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The aims of this research were to investigate students’ academic achievement,
normalized gain of their academic achievement and science process skills, correlation
between science process skills and student achievement, and scores of their abilities
to predict, observe, explain, and discuss in class following the use of the predictexplain-observe-explain-discuss strategy in relation to galvanic cells. A one group pretest/post-test design was implemented. Participants in the study were 25 grade 12
students in the first academic semester of 2015. The research instruments were
lesson plans in regard to galvanic cells following the predict-explain-observe-explaindiscuss strategy, an achievement test, a scientific process skill test, and a rubric score
for evaluation of science process skills and the students’ abilities to predict, observe,
explain, and discuss. Data were analyzed by the use of means, standard deviations, ttest dependents, Pearson correlation, and normalized gains. Results showed that the
students had average scores for science process skills and academic achievement in
the post-test that were higher than the average pre-test scores at a .05 statistically
significant level. The class average normalized gain was at the medium level.
Correlation between science process skills and student achievement was positive at
the medium level and the average score of predict-observe-explain-discuss was a
medium level. The students had the highest average score for prediction skills and
the lowest average score for discussion.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี เปนโรงเรียน
ขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ 500 คน ตั้งอยูเขตชายแดน ไทย–ลาว-กัมพูชา อยูหางจากอําเภอเมือง
ประมาณ 120 กิโลเมตร นั กเรี ย นที่ อ ยูในเขตบริก าร คือ ตําบลโดมประดิษ ฐ ประชากรสว นใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากผลการวิเคราะหผลการเรียนรูรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตั้งแตป การศึกษา 2555 ถึงป การศึกษา 2557 พบวาเรื่องไฟฟ าเคมีเป น หนึ่งในเนื้ อหาที่ นั กเรียนได
คะแนนต่ํา โดยมีเรื่องเซลลกัลปวานิกเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูเพื่อใหเขาใจเนื้อหาอื่นๆ ของ
ไฟฟาเคมี ซึ่งเนื้อหามีความสลับซับซอนและคอนขางยาก มีกิจกรรมการทดลองที่ตองทําความเขาใจ
และใชจินตนาการเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล นอกจากนี้หลายกิจกรรมตองใชวัสดุ
อุปกรณ สารเคมี รวมทั้งสื่อการสอนอีกมากในการอธิบ ายเนื้ อหาตางๆ ประกอบกับกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรไดรับ งบประมาณจํากัดในการจัดซื้ ออุป กรณ และสารเคมี ทําให ไดอุป กรณ และ
สารเคมีไมครบและไมเพียงพอตอการจัดการเรียนรู ตามกิจกรรมการเรียนรูในหนังสือเรียนรายวิชาเคมี
เพิ่มเติม ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนั้นการนําวัสดุอุปกรณที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่จําเป น (ศิริวรรณ ตันหยง, 2554) เพื่อใหการ
จัดการเรียนรูบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน
จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการจัดการเรียนรูที่ผานมา พบวาชั่วโมงเรียนใดที่นักเรียนได
ทําการทดลอง นักเรียนจะรูสึกตื่นเตน มีความอยากรูอยากเห็น และมีความกระตือรือรนในการเรียน
มากขึ้น เมื่อสอบถามนักเรียนวาชอบเรียนโดยใชการทดลองหรือไม นักเรียนสวนใหญจะตอบวาชอบ
ดีกวาการบรรยายเพราะการเรียนแบบบรรยายนาเบื่อ งวงนอน ไมมีแรงจูงใจในการเรียน หลังจาก
ตรวจรายงานผลการทดลองของนั กเรี ย นพบว าโดยส ว นมาก การตั้ งสมมติ ฐ าน การออกแบบการ
ทดลอง การบันทึกผล การอธิบายผล การทดลอง การสรุปและอภิปรายผล ยังไมถูกตองตามหลักการ
และยังเขียนสับสน ขาดการคิดที่เปนระบบ การแยกแยะเนื้อหา ลําดับเนื้อหา และขาดการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูล ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนั้น
การจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดนั้น ครูผูสอนมีบทบาทสําคัญอยางมากในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ฝกกระบวนการคิดใหกับผูเรียนใหมีโอกาสทํากิจกรรมใหมากที่สุด (อุบลวรรณ ไททอง, 2554) การ
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สงเสริมทักษะการทดลอง จะเปนการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน เพราะเปนทักษะที่ไดลงมือปฏิบัติ
จริงและตองใชทักษะอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ เชนทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการตั้งสมมติฐาน
กําหนดตัวแปร ทักษะการคํานวณ การบันทึ กผลขอมูล อภิปรายสรุปผล เปนตน (กิ่งแกว นวลศรี,
2551) ซึ่งเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นในการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรจึงควร
จัดใหผูเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัติการทดลองและฝกดวยตนเอง (อนันต ศิริทองสุข, 2549) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดความรูความเขาใจ รูจักเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูล คิดแกปญหา คิดอยางเปนระบบเกิดทักษะกระบวนการ มีความคิดสรางสรรค
สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลและสรางสรรค
การจั ดการเรียนรูแบบทํ านาย-สังเกต-อธิ บาย เป นวิธี การสอนที่ มีประสิทธิภาพ (รุจิระ การิสุข,
2554; น้ําคาง จันเสริม, 2551) ที่จะสงเสริมใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร (ณราภรณ บุญกิจ, 2553) เปนขั้นตอนในการเสนอสถานการณและใหนักเรียนทํานาย
วาถามี การเปลี่ ยนแปลง จะเกิดอะไรขึ้น ผลเปน อยางไร ซึ่งในขั้น นี้แสดงใหเห็น ถึงความรูเดิมของ
นั กเรีย น (Wu and Tsai, 2005) หลังจากทํานายแลว ก็ให นักเรีย นสังเกตสถานการณ ดังกลาวโดย
นักเรียนจะตองออกแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติการทดลอง สังเกตผล และนําความรูมาอธิบาย
ดวยตนเอง รวมทั้ งอธิบ ายถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ ทํานายและผลจากการสั งเกต (ศราวุธ นา
เสงี่ยม, 2553) วิธีนี้สามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น และการทํา
การทดลองเป น การเรียนรูที่เนน ให ผูเรีย นเป น ผู สรางความรูดวยตนเอง (อนัน ต ศิริทองสุข, 2549)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น (อุบลวรรณ ไททอง, 2554) ปรับแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน (Kele, 2010) นักเรียนมีทักษะการทดลองสูงขึ้น และความสัมพันธระหวาง
ทักษะการทดลองและผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสัมพันธเชิงบวก ผลการทํานาย-สังเกต-อธิบาย
ของนักเรียนอยูในระดับดีมาก และสงเสริมใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน (มิรันตี โทผาวงษ,
2557) การจัด การเรี ย นรู แบบทํ านาย-สั งเกต-อธิบ าย-อภิ ป ราย ทํ าให ความกาวหน าทางการเรี ย น
รายบุคคลอยูในระดับปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (กัญชพร เครือคํา, 2556) เปนการ
จัดการเรียนรูที่พัฒ นามาจากการจั ดการเรียนรูของ White and Gunstone (1992) เปน วิธีการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตรเปนขั้นตอน นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ยังถูกนํามาพัฒนา
เป น การจั ดการเรี ย นรู แบบทํ านาย-อภิ ป ราย-อธิ บ าย-สั งเกต-อภิ ป ราย-อธิบ าย (Predict-DiscussExplain-Observe-DiscussExplain: PDEOD) สําหรับเปลี่ยนแปลงมโนมติและประเมินความเขาใจเรื่องการควบแนน ซึ่งสามารถ
ลดจํานวนผูที่มีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องการควบแนน คือ หลังจากการสอนความเขาใจของนักศึกษา
ถูกปรับปรุงใหดีขึ้น โดยวัดจากการทําแบบทดสอบและการสัมภาษณ ซึ่งมโนมติที่คลาดเคลื่อนหลังจาก
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ทดสอบหลั งเรี ย น และการทดสอบความคงทนลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ก อ นเรี ย น (Bayram Costu,
Alipasa Ayas and Mansoor Niaz, 2011)
จากการจัดการเรียนรูรายวิชาเคมี เรื่องไฟฟ าเคมี ชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 6 นั กเรียนมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาเนื้อหาอื่น และเรื่องเซลลกัลวานิกเปนเนื้อหาพื้นฐานสําคัญที่สงผลตอการเรียนรู
ไฟฟาเคมี และเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการทดลองพบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรนอย ทราบไดจากการจัดการเรียนรูที่มีการทําการทดลองทุกครั้งนักเรียนสวนใหญจะ
ไมสามารถตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง การอธิบายผล สรุป
และอภิ ป รายผลการทดลองได ดว นตนเอง ตลอดจนขาดความคลองแคลว ในการใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร เนื่องจากขาดการฝกฝน นอกจากนี้นักเรียนไมคิดแกปญหาดวยตนเอง จะใชการถาม
ครูผูสอนโดยไมคิดกอน ไมมีการทํานายผลการทดลองไวกอน และทํานายการทดลองโดยใชวิธีการเดา
รวมทั้งไมสามารถอธิบายและอภิปรายการทดลองนั้นๆ ได เมื่อนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไปดวย ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาวและมุงหวังที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน จึงศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลลกัลวานิก
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูแ บบ ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลลกัลวานิก
มีวัตถุประสงคเพื่อ
1.2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาทางการเรียน
1.2.2 เพื่อศึกษาความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
1.2.4 เพื่อศึกษาคะแนนการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของนักเรียนระหวางเรียน
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องเซลลกัลวานิกมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง
1.3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการเรียนเรื่อง
เซลลกัลวานิก ดวยการจัดการเรียนรูแบบ ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย มีคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง
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1.3.3 ความสั มพั น ธ ของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การเรียนเรื่องเซลลกัลวานิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 มีความสัมพันธกันเชิงบวก ในระดับ
ปานกลาง และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3.4 คะแนนการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระหวางเรียนเรื่องเซลลกัลวานิก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
1.4.1 แบบแผนการวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียว (one group
pretest-posttest design)
1.4.2 ประชาการและกลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกันคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่กําลั งเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึ กษา 2558
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 25 คน
1.4.3 เนื้อหาในการวิจัย คือ เรื่องเซลลกัลวานิก ในวิชาเคมี 4 เพิ่มเติม รหัสวิชา ว33224 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหา
ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงเรียนที่ใชในการดําเนินการวิจัย
แผนที่
1
2
3
4

