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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิภ าพของการจั ด ประสบการณ เ พื่ อการเรี ย นรู เรื่ อง
ปฏิบัติการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test kit) มีกลุมผูถูกทดลอง คือ อาสาสมัครชุมชนวัด
รังสิต ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 13 คน การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการทดลอง
แบบกลุมเดียวมีการทดสอบครั้งเดียว (One Shot Case Study) เครื่ องมื อที่ใ ชในการศึ กษาครั้ง นี้ คื อ ตาราง
ประสบการณเพื่อการเรียนรู (Learning Experience: L.E.) เรื่อง การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุด
ทดสอบ (Test kit) ที่มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูแบบการเติมคํา (Completion test) และแบบ
วัดพฤติกรรม ประเมินดวยการสังเกตโดยผูดูแลฐานการเรียนรู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%) ผลการศึกษา
พบวา กลุมผูถูกทดลอง รอยละ 100 (ทุกคน) สามารถทําการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําดวยชุดทดสอบได
ถูกตองทุกขั้นตอน สรุปไดวาการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู (Learning Experience: L.E.) ที่พัฒนาขึ้นในหัวขอ
เรื่อง การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test kit) นั้น มีประสิทธิภาพที่ ทําใหกลุมผูทดลอง
ทุกคนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมจากที่ไ มเคยมี ประสบการณในการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา เป น
สามารถทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําไดอยางถูกตองทุกขั้นตอน
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู สารโพลาร
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ABSTRACT
The aim of this study was to carried out a performance test of Learning Experience
(L.E) in the practice of testing polar compounds in refried oil using a test kit. The sample
consisted of 13 volunteers from a Rangsit temple community, Lak Hok Subdistrict, Mueang
Pathum Thani District, Pathum Thani Province. The study design was a One Shot Case
Study. The tools used for this study were a Learning Experience (L.E) table and a test kit for
testing the total polar compounds in repeatedly used cooking oil A completion test and a
behavior checklist were also used. Data were analyzed using percentage (%). The results
revealed that 100 percent (all) of the group of people tested were able to correctly
determine the total polar compounds in refried oil. In conclusion, using Learning
Experience for the testing of the total polar compounds in repeatedly used cooking oil was
successful. It made the sample group changed their behavior from never having had
experience to having correctly determine the total polar compounds in refried oil.
Keywords: Efficiency; Learning Experience; Total Polar Compounds

