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น ้ำอัดลมสยำม 
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่  1 : ส้ำรวจตลำดน ้ำอัดลม 
 

บทน้ำ 
 บริษัทน ้ำอัดลมแห่งหนึ่งพบว่ำธุรกิจน ้ำอัดลมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ท้ำก้ำไรได้อย่ำงมหำศำล แต่

น ้ำอัดลมของบริษัทเองกลับขำยไม่ออก  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทจึงต้องกำรที่จะผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่ที่

น่ำสนใจกว่ำของเดิมซึ่งจะท้ำให้บริษัทกลำยเป็นผู้น้ำในตลำดน ้ำอัดลมได้  ประธำนจึงมอบหมำยให้ณเดชซึ่งเป็น

หัวหน้ำนักวิทยำศำสตร์อำหำรของบริษัทเป็นผู้ด้ำเนินโครงกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี   ณเดชจึงท้ำกำร

คัดเลือกทีมงำนผู้เชี่ยวชำญ (หมำยถึง ตัวนักเรียน) เพ่ือท้ำกำรผลิตน ้ำอัดลมสูตรใหม่นี ให้ได้   

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1, ส้ำรวจตลำด, ณเดชต้องกำรแน่ใจว่ำนักเรียนทุกคนรู้ว่ำอะไรคือปัจจัยที่ท้ำ

ให้ได้น ้ำอัดลมที่ดีที่สุด  เข้ำใจควำมหมำยของตัวละลำย  ตัวท้ำละลำยและสำรละลำย  ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรผลิต

น ้ำอัดลมต่อไป     

ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ,หวำนซำบซ่ำ, ทีมงำนของณเดชได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของ

น ้ำตำลและ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์   แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3, ควบคุมคุณภำพ, ทีมงำนได้ศึกษำวิจัย

เกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพของน ้ำอัดลมและกำรเตรียมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นที่ต้องกำร  ในแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้สุดท้ำย, ,กรด น่ำกลัวจริงหรือ,  ศึกษำในประเด็นปัญหำสุขภำพท่ีมีผลมำจำกน ้ำอัดลม 

ค้ำศัพท์ 
น ้ำอัดลม, สำรละลำย, ตัวท้ำละลำย, ตัวละลำย 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

 สำมำรถระบสุมบัติของน ้ำอัดลมได้ 

 สำมำรถอธิบำยควำมหมำยของตัวละลำย  ตัวท้ำละลำย และสำรละลำยได้ 

 สำมำรถระบสุำรเคมีที่อยู่บรรจุในขวดน ้ำอัดลมได้ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู ้
ขั นสร้ำงควำมสนใจ (Engage)        10 นำที 

นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหำ “น ้ำอัดลมสูตรปัจจุบันของบริษัทมียอดขำยตกต่้ำลงอย่ำงมำก  บริษัทจะต้องพัฒนำ

น ้ำอัดลมสูตรใหม่ให้ขำยดีขึ น” นักเรียนจะได้รับกำรแนะน้ำให้รู้จักกับคุณณเดช ผู้ที่จะมำถำมค้ำถำมเพ่ือค้นหำ

ควำมรู้เดิมของนักเรียน   
 

ภำพนิ่ง 1-4  ครแูนะน้ำประธำนกรรมกำรบริษัทน ้ำอัดลม ซึ่งจะมำอธิบำยว่ำท้ำไมบริษัทต้องกำรพัฒนำ 

น ้ำอัดลมสูตรใหม่ที่จะท้ำเงินได้มำกขึ น  เขำจะบอกนักเรียนว่ำนักเรียนจะต้องท้ำงำนร่วมกับ 
ณเดช ซึ่งเป็นนักวิทยำศำสตร์กำรอำหำรทีเ่ก่งที่สุดของเขำ ครูเปิดวีดิทัศน์ “ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท(CEO)” ให้นักเรียนดู 

ภำพนิ่ง 5           แนะน้ำ ณเดช  ครูอำจจะถำมนักเรียนว่ำ “นักเรียนคิดว่ำนักวิทยำศำสตร์กำรอำหำรท้ำงำน
เกี่ยวกับอะไร” ซ่ึงเป็นโอกำสดีที่จะแนะน้ำว่ำขอบเขตงำนของนักวิทยำศำสตร์นั นกว้ำงขวำง
มำก  ไม่ใช่แค่เป็นนักวิจัยหรือแพทย์เท่ำนั น 

ภำพนิ่ง 6   ให้นักเรียนจับคู่แล้วเขียน “สิ่งที่จะท้ำให้ยอดขำยน ้ำอัดลมเพ่ิมขึ น” – รสชำติของน ้ำอัดลม                      
ใช่หรือไม ่ หรือเป็นรำคำ หรือโฆษณำ  ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดหลำยๆ สิ่งที่จะเป็นไปได้  