เนื้อหา
การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
การเขียนแผนภาพเซลลกัลวานิก
ศักยไฟฟาของเซลลและศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล
เซลลความเขมขน

จํานวนชั่วโมง
3
2
2
1

1.4.4 ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยการจัดการเรียนรูทั้งหมด
4 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ชั่วโมง
1.4.5 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.5.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
1.4.5.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1) คะแนนและความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาทางการเรียน
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3) ความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง
4) คะแนนการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 การจั ด การเรี ย นรู แ บบ ทํ า นาย-อธิ บ าย-สั งเกต-อธิ บ าย-อภิ ป ราย (Predict-ExplainObserve-Explain-Discuss) เปนการจัดการเรียนรูที่แบงเปน 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1.5.1.1 ขั้นทํานาย (Predict) เปนขั้นตอนที่นักเรียนทํานายผลที่จะเกิดจากการทดลอง
หรือกิจกรรม สถานการณที่กําหนดให
1.5.1.2 ขั้นอธิบาย (Explain) เป นขั้น ตอนที่ นักเรียนจะตองใหเหตุผล เพื่ออธิบายการ
ทํานายจากการทดลองหรือกิจกรรม สถานการณที่กําหนดใหในขั้นทํานาย เหตุใดจึงทํานายเชนนั้น
1.5.1.3 ขั้นสังเกต (Observe) เปนขั้นตอนที่นักเรียนตองออกแบบการทดลอง และลง
มือปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง เพื่อหาคําตอบของการทดลองที่นักเรียนไดทํานายไวในขั้น
ทํานาย
1.5.1.4 ขั้นอธิบาย (Explain) เปนขั้นตอนที่นักเรียนนําผลการทดลองมาอธิบาย รวมถึง
แสดงเหตุผลของผลการทดลอง
1.5.1.5 ขั้นอภิปราย (Discuss) เปนขั้นตอนที่นักเรียนนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบ
กับ ทฤษฎี และเปรีย บเที ย บกั บ ผลการทํ านายในขั้ น ทํานาย วาสอดคลองกัน หรือไม อยางไร และ
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในแตละกลุม เพื่อหาขอสรุปรวมกัน
1.5.2 คะแนนการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย หมายถึง คะแนนที่ไดจากการตรวจ
ใบกิจกรรมการทดลองของนักเรียนระหวางเรียนที่จัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบายอภิปราย จํานวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง
1.5.3 คะแนนทํานาย อธิบาย หมายถึง คะแนนที่ไดจากการตั้งสมมติฐาน ซึ่งประกอบดวยการ
ทํ านาย และการให เหตุ ผ ลของการทํานายนั้น ๆ อัน เปน การฝกให นักเรีย นใชเหตุผลในการทํานาย
เชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร
1.5.4 แผนการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย หมายถึง แผนการ
จัดการเรียนรู เรื่องเซลลกัลวานิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นมาจํานวน 4 แผน
เวลา 8 ชั่วโมง โดยแตละแผนจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
1.5.5 แบบประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร หมายถึ ง แบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 6 ทักษะ ดังนี้ การตั้งสมมติฐาน การ
กําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายข อ มู ล การลงความเห็ น จากขอ มู ล เนื่ อ งจากในแบบทดสอบทั ก ษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร ที่ ใชในการวิจัย ไมไดกําหนดให มีการจํ าแนกประเภท การวัด การทํ านาย การสั งเกต
การพยากรณ การกําหนดนิ ยามเชิงปฏิ บั ติการ และการหาความสัมพั นธระหวางมิติกับ มิติและมิ ติ
กับเวลา จึงทําการวัดเพียง 6 ทักษะ โดยเกณฑการใหคะแนนแตละทักษะแบงเปน 4 ระดับ คือ 0, 1,
2 และ 3
1.5.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลั งเรียน เรื่องเซลล กัล วานิ ก แบบ 2 ส วน (2-teir test) ชุดเดียวกัน สวนที่ 1 เป น
ขอสอบปรนัยมี 4 ตัวเลือก และสวนที่ 2 เปนขอสอบแบบอัตนัยใหเหตุผลแบบปลายเปดที่สนับสนุน
การตอบในตัวเลือก
1.5.7 แบบทดสอบวั ด ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร หมายถึง แบบทดสอบวัดทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องเซลลกัลวานิก ชุดเดียวกัน เปนขอสอบแบบ
อัตนัย จํานวน 8 ขอ
1.5.8 ความกาวหนาทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียน วัด
ไดจากผลตางระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
1.5.9 ความกาวหน าของทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการ
พัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน วัดไดจากผลตางระหวางคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียน จากการทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.5.10 ความสั ม พั น ธ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร
หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ ของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและคะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียน ซึ่งวิเคราะหโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลล
กัลวานิก สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง แลวนําความรูที่ไดไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีและการทดสอบ O-NET ใหเพิ่มสูงขึ้น
1.6.2 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น และนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการเรียนรู
ตอไป
1.6.3 นําผลที่ ไดเปน แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีในหัวขออื่นๆ หรือ
นําไปประยุกตใชวิชาที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลลกัลวานิก
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ผู วิ จั ย ได
ทําการศึกษาคนควา รวบรวมเอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางพื้นฐาน
ในการทําวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้
2.1 การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.3 น้ํามะนาว น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เปนการจัดการเรียนรูที่ปรับมา
จากการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (รุจิระ
การิสุข, 2554; น้ําคาง จันเสริม, 2551) ครูสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูใหกับนั กเรียนเพื่ อ
สงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ เพราะจะสงเสริมใหนักเรียนไดแสดง ความ
คิ ด เห็ น และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวคิดทางวิทยาศาสตร (ณราภรณ บุญ กิจ, 2553) ชวยใหนักเรีย น
สํารวจ คนหาและหาเหตุผลมาอธิบายเกี่ยวกับความคิดของตนได (รุจิระ การิสุข, 2554) การจัดการ
เรีย นรู แบบทํ านาย-สังเกต-อธิบ าย ประกอบดว ย 3 ขั้น ตอน ไดแก ขั้น ทํานาย ขั้น สังเกต และขั้ น
อธิ บ าย (สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี , 2551) ซึ่ ง เริ่ ม จากการนํ า เสนอ
สถานการณตางๆ แลวใหนักเรียนทํานายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นวาถามีการเปลี่ยนแปลงผลจะเปนอยางไร
ในขั้นนี้แสดงใหเห็นถึงความรูเดิมของนักเรียน (Wu and Tsai, 2005) หลังจากการทํานายแลว ก็ให
นักเรียนสังเกตสถานการณ ดังกลาวแลวนํ าความรูมาอธิบ ายผลด วยตนเอง รวมทั้งอธิบ ายถึงความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ทํานายและผลจากการสังเกต (ศราวุธ นาเสงี่ยม, 2553) วิธีการนี้สามารถกระตุน
ใหเกิดการเรียนรูรวมถึงการพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ ของผูเรียนเพิ่มมากขึ้นและเกิดความเขาใจ
เนื้อหาไดมากขึ้น (Kearney, 2004)
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ขั้นทํานาย (Predict)
นักเรียนทํานายผลจากการ
ทดลองหรือสถานการณที่
กําหนดใหวาจะเปนอยางไร
บางพรอมใหเหตุผล