บทนํา
ปจจุบันอาหารประเภททอดเปนอาหารที่คนไทยสวนใหญชอบรับประทาน เชน ไกทอด ลูกชิ้นทอด
ปาทองโก และกลวยทอด โดยวัตถุดิ บหลั กที่สําคัญสํ าหรับ อาหารประเภททอด คือ น้ํามันที่ใช ในการทอด
ดังนั้นอาหารทอดจะเปนประโยชนตอรางกายหรือไมนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ํามันที่ใชทอด พบวาในแตละป
คนไทยบริโภคน้ํามันสูงถึงประมาณ 1000 ลานลิตรตอป มีน้ํามันเหลือจากการทอดประมาณ 250 - 300
ลานลิตรตอป และน้ํามันที่เหลือนี้ถูกนํามาใชเปนน้ํามันทอดซ้ํา เมื่อน้ํามันไดรับความรอนสูงเปนเวลานานจะ
เกิดปฏิกิริยาเคมี (Hydrolysis, Oxidation, Polymerization) ของไขมัน ทําใหน้ํามันเสื่อมคุณภาพ มีสีดํา
คล้ํ า ควั นดํ า กลิ่ นเหม็ นหืน จุ ด เกิ ด ควันต่ํ าลง มี ฟ องและหนื ด ขึ้ น ซึ่ ง การเสื่ อมสภาพนี้ จะทําให เ กิ ด สาร
อันตราย 2 ชนิดคือสารโพลาร (Polar compounds) ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงและสารโพ
ลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิด
โรคมะเร็ง สารพิษทั้ง 2 ตัวนี้พบในน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ มีผลทําใหอัตราการตายของเซลลเพิ่มขึ้นและ
แสดงผลตอความผิดปกติของเซลลอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นอาหารที่ทอดดวยน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพจะทําให
ผูบริโภคมีความเสี่ยงที่จะเปนโรครายสูงขึ้นดวย นอกจากนี้สาร PAHs ยังพบไดในไอระเหยขณะทอดอาหาร
เปนอันตรายกับผูประกอบอาหารที่สูดดมเขาไปกอใหเกิดมะเร็งที่ปอด
ปจจุ บันกระทรวงสาธารณสุ ขได ออกประกาศ กํ าหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามั นที่ ใชท อด หรื อ
ประกอบอาหารเพื่อจําหนาย ใหมีไดไมเกิน 25% ของน้ําหนัก ดังนั้นน้ํามันทอดซ้ําคือน้ํามันที่ใชทอดอาหารซ้ํา
มากกวา 1 ครั้ง โดยมีปริมาณสารโพลาร (Polar Compounds) ไมเกินรอยละ 25 ของน้ําหนัก สวนน้ํามัน
ทอดซ้ําเสื่อมสภาพ คือ น้ํามันที่ใชทอดอาหารซ้ํา มากกวา 2 ครั้ง ที่มีปริมาณสารโพลารเกินรอยละ 25 ของ
น้ําหนัก นอกจากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุข ยังไดมีการรณรงคใหประชาชนลดการใชน้ํามันทอดซ้ํามาอยาง
ตอเนื่อง
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จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนโดยอาสาสมัครของชุมชนวัดรังสิต จํานวน 13 คน ซึ่งเปนตัวแทนของ
คนในชุมชนที่มีความสามารถในการถายทอดความรู มีเครือขายหรือรวมโครงการตางๆกับชุมชนอื่นๆ และเปน
ผูที่ถูกคัดเลือกโดยผูนําชุมชนวัดรังสิตพบวา รอยละ 100 รับทราบขอมูลการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา
แตมีถึง รอยละ 53 ที่ยังคงบริโภคอาหารประเภททอดเปนประจําทุกวัน และสวนใหญเปนอาหารที่ซื้อจาก
รานคาซึ่งมีโอกาสใชน้ํามันทอดซ้ํานอกจากนั้นยังพบวา รอยละ 100 ขาดความรูเกี่ยวกับสารที่เปนอันตราย
และวิธีการทดสอบของสารอันตรายจากน้ํ ามันทอดซ้ํา ดั งนั้น เพื่ อใหอาสาสมัครของชุมชน มีความรู และ
ทั กษะในการทดสอบสารอั นตรายในน้ํ า มั นทอดซ้ํ า ทางผู นําชุ ม ชนจึ ง เสนอให มี การจั ด ฝ กอบรมเพื่ อให
อาสาสมัครของชุมชนมีทักษะในการทดสอบสารอันตรายในน้ํามันทอดซ้ําไดดวยตนเอง เนื่องจากอาสาสมัคร
ของชุมชนนั้นจะมีบทบาทหนาที่เปนตัวแทนของชุมชนในการ “กระจายขาวสาร ใหคําแนะนํา และถายทอด
ความรู ที่เปนประโยชนใหกับสมาชิกในครอบครัว และชุมชน เพื่อใหเกิดการเฝาระวังโดยเฉพาะดานสุขภาพ
ใหเกิดการเจ็บปวยนอยที่สุด” ทั้งนี้เมื่ออาสาสมัครไดมีความรู และทักษะดังกลาวแลว จะเปนประโยชนตอ
การขยายผลไปยังสมาชิกในครอบครัว และชุมชน กระทั่งสามารถชักชวนชุมชนอื่นๆ เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยอาสาสมัครของชุมชนตอไป
ประสบการณเพื่อการเรียนรู หรือ Learning Experience: L.E. เปนแนวคิด ของศาสตราจารย
Ralph W. Tyler ผู ซึ่ง ได รั บ การยกย อ งว าเป น “บิ ด าแห ง การพั ฒ นาหลั กสู ต รสมั ย ใหม ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา” เปนแนวคิดที่ไดมีการพัฒนาตอยอดเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งอีกนัย
หนึ่งก็คือ ทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) เจตพิสัย
(affective domain) และทักษะพิสัย (psychomotor domain) ในปจจุบันเริ่มมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณเพื่อการเรียนรูในประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากหลากหลายงานวิจัย [1-7] ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาว
พบวาการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคการ
สอนที่กําหนดไวใน 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย (cognitive domain) เจตพิสัย (affective domain) และทักษะ
พิสัย ( psychomotor domain)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงไดนํา “ประสบการณเพื่อการเรียนรู” หรือ Learning Experience: L.E มา
ใชเปนเครื่องมือ เพื่อใชจัดอบรมสําหรับกลุมอาสาสมัครของชุมชน ใหมีทักษะในการทดสอบสารโพลารใ น
น้ํามันทอดซ้ําดวยชุดทดสอบ (Test Kit) ไดดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
การจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง ปฏิบัติการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําดวยชุดทดสอบ (Test
Kit for Total Polar Compounds in Repeatedly Used Cooking Oil) วาประสบการณเพื่อการเรียนรู
ดังกลาวสามารถทําใหกลุมอาสาสมัครของชุมชน (กลุมทดลอง) เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่กําหนดไว
หรือไม