หลังจำกนั น 2 นำที ให้นักเรียนจับคู่กัน แลกเปลี่ยนระหว่ำงเพ่ือนข้ำงๆ จำกนั นจับกลุ่มๆ ละ  
4   คน เพื่อระบุปัจจัยส้ำคัญที่ในกำรผลิตน ้ำอัดลมที่ดี  ครูเปิดวีดิทัศน์“ท้ำไมคุณจึงชอบดื่ม
น ้ำอัดลม” 

 

ขั นส้ำรวจและค้นหำ (Explore)        45 นำที 

นักเรียนซึ่งเป็นทีมงำนของณเดชได้ออกส้ำรวจน ้ำอัดลมที่มีขำยทั่วไปตำมท้องตลำด  นักเรียนเก็บตัวอย่ำงและ

น้ำกลับมำทดสอบที่ห้องปฏิบัติกำร 

ภำพนิ่ง 7 ถึงขั นตอนนี นักเรียนควรจะมีแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในกำรผลิตน ้ำอัดลมท่ีดีแล้ว ให้เวลำ
นักเรียนในกำรสืบค้นว่ำ ว่ำในท้องตลำดตอนนี มีน ้ำอัดลมชนิดใดบ้ำง  จัดกลุ่มนักเรียน           
กลุ่มละ 4 คน และให้นักเรียนส้ำรวจชนิดของน ้ำอัดลมที่หำได้ในร้ำนค้ำท้องถิ่นหรือ                   
ในตลำดทั่วไป    ครตู้องค้ำนึงถึงปลอดภัยจำกกิจกรรมนี   นักเรียนจ้ำเป็นต้องมีกำรบันทึกผล      
ลงในใบบันทึกกิจกรรม  ให้นักเรียนออกแบบใบบันทึกกิจกรรมของตัวเองก่อนทีจ่ะไปส้ำรวจ       
ถ้ำกำรออกแบบใบปฏิบัติกิจกรรมนี ยำกเกินไป นักเรียนสำมำรถใช้ใบกิจกรรมที่ 1: ส้ำรวจ
ตลำด ที่ให้มำแทนได้ 
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ภำพนิ่ง 8-10 นักเรียนด้ำเนินกำรทดสอบน ้ำอัดลมตัวอย่ำง  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำนักเรียนบันทึกผลอย่ำง
ละเอียดรอบคอบ (นักเรียนออกแบบตำรำงบันทึกผลเอง)  ครอูธิบำยควำมหมำยของค้ำว่ำ       
ตัวละลำย  ตัวท้ำละลำย  และสำรละลำย  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ค้ำเหล่ำนี มำอธิบำยผลกำร
ทดลองท่ีนักเรียนเห็นได้จำกกำรทดสอบ 

 

ขั นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explain)                            10 นำที 

นักเรียนใช้ควำมรู้เกี่ยวกับตัวละลำยและตัวท้ำละลำยเพ่ืออธิบำยผลกำรทดสอบน ้ำอัดลมที่ได้เก็บรวบรวมมำ

จำกกำรส้ำรวจตลำด  ประเด็นส้ำคัญท่ีต้องเน้น คือ น ้ำตำลยังคงมีอยู่ในน ้ำอัดลมแม้ว่ำจะมองไม่เห็นก็ตำม   

ภำพนิ่ง  11-14 จำกภำพนิ่งเหล่ำนี เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ท้ำงำนและพัฒนำควำมเข้ำใจของพวกเขำจำกสิ่งที่
เกิดขึ น 

ภำพนิ่ง 15 ค้ำถำมในภำพนิ่งนี มีควำมซับซ้อนมำกขึ น  “เรำรู้ว่ำมีน ้ำตำลเพรำะว่ำมันมีรสหวำน แล้ว
น ้ำตำลมันหำยไปไหน”  เรำมองไม่เห็นน ้ำตำลก็จริงแตเ่รำรับรู้ว่ำมันมีอยู่ได้ด้วยกำรชิมรสชำติ 

                          

ขั นขยำยควำมรู้(Elaborate)        15 นำที 

อภิปรำยเกี่ยวกับตัวอย่ำงเครื่องดื่มอ่ืนๆ ทั่วไปที่มีตัวละลำยที่หลำกหลำย  ชี ให้นักเรียนเห็นถึงประเด็นว่ำ แม้ว่ำ