ขั้นสังเกต (Observe)
นักเรียนปฏิบตั ิการทดลอง
สังเกต หาคําตอบเกี่ยวกับ
การทดลอง กิจกรรมและ
สถานการณที่กําหนด

ขั้นอธิบาย (Explain)
อธิบาย วิเคราะหผลและ
สรุปผลการทดลองพรอม
ทั้งเปรียบเทียบผลการ
ทํานาย

ภาพที่ 2.1 สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิด
อย างมี ร ะบบ ซึ่ งเป น กระบวนการทางป ญ ญา (ภพ เลาหไพบู ล ย , 2542) หรื อเป น ทั ก ษะการคิ ด ที่
นักวิทยาศาสตรและผู ที่นํ าวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกป ญหา ใชในการศึกษาคน ควาสืบ เสาะหา
ความรูและแกปญหาตางๆ (วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต, 2531) จนทําใหเกิดความ
เจริญงอกงามมีสติปญญาในขณะที่ทําการคนควาทดลอง (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2553)
สมาคมเพื่ อ ความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร ข องสหรั ฐ อเมริ ก า (America Association for
Advancement of Science: AAAS, 1989) ไดระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไวในหลักสูตร
SAPA ซึ่งสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการได
รวบรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไว 13 ทักษะดังนี้
2.2.1 ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน (basic science process skills) ประกอบดวย
2.2.1.1 ทักษะการสังเกต
2.2.1.2 ทักษะการวัด
2.2.1.3 ทักษะการคํานวณ
2.2.1.4 ทักษะการจําแนกประเภท
2.2.1.5 ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
2.2.1.6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
2.2.1.7 ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
2.2.1.8 ทักษะการพยากรณ
2.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสม หรือบูรณาการ (integrated science
process skills) ประกอบดวย
2.2.2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
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2.2.2.2 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
2.2.2.3 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
2.2.2.4 ทักษะการทดลอง
2.2.2.5 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
ทักษะกระบวนการทั้ง 2 ประเภท รวมแลวมีทั้งหมด 13 ทักษะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ทักษะการสังเกต (observation) หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เขาไปสัมผัสกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณตางๆ เพื่อหาขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ โดยไมเพิ่มความคิดเห็นสวนตัวลงไป
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลดานการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแตละขอมูลมีลักษณะ ดังนี้
(1.1) การสังเกตขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
สังเกตเกี่ยวกับรูปรางและสมบัติประจําตัวของสิ่งที่สังเกต เชน รูปราง สี กลิ่น รส เสียง ลักษณะพื้นผิว
ความรอนเย็น เชน เมื่อใชตาดูลูกอมชนิดหนึ่งบอกวา มีรูปรางกลม สีแดง เปนตน
(1.2) การสังเกตขอมูลเชิงปริมาณ เปนการสังเกตโดยการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ
เป น การสั งเกตที่ ต อ งมี สิ่ งอ างอิ ง การอ างอิ ง อาจทํ าโดยการกะประมาณ หรื อ อ างอิ งกั บ หน ว ย
มาตรฐานใดๆ เชน น้ําตาลทรายหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
(1.3) การสังเกตขอมูลดานการเปลี่ยนแปลง เปนการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งตางๆ
เหตุการณ หรือปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกตุมสีเหลืองเมื่อไดรับ
ความรอน ดังนี้ ลูกตุมสีเหลืองนั้นมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนในที่สุดละลายหายไปภายในเวลา 5 นาที
เปนตน
(2) ทักษะการวัด (measurement) หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัด
อยางเหมาะสม และใชเครื่องมือนั้นทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอน โดย
มีห นวยวัดมาตรฐานกํากับเสมอ ซึ่งหนวยวัดมาตรฐานที่ใชเปนสากลในปจจุบันคือ ระบบหนวย SI
(international system of units หรือ systeme international d’ unite’s) การวั ด จะต องอาศั ย
ทักษะในการวัด ซึ่งเปน ความสามารถในการใชเครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งต างๆ ไดอยางถูกต อง
สามารถเลือกใชเครื่องมือสําหรับวัดอยางเหมาะสม และอานคาที่วัดไดถูกตองรวดเร็วและใกลเคียงกับ
ความจริงพรอมทั้งมีหนวยกํากับเสมอการวัดจะมี 3 ประเภท คือ การวัดความยาว การวัดมวล (ชั่ง)
และการวัดปริมาตร (ตวง)
(3) ทักษะการคํานวณ (using number) หมายถึง ความสามารถในการนับจํานวน การใชตัวเลข
แสดงจํานวนที่นับได การตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน สามารถคํานวณ โดย
การบวก ลบ คูณ หาร หาคาเฉลี่ย หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไดจาก
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การสังเกต การวัด การทดลอง โดยตรงหรือจากแหลงอื่น ตัวเลขที่นํามาคํานวณตองแสดงคาปริมาณ
ในหนวยเดียวกัน ตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณจะชวยใหสื่อความหมายไดตรงตามที่ตองการและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
(4) ทั ก ษะการจํ าแนกประเภท (classification) หมายถึ งความสามารถในการแบ งพวกหรื อ
เรียงลําดับสิ่งของโดยมีเกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธ
อยางใดอยางหนึ่ง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การแบงสิ่งของหรือการเรียงลําดับสิ่งของ
โดยใชเกณฑ ซึ่งอาจเปนของตนเองหรือของ ผูอื่นเปนผูกําหนด นอกจากนี้ยังมีการบอกเกณฑที่ใชในการ
แบงพวก หรือเรียงลําดับสิ่งของที่ผูอื่นทําไว เปนตน
(5) ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสเปสกั บ สเปส และสเปสกั บ เวลา(space/space
relationship and space/time relationship) สเปสของวั ต ถุ หมายถึ ง ที่ ว า งบริ เวณที่ วั ต ถุ นั้ น
ครอบครองอยูซึ่งจะมีรูปรางและลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนั้น สเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions)
คือ ความกวาง ความยาว ความสูง หรือความหนาของวัตถุ ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา อธิบายได ดังนี้
(5.1) ทักษะการหาความสั มพั นธระหว างสเปสกั บสเปส หมายถึ ง ความสามารถในการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ซึ่งไดแก ความสัมพันธระหวางรูปทรง 2 มิติ กับ 3 มิติ
ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่บงวาเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส ไดแก การบงชี้รูปทรง 2 มิติ กับ 3 มิติไดบอกตําแหนงหรือทิศของ
