลุ่มอย่างเต็มใจ 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 
1 รายการ 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 
2 รายการ 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 
3 รายการ 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 
4 รายการ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 
    2.1 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 
    2.2 ท ากิจกรรมเขตบริการ
อย่างสม่ าเสมอ 
    2.3 ดูแลรักษาความสะอาด
ห้องเรียนของตนเอง 

 
ไม่มีพฤติกรรมบ่งช้ี 

 

 
มีพฤติกรรมบ่งช้ี 

1 รายการ 

 
มีพฤติกรรมบ่งช้ี 

2 รายการ 

 
มีพฤติกรรมบ่งช้ี 

3 รายการ 
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 ชื่อกลุ่ม..................................... ชั้น…………………….. 
 ชื่อสมำชิกในกลุ่ม 1. .................................. 2. .................................................... 
    3. ................................... 4. .................................................... 
    5. .................................... 6. .................................................... 

ค ำช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องท่ีตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้ำน รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

    

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

    

สรุปผลกำรประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม 

    

สรุปผลกำรประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

    

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลกำรประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้     
4.3  น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     

แบบกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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สมรรถนะด้ำน รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

    

สรุปผลกำรประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง      
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     

 สรุปผลกำรประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน……………………………………. 

                  (…………………………………  ) 
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ค ำช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และลงคะแนนในช่องท่ีตรงกับคะแนน 
กลุ่มที่  

ชื่อสมำชิกกลุ่ม 
รำยกำรสังเกต  

รวม 
(20) 

กำร
แบ่ง

หน้ำที่
ภำยใน
กลุ่ม 
(4) 

กำรรู้จัก
แสดง
ควำม
คิดเห็น 

 
(4) 

กำรท ำ
กำร

ทดลอง
ตำม

ขั้นตอน
(4) 

ปฏิบัติกำร
ทดลอง
เสร็จ

ทันเวลำ 
 

(4) 

ผลกำร
ทดลอง
ถูกต้อง
สะอำด

เรียบร้อย
(4) 

1. ชื่อสมำชิกในกลุ่ม  
1. ............................................  
2. ............................................. 
3. .............................................  
4. ............................................. 
5. .......................................... 
6. ............................................ 

      

2. ชื่อสมำชิกในกลุ่ม  
1. ............................................  
2. ............................................. 
3. .............................................  
4. ............................................. 
5. .......................................... 
6. ............................................ 

      

3. ชื่อสมำชิกในกลุ่ม  
1. ............................................  
2. ............................................. 
3. .............................................  
4. ............................................. 
5. .......................................... 
6. ............................................ 

      

4. ชื่อสมำชิกในกลุ่ม  
1. ............................................  
2. ............................................. 
3. .............................................  
4. ............................................. 
5. .......................................... 
6. ............................................ 

      

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทดลอง 
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กลุ่มที่  
ชื่อสมำชิกกลุ่ม 

รำยกำรสังเกต  
รวม 
(20) 

กำร
แบ่ง

หน้ำที่
ภำยใน
กลุ่ม 
(4) 

กำรรู้จัก
แสดง
ควำม
คิดเห็น 

 
(4) 

กำรท ำ
กำร

ทดลอง
ตำม

ขั้นตอน
(4) 

ปฏิบัติกำร
ทดลอง
เสร็จ

ทันเวลำ 
 

(4) 

ผลกำร
ทดลอง
ถูกต้อง
สะอำด

เรียบร้อย
(4) 

 
5. ชื่อสมำชิกในกลุ่ม  

1. ............................................  
2. ............................................. 
3. .............................................  
4. ............................................. 
5. .......................................... 
6. ............................................ 
 

    
 
 

  

6. ชื่อสมำชิกในกลุ่ม  
1. ............................................  
2. ............................................. 
3. .............................................  
4. ............................................. 
5. .......................................... 
6. ............................................ 
 

      

ลงช่ือ ......................................ผู้ประเมิน 
            (………………………………………)  
         
เกณฑ์กำรประเมินในกำรสังเกตพฤติกรรมกำรทดลอง  มีดังนี้ 
 คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
 คะแนน  14 - 17 ดี 
 คะแนน  10 - 13 พอใช้ 
 คะแนน   0 - 9  ควรปรับปรุง 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรทดลอง คือ 

• เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการเป็นประจ า  สม่ าเสมอ 
• เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการค่อนข้างจะสม่ าเสมอ 
• เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการค่อนข้างน้อย 
• เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการน้อย 
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                                เกณฑ์กำรประเมินผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรทดลอง 
 

 
รำยกำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ดีมำก(4) ดี(3) พอใช(้2) ต้องปรับปรุง(1) 

