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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณเรียนเรื่องการวิเคราะหปริมาณ       

ไนเตรทในน้ํา โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
อาชีวศึกษาเกษตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมงและพืชศาสตร จํานวน 23 คน ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก            
แบบประเมินผลการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญตอการจัดประสบการณเรียนรู แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการจัดประสบการณเรียนรู ผลการประเมินการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญตอการ          
จัดประสบการณ เรียนรู พบวาประสบการณการเรียนรูนี้มีความเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยทุก
องคประกอบเทากับ 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 การวัดพฤติกรรม           
การเรียนรูของนักเรียน พบวาพฤติกรรมของผูเรียนใหความสนใจระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเทากับ 8.43 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการจัดประสบการณเรียนรู พบวา นักเรียนรอยละ 
31 สามารถตอบคําถามไดถูกรอยละ 80 
 

คําสําคัญ : ประสบการณเรียนรู  ไนเตรท  สเปกโตรโฟโตมิเตอร  นักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the achievement of vocational agriculture 

students’s learning experience in analyzing the dissolved nitrate by spectrometer photometer. 
The samples were 2 3  fisheries and plant science students of College of Agriculture and 
Technology, Nakhon Si Thammarat Thailand.  The study tools were learning outcome test on 
learning experience, student behavior test, and learning achievement test. The learning outcome 
evaluation by professionals showed that the learning experience in analyzing dissolved nitrate by 
spectrometer photometer was appropriate for agricultural vocational students at the high level 
(2.81 from 3, S.D = 0.40). The behavior evaluation showed that the students paid attention to 
learning with the high level (8.43 from 10) and the learning achievement evaluation showed that 
31 percent of the subjects were able to answer 80% of the questions correctly.   

 

Keywords : learning experience; nitrate; Spectrophotometric; vocational agricultural students 
 
 
 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2561 

84 

บทนํา 
 วิทยาศาสตรเปนความรูพื้นฐานในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนหรือนักศึกษา ซ่ึงองคความรู
ทางวิทยาศาสตรมีผลตอการพัฒนาประเทศ แตจาก
การศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี [1] สรุปผลการวิจัย PISA 2015 (Programme 
for International Student Assessment ห รื อ  PISA) 
พบวา คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรของกลุมประเทศ
สมาชิกและประเทศรวมโครงการขององคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development)         
มีคาคะแนนมาตรฐานที่ 493 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
วิทยาสาสตรของนักเรียนไทย คือ 421 คะแนน แตยัง
นอยกวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุมของ
นักเรียนกลุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐไดคะแนนเฉลี่ย
ที่ 382 คะแนน กลุมนักเรียนอาชีวเกษตรเปนสวนหนึ่ง
ของนักเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ มีการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาพืช สัตว และประมง เปนสาขาวิชาที่มีความ
จําเปนที่ตองมีความรูทางวิทยาศาสตรมากกวาสาขา
อื่นๆ แตการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษามี
ขอจํากัด เนื่องจากการเรียนการสอนที่เนนทางดานการ
ฝกทักษะอาชีพ มากกวาการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
ทําใหมีหนวยกิตการเรียนทางดานวิทยาศาสตรนอยกวา
สายสามัญ ซึ่งเปนขอจํากัดของนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการนําความรู
ทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในอนาคต การศึกษาใน
ครั้งนี้มุ งเนนการหาวิธีการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษา 
ปวส. โดยเลือกวิธีการจัดประสบการณเรียนรูที่ไดรับ
การยืนยัน ว าสามารถ เพิ่ มผลการเรียนรู ได  เช น 
การศึกษาของ Rakthai [2] การออกแบบประสบการณ
เรียนรูใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงเรื่อง 
Phytoremediation ที่ เป น ก า ร เรี ย น รู ใ น ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษา ซึ่งพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย        
มีผลสัมฤทธิ์การเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.92 ซึ่งวิธีการศึกษาที่สอดคลอง
กับ Arpapong [3] การออกแบบประสบการณเรียนรู
ทางดานฟสิกสธรรมชาติใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใชองคความรูเรื่อง urban heat island 