วัตถุได บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกเงาและภาพที่ปรากฏในกระจกเงาได เปนตน
(5.2) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา หมายถึงความสามารถในการหา
ความสัมพันธระหวางรูป 2 มิติ 3 มิติ ความสามารถในการระบุรูปทรง ขนาด ตําแหนงและทิศทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาตางๆ เชนความสัมพันธระหวางขนาดของน้ําแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลา
ตางๆ เปนตน
(6) ทั ก ษะการจั ด กระทํ าและสื่ อ ความหมายข อ มู ล (organizing data and communication)
หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่นๆ มาจัด
กระทําใหม โดยการหาความถี่ เรียงลําดับ จัดจําแนกประเภทเพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมายไดดีขึ้น โดย
อาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย เปนตน
(7) ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือ
สรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยตรง หรือจากการวัด การทดลอง โดยเพิ่มความคิดเห็นสวนตัวที่มี
เหตุผลลงไป ความคิดเห็นสวนตัวที่เพิ่มลงไปจะไดจากการใชความรูเดิมประสบการณเดิมและขอมูล
เดิมมาประกอบ
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(8) ทักษะการพยากรณ (prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานายผลเหตุการณ หรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูล ความสัมพันธ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวเปนแนวทางการพยากรณ
อาจแบงไดเปน 2 ชนิด คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยู และการพยากรณภายนอก
ขอบเขตของขอมูลที่มีอยูการพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลใหความเชื่อมั่นหรือมีโอกาสผิดพลาด
ไดนอยกวาการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูล
(9) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (formulating hypothesis) หมายถึงการคิดหาคําตอบหรือสรุป
คําตอบของป ญ หาล วงหน าก อนจะทํ าการทดลอง โดยอาศั ยการสั งเกต ความรู ประสบการณ เติ ม
คําตอบลวงหนานี้เปนสิ่งที่ยังไมทราบหรือยังไมเปนหลักการ กฎหรือทฤษฎี
(10) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (defining operationally) หมายถึงความสามารถ
ในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือขอความ เพื่ อใหเป นที่เขาใจตรงกัน สามารถสังเกต
หรือวัด หรือตรวจสอบไดงาย
(11) ทั ก ษ ะการกํ า ห นดแล ะควบ คุ ม ตั ว แป ร (identifying and controlling variables)
หมายถึง ความสามารถในการกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในสมมติฐานหนึ่งการ
ควบคุมตัวแปรเปนการควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน ที่ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ถาหากไมควบคุมใหเหมือนกัน
(11.1) ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึง สิ่งที่จัดใหแตกตาง
กัน ซึ่งเปนตนเหตุทําใหเกิดผล ซึ่งคาดวาจะแตกตางกัน มีความเปนอิสระในตัวเอง
(11.2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) หมายถึงสิ่งที่ตองติดตามผล ซึ่งเปนผลมาจาก
การจัดสถานการณบางอยางใหแตกตางกัน ไมมีความเปนอิสระในตัวเอง ตองแปรเปลี่ยนไปตามตัวแปร
ตน
(11.3) ตั ว แปรควบคุ ม (Controlled variable) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ราต อ งควบคุ ม จั ด ให
เหมือนกัน เพื่อใหแนใจวาผลการทดลองเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น
(12) ทักษะการทดลอง (experimenting) หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ขึ้ น กระบวนการในการทดลองประกอบด ว ยกิ จ กรรม 3 ขั้ น ตอนใหญ ๆ คื อ
การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง
(13) ทั ก ษะการตี ค วามหมายข อ มู ล และลงข อ สรุ ป (interpreting data and conclusion)
หมายถึงความสามารถในการตีความหมายขอมู ลโดยการบรรยายลักษณะและสมบัติของข อมูลที่มีอยู
และลงขอสรุป โดยการบอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได
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2.3 น้ํามะนาว น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง
2.3.1 น้ํามะนาว
มะนาวมีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus aurantifolia swingle ชื่อสามัญ lime องคประกอบ
ทางเคมี ที่ สํ าคั ญ และมี มากที่ สุ ดในน้ํ ามะนาว คือ กรดซึ่งสว นใหญ เป น กรดซิต ริก (Citric) และกรด
แอสคอรบิก (Ascorbic) กรดนี้จะชวยใหผักผลไมคงความสดไดนานขึ้น ชวยดึงสีที่ซอนอยูในอาหารให
ปรากฏเด น ชัด องค ป ระกอบทางเคมีสวนใหญ ของน้ํ ามะนาวคือกรด ซึ่งสวนใหญ เปน กรดอิน ทรีย
ประกอบดวยกรดชนิดตางๆ คือ กรดซิตริก รอยละ 91.7 กรดมาลิก รอยละ 4.9 กรดควินิก และกรด
ฟอสฟอริก รอยละ 0.5 กรดที่ไมไดจําแนกชนิดรอยละ 2.5 (อรุณรัศมี แสงศิลา, 2546)
2.3.2 น้ําเสาวรส
เสาวรสหรือกระทกรกฝรั่งหรือ Passion Fruit อยู ในตระกูล Passifloraceae เสาวรส
แบงเปน 2 ชนิด คือผลสีมวงและชนิดผลสีเหลือง ผลสีเหลืองเนื้อในใหความเปนกรดสูงกวาชนิดสีมวง
จึงมี รสเปรี้ยวมากและใชแปรรูปเปนหลัก น้ําเสาวรสเปน น้ํ าผลไม ที่มีความเป น กรดสูงถึงประมาณ
รอยละ 3.5 โดยสวนใหญเปนกรดซิตริก แมเสาวรสจะใหน้ําผลไมเปรี้ยวจี๊ด แตรสเปรี้ยวก็ไมไดเกิดจาก
วิตามินซี ความเปรี้ยวเกิดจากกรดมะนาว น้ําเสาวรส มีคา pH เทากับ 2.79 คาสภาพการนําไฟฟ า
6.27 ± 0.00 mS/cm (ศิริวรรณ ตันหยง, 2554)
2.3.3 น้ํามะเขือเทศ
ผลมะเขื อ เทศมี ค าความเป น กรด-ด าง ประมาณ 4.0-4.6 และปริม าณกรดทั้ งหมดมี
ประมาณรอยละ 0.39-0.64 ในรูปของกรดซิตริก ปริมาณกรดทั้งหมดนี้มีความสําคัญตอกลิ่น รสชาติ
และการนําเอาผลมะเขือเทศไปทําผลิตภัณฑตางๆ กรดที่พบมากที่สุดในผลมะเขือเทศคือ กรดซิตริก
และกรดมาลิค ซึ่งมีรวมกันประมาณรอยละ 60 ของกรดทั้งหมด โดยผลมะเขือเทศแกและเริ่มสุกจะมี
ปริมาณกรดเพิ่มขึ้นและจะคอยๆ ลดลงในระยะที่มะเขือเทศสุก โดยปริมาณกรดมาลิคจะลดลงกอน
และตามดวยกรดซิตริก อัตราสวนของกรดมาลิคตอกรดซิตริกจะคอยๆ ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยน
กรดมาลิคเปนกรดซิตริก (ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา, 2545)
เมื่อนําน้ํามะนาว น้ําเสาวรส และน้ํามะเขือเทศ มาเปรียบเทียบสวนประกอบ ดังตารางที่
2.1 และตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบปริมาณไขมัน โปรตีน คารบอไฮเดรต เสนใย และพลังงานของน้ํา
มะนาว น้ําเสาวรส และน้ํามะเขือเทศ ตอปริมาณ 100 กรัม
ชนิดของสาร
น้ํามะนาว
น้ําเสาวรส
น้ํามะเขือเทศ