1.กำรแบ่งหน้ำที่ภำยใน
กลุ่ม 
 

มีการแบ่งหน้าท่ีกัน
อย่างชัดเจนมีความ
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าท่ี 

มีการแบ่งหน้าท่ี
กันอย่างชัดเจนมี
ความรับผิดชอบ
งานตามบทบาท
หน้าท่ีเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีการแบ่งหน้าท่ี
กันอย่างชัดเจนไม่
รับผิดชอบงาน
ตามบทบาท
หน้าท่ี 

ไม่มีการแบ่ง
หน้าท่ีกันอย่าง
ชัดเจนไม่
รับผิดชอบงาน
ตามบทบาท
หน้าท่ี 

2.กำรรู้จักแสดงควำม
คิดเห็น 

รู้จักแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่มดี
มาก 

รู้จักแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่ 

รู้จักแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม
บางครั้ง 

ไม่แสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม 

3.กำรท ำกำรทดลองตำม
ขั้นตอน 

มีการท าการทดลอง
ตามข้ันตอนดีมาก 

มีการท าการ
ทดลองตาม
ขั้นตอนเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีการท าการ
ทดลองตาม
ขั้นตอนเป็น
บางครั้ง 

ท าการทดลองไม่
ตรงตามข้ันตอน 

4.ปฏิบัติกำรทดลองเสร็จ
ทันเวลำ 

ท าการทดลองเสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด
และถูกต้อง 

ท าการทดลอง
เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนดและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

ท าการทดลองช้า
และไม่ค่อย
ถูกต้อง 

ท าการทดลองช้า
และไม่ถูกต้อง 

5.ผลกำรทดลองถูกต้อง
สะอำดเรียบร้อย 

ผลการทดลอง
ถูกต้องชัดเจนดี
มาก สะอาด 
เรียบร้อย 

ผลการทดลอง
ถูกต้องชัดเจน 
ไม่ค่อยสะอาด
และไม่ค่อย
เรียบร้อย 

ผลการทดลอง
ถูกต้องแต่ไม่
ชัดเจนไม่สะอาด 
เรียบร้อย 

ผลการทดลองไม่
ถูกต้องชัดเจนไม่
สะอาด เรียบร้อย 
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ค ำน ำ 

  
 
 ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลาย
และตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์3 รหัสวิชา ว22101 ชุดกิจกรรมนี้ 
จัดท าขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยฝึกปฏิบัติกิจกรรม
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น น าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนของผู้เรียน ส่งผลให้ ผู้เรียนสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  สามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรต่อไป 
 
         สุนิสา  วงศ์บาตร 
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สำรบญั 
 
 

เร่ือง   หน้ำ 
      ค าน า ก 
      สารบัญ ข 
      ค าแนะน าในการใช้ส าหรับครู 1 
      ค าแนะน าในการใช้ส าหรับนักเรียน 2 
      สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 
      แบบทดสอบก่อนเรียน 4 
      กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 7 
      เรื่องท่ี 1 สภาพละลายได้ของสาร และปัจจัยท่ีมีผลต่อการละลายได้ของสาร 11 
      แบบทดสอบหลังเรียน 14 
      แนวการตอบแบบบันทึกผลการทดลอง 17 
      เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 19 
      เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 20 
      เอกสารอ้างอิง 21 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ส ำหรบัครู 

 
 

 ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลาย
และตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 สร้างขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การปฏิบัติการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ มาสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
 ลักษณะของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดนี้ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 10 ข้อ เนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารละลาย เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผล
ต่อสภาพละลายได้ของสาร ขั้นตอนในการปฏิบัติทดลอง ซึ่งเป็นล าดับขั้นตอนและแนวทางในการท ากิจกรรม
การทดลอง มีค าถามท้ายกิจกรรม เพื่อ ค้นหาค าตอบจากการทดลอง และประเมินผลการเรียนรู้                            
ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครูควรปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 

 1. ศึกษาและท าความเข้าใจกับชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดนี้อย่างละเอียด 
 2. เตรียมส่ือ/อุปกรณ์การปฏิบัติทดลอง หรือจัดกิจกรรมให้พร้อม 
 3. ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดนี้และอธิบาย
เพิ่มเติมเม่ือนักเรียนเกิดข้อสงสัย แล้วจึงใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 
 4. ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ในระหว่างการปฏิบัติทดลอง ในขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง            
ครูคอยให้ความช่วยเหลือแนะน า กระตุ้นให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ 
ระหว่างเรียนพร้อมท้ังสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลองของนักเรียน 
 5. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 
10 ข้อ แล้วน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแจ้งให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าทางการเรียน 
 6. การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน สังเกต 
พฤติกรรมการปฏิบัติการทดลอง  
 7. เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติกิจกรรม ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบ เก็บชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลอง
วิทยาศาสตร์ ส่งครู และเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลองให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ส ำหรบันักเรียน 