ซึ่งพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสัมฤทธิ ์     
การเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น
รอยละ 11.92 ซึ่งวิธีการศึกษาท่ีสอดคลองกับการศึกษา
ของ ศักดิ์ศรี และกรณภว [4] เปนการจัดประสบการณ
เรียนรู เรื่ อ งการเลนกีฬาเนบอลสํ าหรับนัก เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูเชี่ยวชาญออกแบบเนื้อหาให
สอดคลองกับภาคปฏิบัติ  โดยนักเรียนรอยละ 80 
สามารถเรียนรูกฎกติกาวิธีการเลนกีฬาเนตบอล          
จากสถานการณที่ผูเชี่ยวชาญออกแบบได ทั้งที่นักเรียน        
ไมเคยรูจักกฎกติกาวิธีการเลนกีฬาเนตบอลมากกอน 
 จากการจัดประสบการณ เรียนรูที่ กล าวมา
สามารถนํามาประยุกตใชในการเพิ่มผลการเรียนรู
ทางดานวิทยาศาสตร ให กั บนักศึกษา ปวส. โดย
การศึกษาครั้งนี้ เลือกเนื้อหาทางวิทยาศาสตรดาน       
ก า ร วิ เค ร า ะ ห ไน เต ร ท ใน น้ํ า  ด ว ย วิ ธี ก า รท า ง               
สเปกโตรโฟโตมิเตอร ของ Cataldo [5] โดยสวนใหญ
แลวจะมีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และ
เลือกวิธีการจัดประสบการณ เรียนรูของ Tyler [6]          
วาประสบการณ เรียนรู  หมายถึง การแสดงออก        
อยางกระตือรือรนของผูเรียน ตอสถานการณที่ผูสอน
สรางขึ้ น  ซึ่ งสงผลใหผู เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่ผูสอนไดกําหนดไว และวิธีการเขียน
เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนของ             
สมสุดา ผูพัฒน และโสภณ ธนมัย [7] ซึ่งการวิเคราะห
หาปริมาณไนเตรทในน้ํา มีความจําเปนสําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษาเกษตร สาขาสัตว พืชศาสตร และประมง 
เนื่องจากไนเตรทเปนองคประกอบท่ีมีอาจสงผลกระทบ
ตอสัตวน้ํา หรือพืชได ทําใหผลผลิตออกมาไดไมเปนที่
นาพอใจ รวมทั้งไนเตรทยังอาจสงผลตอสิ่งแวดลอมทํา
ให ต อ ง เสี ย ค า ใช จ าย ในก ารดู แลม ากขึ้ น  ซึ่ ง ใน
กระบวนการเรียนการสอนการวิเคราะหไนเตรทในน้ํา
ของทางหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรนั้น ยังใชวิธีการ
ทดสอบอยางงายไมสามารถบอกผลคาการวิเคราะหที่
ละเอียด ทําใหอยากตอการแกไขหรือดําเนินการถึงสิ่งที่
อาจเปนผลทางลบ และประกอบกับนักศึกษาเกษตร
ไม ได เคยมีโอกาสใชเครื่องมีชั้นสูงที่สามารถนํามา
วิเคราะหหาปริมาณไนเตรทในน้ํา ดวยเครื่องมือชั้นสูง 
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(เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร) ที่สามารถทําการวัด      
ความเขมของแสงชวงความยาวคลื่นแคบๆ ไดอยาง
ตอเนื่องตามตองการ และใชตัวไวแสงที่มีประสิทธิภาพ
สูง [8] สามารถบอกผลคาการวิเคราะหที่ละเอียด         
ไดดีกวาวิธีการทดสอบอยางงาย จึงยิ่งขาดความชํานาญ
ในการปฏิบัติในการวิเคราะหหาคาปริมาณไนเตรท        
ในน้ํา  
 การวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อออกแบบประสบการณ
เรียนรูการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ํา โดยวิธีการ
ทางสเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
เกษตร วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณเรียนรูที่
ผูวิจัยออกแบบ ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไดเปนการเสริม
ทักษะการใชเครื่องมือวิ เคราะหไนเตรทในน้ําโดย
เครื่อ งมือวิ เคราะห ขั้ นสู ง  ที่ สอดรับกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 [9] 
ขอ งสํ านั ก งานคณ ะกรรม ก ารก ารอ าชี วศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ป ร ะ ช า ก ร ได แ ก นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งหมดจํานวน 71 คน 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  

1.2 กลุ ม ตั วอ ย า ง ได แ ก นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมงและพืช
ศาสตร ทั้ งหมดจํานวน 23 คน (เพศชาย 21 คน           
เพศหญิง 2 คน) ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยกําหนดใหอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือกนักเรียนที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร มีความ
สนใจในการทําบทปฏิบัติการ และไมมีความรูและ
ทักษะการใชเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรมากอน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน
คือ 

2.1 ขอมูลทุติ ยภูมิ  (Secondary data) ไดแก 
วิธีการวิเคราะหไนเตรทในน้ําดวยสเปกโตรโฟโตมิเตอร 
ของ Cataldo [5] วิธีการจัดประสบการณเรียนรูของ 
Tyler [6] วิธีการเขียนเอกสารประกอบการสอนและ
แผนการสอนของ สมสุดา ผูพัฒน และโสภณ ธนมัย [7] 

และวิธีการสอนรูปแบบตางๆ จากเอกสาร งานวิจัย
ตางๆ ที่มีผูศึกษาวิจัยไวกอนหนา 

2.2 ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (Primary data) ได แ ก 
ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรจํานวน 3 คน ที่มีตอการจัด
ประสบการณเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรท
ในน้ํา โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร และคะแนนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนหลังการจัดประสบการณเรียนรู 

3. เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช ใน ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ แ บ บ
ประเมินผลการศึกษาประกอบไปดวย  