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพของประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลาร
ดวยน้ํามันทอดซ้ําดวยชุดทดสอบ (Test Kit) เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบการทดลอง คือ แบบกลุม
เดียวมีการทดสอบครั้งเดียว(One shot case study) มีดังนี้
1. กลุม ผูทดลอง คื อ อาสาสมั ครชุม ชนวัด รังสิต ตําบลหลักหก อํ าเภอเมืองปทุมธานี จั งหวั ด
ปทุมธานี จํานวน 13 คน โดยเปนผูมีบทบาทหนาที่ในการกระจายขาวสาร ใหคําแนะนําและถายทอดความรู
ใหกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกมาจากผูนําชุมชนวัดรังสิต
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2. เครื่องมือที่ ใช ใ นงานวิ จัย คื อ ตารางประสบการณเ พื่ อการเรี ยนรู เรื่ อง การทดสอบสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test Kit) ประกอบดวย 6 องคประกอบ [8,9] ไดแก 1. เนื้อหา
ความรู 2. วัตถุประสงคการสอน 3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4. สถานการณเพื่อการเรียนรู 5. สื่อชวยสอน
และ 6. การประเมินผล ดําเนินการโดย
2.1 วิเคราะห และ เรียบเรียงเนื้อหาความรู ไดจากการถอดขั้นตอนวิธีการทดสอบสารโพ
ลารในน้ํามันทอดซ้ํา จากคูมือการใชชุดทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข [10] หลังจากนั้นนํามาเรียบเรียงใหเปนเนื้อหาภาคปฏิบัติ (Doing) ซึ่งเปนเนื้อหาที่ระบุ
ถึงขั้นตอนการทําการทดลอง
2.2 กําหนดวัตถุประสงคการสอน จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหาความรู
กับวัตถุประสงคการสอน พบวาเนื้อหาความรูเปนเนื้อหาภาคปฎิบัติ (Doing) ซึ่งอยูในวัตถุประสงคการเรียนรู
ดานทักษะ (ทักษะพิสัย : Psychomotor Domain) จึงกําหนดวัตถุประสงค คือ ปฏิบัติไดภายใตคําแนะนํา
2.3 กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนการขยายความ “วัตถุประสงคการสอน” ใช
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการระบุพฤติกรรมของผูเรียน เพื่อใหสามารถสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงได
อยางชัดเจน ประกอบไปดวย 1. พฤติกรรมที่ผูสอนคาดหวังใชเกิดขึ้นในตัว 2. เงื่อนไขที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่
ผูสอนคาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน และ 3. มาตรฐาน หรือเกณฑของพฤติกรรมที่ผูสอนคาดหวังใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียน
2.4 ออกแบบสถานการณการเรียนรู หมายถึง การที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นในเหตุการณ
ที่ผูกําลังเปนไปดวยตนเอง ประกอบดวย 2 สวน คือ กิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาความรูที่ผูสอนสรางขึ้น และ
กิจกรรมที่ผูเรียนกระทํา
2.5 กําหนดสื่อชวยสอน ที่สอดคลองกับ กิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาความรูที่ผูสอนสราง
ขึ้น และกิจกรรมที่ผูเรียนกระทํา
2.6 กําหนดการประเมิน เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมที่ผูสอนตองการใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน โดยมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เปนเอกสารที่
แสดงในตารางประสบการณ เพื่ อการเรี ยนรู ใ นช องสื่อช วยสอน (กระดาษแปลผล) ใชรู ป แบบการเติ ม คํ า
(Completion test) ใหผูเรียนเขียนผลที่ไดจากการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test
kit) และแบบวัดพฤติกรรมที่ประเมินโดยผูดูแลฐานการเรียนรูในแตละฐาน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ของผูเรียนที่เกิดขึ้นในสถานการณการเรียนรู
จากวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจึงสังเกตไดวา ตารางประสบการณเพื่อการเรียนรูนั้น
บอกถึงลําดับขั้นตอนของการดําเนินการ ทั้งสามารถตรวจสอบความถู กตองจากสิ่งที่ผูเ รียนปฏิบัติในแตล ะ
ขั้นตอนไดทันทีเปนรายบุคคล โดยดูไดจากตารางชองสถานการณ การเรียนรู ดังนั้นตารางประสบการณเพื่อ
การเรียนรู เปนเปนเครื่องมื อที่แสดง ทั้ งเนื้อหา วั ตถุประสงค วัตถุ ประสงคเชิ งพฤติ กรรม สถานการณการ
เรียนรู สื่อชวยสอน และการประเมินในตารางเดียวกัน เพื่อสะดวกตอการดําเนินการดังกลาวทั้งนี้รายละเอีย ด
ทั้ง 6 ขั้นตอนถูกจัดเรียงในตารางการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง ขั้นตอนการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test kit)
สถานการณการเรียนรู
วัตถุ
วัตถุประสงคเชิง
กิจกรรมการเรียนรู
เนื้อหาความรู
ประสงค
กิจกรรมที่ผูเรียน
พฤติกรรม
ในเนื้อหาความรู
การสอน
กระทํา
ที่ผูสอนสรางขึ้น
เนื้ อ หาภาคปฏิ บั ติ (Doing) ขั้ น ตอนการ ทั ก ษ ะ
ทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุด พิ สั ย ชั้ น
ทดสอบ (Test kit)
ปฏิ บั ติ ไ ด
ภ า ย ใ ต
มีขั้นตอนดังนี้
คําแนะนํา
1.เติมน้ํ ายาทดสอบสารโพลาร ลงในหลอด
ทดสอบตั ว อย า ง จํ า นวน 4 หยด โดยให
หลอดหยดอยูในลักษณะตั้งตรง
2. เติ ม ตั ว อย า งน้ํ า มั น ลงในหลอดทดสอบ
ตัวอยาง จํานวน 2 หยด โดยใหหลอดหยด
อยูในลักษณะตั้งตรง
3. กดปดฝาหลอดทดสอบใหแนน เขยาแนว
ขวางเบาๆ 30 วินาที ใหน้ํายาทดสอบผสม
เปนเนื้อเดียวกับน้ํามัน แลวแปลผลทันที