 
 

  

 ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดนี้ ใช้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นตัวส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
นักเรียนควรท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

 ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพ
 ละลายได้ของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
  
 อ่านค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 
 
 
 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อจบการท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้
 อะไรได้บ้าง 

 
 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน บันทึกผลคะแนนท่ีได้ 
          ลงในแบบบันทึกคะแนน 
 
 ศึกษาขั้นตอนในการท ากิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางใน
 การท ากิจกรรม 
  
 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามล าดับขั้นตอน บันทึกผลการทดลอง ตอบค าถามท้ายกิจกรรม 
 สรุปผลการทดลอง สรุปองค์ความรู้ หากมีข้อสงสัยให้กลับไปศึกษาอีกครั้ง หรือขอค าแนะน าจากครู 
 เพื่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  
 ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนของ 
 นักเรียน 
 
 ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมบันทึกคะแนนท่ีได้ลงเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
 ทางการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 
 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยจนกว่านักเรียนจะท า
 กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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สำระกำรเรยีนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วดั จดุประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 

สำระกำรเรียนรู้ 
 
 สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร   
การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 
 ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย 
อุณหภูมท่ีิมีต่อสภาพละลายได้ของสารรวมทั้งอธิบายผลของความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้
สารสนเทศ           
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 1. นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร
อย่างไร และท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (K) 
          2. นักเรียนออกแบบการทดลอง และทดลอง แล้วอธิบายโดยใช้สารสนเทศ จากการปฏิบัติกิจกรรม
การทดลองท่ี 2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร (P)   
          3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ และรักษาดูแลอุปกรณ์การทดลอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะ (A) 
       4. นักเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลอง โดยใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการส่ือสาร 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ค ำช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีท้ังหมด จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว 
      ลงในกระดาษค าตอบ 

ตำรำงนี้ใช้ตอบค ำถำม ข้อ 1-3 
สาร สภาพการละลายได้ของสาร 

(กรัมต่อน้ า 100 กรัม) ท่ีอุณหภูมิ 20 °C  
A 202 
B 90 

 

1.  จากตารางสภาพละลายได้ของสาร A มีค่าเท่ากับ 202 
กรัม หมายความว่าอย่างไร   
     ก.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 300 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ข.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 200 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ค.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 150 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ง.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 100 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
 

2.  ถ้าเติมสาร B จ านวน 120 กรัม สภาพการละลาย
เป็นไปตามข้อใด  
     ก.  สาร B ละลายได้หมดพอดี 
     ข.  สาร B ละลายได้ไม่หมด 
     ค.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 25 กรัม 
          ไม่ละลาย 
     ง.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 30 กรัม 
          ไม่ละลาย 
 

3.  ถ้าใช้น้ า 300 กรัม จะสามารถละลายสาร B  
ได้สูงสุดกี่กรัม จึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดี  
ท่ีอุณภูมิ 20 °C 
     ก.  30 กรัม         
     ข.  270 กรัม 
     ค.  150 กรัม         
     ง.   75 กรัม 

4.  ถ้าน าสาร X จ านวน 70 กรัมมาละลายในน้ า 350 กรัม 
ท่ีอุณหภูมิ 30 พบว่าได้สารละลายอิ่มตัว 
และสาร X บางส่วนตกตะกอน แล้วท าให้แห้ง ช่ังมวลได้ 21 
กรัม สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 
30 °C มีค่าเท่าใด 
     ก.  14 กรัม                 
     ข.  25 กรัม 
     ค.  32 กรัม                 
     ง.  49 กรัม 
    

5.   นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้ าตาลทรายละลายได้เร็วขึ้น 
เมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายท า
ให้สภาพละลายได้ของน้ าตาลทรายเพิ่มข้ึน” ค ากล่าวของ
นักเรียนคนนี้ถูกต้องหรอืไม่ เพราะเหตุใด 
     ก.  ถูกต้อง เพราะการใช้แท่งแก้วคนสารท าให้ 
          น้ าตาลผสมน้ าได้เร็ว 
     ข.  ถูกต้อง เพราะช่วยน้ าตาลทรายจะท าปฏิกิริยา 
          กับน้ าได้ดีขึ้น 
      ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะส่ิงท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย 
          ได้ของสารคือ ชนิดของตัวละลาย ชนิดของ 
          ตัวท าละลาย เท่านั้น ส่วนการคนสารไม่มีผล 
          ต่อสภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย      
          ได้ของสารท่ีมีสถานะของแข็ง คือ ชนิดของตัว 
          ละลาย ชนิดของตัวท าละลาย และอุณหภูมิ      
         ส่วนการคนสารไม่มีผลต่อสภาพละลายของสาร 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยไดข้องสำร 
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จำกกิจกรรมกำรทดลองดังต่อไปนี้ ตอบค ำถำมข้อ 6-8 
 