3.1 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ยี่หอ Biochrom 
model รุน Libra S12 เครื่องแกวสําหรับทดลองทาง
วิทยาศาสตรและสารเคมีสําหรับวิเคราะหปริมาณ          
ไนเตรทในนํ้า 

3.2 แบบประเมินผลการศึกษา 
       (1) แบบประเมินผลการจัดประสบการณ

เรียนรูของผูเชี่ยวชาญตอการจัดประสบการณเรียนรู 
และแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ประเมิน
โดยผู เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 3 คน      
โดยลงคะแนนในแบบประเมิน 

       (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการจัด
ประสบการณเรียนรู โดยใหกลุมตัวอยางทั้ง 23 คน         
ทําแบบทดสอบหลังการจัดประสบการณเรียนรูเรื่อง
การวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง       
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
โดยใชรูปแบบคําถามตอบถูก ผิด ตัวอยางเชน 
 ข อที่  1 ไน เตรท เป นสารอิ นทรี ย รู ปหนึ่ ง            
ที่ถือเปนแหลงปุยไนโตรเจนใหกับพืช ถูกหรือผิด 
 ข อ ที่  1 0  แ ห ล ง ที่ ม า ข อ ง ไ น เ ต ร ท                     
ในบอเพาะเลี้ยง เกิดขึ้นไดจากอาหารปลาที่เหลือ ขี้ปลา 
และซากสัตวท่ีตายในบอ ถูกหรือผิด 

4. การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
คือ 

4.1 การวิเคราะหผลการออกแบบประสบการณ
เรียนรู เรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดย
วิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิ เตอรสํ าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษาเกษตรตามวิธีการวิเคราะหปริมาณไนเตรท
ใน น้ํ า ข อ ง  Cataldo แ ล ะ วิ ธี ก า ร เขี ย น เอ ก ส า ร
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ประกอบการสอนและแผนการสอนของ สมสุดา ผูพัฒน 
และ โสภ ณ  ธนมั ย  โดย ใช แบ บป ระ เมิ น ผลก าร                 
จัดประสบการณ เรียนรู  โดยผู เชี่ยวชาญการสอน
วิทยาศาสตรจํานวน 3 คน เปนผูประเมิน วิเคราะห        
ผลการประเมินโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

4.2 วิเคราะหผลการแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนที่ผูเชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตรจํานวน      
3 คน เปนผูประเมิน วิเคราะหผลการประเมินโดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.3 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ
เรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ํา โดย
วิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิ เตอรสํ าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษาเกษตร โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
โดยกําหนดวานักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนตองตอบ
คํ าถ าม เกี่ ย วกั บ ความสํ าคัญ ขอ งก ารวิ เค ราะห                
ไนเตรทในน้ํ า  และหลักการวิ เคราะหของเครื่อ ง          
สเปกโตโฟโตมิเตอรไดถูกตอง ไมนอยกวารอยละ 80 
และตองสามารถวิ เคราะหปริมาณ ไนเตรทในน้ํ า            
ไดถูกตองโดยคา R2 ไมนอยกวา 0.95 
 
ผลการวิจัย 

1. การออกแบบประสบการณ เรียนรู เรื่ อง        
การวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ํา โดยวิธีการทาง      
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 

1.1 ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ เ รี ย น รู  ( Learning Experience) 
ประสบการณ เรียนรูหมายถึงการแสดงออกอยาง
กระตือรือรนของผูเรียนตอสถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น 
ซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ที่ ผู ส อ น กํ า ห น ด ไว  [6] ก า ร จั ด
ประสบการณเรียนรู เปนการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง
ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม [7] ดังนั้นในการ
ถายทอดความรูใดๆ ท่ีมีเปาหมายอยูที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจึงจําเปนตองมีจัดประสบการณ เรียนรู            
ให เห ม าะ ส ม กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค  ก า ร อ อ ก แ บ บ
ประสบการณ เรียนรูที่ เหมาะสมและนํ าไปสู การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปาหมายไดตองประกอบไปดวย 
5 องคประกอบคือ 

1.1.1 เนื้อหา ประกอบไปดวย 2 ประเภทคือ 
เนื้ อ ห าภ าคความ รู  (Knowing element) ซึ่ ง เป น
เนื้อหาที่ทําใหผู เรียนเกิดความรู  และอาจชักนําให
เป ลี่ ย น เจต คติ  แ ละ เนื้ อ ห าภ าคป ฏิ บั ติ  (Doing 
element) ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่ระบุถึงวิธีดําเนินการ 
หรือระบุขั้นตอนการทํางาน 

1.1.2 จุดประสงคการศึกษา ประกอบไปดวย             
3 ด าน คือ พุทธิพิ สัย (Cognitive) เนนการพัฒนา
สติปญญาของผู เรียนจากผูที่ไมรูใหรู จากผูที่รูนอย            
ใหรูมากขึ้น จากผูที่คลุมเครือใหรูกระจางชัดเจนขึ้น 
ทั ก ษ ะ พิ สั ย  (Psychomotor) เน น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยประสาทสัมผัส และ
เจตพิสัย (Affective) เนนการพัฒนาความคิด จิตใจ 
และอารมณ จนเปนผูที่มีความคิดถูกตอง จิตใจที่ดีงาม 