ผูเรี ยนสามารถทดสอบสาร - สาธิตขั้นตอนทดสอบสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ําดว ย โพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
ชุดทดสอบ (Test kit) ได
ถูกตองทุกขั้นตอนตามลําดับ

- ดูและฟงการสาธิต
ขั้ น ตอนทดสอบสาร
โพลาร ในน้ํา มั นทอด
ซ้ํา

*ทํา ให ได ถูก ตอ งตามลํา ดั บ
ได 3 คะแนน (ขั้นตอนละ 1 - สาธิต และอธิบาย การเดินเขา
คะแนน) กรณีทําผิดขั้นตอน ฐานการทดสอบสารโพลาร ใ น
ใดขั้ น ตอนหนึ่ ง ทํ า ซ้ํ า จน น้าํ มันทอดซ้ํา
ถูกตองทุกขั้นตอน
ฐานที่ 1 : ปฏิบัติขั้นตอนที่ 1
ฐานที่ 2 : ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2
ฐานที่ 3 : ปฏิบัติขั้นตอนที่ 3

- ดู การสาธิต และฟง
คํ า อธิ บ าย การเดิ น
เข า ฐานการทดสอบ
สารโพลาร ใ นน้ํ า มั น
ทอดซ้ํา

- ใหผูเรียนตอแถวเดินเขาฐาน
การทดสอบสารโพลารในน้ํามัน
ทอดซ้ํ า โดยเริ่ม จากฐานที่ 1
ฐานที่ 2 และฐานที่ 3 ตาม
ลําดับค ครั้งละ 1 คน
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- ผูเรียนตอแถวเดิ น
เข า ฐานการทดสอบ
สารโพลาร ใ นน้ํ า มั น
ทอดซ้ํ า โดยเริ่ม จาก