ชนิดของสาร 
น้ า เอทานอล 

ละลาย ไม่
ละลาย 

ละลาย ไม่
ละลาย 

1.โซเดียมคลอไรด์ 
(เกลือแกง)   

    

2. น้ าตาลทราย     
3. คอปเปอร์
ซัลเฟต (จุนสี) 

    

6. จากการทดลองสารใดเป็นตัวละลำย 
     ก.  น้ า เอทานอล และคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)   
     ข.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  น้ าตาลทราย และ  
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) 
     ค.  เอทานอล น้ า และน้ าตาลทราย 
     ง.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) เอทานอล และ 
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)  
 

7.   สารใดเป็นตัวท ำละลำย   
     ก.  น้ า น้ าตาลทราย 
     ข.  เอทานอล โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)   
     ค.  เอทานอล น้ าตาลทราย 
     ง.  น้ า เอทานอล 
 

8. จากผลการทดลอง สรุปได้อย่างไร  
     ก.  ชนิดของตัวละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ข.  ชนิดของตัวท าละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ค.  ชนิดของตัวละลาย และตัวท าละลายมีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ชนิดของตัวละลาย ตัวท าละลาย และปริมาณ 
          สาร มีผลต่อสภาพละลายได้ 
 

9. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
     1. สารชนิดเดียวกันละลายในตัวท าละลายต่างชนิดกัน 
         ได้เท่ากัน 
     2. สารต่างชนิดกันละลายในตัวท าละลายชนิดเดียวกัน 
        ได้ต่างกัน 
     3. การละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลาย  
         และตัวท าละลาย ข้อความในตัวเลือกใดกล่าว
ถูกต้อง 
     ก.  เฉพาะข้อ 1 และ 2 
     ข.  เฉพาะข้อ 2 และ 3 
     ค.  เฉพาะข้อ 1 และ 3 
     ง.  ท้ังข้อ 1 2 และ 3 
 
10. “โฟมเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งท่ีไม่ละลายน้ า แต่เมื่อ
สัมผัสกับทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย หรือน้ ามันท่ีร้อนจาก
ของทอดท่ีเพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย  
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวของโฟมหรือเกิดรูท่ี 
โฟมข้ึน” 
    จากข้อความข้างต้น ปัจจัยใดส่งผลต่อการละลาย 
ของโฟม 
      ก. ชนิดตัวละลายและอุณหภูมิ 
      ข. ชนิดตัวท าละลายและอุณหภูมิ 
      ค. ชนิดตัวละลายและชนิดตัวท าละลาย 
      ง. ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย และอุณหภูมิ 
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กระดำษค ำตอบก่อนเรียน 
 
 

ช่ือ………………………………………………………..ช้ัน……………………………เลขท่ี………………… 
 

 
 

ข้อ ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 รายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ 

 

 
กำรปฏบิัติกิจกรรมกำรทดลอง 

 
 

กิจกรรมกำรทดลองที่ 2.3 เร่ือง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร  
 
จุดประสงค์ ทดลอง และอธิบำยผลของชนิดตัวละลำยและตัวท ำละลำยที่มีต่อสภำพละลำยได้ 
สมมุติฐำน ……………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………. 
  
วัสดุอุปกรณ์ 
 
1. โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  จ านวน 5 กรัม/กลุ่ม 2. น้ าตาลทราย จ านวน 5 กรัม/กลุ่ม 

3. จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต) จ านวน 5 กรัม/กลุ่ม 4. น้ ากล่ัน จ านวน 5 cm3/กลุ่ม 

5. เอทานอล จ านวน 5 cm3/กลุ่ม 6. หลอดทดลอง ขนาดกลาง จ านวน 9 หลอดต่อกลุ่ม  

7. ช้อนตักสารเบอร์สอง 1 คัน จ านวน 2 คัน/กลุ่ม 8 น้ ามันพืช จ านวน 5 cm3/กลุ่ม 

 
 
ขั้นตอนในกำรท ำกิจกรรมกำรทดลอง 
 
 1. ใส่น้ ากล่ัน 5 cm3 ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง จ านวน 1 หลอด 
 2. เติมโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) จ านวน 1 ช้อนเบอร์หนึ่ง เขย่า สังเกตผลการละลายของโซเดียม
คลอไรด์ (เกลือแกง) บันทึกผล  
 3. ท าเช่นเดียวกันกับข้อ 1-2 แต่เปล่ียนจากโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) เป็นน้ าตาลทราย และจุนสี 
(คอปเปอร์ซัลเฟต) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ ำ น้ ำ น้ ำ 

โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) น้ ำตำลทรำย จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต) 
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4. ท าเช่นเดียวกันกับข้อ 1-3 แต่จากน้ าเป็นเอทานอล สังเกตบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ท าเช่นเดียวกันกับข้อ 1-3 แต่จากน้ าเป็นน้ ามันพืช สังเกตบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอทำนอล 

โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) น้ ำตำลทรำย จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต) 

เอทำนอล 
เอทำนอล 

น้ ำมันพืช 

โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) น้ ำตำลทรำย จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต) 

น้ ำมันพืช น้ ำมันพืช 

ท ำกำรทดลองแล้วบันทึกผล
กำรทดลองด้วยนะคะ 
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บันทึกผลกำรทดลอง 
 
 
 
 
 

 
 
  ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
 
 

 
ชนิดของสำร 

ชนิดของตัวท ำละลำย 
น้ ำ เอทำนอล น้ ำมันพืช 

ละลำย ไม่ละลำย ละลำย ไม่ละลำย ละลำย ไม่ละลำย 
1.โซเดียมคลอไรด์  
(เกลือแกง)   

      

2. น้ าตาลทราย       
3. จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต)       

 
สรุปผลกำรทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
1. สำรใดละลำยได้ในน้ ำ สำรใดละลำยได้ในเอทำนอล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ชนิดของตัวละลำย มีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำรในตัวท ำละลำยหนึ่ง ๆ หรือไม่ ทรำบได้อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จำกกิจกรรม สรุปได้อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือ…………………………………………………………………………ช้ัน……………………………..เลขท่ี……………………………… 
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4. ประโยชน์ที่ได้จำกควำมรู้ เร่ือง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร
น ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สภำพละลำยได้ของสำร และปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรละลำยได้ของสำร 
  
  
 1.    สภำพละลำยได้ของสำร 
 
 สภำพละลำยได้ของสำร (solubility) หมายถึง ความสามารถในการละลายของตัวละลายท่ีละลาย
ได้มากท่ีสุดในตัวท าละลายจ านวนหนึ่ง โดยท่ัวไปสภาพละลายได้ของสารในน้ ามีหน่วยเป็น กรัมของสารต่อน้ า 
100 กรัม (g/100 gwater ) นอกจากนี้อาจพบเห็นในหน่วยอื่นได้ เช่น กรัมต่อลิตรของตีวท าละลาย           
สภาพละลายได้ของสารบางชนิดในน้ า แสดงดังตารางท่ี 1  
 
ตำรำงที่ 1 สภาพละลายได้ของสารบางชนิดในน้ า 100 กรัม ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
 

 
สาร 

สภาพละลายได้ของสาร (กรัมต่อน้ า 100 กรัม) 
ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

น้ าตาลทราย (ซูโครส) 202 
เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 90 
ดินประสิว (โพแทสเซียมไนเตรต) 36 
จุนสี (คอปเปอร์ (ll) ซัลเฟต) 32 
ผงฟู (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต) 32 

 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า สภาพละลายได้ของกลูโคส มีค่าเท่ากับ 90 กรัมต่อน้ า 100 กรัม ท่ีอุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส หมายความความว่า ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส น้ า 100 กรัม สามารถละลายกลูโคสได้มาก
ท่ีสุด 90 กรัม ซึ่งท าให้สารละลายอิ่มตัวพอดี ถ้าน ากลูโคสมากกว่า 90 กรัม เช่น 110 กรัม มาละลายในน้ า 
100 กรัม ท่ีอุณหภูมินี้ กลูโคสจะละลายได้เพียง 90 กรัม และเหลือ 20 กรัม ท่ีไม่สามารถละลายได้ และ
ตกตะกอนอยู่ในสารละลาย 
 
  2.   ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรละลำยได้ของสำร 
 
 ถ้าเราเปล่ียนตัวท าละลายจากน้ าเป็นเอทานอล สภาพละลายได้ของสารจะแตกต่างกัน โดยปัจจัย           
ท่ีมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ดังนี้ 
 2.1 ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำย 
 
 “สำรชนิดหนึ่ง ๆ มีสภำพละลำยได้แตกต่ำงกันในตัวท ำละลำยที่แตกต่ำงกัน และสำรต่ำงชนิดกัน 
มีสภำพละลำยได้ในตัวท ำละลำยหนึ่ง ๆ ไม่เท่ำกัน”  
 