ไขมัน
(กรัม)
2.4
2.0
นอยมาก

โปรตีน
(กรัม)
0.4
2.3
0.8

คารบอไฮเดรต
(กรัม)
5.9
16.0
4.0

เสนใย
(กรัม)
0.3
3.5
ไมมีขอมูล

พลังงาน
(แคลอรี่)
36
91 (385 KJ)
19

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบปริมาณกรดซิตริก กรดแอสคอรบิกและปริมาณกรดทั้งหมด
ของน้ํามะนาว น้ําเสาวรส และน้ํามะเขือเทศ ตอปริมาณ 100 กรัม
ชนิดของสาร
น้ํามะนาว
น้ําเสาวรส
น้ํามะเขือเทศ

กรดซิตริก
(รอยละ)
5.5
2.97
0.23-0.38
(รอยละ 60 ของกรดทั้งหมด)

กรดแอสคอรบิก
(มิลลิกรัม)
33.00
20.07
16.00

ปริมาณกรดทั้งหมด
(รอยละ)
5.97
3.50
0.39-0.64

น้ํามะนาว น้ําเสาวรส และน้ํ ามะเขือเทศ ถูกนํามาศึกษาคุณ สมบัติความเปน กรด-เบส
คาสภาพการนําไฟฟา และคาศักยไฟฟาระหวางขั้วโลหะสังกะสี และทองแดง เพื่อใชเปนสารละลาย
อิเล็กโทรไลตในการประดิษฐแบตเตอรี่อยางงาย (ศิรวิ รรณ ตันหยง, 2554) ไดผลดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 คา pH คาสภาพการนําไฟฟา และคาศักยไฟฟา ที่มีน้ํามะนาว น้ําเสาวรส และ
น้ํามะเขือเทศ เปนสารละลายอิเล็กโทรไลต
ชนิดสารละลาย
อิเล็กโทรไลต
น้ํามะนาว

คา pH

คาสภาพการ
นําไฟฟา mS/cm

คาศักยไฟฟาระหวางขั้วโลหะ Zn
(ขั้ว -) และ Cu (ขั้ว +) (โวลต)

2.00 ± 0.02

5.38 ± 0.01

1.00 ± 0.00

น้ําเสาวรส

2.79 ± 0.00

6.27 ± 0.00

1.00 ± 0.00

น้ํามะเขือเทศ

3.83 ± 0.02

5.17 ± 0.01

0.95 ± 0.00
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2.3.4 น้ําหนอไมดอง
การดองหนอไม เปนการถนอมอาหารแบบหนึ่งที่นิยมเมื่อผลผลิตของหนอไมออกผลผลิต
จํ านวนมาก ทํ าให ส ามารถมี ผ ลผลิ ต รับ ประทานตลอดฤดู กาล และสามารถเพิ่ ม มู ล ค าผลผลิ ต ได
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต หน อ ไม ด องมี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ การดองในผั ก ชนิ ด อื่ น เช น กะหล่ํ า ปลี ด อง
(sauerkraut) กิมจิ (kim chi) เปนตน (จารุณี จึงสถาปตยชัย, 2551) การดองหนอไมเปนการหมักที่
ทําเกิดกรดแลคติก โดยกรรมวิธีจะดองหนอไมในน้ําเหลือในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเติมสวนผสมอื่น
เชน น้ําซาวขาว น้ําสมสายชู แปง เปนตน ลักษณะที่ดีตามธรรมชาติของหนอไมดอง คือ น้ําเกลือที่
บรรจุอยูตองไมมีฝาขาวหรือฟองที่เกิดจากการดอง มีสีที่ดีตามธรรมชาติของหนอไมดอง ไมคล้ํา น้ําจะ
มีสีขาวขุน คา pH นอยกวา 4.5 มีกลิ่น รสที่ ดีตามธรรมชาติของหน อไมดอง ไมมีกลิ่น รสอื่นที่ ไมพึง
ประสงค เชน กลิ่น เน า เนื้ อหน อไม ที่ดองตองไมเละหรือเป อยยุย จากการศึ กษาองคป ระกอบทาง
กายภาพและทางเคมีของน้ําหนอไมดอง (วิบูลย เหรียญสงาวงศ, 2556) ผลดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ําหนอไมดอง
คุณลักษณะ
สี
กลิ่น
pH
เกลือ (%)
COD (g/L)
BOD (g/L)

ลักษณะทางกายภาพและเคมี
ขาวขุนและมีตะกอน
ฉุน เปรี้ยว
3-4
6
19.99
11.27

เมื่ อ นํ า น้ํ าห น อไม ด องมาวิ เ คราะห ป ริ ม าณ กรดไขมั น ระเห ยง า ยด ว ยวิ ธี CG
(วิบูลย เหรียญสงาวงศ, 2556) พบวา มีกรดดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะหปริมาณกรดของน้ําหนอไมดอง ดวยวิธี CG
ชนิดของกรด
กรดอะซิติก
กรดโพรพิโอนิก
กรดบิวไทริก