สื่อชวยสอน
- แผนภาพขั้นตอนการทดสอบสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
- ชุ ดทดสอบสารโพลารใ นน้ํ า มั น
ทอดซ้ํา
- น้ํามันทอดซ้ํา

การ
ประเมิน
ผล

ผู เ รี ย น ทุ ก
คนสามารถ
ปฏิ บั ติ ก า ร
ทดสอบสาร
โ พ ล า ร ใ น
น้ํ า มั น ทอด
- โตะ 3 ตัว
ซ้ํ า ด ว ยชุ ด
ตัวที่ 1 : ปฏิบัติขั้นตอนที่ 1
ทดสอบ
ตัวที่ 2 : ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2
(Test kit)
ตัวที่ 3 : ปฏิบัติขั้นตอนที่ 3
ได ถู ก ต อ ง
- ชุ ดทดสอบสารโพลารใ นน้ํ ามั น ทุ ก ขั้ น ตอน
ทอดซ้ํา
ตามลําดับ
- หนากากอนามัย
- ถุงมือยาง
- สเปรย แอลกอฮอล
- ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาด
- โตะ 3 ตัว
- แผนภาพขั้นตอนการทดสอบสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
- น้ํามันทอดซ้ํา
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เนื้อหาความรู

วัตถุ
ประสงค
การสอน

วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม
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สถานการณการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
สื่อชวยสอน
กิจกรรมที่ผูเรียน
ในเนื้อหาความรู
กระทํา
ที่ผูสอนสรางขึ้น
ฐา น ที่ 1 ฐา น ที่ 2 - แผนภาพแปลผล
แ ล ะ ฐ า น ที่ 3 - ชุ ดทดสอบสารโพลารใ นน้ํ ามั น
ตามลํ า ดั บ ครั้ ง ละ 1 ทอดซ้ํา
คน

- ให ผู เ รี ย นเขี ย นผลจากการ
แปลผลลงในกระดาษที่เตรีย ม - ผูเรียนเขียนผลจาก - ปากกา
ให
การแปลงผลลงใน - กระดาษแปลผล
กระดาษ
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลคะแนนระหวางการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูโดยใชการสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participant Observation) กับกลุ มผูถูกทดลอง โดยการใชรูปแบบการทดลองแบบกลุ ม
เดียวมีการทดสอบครั้งเดียว (One Shot Case Study) เพื่อทําการทดสอบ ใชวิธีการแบงฐานตามขั้นตอนการ
ทดสอบสารโพลารดวยน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test Kit) ที่ปรากฏดังในตารางประสบการณเพื่อการ
เรียนรู ในชอง “สถานการณการเรียนรู”
ลักษณะแบบการทดลอง คือ การทดลองแบบกลุ ม เดี ยวมีการทดสอบครั้ง เดีย ว (One
Shot Case Study) ซึ่งสะดวก เหมาะสําหรับการทดลองกับกลุมผูทดลองที่ไมสามารถทําการทดสอบกอนทํา
การทดลองได เนื่องจากเปนสารเคมีที่กลุมผูทดลองไมคุนเคย ประเมิ นผลตามตารางประสบการณเพื่อการ
เรียนรู ในชอง “การประเมินผล” [11]
X