 โดยสารบางชนิดละลายได้ดีในตัวท าละลายหนึ่ง แต่ไม่ละลายในตัวท าละลายอื่น ชนิดของตัวละลาย
และตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร การเตรียมสารละลายจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่าง
ตัวละลายและตัวท าละลาย สารหลายชนิดละลายได้ดีในน้ า จึงใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
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 2.2 อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน สภาพละลายได้ของสารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 
แต่มีสารบางชนิด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้จะลดลง เช่น ซีเซียมซัลเฟต และสภาพละลายได้ของ
แก๊สจะลดลง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ยกตัวอย่างถ้าโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นภาวะ
ท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลน้ าในแหล่งน้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น แก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นปัจจัย
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่จะละลายในน้ าได้น้อยลง  ท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในน้ าได้รับ
ผลกระทบ ดังนั้น นักเรียนจึงต้องตระหนักในการร่วมมือกันลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อน 
 
 สรุปว่า “ของแข็งและของเหลวส่วนใหญ่ ความสามารถในการละลายได้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของ
สารละลายสูงขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะท าให้สารเคล่ือนท่ีชนกันได้เร็วขึ้นกว่าเดิม การละลายจึงเร็วขึ้น แต่ถ้า
เป็นแก๊ส ความสามารถในการละลายได้จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น” 
 
 2.3 ควำมดัน  
 
 “เมื่อความดันเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการละลายได้ของสารท่ีมีสถานะแก๊ส โดยสารท่ีมี
สถานะแก๊สจะสามารถละลายได้มากขึ้น แต่ความดันจะมีผลต่อการละลายของของแข็งและของเหลวเพียง
เล็กน้อย”  
 
 ตัวอย่างความดันมีผลต่อการละลายได้ของสาร เช่น น้ าอัดลม เป็นเครื่องด่ืมท่ีหลายคนนิยมด่ืม 
ส่วนประกอบหลักของน้ าอัดลมได้แก่ น้ าตาล หรือสารให้ความหวานอื่น ๆ สารปรุงแต่งรส สี และกล่ิน ซึ่งสาร
เหล่านี้จะท าให้น้ าอัดลมแต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน ส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีช่วยให้น้ าอัดลม มีความซ่า คือ                   
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาวะความดันปกติ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ าได้น้อยมาก การผลิต
น้ าอัดลม จึงต้องใช้ความดันสูงโดยเพิ่มความดันในการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ละลายในน้ าได้มากขึ้น 
เมื่อเปิดขวดน้ าอัดลม จะเห็นฟองแก๊ส เพราะความดันภายในขวดลดลงเท่ากับความดันภายนอกขวด ท าให้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ าได้ลดลง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนจึงแยกตัวจากน้ า 
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3.   กำรน ำควำมรู้ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำรไปใช้ประโยชน์ 
     ในชีวิตประจ ำวัน 
 
สภาพละลายได้ของสาร จะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดตัวละลาย ตัวท าละลาย อุณหภูมิ และ

ความดัน ดังนั้นจึงน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ในในชีวิตประจ าวัน เช่น สารหลายชนิดละลายได้ดีในน้ า จึงใช้น้ า
เป็นตัวท าละลาย รวมทั้งการท าความสะอาดก็มีการน าน้ ามาละลายส่ิงปนเปื้อนออกจากพื้นผิววัตถุต่าง ๆ ด้วย 
แต่สารบางชนิด เช่น สีทาเล็บ ละลายในน้ าได้น้อยมาก แต่ละลายได้ดีในน้ ายาล้างเล็บ ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็น
แอซีโตน การล้างสีทาเล็บจึงใช้น้ ายาล้างเล็บแทนน้ า ประเทศไทยมีสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขิง ขมิ้น ฟ้า
ทะลายโจร กะเพรา กระชายด า การสกัดสารท่ีมีอยู่ในสมุนไพร เพื่อแยกสารออกมากใช้ประโยน์ท าได้หลายวิธี 
วิธีการหนึ่ง คือ การสกัดด้วยตัวท าละลาย ซึ่งตัวท าละลายแต่ละชนิดจะละลายสารท่ีต้องการออกมาได้ใน
ปริมาณมากน้อยต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ตัวท าละลายท่ีเหมาะสม ในอุตสาหกรรมมักใช้เอทานอลเป็นตัวท า
ละลาย เอทานอลนอกจากจะสกัดสารได้ปริมาณมากแล้ว ยังช่วยฆ่าเช้ือโรค และสารละลายท่ีได้จากการสกัด
สามารถใช้รับประทานได้ แต่อาจท าให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นอันตรายต่อตับ ถ้ารับประทานมากเกินไป 
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ค ำช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีท้ังหมด จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว 
      ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1.  ถ้าน าสาร X จ านวน 70 กรัมมาละลายในน้ า 350 กรัม 
ท่ีอุณหภูมิ 30 °C พบว่าได้สารละลายอิ่มตัว 
และสาร X บางส่วนตกตะกอน แล้วท าให้แห้ง ช่ังมวลได้ 
21 กรัม สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ า 100 กรัมท่ี
อุณหภูมิ 30 °C มีค่าเท่าใด 
     ก.  14 กรัม                 
     ข.  25 กรัม 
     ค.  32 กรัม                
     ง.  49 กรัม 
    