1.1.3 สถานการณการเรียนรู ตองมีความสัมพันธ
กับจุดประสงค สถานการณการเรียนรูแบงออกเปน 
ดานผูสอนและดานผูเรียน สถานการณการเรียนรูเปน
เหตุการณที่ผูสอนสรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดแสดงออก
หรือกระทําจนผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนดขึ้น 

1.1.4 สื่อ ตองมีความเหมาะสมกับผูเรียน และไม
เปนอันตรายและสงเสริมใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ทีต่ั้งไว 

1.1.5 ก ารป ระ เมิ น ผล  ต อ งกํ าห น ดวิ ธี ก า ร
ประเมินผลใหตรงกับจุดประสงคที่ตั้งไว เชนพิจารณา
จากการยกตัวอยาง ถามตอบ หรือการความตั้งใจการ
ทํางาน หรือผลงาน 

1.2 การวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ํา โดยใช 
สเปกโตรโฟมิเตอร 

1.2.1 ความสําคัญของปริมาณไนเตรทในน้ํา  
การปนเปอนของไนเตรทในน้ําถือเปนมลภาวะ

ทางน้ําชนิดหนึ่ง การปนเปอนของไนเตรทลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติมีการตรวจพบไดจากแหลงน้ําที่อยูใกลพื้นที่
ทํ าการเกษตร ซึ่ ง เกิ ดจากการที่ มี ก ารใชปุ ย เคม ี              
ในปริมาณมาก เมื่อน้ําจากพื้นที่ทําการเกษตรไหลลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติยอมทําใหไนเตรทที่อยูบนพื้นที่ทํา
การเกษตรละลายปนเปอนลงมาสูแหลงน้ําดวย ซึ่งถา
หากมีปริมาณการปนเปอนที่มาก ยอมสงผลใหพืชน้ํา
เจริญ เติบโตไดอยางรวดเร็วจนเกิดปรากฎการณ 
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Eutrophication คือ การที่พืชน้ําขึ้นปกคลุมบริเวณ       
ผิวน้ํา ทําใหมีการใชปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ํา และ
บดบังการสองผานไดของแสงอาทิตย สงผลใหแหลงน้ํา
เน า เสี ย  [10,11,12] ใน ขณ ะที่ ใน ก าร เพ าะ เลี้ ย ง           
สัตวน้ําจืดนั้น การเกิดการปนเปอนของไนเตรทในน้ํา 
เกิดขึ้นไดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียที่เกิด
จากอาหารปลาที่เหลือ และขี้ปลาที่ตกคางอยูในบอ
เลี้ยงปลา เมื่อเกิดการสะสม ถึงระดับหนึ่งจะมีผลตอ
การขนสงออกซิเจนและเปนพิษตอตับของปลา อีกทั้งที่
ระดับความ เขมขนสูงๆ จะเปนสาเหตุทําใหปลา
ออนแอและทําใหปลาติดโรคไดงายขึ้น [13] 

1.2.2 หลักวิธีการวิเคราะหปริมาณไนเตรทของ
เครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร 

การวิเคราะหไนเตรทในนํ้าปกติจะใชวิธีแคดเมียม         
รีดักชั่นในการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ํา [14] ซึ่ง
เปนวิธีการวัดแบบเทียบสี  Colorimetric method 
โดยทําใหสารตัวอยางเกิดสี แลวจึงตรวจวัดดวยเครื่อง
สเปกโตรโฟมิเตอร อยางไรก็ตามเนื่องจากวิธีน้ีมีการใช
สารแคดเมียม ที่ เปน โลหะหนัก  อาจมีผลตอการ
ปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอมหากไมมีการจัดการที่ดี ดังนั้น 
เพื่อใหการเรียนการสอนทฤษฎีวิธีการวัดแบบเทียบสี 
Colorimetric method และการตรวจวัดปริม าณ          
ไนเตรทที่ปนเปอนในน้ํายังดําเนินตอไปได จึงนําแนวคิด
ของ Cataldo [5] มาใชในการตรวจวัดปริมาณไนเตรท
ในน้ํา อยางไรก็ตามวิธีน้ีมีขอจํากัดที่การแสดงสีของสาร
ตัวอยางอาจจะเกิดขึ้นไดไมสมบูรณหาก มีปริมาณ Cl- 
ปนเปอนอยูในสารละลายตัวอยาง ดังนั้นจึงควรมีการ
ตรวจสอบปริมาณของ Cl- กอนทําการทดลองหรือควร
ใชวิธีการวิเคราะหนี้ เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
เทานั้น หลักการในการวัดปริมาณไนเตรทในน้ําแบบ
เทียบสี Colorimetric method เปนการเปรียบเทียบ
ความเขมของสี โดยการเปรียบเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน  (Standard solution) ที่ ท ราบค าความ
เขมขน โดยใชเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร มาใชแทนการ
เปรียบเทียบดวยสายตา ซึ่งทําใหมีความจําเพาะ และ
ความไวในการตรวจวัดสูง อยางไรก็ตามการตรวจวัด
ดวยวิธีน้ีความถูกตองของความยาวคลื่นเปนสิ่งทีจ่ําเปน 
เพราะมีผลตอการดูดกลืนของแสงของสารตัวอยาง 