T

สัญลักษณ
X คือ การใหตัวแปรทดลอง (ตาราง L.E.) แกกลุมผูถูกทดลอง
T คือ การทดสอบกลุมผูถูกทดลองหลังทําการทดลอง (Posttest)
วิธีการ
1. มีกลุมผูถูกทดลอง 1 กลุมโดยไมมีการสุม
2. ทําการทดลอง หรือใหตัวแปรทดลอง (Treatment)
3. ทําการทดสอบกลุมผูถูกทดลองหลังการทําการทดลอง
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลารใน
น้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา (Test Kit for Total Polar Compounds in
Repeatedly Used Cooking Oil) ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาสาสมัคร
ชุมชนวัดรังสิต ตําบล หลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีปทุมธานี กับกลุม ผูทดลอง จํานวน 13
คน ที่เปนผูมีบทบาทหนาที่ในการกระจายขาวสาร ใหคําแนะนําและถายทอดความรูใหกับสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน ที่ไดรับการคัดเลือกมาจากผูนําชุมชนวัดรังสิต โดยมีการสอบถามกลุมผูทดลองกอนการใชตาราง
ประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test kit) พบวา
รอยละ 100 (ทุกคน) ไมมีประสบการณในการการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test
kit) มากอน หลังจากนั้นใชตารางการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู โดยแสดงผล ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางผลการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําดวยชุด
ทดสอบ (Test kit)
ขั้นตอนที่
คะแนนเต็ม (1)
จํานวนคน
จํานวนคนที่ผาน
คิดเปนรอยละ (%)
1
1
13
13
100
2
1
13
13
100
3
1
13
13
100
ผลจากการทดลองพบว ากลุม ผูทดลองจํานวน 13 คน ไดคะแนนการทดสอบสารโพลารใ นน้ํามั น
ทอดซ้ําดวยชุด ทดสอบ (Test kit) ขั้ นตอนละ 1 คะแนน จํ านวน 3 ขั้ นตอน รวมทั้ง หมด 3 คะแนน ซึ่ ง
เงื่อนไขของการผานการทดสอบนั้น คือ ผูเรียนตองสามารถทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําดวยชุดทดสอบ
(Test kit) ไดถูกตองทุกขั้นตอนตามลําดับเทานั้น ถึงจะไดคะแนนเต็ม (3 คะแนน) ซึ่งกลุมผูทดลองทั้งหมด
(รอยละ 100) สามารถทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test kit) ไดถูกตองทุกขั้นตอน
ตามการประเมินผลในตารางประสบการณเพื่อการเรียนรู จึงสรุปไดวา การจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู
(Learning Experience: L.E.) เรื่อง การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test kit) ที่
พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพที่สามารถทําใหกลุมผูทดลองทุกคน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากไมเคยมี
ประสบการณในการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา เปนมีความสามารถในการทําการทดสอบสาร-โพลาร
ในน้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําไดอยางถูกตองทุกขั้นตอน