2.   นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้ าตาลทรายละลายได้เร็ว
ขึ้น เมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลาย
ท าให้สภาพละลายได้ของน้ าตาลทรายเพิ่มขึ้น” ค ากล่าว
ของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
     ก.  ถูกต้อง เพราะการใช้แท่งแก้วคนสารท าให้ 
          น้ าตาลผสมน้ าได้เร็ว 
     ข.  ถูกต้อง เพราะช่วยน้ าตาลทรายจะท าปฏิกิริยา 
          กับน้ าได้ดีขึ้น 
      ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะส่ิงท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย 
          ได้ของสารคือ ชนิดของตัวละลาย ชนิดของ 
          ตัวท าละลาย เท่านั้น ส่วนการคนสารไม่มีผล 
          ต่อสภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพละลาย      
          ได้ของสารท่ีมีสถานะของแข็ง คือ ชนิดของตัว 
          ละลาย ชนิดของตัวท าละลาย และอุณหภูมิ      
         ส่วนการคนสารไม่มีผลต่อสภาพละลายของสาร 
 
 
 
 

ตำรำงนี้ใช้ตอบค ำถำม ข้อ 3-5 
สาร สภาพการละลายได้ของสาร 

(กรัมต่อน้ า 100 กรัม) ท่ีอุณหภูมิ 20°C 

A 202 

B 90 
 

3.  จากตารางสภาพละลายได้ของสาร A มีค่าเท่ากับ 202 
กรัม หมายความว่าอย่างไร   
     ก.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 300 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ข.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 200 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ค.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 150 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
     ง.  ท่ีอุณภูมิ 20 °C น้ า 100 กรัม ละลายกลูโคส 
          ได้มากสุด 202 กรัม   
 
4.  ถ้าเติมสาร B จ านวน 120 กรัม สภาพการละลายเป็นไป
ตามข้อใด  
     ก.  สาร B ละลายได้หมดพอดี 
     ข.  สาร B ละลายได้ไม่หมด 
     ค.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 25 กรัม 
          ไม่ละลาย 
     ง.  สาร B ละลายได้เพียง 90 กรัม อีก 30 กรัม 
          ไม่ละลาย 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
เรื่อง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยไดข้องสำร 
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5.  ถ้าใช้น้ า 300 กรัม จะสามารถละลายสาร B  
ได้สูงสุดกี่กรัม จึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดี  
ท่ีอุณภูมิ 20 °C 
     ก.  30 กรัม         
     ข.  270 กรัม 
     ค.  150 กรัม         
     ง.   75 กรัม 
 
6. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
     1. สารชนิดเดียวกันละลายในตัวท าละลายต่างชนิดกัน
ได้เท่ากัน 
     2. สารต่างชนิดกันละลายในตัวท าละลายชนิดเดียวกัน
ได้ต่างกัน 
     3.การละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลาย 
และตัวท าละลาย ข้อความในตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง 
     ก.  เฉพาะข้อ 1 และ 2 
     ข.  เฉพาะข้อ 2 และ 3 
     ค.  เฉพาะข้อ 1 และ 3 
     ง.  ท้ังข้อ 1 2 และ 3 
 
7. “โฟมเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งท่ีไม่ละลายน้ า แต่เมื่อสัมผัส
กับทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย หรือน้ ามันท่ีร้อนจาก 
ของทอดท่ีเพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย  
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวของโฟมหรือเกิดรูท่ี 
โฟมข้ึน” 
       จากข้อความข้างต้น ปัจจัยใดส่งผลต่อการละลาย
ของโฟม 
      ก. ชนิดตัวละลายและอุณหภูมิ 
      ข. ชนิดตัวท าละลายและอุณหภูมิ 
      ค. ชนิดตัวละลายและชนิดตัวท าละลาย 
      ง. ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย และอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 

จำกกิจกรรมกำรทดลองดังต่อไปนี้ ตอบค ำถำมข้อ 8-10 
 

ชนิดของสาร 

น้ า เอทานอล 

ละลาย ไม่
ละลาย 

ละลาย ไม่
ละลาย 

1.โซเดียมคลอไรด์ 
(เกลือแกง)   

    

2. น้ าตาลทราย     

3. คอปเปอร์
ซัลเฟต (จุนสี) 

    