ปริมาณ (g/L)
6.12
0.54
0.55
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การจั ดการเรีย นรูที่ ส ามารถพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ไดมี ผูศึ กษา
มากมาย เชน การจัดการเรีย นรูแบบรวมมื อ เรื่องปริมาณสารสัมพัน ธ (วิทวัส ดวงภุมเมศ, 2548)
การหาความสัมพันธของผลสอบจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากผลการ
ปฏิ บั ติก ารทดลองเพื่ อวั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรข องนั ก เรีย นมี ค วามสัม พั น ธกั น ใน
ทางบวก (วรพงษ กาแกว, 2554) การจัดการเรียนรูวิชาโครงงานวิทยาศาสตรดวยเทคนิคซิมเพล็กซ
ในรายวิชาฟสิกส (สุพรรณี พรพุทธิชัย, 2551) ในรายวิชาเคมี เรื่องสารในชีวิตประจําวัน (อภิญญา
ซื่อตระกู ลพานิชย, 2550) การสอนชีววิทยาโดยใช รูป แบบ ED3U รวมกับ คอมพิ วเตอรสถานการณ
จําลอง ซึ่งแผนการจัด การเรีย นรูป ระกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสํ ารวจและค นหา (Explore)
2) การวินิ จ ฉัย (Diagnose) 3) การออกแบบ (Design) 4) การอภิ ป ราย (Discuss) และ 5) การนํ า
ความรู (Use) ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมการทดลองและนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการทดลองทั นทีและหลังการทดลอง 2 สัปดาห ไมแตกตางกั น แสดงวานักเรียนกลุ มการ
ทดลองมี ค วามคงทนในการเรี ย นชี ว วิ ท ยา (ชั ย ณรงค แก ว สุ ก , 2550) การใช กิ จ กรรมยุ ว หม อ ดิ น
นักเรียนมีทักษะการทดลองในระดับดี เนื่องจากนักเรียนไดปฏิบัติการทดลองอยางทั่วถึง และมีเวลาใน
การปฏิบัติการทดลองอยางเต็มที่ (มาลาศรี สะตะ, 2551) การใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทดลอง
นักเรียนมีทักษะการทดลองในระดับดี เนื่องจากมุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติการทดลองอยางมั่นใจมากขึ้น
(นุจรี มณี จันทร, 2553) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกลุมที่จัดการเรียนรูแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรและกลุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน (ศิวารักษ ชนะสงคราม,
2553) การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความพึ งพอใจต อ การจั ด การเรีย นรู เรื่อ งไฟฟ าเคมี พบวานั ก เรีย นมี ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรผานเกณฑการประเมินสูงกวารอยละ 60 ทุกทักษะ โดยทักษะการสังเกตมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 90.97 อยูในระดับดีมาก ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
มิ ติ กั บ มิ ติ แ ละมิ ติ กั บ เวลา ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข อ มู ล ทั ก ษะการจั ด การกระทํ า และสื่ อ
ความหมายขอมูล ทักษะการทํานาย ทักษะการควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และทักษะการทดลองผานเกณฑการประเมินรอยละ 70 สวนทักษะการ
ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 62.15 และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดั บ ดี ม าก (อุ บ ลวรรณ ไท ทอง, 2554) ความสั มพั น ธร ะหวางทั กษะการทดลองและผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนเปนความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนในระดับปานกลาง (มิรันตรี โทผาวงษ, 2557)
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2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ ทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบทํานาย สังเกต อธิบาย (POE) ถูกนําไปใชมากในรายวิชา
ฟสิกส เพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรงานและพลังงาน (น้ําคาง จันเสริม, 2551) สํารวจมโนมติ
ทางเลือกเรื่องแรงและการเคลื่ อนที่ (Mabout, 2549; เกียรติมณี บํารุงไร, 2553) แสงและการเกิ ด
ภาพ (คําไพย พานุสี, 2553) โดยในการวิจัยไดทําการสํารวจมโนมติกอนเรียนเพื่อนํามาเปนพื้นฐาน
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนมากกวารอยละ 70 ไดพัฒนามโนมติทางเลือกไปสู
มโนมติทางวิทยาศาสตรของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชนเดียวกับการศึกษาตัวแทน
ความคิดเรื่องของไหล (สงกรานต มูลศรีแกว, 2553) แสง (ณราภรณ บุญกิจ, 2553) พบวานักเรียน
มี ตั ว แทนความคิ ด ที่ แ สดงออกมาใกล เคี ย งกั บ ตั ว แทนความคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร การศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง คลื่นกล พบวานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเขาใจมโนมติ
รายขอตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป (เพลินพิศ นามวาด, 2553) การศึกษาความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร
เรื่ อ งงานและพลั งงานพบว านั ก เรี ย นมี ค ะแนนความเข า ใจมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร สู งขึ้ น (พิ นิ จ
แทนมาก, 2554) นักเรียนมีทักษะการทดลองสูงขึ้นและความสัมพันธระหวางทักษะการทดลองและผม
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสัมพันธเชิงบวก ผลการทํานาย-สังเกต-อธิบาย ของนักเรียนอยูใ นระดับ
ดีมาก และสงเสริมให นักเรียนมีความก าวหน าทางการเรีย น (มิรันตี โทผาวงษ , 2557) การจั ดการ
เรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ทําใหความกาวหนาทางการเรียนรายบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (กัญชพร เครือคํา, 2556) เปนการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
มาจากการจัดการเรียนรูของ White and Gunstone (1992) เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะสงเสริม
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรเปนขั้นตอน นอกจากนี้
การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ยังถูกนํามาพัฒนาเปนการจัดการเรียนรูแบบ ทํานายอภิปราย-อธิบาย-สังเกต-อภิปราย-อธิบาย (PDEODE) สําหรับเปลี่ยนแปลงมโนมติและประเมินความ
เขาใจเรื่องการควบแนน ซึ่งสามารถลดจํานวนผูที่มีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องการควบแนน คือ หลังจาก
การสอนความเขาใจของนักศึกษาถูกปรับปรุงใหดีขึ้น โดยวัดจากการทําแบบทดสอบและการสัมภาษณ
ซึ่งมโนมติที่คลาดเคลื่อนหลังจากทดสอบหลังเรียน และการทดสอบความคงทนลดลงเมื่อเทียบกับ
กอนเรียน (Bayram Costu, Alipasa Ayas and Mansoor Niaz, 2011)
2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เรื่อง เซลลกัลวานิก (ไฟฟาเคมี)
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบตางๆ ถูกนํามาใชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ไฟฟาเคมี โดยทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เชน การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
หั ว ข อ ไฟฟ า เคมี : เซลล กั ล วานิ ก (พรรณธิ ร า มั่ น ใจ, 2550) การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ อกสาร
ประกอบการสอนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (ศิ ริวัฒ นา คุ ณปรึกษา, 2552)
การใชชุดการสอน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน และมีความคงทนในการเรียนรูอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (จุฑามาศ เจตนกสิกิจ, 2552) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รวมใจ
โดยใชรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา ไดแกการสรางผลสัมฤทธิ์ของทีม แบบกลุมแขงขันแบบกลุมรวมมือ
และแบบตอบทเรียน ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนมีความพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวมอยู
ในระดับดี สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงใหเห็นวาเรื่องไฟฟาเคมีเปนเนื้อหาที่สามารถจัดการเรียนรูไดหลากหลายและจะไดผลดียิ่งขึ้นเมื่อ
นั กเรียนได ล งมื อปฏิ บั ติรว มกั บ การใชรูป แบบการจัดการเรีย นรูแบบกลุมรว มมือ รวมใจ (พรทิ พ ย
เมืองแกว, 2553) การสรางเซลลกัลวานิกตนทุนต่ําและเซลลแบตเตอรี่อยางงายจากน้ําเสาวรส พบวา
เซลลกัลวานิกที่สรางขึ้นสามารถใหศักยไฟฟาของเซลลไดถูกตอง ตนทุนต่ํา สรางงาย และนํากลับมา
ใชไดอีก และยังใชปริมาณสารอิเล็กโทรไลต ซึ่งมีองคประกอบของโลหะนอยลงทําใหลดปริมาณของ
เสียที่ เปน อันตรายในห องปฏิบั ติการ (ศิริวรรณ ตัน หยง, 2554) การพั ฒ นาทั กษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร แ ละความพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ งไฟฟ า เคมี พบว า นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานเกณฑการประเมินสูงกวารอยละ 60 โดยมีทักษะการสังเกตมากที่
สุดแตทักษะการตีความหมายขอมูลและขอสรุปนอยที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับมาก (อุบลวรรณ ไททอง, 2554)
จากผลการวิจัย ขางตน กล าวโดยสรุป คือวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธี ทํานาย-สังเกตอธิบาย เหมาะกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร เพราะนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สามารถคิด
แกปญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดปรับการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกตอธิบาย เปนแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เพื่อเพิ่มการฝกทักษะการคิด และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
จึงสงผลใหเกิดการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัย
จึงทําการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในการเรียนเรื่อง เซลลกัลวานิก เพื่อพั ฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

18

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลลกัลวานิก
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย น
โดมประดิษฐวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 แบบแผนการวิจัย
3.3 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร–
คณิตศาสตร จํานวน 25 คน โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2558
3.2 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนวิจัยเปนแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนและหลังเรียน (One-group
pretest and posttest design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
O 1 ------------X ------------ O 2
โดย

O 1 คือ การทดสอบกอนเรียน (Pretest)
O 2 คือ การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
X คือ การจัดการเรียนรูแบบ ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย

(3.1)
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3.3 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเซลลกัลวานิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 แผน
รวมเวลา 8 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
3.3.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา พุทธศักราช 2551
3.3.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
3.3.1.3 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ และวิ ธี เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี
ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
3.3.1.4 ศึกษาเอกสารตํารา หนังสือเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรรายวิชา
เคมี 4 เรื่องเซลลกัลวานิก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3.3.1.5 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบายอภิปราย จํานวน 4 แผน รวม 8 ชั่วโมง
3.3.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
พิจารณาและปรับปรุงแกไข
3.3.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ พิจารณาแกไข
แลวปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดังนี้
1) ให เขี ย นแนวคํ าถามของครู เพื่ อ นํ าไปสู ก ารตอบคํ าถามของนั ก เรี ย นให
สอดคลองกับแนวคําตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค
2) ในขั้นทํานาย ครูกระตุนการใหเหตุผลในการทํานายที่อาศัยขอเท็จจริงเพื่อ
การอธิบายวาเหตุใดจึงทํานายเชนนั้น ในขั้นการอธิบายตอไป
3) การเขียนแนวคําตอบของใบรายงานการทดลองของนักเรียนแยกขั้นตอนใน
แตละขั้นใหเห็นชัดเจน เชน การอภิปรายผล ตองแยกการเปรียบเทียบผลกับทฤษฎีและเปรียบเทียบ
กับสมมติฐาน
3.3.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูมาแกไข ปรับปรุง แลวนํามาทดลองกับนักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยางเพื่อนํามาแกไขในสวนที่ยังบกพรองกอนนําไปใชจริงพบขอบกพรองที่ควรแกไขดังนี้
1) เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน ตองกําหนดเวลาใหชัดเจนใน
แต ล ะขั้ น ตอน และมี กิจกรรมใดบ างที่นักเรีย นสามารถทํามากอน แลวจึงมาดําเนิน กิจ กรรมตอใน
หองเรียน เพื่อจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามเวลาที่กําหนด
2) ในการแบ งกลุ มนั ก เรีย น ให แบ งแบบคละความสามารถ เพื่ อให นั กเรีย น
แตละกลุมไดชวยเหลือกันทั้งในดานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
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แผนการจัดการเรีย นรูเรื่องเซลล กัลวานิ ก ดวยการจัดการเรียนรูแบบทํ านาย-อธิบ ายสังเกต-อธิบาย-อภิปราย จํานวน 4 แผน 8 ชั่วโมง โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรู
เปน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทํานาย ขั้นอธิบาย ขั้นสังเกต ขั้นอธิบาย และขั้นอภิปราย ดังนี้
(1) ขั้นทํานาย หลังจากนักเรียนอานวิธีการทดลองใหนักเรียนทํานายผลการทดลองกอน
ทําการทดลอง
(2) ขั้นอธิบาย นักเรียนแสดงเหตุผลของการทํานาย เหตุใดจึงทํานายเชนนั้น
(3) ขั้นสังเกต นักเรียนออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลองเพื่อหาคําตอบของการ
ทดลองที่นักเรียนไดทํานายไวในขั้นทํานาย
(4) ขั้นอธิบาย นักเรียนนําผลการทดลองมาอธิบาย แสดงเหตุผลของผลการทดลอง
(5) ขั้ น อภิ ป ราย นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ เพื่ อนๆ พร อ มทั้ งเปรี ย บเที ย บผลการ
ทดลองกับการทํานายและทฤษฎี
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ตารางที่ 3.1 เนื้อหายอยและการทดลองของแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเซลลกัลวานิก
แผนที่
1

เนื้อหายอย
กิจกรรมการทดลอง
เซลลกัลวานิก ตอนที่ 1 ศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
โวลตมิเตอร

แผน Zn

แผน Cu

CuSO4

ZnSO4

สะพานเกลือ (ดายไหมพรมสีขาวชุบสารละลายอิ่มตัว KNO3)

ตอนที่ 2 ศึกษาผลของชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต
แผน Zn

แผน Cu
โวลตมิเตอร

น้ํามะนาวขวด

น้ํามะนาวขวด

ทําการทดลองซ้ําแตเปลี่ยนสารละลายอิเล็กโทรไลตจากน้ํามะนาวขวดเปนน้ําหนอไมดอง

2

การเขียน
แผนภาพเซลล
กัลวานิก

แผน Mg

โวลตมิเตอร

1.0 M MgSO4

แผน Zn

1.0 M ZnSO4

สะพานเกลือ (ดายไหมพรมสีขาวชุบสารละลายอิ่มตัว KNO3)
-

เขียนแผนภาพเซลลกัลวานิกที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 3.1 เนื้อหายอยและการทดลองของแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเซลลกัลวานิก (ตอ)
แผนที่
3

เนื้อหายอย
ศักยไฟฟาของ
เซลลและ
ศักยไฟฟา
มาตรฐานของ
ครึ่งเซลล

กิจกรรมการทดลอง
แผ
แผนน Cu
Mg

โวลตมิเตอร

1.0 M CuSO4

แผน Mg

1.0 M MgSO4

สะพานเกลือ (ดายไหมพรมสีขาวชุบสารละลายอิ่มตัว KNO3)

- อานคาศักยไฟฟาของเซลล และคํานวณคาศักยไฟฟาของเซลลตาม
ทฤษฎี
4

เซลลความ
เขมขน
แผ
แผนน Cu
Mg

โวลตมิเตอร

1.0 M CuSO4

แผน Cu

0.5 M CuSO4

สะพานเกลือ (ดายไหมพรมสีขาวชุบสารละลายอิ่มตัว KNO3)

- อานคาศักยไฟฟาทุก 5 นาที เปนเวลา 20 นาที
3.3.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งเซลล กั ล วานิ ก สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.3.2.1 ศึกษาคํ าอธิบ ายรายวิช า ผลการเรีย นรูท่ีคาดหวัง วิชาเคมี 4 ชั้น มั ธยมศึกษา
ปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา
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3.3.2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินผล
การเรียน
3.3.2.3 กําหนดและสรางแบบทดสอบ แบบปรนั ย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข อ ใชจ ริง
20 ขอ แลวทําการสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.3.2.4 นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขความถูกตองเหมาะสม
3.3.2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวพรอม
แบบประเมินเสนอตอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินปรับปรุงแกไข
3.3.2.6 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรหา
คา IOC แลวเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50–1.00 (ภาคผนวก ง และตารางที่ ง.1)
3.3.2.7 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เรียนเนื้อหาเรื่องเซลลกัลวานิกมาแลว เพื่อหาคุณภาพขอสอบ
3.3.2.8 นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะห หาคุ ณภาพของแบบทดสอบ โดยหาคาความ
ยากและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอพบวามีคาความยาก (p) เทากับ 0.57 คาอํานาจจําแนก (r)
เทากับ 0.54 (ภาคผนวก ง และตารางที่ ง.3)
3.3.2.9 คั ด เลื อ กข อ สอบจํ านวน 20 ข อ จากข อ สอบที่ วิ เคราะห คุ ณ ภาพแล ว นํ ามา
วิเคราะหความเชื่อมั่น คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.91 (ภาคผนวก ง)
3.3.2.10 จัดพิมพแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเปนแบบทดสอบจริงเพื่อใช
เปนเครื่องมือทดสอบกับกลุมตัวอยาง (ภาคผนวก ข)
3.3.3 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
แบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.3.3.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิชาเคมี
4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา
3.3.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3.3.3 กําหนดและสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แลวทํา
การสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.3.3.4 นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขความถูกตองเหมาะสม
3.3.3.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวพรอม
แบบประเมินเสนอตอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินปรับปรุงแกไข
3.3.3.6 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรหา
คา IOC แลวเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50–1.00 (ภาคผนวก ง และตารางที่ ง.2)
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3.3.3.7 จัดพิมพแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเปนแบบทดสอบจริงเพื่อใช
เปนเครื่องมือทดสอบกับกลุมตัวอยาง (ภาคผนวก ข)
3.3.4 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยแบบประเมิน และเกณฑ
การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 6 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งสมมติฐาน การ
กําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ทักษะการ
จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (ตารางที่ 3.2) มีขั้นตอนการ
สราง ดังนี้
3.3.4.1 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3.4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3.4.3 กําหนดและสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกณฑ
การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3.4.4 นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตองและเหมาะสม
3.3.4.5 นําแบบประเมินทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกณฑ การประเมิ น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวพรอม
แบบประเมินเสนอตอผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินปรับปรุงแกไข
3.3.4.6 จัดทําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินกลุม
ตัวอยาง
ตารางที่ 3.2 เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะที่ประเมิน
1. การตั้ง
สมมติฐาน