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา
โดยใชชุดทดสอบ (Test Kit for Total Polar Compounds in Repeatedly Used Cooking Oil) ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาสาสมัครชุมชนวัดรังสิต ตํ าบล หลักหก อําเภอ
เมืองปทุมธานี จัง หวั ดปทุ มธานีป ทุม ธานี กั บกลุ มผู ทดลอง จํานวน 13 คน ที่เ ปนผูมีบ ทบาทหนาที่ในการ
กระจายขาวสาร ใหคําแนะนํา และถายทอดความรูใหกับสมาชิกในครอบครัว และชุมชน ที่ไดรับการคัดเลือก
มาจากผูนําชุมชนวัดรังสิต แบงเปนประเด็น ดังนี้
1. การสรางตารางประสบการณเพื่อการเรียนรู การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุด
ทดสอบ (Test kit) ซึ่งเปนเนื้อหาภาคปฏิบัติ (Doing) เนื่องจากเนื้อหาเรื่องการทดสอบนั้นเปนเนื้อหาที่ระบุถึง
ขั้นตอนการทําการทดลอง จากนั้นกําหนดวัตถุประสงคการสอน ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
เนื้ อหาความรู กับ วั ต ถุ ป ระสงค การสอน ซึ่ ง เนื้ อหาความรู เ ป นเนื้ อหาภาคปฏิ บั ติ (Doing) ดั ง นั้ นระดั บ
วัตถุประสงคการสอนขั้นสูงสุด ควรไปถึง “ขั้นปฏิบัติไดภายใตคําแนะนํา” หมายถึง การมีความสามารถใน
การเลี ย นแบบตามพฤติ ก รรมของผู ฝ ก ซึ่ ง อยู ใ นวั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นรู ด า นทั ก ษะ (ทั ก ษะพิ สั ย :
Psychomotor Domain) เมื่อกําหนดวัตถุประสงคการสอนแลว แตยังขาดความชัดเจน ดังนั้นการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจึงเปนการขยายความ เพื่อใหวัตถุประสงคการสอนมีความชัดเจน และสามารถ
วัดผลไดจริง โดยวั ตถุประสงคเชิ งพฤติ กรรมนั้น เปนการระบุพ ฤติกรรมของผู เรีย น เพื่ อให สามารถสั งเกต
พฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน ประกอบไปดวย 3 สวน คือ 1) พฤติกรรมที่ผูสอนคาดหวัง
ใชเกิ ดขึ้นในตัวผูเรี ยน โดยใชคํากิ ริยาบงชี้พ ฤติกรรม ที่งายตอความเขาใจ เชน วัตถุป ระสงคการสอน ขั้ น
ปฏิบัติภายใตคําแนะนํา คํากิริยาบงชี้พฤติกรรม คือ “ปฏิบัติ ทําตาม หรือทดสอบ”ตามที่ผูสอนกําหนด
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2) เงื่อนไขที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่ผูสอนคาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เชน โดยใชชุดทดสอบสารโพ
ลารในน้ํามันทอด ดวยชุดทดสอบ (Test kit) และ 3) มาตรฐาน หรือเกณฑของพฤติกรรมที่ผูสอนคาดหวังให
เกิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู เ รี ย น เช น ทํ าได ถู กต อ งทุ กขั้ น ตอน หลั ง จากนั้ นการกํ า หนดสถานการณ การเรี ย นรู ต อ ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งประกอบไปดวย “กิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนสรางขขึ้น” เปนสิ่งที่
กํ าหนดให ผู ส อนทํ าหน าที่ ส ร างกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นเนื้ อ หาความรู นั้น ๆ ให กั บ ผู เ รี ย น เพื่ อให ผู เ รี ย นมี
พฤติกรรมการเรียนรูตามที่ระบุในวัถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ “กิจกรรมที่ผูเรียนกระทํา” ตองสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนสรางขึ้น โดยตองมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ซึ่งกันและกัน ดวยเนื้อหาความรูที่
ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนภาคปฏิบัติ สื่อชวยสอบตองชวยใหผูเรียนไดสัมผัส ฝกใชงานจริง และ
ปฏิบัติได ดังนั้นสื่อชวยสอนจําเปนตองเปนวัสดุทดลองของจริง คือ อุปกรณสําหรับการทดสอบสารโพลารใน
น้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test Kit for Total Polar Compounds in Repeatedly Used Cooking
Oil) สุดทายคือ การประเมินผลของประสบการณเพื่อการเรียนรู ซึ่งเปนการประเมินผลการสอน โดยวัดจาก
พฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ หรือพฤติกรรมที่ผูสอนคาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ซึ่งคือ
“วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม” ที่ถูกกําหนดในตารางประสบการณเพื่อการเรียนรูในขางตน ซึ่งการประเมิณผล
ตามประสบการณเพื่อการเรียนรู สามารถประเมินโดยการสังเกตจากการ “พูด” (บอก อธิบาย) “เขียน” หรือ
“กระทํา ” ได ว าสอดคล องกับ วัตถุ ประสงค เชิ งพฤติ กรรมที่ ผูส อนกําหนดไวห รือไม ทั้ง นี้การสร างตาราง
ประสบการเพื่อการเรียนรูดังกลาว ไดสรางตามหลั กการที่ปรากฏในคู มือ “การสรางประสบการณเพื่อการ
เรียนรูสิ่งแวดลอม กับ R&D ทางการศึกษาแนวทางสูการปฏิบัติ ” [9] เพื่อนําไปสูการทดสอบประสิทธิภาพ
ของการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูในกลุมทดลองอื่นๆตอไป ทั้งนี้ตารางประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง
การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test Kit) ที่เปนเนื้อหาภาคปฏิบัติ พบวา ถูกสราง
ตามหลักการ [9] ทุกขั้นตอน
2. พฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอสถานการณการเรียนรู พบวา ผูเรียนทั้ง 13 คนมีความกระตือรือรน
ในการเขารวมกิจกรรม สังเกตไดจาก สายตาที่จดจออยูกับผูสอนระหวางผูสอนอธิบาย การมีขอซักถามกรณีมี