8. จากการทดลองสารใดเป็นตัวละลำย 
     ก.  น้ า เอทานอล และคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)   
     ข.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  น้ าตาลทราย และ  
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) 
     ค.  เอทานอล น้ า และน้ าตาลทราย 
     ง.  โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) เอทานอล และ 
          คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี)  
9.   สารใดเป็นตัวท ำละลำย   
     ก.  น้ า น้ าตาลทราย 
     ข.  เอทานอล โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)   
     ค.  เอทานอล น้ าตาลทราย 
     ง.  น้ า เอทานอล 
10. จากผลการทดลอง สรุปได้อย่างไร  
     ก.  ชนิดของตัวละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ข.  ชนิดของตัวท าละลายเพียงอย่างเดียว มีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ค.  ชนิดของตัวละลาย และตัวท าละลายมีผลต่อ 
          สภาพละลายได้ของสาร 
     ง.  ชนิดของตัวละลาย ตัวท าละลาย และปริมาณ 
          สาร มีผลต่อสภาพละลายได้ 
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กระดำษค ำตอบหลังเรียน 
 
 

ช่ือ………………………………………………………..ช้ัน……………………………เลขท่ี………………… 
 

 
 

ข้อ ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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แนวกำรตอบบันทึกผลกำรทดลอง 
 

 
 
 
 

 
 
  ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
 
 

 
ชนิดของสำร 

ชนิดของตัวท ำละลำย 
น้ ำ เอทำนอล น้ ำมันพืช 

ละลำย ไม่ละลำย ละลำย ไม่ละลำย ละลำย ไม่ละลำย 
1.โซเดียมคลอไรด์  
(เกลือแกง)   

      

2. น้ าตาลทราย       
3. จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต)       

 
สรุปผลกำรทดลอง 
 จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ สำรแต่ละชนิดสำมำรถละลำยได้ในตัวท ำละลำยที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 
โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ละลำยได้ในตัวท ำละลำยที่เป็นน้ ำ ไม่ละลำยในเอทำนอล และน้ ำมันพืช 
น้ ำตำลทรำย ละลำยได้ในตัวท ำละลำยที่เป็นน้ ำ ไม่ละลำยในเอทำนอล และน้ ำมันพืช 
จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต) ละลำยได้ในตัวท ำละลำยที่เป็นน้ ำ ไม่ละลำยในเอทำนอล และน้ ำมันพชื เป็นต้น  
 
ค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
1. สำรใดละลำยได้ในน้ ำ สำรใดละลำยได้ในเอทำนอล 
 สำรที่ละลำยได้ในน้ ำ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  น้ ำตำลทรำย และจุนสี (คอปเปอร์
ซัลเฟต) ส่วนสำรที่ละลำยได้ในเอทำนอล ไม่มี 
 
2. ชนิดของตัวละลำย มีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำรในตัวท ำละลำยหนึ่ง ๆ หรือไม่ ทรำบได้อย่ำงไร 
 ชนิดของตัวละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร สังเกตจำกสภำพกำรละลำยได้ของสำรแต่ละ
ชนิดที่ละลำยได้ในตัวท ำละลำยชนิดต่ำง ๆ เช่น โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ละลำยได้ในตัวท ำละลำยที่
เป็นน้ ำ ไม่ละลำยในเอทำนอล และน้ ำมันพืช  
 
3. จำกกิจกรรม สรุปได้อย่ำงไร 
 สำรบำงชนิดละลำยได้ดีในตัวท ำละลำยหนึ่งแต่ไม่ละลำยในตัวท ำละลำยอื่น ชนิดของตัวละลำย
และตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร ดังนั้นกำรเตรียมสำรละลำยจึงต้องค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมระหว่ำงตัวละลำยและตัวท ำละลำย 

ช่ือ…………………………………………………………………………ช้ัน……………………………..เลขท่ี……………………………… 
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4. ประโยชน์ที่ได้จำกควำมรู้ เร่ือง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยได้ของสำร
น ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร 
 สำมำรถน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ในเร่ืองของกำรเตรียมสำรละลำยจึงต้องค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมระหว่ำงตัวละลำยและตัวท ำละลำย สำรหลำยชนิดละลำยได้ดีในน้ ำ จึงใช้น้ ำเปน็ตัวท ำละลำย 
แต่สำรบำงชนิด เช่น สีทำเล็บ ละลำยในนำ้ได้น้อยมำก แต่ละลำยได้ดีในน้ ำยำล้ำงเล็บ ซ่ึงมีส่วนผสมหลัก
เป็นแอซีโตน กำรล้ำงสีทำเล็บจึงใช้น้ ำยำล้ำงเลบ็แทนน้ ำ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยไดข้องสำร 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีท้ังหมด จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว 
      ลงในกระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง ชนิดของตัวละลำยและตัวท ำละลำยมีผลต่อสภำพละลำยไดข้องสำร 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มีท้ังหมด จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว 
      ลงในกระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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ภำพกำรประชุมกลุ่มสมำชิก PLC  
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ภำพกำรประชุมกลุ่มสมำชิก PLC  
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