เครื่องดื่มนั นๆ จะมีองค์ประกอบมำกมำยเพียงใด  มันก็เป็นเพียงสำรละลำยที่มีตัวละลำยละลำยในตัวท้ำ

ละลำยที่เป็นน ้ำ ขยำยควำมรู้ไปสู่สำรละลำยสถำนะของแข็งและแก๊ส 

ภำพนิ่ง 16 อภิปรำยขยำยควำมถึงเครื่องดื่มชนิดอ่ืน  โดยแสดงให้เห็นว่ำเครื่องดื่มส่วนใหญ่คือสำรละลำย
ที่มีรสชำติแตกต่ำงกันไปโดยมีน ้ำเป็นตัวท้ำละลำย อำจขยำยควำมรู้โดยอภิปรำยถึงสำรใน
สถำนะของแข็งและแก๊ส 

 

ขั นประเมิน (Evaluate)                         10 นำที

ประเมินนักเรียนเพ่ือให้เห็นว่ำนักเรียนสำมำรถขยำยควำมรู้จำกน ้ำอัดลมไปสู่เครื่องดื่มชนิดอ่ืนๆ  ที่มี

องค์ประกอบที่ซับซ้อนมำกขึ น 
 

ภำพนิ่ง 17        น้ำเสนอข้อมูลบำงส่วนจำกน ้ำอัดลมกระป๋องจริง  จำกฉลำกน ้ำอัดลมให้นักเรียนบอกชื่อของ
ส่วนประกอบและอธิบำยว่ำมันคืออะไรและมันท้ำให้เกิดอะไรในน ้ำอัดลม  ควรแนะน้ำให้ใช้
ค้ำศัพท์ เช่น ตัวละลำยและตัวท้ำละลำยในกำรอธิบำย แต่ครูไม่ควรใช้วิธีเฉพำะเจำะจงให้
นักเรียนเขียนแค่ชื่อของส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  เช่น “จงเขียนว่ำส่วนประกอบใดเป็น    
ตัวละลำย” เป็นต้น  ครูอำจท้ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนดู (ครูควรจะเตรียมฉลำกของเครื่องดื่ม
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น ้ำอัดลมให้นักเรียน)  นักเรียนสำมำรถบันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรสชำติ หรือวัตถุกันเสียอ่ืนๆ  
เพ่ือให้ครูสำมำรถประเมินควำมเข้ำใจในเรื่องนี ของนักเรียน  

ภำพนิ่ง 18  ณเดชกล่ำวชมเชยนักเรียนส้ำหรับกำรท้ำงำนร่วมกัน ถ้ำครูมีเวลำมำกพอสำมำรถจะเขียน
ประเด็นส้ำคัญบนกระดำนหน้ำชั นเรียนจำกกำรเรียนในบทเรียนนี  

กำรประเมินผลโดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน 
 

กำรประเมินผลย่อย 
ใช้กำรท้ำกำรทดลองเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถของนักเรียน เนื่องจำกเป็นกำรทดลองอย่ำงง่ำย ไม่ซับซ้อน
เหมือนกระบวนกำรสืบค้นทำงวิทยำศำสตร์ ดังนั นนักเรียนควรจะสำมำรถท้ำกำรทดลองได้โดยมีข้อผิดพลำด
น้อยที่สุด  
 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน 
นักเรียนที่เรียนดีควรจะสำมำรถสร้ำงตำรำงบันทึกข้อมูลในกำรส้ำรวจตลำดน ้ำอัดลมได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้
ตำมตัวอย่ำงที่ครูให้ไว้  นักเรียนที่เรียนอ่อนจะต้องกิจกรรมส้ำรวจตลำดด้วยควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงยิ่ง หรือ
ครูอำจใช้วิธีเตรียมน ้ำอัดลมหลำกหลำยชนิดไว้ให้แทนกำรออกส้ำรวจตลำด 
  

กำรเตรียมตัวส้ำหรับบทเรียน 
ส่ือกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 

ใบกิจกรรมที่ 1: ส้ำรวจตลำด 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

กำรสร้ำงควำมสนใจ  
วีดิทัศน์ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท(CEO) น ้ำอัดลม 
วีดิทัศน์ส้ำรวจ “ท้ำไมคุณจึงชอบดื่มน ้ำอัดลม” 
 

กำรส้ำรวจ/กำรทดลอง 
ใบบันทึกกิจกรรมกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรส้ำรวจตลำด 
 

ตัวอย่ำงน ้ำอัดลม 

ตะเกยีงแอลกอฮอล์ 
จำนหลุมโลหะส้ำหรับระเหยแห้ง 
 

กำรประเมินผล 
กระป๋องน ้ำอัดลม 