ขอสงสัย จากความไมเขาใจ หรือความตองการความชัดเจน และการเสนอแนวความคิดเพิ่มเติมใหกับผูสอนได
ไปพัฒนาการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูตอไป โดยเฉพาะระหวางการปฏิบัติการทดสอบสารโพลารใน
น้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test Kit) นั้น ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูสอนกําหนดไดอยาง
ถูกตองเปนลําดับตามตารางประสบการณเพื่อการเรียนรู ทําใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ ระหวางสถานการณ
กิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาความรูที่ผูสอนสรางขึ้น กับกิจกรรมที่ผูเรียนกระทําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลมา
จากการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่มีความชัดเจน ทําใหผูสอนสามารถกําหนดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
(Interaction) กับ เนื้ อหาความรู นั้นๆ และกิ จกรรมการเรีย นรู ในเนื้ อหาความรู ที่ผู สอนสรางขึ้ นไดชั ดเจน
เชนกัน สงผลตอการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบไดทันที [9]
3. การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลารใน
น้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test kit) พบวา รอยละ 100 (ทุกคน) ไมมีประสบการณในการทดสอบสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ํามากอน โดยมากจากการสัมภาษณกับกลุมผูทดลองกอนการจัดประสบการณเพื่อการ
เรียนรู แตหลังจากใชตารางประสบการณเพื่อการเรียนรูแลว ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาความรูที่ผูสอน
สรางขึ้น กลาวคือ เนื้อหาภาคปฏิบัติขั้นตอนการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test
kit) ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังตารางประสบการณเพื่อการเรียนรู ทําใหผูเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติ และ
บรรลุวัตถุประสงคเชิ งพฤติกรรมที่ตั้งไว ซึ่ งหมายถึง ผูเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติการทดสอบสารโพลารใ น
น้ํามันทอดซ้ํา ดวยชุดทดสอบ (Test kit) ไดถูกตองทุกขั้นตอนตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
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การจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูในเนื้อหาภาคปฏิบัติ ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากไม
สามารถปฏิบัติได เปนสามารถปฏิบัติไดดวยตัวของผูเรียนเอง [1-7] ทั้งนี้สิ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถปฏิบัติได
ถูกตองทุ กขั้นตอนตามตารางประสบการณ เพื่ อการเรี ยนรู เนื่องจากการกํ าหนดสถานการณ การเรี ยนรู ที่
ชัดเจน ทั้งกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาความรูที่ผูสอนสรางขึ้น และกิจกรรมที่ผูเรียนกระทํา ซึ่งทําใหผูสอน
สามารถสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของผูเรียนในขณะจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูไดทันที โดยเฉพาะ
ระหวางที่ผูเรียนเขาฐานกิจกรรมเพื่อปฏิบัติการทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test
kit) ในแตฐาน พบวาผูเรียนมีความกระตือรือรนในการทดสอบ สังเกตไดจากสาตาที่จดจอกับ อุปกรณทดลอง
การหยดสารทดลอง การเขยาหลอดทดสอบตามเวลาที่กําหนด การสังเกตสี และการแปลผล รวมทั้งการถาม
คําถามกั บ ผู ดู แ ลฐานแต ล ะฐาน นอกจากนั้ นหลั ง จากที่ ผู เ รี ย นได ป ฏิ บั ติ การทดสอบเสร็ เ รี ย บร อย ผู ส อน
สอบถามความพึงพอใจกับผูเรียนพบวา ผูเรียนเห็นประโยชนของการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง
การทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test kit) ซึ่งเสนอใหมีการจัดประสบการณเพื่อการ
เรียนรูในหัวขออื่นๆ และเพิ่มเวลาในการการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูใหกับอาสาสมัครของชุมชนวัด
รังสิต รวมทั้งสนใจที่จะขยายผลตอในชุมชนอื่นๆ ตอไป
อยางไรก็ตามสิ่งที่คนพบหลังจากการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู เรื่อง การทดสอบสารโพลารใน
น้ํามันทอดซ้ํา โดยใชชุดทดสอบ (Test kit) ผูเรียนไดมีขอเสนอแนะในการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู
เพิ่มเติม ในหัวขออื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับการทดสอบสารตางๆที่อยูใ นอาหาร สําหรับ กลุมอาสาสมัครชุมชนวั ด
รังสิต ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเปนความรูที่สามารถนําไปใชไดจริง และ
สามารถนําไปสูการขยายผล ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดการระวังเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนอื่นๆตอไป จึงเปน
ขอสังเกตหนึ่งที่เปนสิ่งที่สะทอนถึงประสิทธิภาพของการจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูวาสามารถจัดใหกับ
กลุมอาสาสมัครชุมชน หรือสามารถจัดการศึกษาใหการการศึกษานอกระบบไดเชนกัน
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