1.3 ประสบการณ เรียนรู เรื่องการวิเคราะห
ปริมาณไนเตรทในน้ํา โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโต-
มิเตอร 

จากการวิเคราะหเนื้อหาการวิเคราะหปริมาณ       
ไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอรใน     
ขอ (1.2) พบวาประกอบไปดวยเนื้อหา 2 ประเภทคือ 
(1) เนื้ อหาภาคความรู  (Knowing element) มีทั้ ง
ขอเท็จจริงจดจําอันไดแกความสําคัญของไนเตรทในน้ํา
ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขอเท็จจริงนําไปใช         
ที่เกี่ยวของกับการใชไนเตรทเปนตัวบงชี้ความเสี่ยงของ
การเกิดสาหรายและพืชน้ํา และขอเท็จจริงเจตคติที่ทํา
ใหนักเรียนเห็นคุณคาประโยชนและเห็นความสําคัญ
ของปริมาณไนเตรทในน้ําที่สงทั้งผลดีทางการเกษตร 
และสงผลเสียตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ (2) เนื้อหา
ภาคปฏิบั ติ  (Doing element) ที่ ป ระกอบ ไปด วย
วิธีการและขั้นตอนในการเตรียมสารเคมีสําหรับการ
วิเคราะห การใชเครื่องมือวิเคราะห และการอานผล
การวิ เคราะหปริมาณไนเตรทในน้ํ า ทั้ งนี้ จากการ
วิเคราะห เนื้ อหาแลวสามารถกําหนดจุดประสงค
การศึกษาไดครบทั้ง 3 ดาน ดังนี ้

1.3.1 ด า น เ จ ต พิ สั ย  ( Affective domain) 
จุดประสงคการศึกษาที่เนนใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการพัฒนาความคิด จิตใจและอารมณ จนเปนผูที่มี
ความคิดถูกตอง จิตใจที่ดีงาม สถานการณเรียนรูมุงเนน
ใหนักเรียนเห็นคุณคา (Valuing) เห็นความสําคัญของ
ปริมาณไนเตรทในน้ําที่สงทั้งผลดีทางการเกษตร และ
สงผลเสียตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้ งปริมาณ           
ไนเตรทน้ําสามารถใชเปนตัวบงชี้ความเสี่ยงของการเกิด
สาหรายและพืชน้ํา ส่ือที่ใชคือแผนภาพแสดง ประโยชน
และโทษของไนเตรทที่มีตอสิ่งแวดลอม ประเมินผลโดย
ดู จ ากผลการตอบคํ าถ าม เกี่ ย วกั บ ข อดี  ข อ เสี ย 
ผลกระทบจากปริมาณไนเตรท และวิธีการปองกันแกไข
ปญหาไนเตรทท่ีมากเกินพอตอสิง่แวดลอม 

1.3.2 ด า น พุ ท ธ พิ สั ย  (Cognitive domain) 
จุดประสงคที่เนนใหนักเรียนเกิดการพัฒนาสติปญญา
จากผูที่ไมรูใหรู จากผูที่รูนอยใหรูมากขึ้น และจากผูที ่      
รูอยางคลุมเครือใหรูกระจางมากขึ้น สถานการณเรียนรู
เนนใหผูเรียนเขาใจ (Comprehension) ถึงสาเหตุที่ทํา
ใหไนเตรทในน้ําที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สื่อที่ใช
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คือแผนภาพแสดงความสัมพันธของไนเตรทในระบบ
นิเวศ ประเมินผลโดยดูจากผลการตอบคําถามเกี่ยวกับ
เหตุผลที่ทําใหปริมาณไนเตรทที่มากพอเปนผลเสีย         
ตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

1.3.3 ดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) 
จุ ดป ระสงค ที่ เน น ให นั ก เรี ยนสามารถ ใช เครื่ อ ง            
สเปกโตโฟโตมิเตอรวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําได
ตามวิธีการและขั้นตอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาและออกแบบ
มาจากวิธีการของ Cataldo [5] สถานการณการเรียนรู
เนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะหปริมาณไนเตรทน้ําโดย
ใชเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอรไดอยางถูกตองตามวิธีการ

และขั้นตอนการปฏิบัติ (Guided response) สื่อที่ใช
คือเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร เครื่องแกวสําหรับทดลอง
ทางวิทยาศาสตรและสารเคมีสําหรับวิเคราะหปริมาณ
ไนเตรทในน้ํา ประเมินผลโดยดูจากผลการวิเคราะห
ป ริ ม าณ ไน เต รท ใน น้ํ าที่ มี ค าค วาม ถู ก ต อ ง  R2                  
ไมน อยกวา 0 .95 ทั้ งนี้ ไดแสดงรายละเอียดของ 
ประสบการณเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรท
ในน้ํา โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ผูวิจัย
ออกแบบใน Table 1 

 

 

Table 1  Learning Experience Topic in Dissolve Nitrate analysis by Spectrophotometric method 
 for Vocational Agricultural Students 

Content Objective 
Learning situation 

Medias Evaluation 
Instructor  Learners 

The important of 
nitrate on 
agriculture, 
aquaculture and 
environment. 

(Affective 
domain) 
Valuing the 
important 
and benefit 
of nitrate on 
agriculture, 
aquaculture 
and 
environment.  

1. Explained 
meaning and 
important on 
agriculture, 
aquaculture 
and 
environment. 

Listened  1. Power point 
2. Advantage and 
disadvantage 
diagrams of nitrate 
on environment. 
3. Learning 
evaluation exam.  

Every students 
answered the 
question about 
advantage, 
disadvantage, effect 
of nitrate and 
reducing excess 
nitrate in 
environment 
correctly not less 
than 80%.   

2. Showed the 
advantage and 
disadvantage 
diagrams of 
nitrate on 
environment. 

Watched the 
diagrams. 

3. Asked 
students to 
answer about 
advantage, 
disadvantage, 
effect of nitrate 
and solution to 
reduce excess 
nitrate in 
environment.  
 

Answered 
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Table 1  (continued) Learning Experience Topic in Dissolve Nitrate analysis by Spectrophotometric 
method for Vocational Agricultural Students 

Content Objective 
Learning situation 

Medias Evaluation 
Instructor  Learners 

The causes of nitrate 
effected on 
aquaculture including 
eutrophication effect 
and algae boom by 
high nitrogen in 
natural water 
resource; decreasing 
of dissolve oxygen 
demand and 
increasing of nitrogen 
and nitric acid 
effected on water 
chemical properties 
that casing stress in 
aquatic species.  

Understandin
g the causes 
of nitrate 
effected on 
aquaculture. 

1. Explained the 
causes of nitrate 
effected on 
aquaculture. 

Listened. 1.Power point 
2.Diagram the 
beneficial and 
disadvantages of 
nitrates to the 
environment 
3.Learning 
Evaluation  

Every student 
answered the 
question not 
less than 80%. 

2. Show the 
importance of nitrate 
in the ecosystem. 

Look the 
diagram. 

3. Asked learner to do 
the questionnaire 
about excess nitrate 
on environment.  

Answered 

Nitrate analysis 
method and 
procedure by 
spectrophotometer. 

Using 
spectrophoto
meter for 
nitrate 
analysis.  

1. Described nitrate 
analyzing steps by 
spectrophotometer.  

Listened 1. Spectrophoto
meters 
2. Glassware 
3. Nitrate 
analyzing 
reagent. 
4. Synthesis 
waste water. 
5. Computer.  

Every groups 
created 
standard curve 
of nitrate 
analyzing 
correctly (R2 ≥ 
0.95)  

2.Demonstration 
nitrogen analysis by 
spectrophotometer.  

Looked 
the 
diagrams. 

3.Asked the learner 
to practice under 
suggestion.  

Practiced. 

 
2. ผลการประเมินการออกแบบประสบการณ

เรียนรู เรื่ อ งการวิ เคราะหป ริม าณ ไน เตรท ในน้ํ า               
โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษาเกษตร ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญการสอน
วิทยาศาสตรจํานวน 3 คน โดยใชแบบประเมินผลการ
จัดประสบการณ เรียนรู และแบบวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู ผลการประเมินมีดังนี ้
 2.1. ผลการประเมินโดยใชแบบประเมินผลการ
จัดประสบการณ เรียนรูจากผู เชี่ ยวชาญการสอน
วิทยาศาสตรจํานวน 3 คน 
 
 

Table 2 Learning experience evaluation result 
by the   scientific teaching expert 

Topic Score 
1 Content 3.00 
2. Objectives 3.00 
3. Learning situation (Instructor) 2.67 
4. Leaning situation (Learners) 2.33 
5. Medias 3.00 
6. Evaluation 3.00 
7. Period 2.67 
Mean 2.81 
Standard Deviation (S.D.) 0.40 
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โดย คาคะแนน มีความหมายถึงระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหาตอผูเรียน ดังนี้ 

 3 คะแนน อยูที่ระดับ เหามะสม 
 2 คะแนน อยูที่ระดับ ปานกลาง 
 1 คะแนน อยูที่ระดับ ควรปรับปรุง 
 

 2.2. ผลการประเมินโดยใชแบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรู พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การเรียนรู ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ ยรวมของทุ ก
พฤติกรรม 8.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ซึ่งมีการวัดพฤติกรรมการเรียนรู 5 ดาน ในแตละดานมี
คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน)  
 

Table 3 The result of learning behavior 
evaluation.  

Learning Action 
Average 

(Full 2.00) 
1. Interesting behavior 1.83 
2. Discussion behavior 1.30 
3. Problem based solving 
behavior. 

1.78 

4. Teaching Assistant behavior 1.52 
5. Responsibility behavior  2.00 

 
3. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณเรียนรู

เรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง            
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณเรียนรู
เรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง           
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามประสบการณ
เรียนรูที่ ผู วิ จั ยออกแบบขึ้ น ดั งแสดงใน  Table 1            
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสามารถตอบคําถาม
เกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ผลกระทบจากปริมาณไนเตรท 
และวิธีการปองกันแกไขปญหาไนเตรทที่มากเกินพอตอ
สิ่งแวดลอม และวิธีการปองกันแกไขปญหาไนเตรท         
ที่มากเกินพอตอสิ่งแวดลอม และเหตุผลที่ทําใหปริมาณ
ไนเตรทที่มากเกินพอมีผลเสียตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ไดถูกตองจากขอคําถาม 10 ขอ 

 

Table 4 The percentage of answers in each 
question. 

NO. 
Percent 

Correct Incorrect 
1 4 96 
2 78 22 
3 87 13 
4 57 43 
5 26 74 
6 78 22 
7 78 22 
8 87 13 
9 83 17 
10 91 9 

 

 จากการแจกแจงจํานวนรอยละของขอคําถามที่
กลุมตัวอยางตอบไดถูกมากที่สุด คือ ขอ 10 ไดรอยละ 
91, ตอบถูกไดตํ่าท่ีสุด คือ ขอ 1 ไดรอยละ 4 
 
Table 5 The learning experience outcome in 

nitrate analysis by spectrophotometer 
for agricultural vocational students 

Number of replies Percent 
8 31 
7 44 
6 13 
5 4 
4 4 
3 4 

 

 สวนใหญ รอยละ 44 สามารถตอบคําถามได
ถูกตอง 7 ขอ ของการตอบคําถามเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย 
ผลกระทบจากปริมาณไนเตรท และวิธีการปองกันแกไข
ปญหาไนเตรทที่มากเกินพอตอสิ่งแวดลอม และวิธีการ
ปองกันแกไขปญหาไนเตรทท่ีมากเกินพอตอสิ่งแวดลอม 
และเหตุผลที่ทําใหปริมาณไนเตรทที่มากเกินพอมี
ผลเสียตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งนอยกวาเกณฑที ่       
ตั้งไว (คะแนนไมนอยกวารอยละ 80) มีเพียงรอยละ 31 
ของกลุมตัวอยางที่สามารถทําไดถูกตอง 8 ขอ หรือคิด
เปนรอยละ 80 ของการตอบคําถามเกี่ยวกับขอดี 
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ขอเสีย ผลกระทบจากปริมาณไนเตรท และวิธีการ
ปองกันแกไขปญหาไนเตรทท่ีมากเกินพอตอสิ่งแวดลอม 
รองลงมาคือรอยละ 13 สามารถตอบคําถามไดถูกตอง 
6 ขอ และตอบคําถามไดถูกตอง 5, 4, 3 ขอ คิดเปน
รอยละ 4 ของแตละลําดับคะแนน และกลุมตัวอยาง     
ทุ กกลุ ม สามารถสร า ง standard curve ของการ
วิเคราะหคาไนเตรทน้ําเสียสังเคราะหไดถูกตอง โดยมี
คา R2 ไมนอยกวา 0.95 ไดทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
ซึ่งผลการประเมินการออกแบบประสบการณเรียนรู
เรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง     
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร
โดยผูเชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 
แสดงใหเห็นวาประสบการณเรียนรูที่ผูวิจัยออกแบบ
โดยเนนการจัดสถานการณการเรียนรูที่สอดคลองกับ
เนื้ อห าภาคปฏิ บั ติ  (Doing element) นั้ นมี ความ
เหมาะสมเนื่องจากเปนการเพิ่มทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ การแกปญหาและการทํางานรวมกัน
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฎฐนิชา [15] ที่กลาว
ไววาการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติน้ันสามารถสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความสนใจทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยั งมีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศศิธร [16] ที่ไดจัดทําแผนการเรียนรู
แบบลงมือปฏิบัติในการสรางผังกราฟฟก ซึ่งพบวา
นักเรียนมีทักษะการทดลองเพิ่มขึ้นรอยละ 82.83 และ
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับมากดวย 
ยังมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ธิดารัตน [17]       
ที่ไดสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐานสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร และศึกษาทักษะ
วิจัยของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรที่เรียนโดยใชการวิจัย
เปนฐาน ซึ่งพบวารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ผูเรียนมีทักษะวิจัยผานเกณฑไดคะแนน รอยละ 80 ขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 84 ของผูเรียนทั้งหมด และยังมี
ความสอดคลองกับการศึกษาของ วรวุธ [18] ที่ไดใช
รูปแบบของเอกสารประกอบ การสอนวิชากายวิภาค
และสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง กรณีศึกษานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม ซึ่งพบวาเอกสารประกอบการสอนวิชา 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง มีประสิทธิภาพ
อยูที่ 87.70/84.13สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
80/80 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนมี
คาเฉลี่ย 76.33 (S.D. = 2.0) คิดเปนรอยละ 50.87 
สวนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 
126.27 (S.D. = 2.99) คิดเปนรอยละ 84.18 คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน โดย
ทั้งหมดเปนการจัดการเรียนสอนที่มีรูปแบบใหนักเรียน
หรือนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา          
มากขึ้น 

สํ า ห รั บ ก า ร วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร จั ด
ประสบการณเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรท
ในน้ําโดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิ เตอรสําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรศึกษาวิจัยครั้งนี้  พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณเรียนรู ต่ํากวาเกณฑ
ที่ตั้งไว (ไมนอยกวารอยละ 80) เปนผลมาจากความรู
เดิมทางดานวิทยาศาสตรของนักเรียนอาชีวศึกษา
เกษ ตรระดับ ชั้ นป ระก าศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ ชั้ น สู ง            
ตามหลักสูตร [9] มาตั้งแตตน เปนปจจัยจํากัด ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ บัวพันธ [19] พบวา ปจจัย
ที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ไดแก เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร บรรยากาศในชั้น
เรียน ความถนัดทางการเรียน ความรูพื้นฐานเดิม ซึ่ง
อาจตองใชระยะเวลาในการใหความรูแตนักเรียนใน
กลุ มนี้ เพิ่ มมากขึ้ น  จึ งจะส งผลสั มฤทธิ์ ข อ งการ                
จัดประสบการณเรียนรู โดยในอนาคตอาจตองมีการ
พัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษาเกษตรใหมีหนวยการ
เรียนวิทยาศาสตรที่มากขึ้น 
 
สรุปและเสนอแนะ  
 การออกแบบประสบการณ เรียนรู เรื่องการ
วิ เคราะห ป ริม าณ ไน เตรท ในน้ํ า โดยวิ ธี ก ารทาง             
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร
ประกอบไปดวย 5 องคประกอบคือ (1) เนื้ อหา
ภ าคป ฏิ บั ติ  (Doing element) (2 ) วั ต ถุ ป ระส งค
ทางดานทักษะพิสัย (Psychomotor) (3) สถานการณ
เรียนรู (Learning situation) ที่เนนกระตุนใหผูเรียน      
ได ใช เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารวิ เค ร า ะห ไน เต รท ใน น้ํ า              
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โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอร เพื่อวิเคราะหหา
ปริมาณ ไนเตรท (4) สื่ อ (Media) ที่ ใช  คือ  เครื่อง       
สเปกโตรโฟโตมิเตอร เครื่องแกวสําหรับทดลองทาง
วิทยาศาสตรและสารเคมีสําหรับวิเคราะหไนเตรทในน้ํา 
และ (5) การประเมินผล (Evaluation) โดยดูจากผล
การตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของการวิเคราะห
ไน เต รท ใน น้ํ า  ผ ล ก า รป ระ เมิ น ก ารอ อ ก แ บ บ
ประสบการณเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนพบวา ประสบการณการเรียนรู
นี้มีความเหมาะสมในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยทุก
องคประกอบเทากับ 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 ในขณะที่การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ เรียนรู
พบวาผลสัมฤทธ์ิของการจัดประสบการณเรียนรู ต่ํากวา
เกณฑที่ตั้งไว (ไมนอยกวารอยละ 80) จากผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงให เห็นวาประสบการณ เรียนรู เรื่อง           
การวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง       
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
ในการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสมทางดานเนื้อหาและ
วิธีการเรียนสอน สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร       
แตอาจตองเพิ่มระยะเวลาการเรียนรูเพิ่มเติม อันเปน     
ผลมาจากความรู เดิม และการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่เนนทางภาคปฏิบัติทางดานอื่น ๆ แตไมได
เนนการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง     
สเปกโตรโฟโตมิเตอรที่เปนเครื่องมือชั้นสูง  
 อยางไรก็ตามการออกแบบประสบการณเรียนรู
เรื่องการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในน้ําโดยวิธีการทาง     
สเปกโตรโฟโตมิเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร
ก็สามารถใชเปนตนแบบในการสรางสรรคกิจกรรม
พัฒนาผู เรียนใหเกิดประสิทธิภาพได เนื่องจากเปน
เนื้อหาภาคปฏิบัติ (Doing element) ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นเกิดจากการไดลงมือปฏิบัติ ทําให
นักเรียนเกิดความสุข สนุก ท่ีเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนให
เกิดการรับรู และตอบสนองตอหลักการจัดกิจกรรม
เพื่ อ ให เกิ ดกระบวนการศึ กษาตลอดชี วิตตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดได 
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