คะแนน
3
2
1
0
2. การกําหนดและ
3
ควบคุมตัวแปร
2

เกณฑการใหคะแนน
เดา มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร
เดา มีเหตุผลแตไมใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร
เดา ไมมีเหตุผล
ไมมีการหาคําตอบลวงหนา
ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองได
อยางถูกตอง ทั้ง 3 ตัวแปร
ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองได
อยางถูกตอง 2 ตัวแปร
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ตารางที่ 3.2 เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ตอ)
ทักษะที่ประเมิน คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
2. การกําหนดและ
1 ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองได
ควบคุมตัวแปร
อยางถูกตอง 1 ตัวแปร
0 ไมมีการระบุตัวแปร หรือระบุผิดทุกตัวแปร
3. การทดลอง
3 ระบุอุปกรณ และสารเคมีถูกตอง เขียนวิธีการทดลองถูกตอง
วาดภาพประกอบการทดลองถูกตอง (ถูกตองทั้ง 3 สวน)
2 ทําถูกตอง 2 ใน 3 สวน
1 มีทําถูกตอง 1 ใน 3 สวน
0 ทําไมถูกตองทั้ง 3 สวน
4. การ
3 สรุปผลการทดลองตามผลการทดลองไดถูกตองและครบถวน
ตีความหมายขอมูล
2 สรุปผลการทดลองตามผลการทดลองไดถูกตอง 2 ใน 3 สวน
และลงขอสรุป
1 สรุปผลการทดลองตามผลการทดลองไดถูกตอง 1 ใน 3 สวน
0 สรุปผลการทดลองตามผลการทดลองไมถูกตองไดถูกตอง
หรือไมสรุปผลการทดลอง
5. การจัดกระทํา
3 จัดกระทําขอมูลที่ไดจากการทดลองเสนอออกมาในรูปของตาราง
และสื่อความหมาย
หรือกราฟ และระบุ ขอมู ลในองค ป ระกอบของตารางหรือกราฟ
ขอมูล
ถูกตองครบถวน
2 จัดกระทําขอมูลที่ไดจากการทดลองเสนอออกมาในรูปของตาราง
หรื อ กราฟ แต ร ะบุ ข อ มู ล ในองค ป ระกอบของตารางหรือ กราฟ
ไมถูกตองบางสวน
1 จัดกระทําขอมูลที่ไดจากการทดลองเสนอออกมาในรูปของตาราง
หรือกราฟ แตไมระบุขอมูลหรือระบุไมถูกตองทั้งหมดใน
องคประกอบของตารางหรือกราฟ
0 ไมจัดกระทําขอมูลที่ไดจากการทดลองในรูปตารางหรือกราฟ
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ตารางที่ 3.2 เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ตอ)
ทักษะที่ประเมิน คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
6. การลงความเห็น
3 อภิ ป รายผลการทดลองเที ย บกั บ ทฤษฎี แ ละสมมติ ฐ านถู ก ต อ ง
จากขอมูล
ครบถวน ตามหลักทางวิทยาศาสตร
2 อภิปรายผลการทดลองเปรียบเทียบกับทฤษฎีหรือเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานถูกตองครบถวน อยางใดอยางหนึ่ง
1 อภิปรายผลการทดลองเปรียบเทียบกับทฤษฎีและสมมติฐาน
ไมถูกตองบางสวน
0 ไมอภิปรายผลการทดลอง หรืออภิปรายไมถูกตองทั้งหมด
สํ า หรั บ การให ค วามหมายของค าที่ วัดได ผูวิจั ย ได กําหนดเกณฑ ที่ ใชในการให โดยให
คาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ความหมายของระดับคะแนนในแบบประเมินการประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความสามารถการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนน (รอยละ)
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ไมผานเกณฑ

3.3.4 แบบประเมินการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปรายมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.3.4.1 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
3.3.4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินการทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
3.3.4.3 สรางแบบประเมินการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย และเกณฑการ
ทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
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3.3.4.4 นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตองเหมาะสม
3.3.4.5 นําแบบประเมินการทํานาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย และเกณฑการประเมินที่
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
3.3.4.6 จัดทําแบบประเมินการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย และเกณฑการ
ประเมิ น การทํ า นาย อธิ บ าย-สั งเกต-อธิบ าย-อภิ ป ราย ที่ ผ านการตรวจสอบคุ ณ ภาพ เพื่ อ ใช เป น
เครื่องมือประเมินกับกลุมตัวอยาง (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 เกณฑการประเมินการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
การประเมิน
ขั้นทํานาย อธิบาย

คะแนน
0
1
2
3
0

ขั้นสังเกต
1
2

3

เกณฑการใหคะแนน
ไมสามารถทํานายไดเลย
เขียนทํานายคําตอบลวงหนาไดแตไมใหเหตุผล
เขียนทํานายคําตอบลวงหนาไดแตใหเหตุผลไมถูกตองหรือ
ไมสอดคลองกับการทํานาย
เขียนทํานายคําตอบลวงหนาพรอมใหเหตุผลประกอบถูกตอง
(ตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร)
ไมระบุอุปกรณ และสารเคมี วิธีการทดลอง
ไมวาดภาพประกอบการทดลอง และปฏิบัติการทดลองไมถูกตอง
ทั้งหมด
ระบุอุปกรณ และสารเคมี เขียนวิธีการทดลองถูกตอง ไมวาด
ภาพประกอบหรือวาดไมถูกตอง
ระบุอุปกรณ และสารเคมี เขียนวิธีการทดลองถูกตอง
วาดภาพประกอบการทดลองถูกตองแตปฏิบัติการทดลอง
ไมถูกตอง
ระบุอุปกรณ และสารเคมี เขียนวิธีการทดลองถูกตอง
วาดภาพประกอบการทดลอง และปฏิบัติการทดลองตามแผน
ที่วางไวถูกตอง
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ตารางที่ 3.4 เกณฑการประเมินการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย (ตอ)
การประเมิน
ขั้นอธิบาย

คะแนน
0
1

สรุปและอธิบายผลการทดลองถูกตองบางสวน

2

สรุปผลการทดลองถูกตอง แตไมอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตรหรืออธิบายถูกตองบางสวน
สรุปผลการทดลองถูกตอง และอธิบายผลการทดลองตาม
หลักการทางวิทยาศาสตรถูกตอง
ไมอภิปรายผลการทดลอง

3
ขั้นอภิปราย

เกณฑการใหคะแนน
สรุปและอธิบายผลการทดลองไมถูกตอง หรือไมสรุปและอธิบาย

0
1
2
3

อภิปรายผลการทดลองเปรียบเทียบกับทฤษฎีและสมมติฐาน
ไมถูกตองบางสวน
อภิปรายผลการทดลองเปรียบเทียบกับทฤษฎีหรือเปรียบเทียบ
กับสมมติฐานถูกตองครบถวน อยางใดอยางหนึ่ง
อภิปรายผลการทดลองเทียบกับทฤษฎีและสมมติฐานถูกตอง
ครบถวน ตามหลักทางวิทยาศาสตร

สํ าหรั บ การให ความหมายของค าที่ วัดได ผูวิจัย ไดกําหนดเกณฑ ที่ใชในการใหโดยให
คาเฉลี่ยเปนรายดาน ดังตารางที่ 3.3
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.4.1 นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซลลกัลวานิกและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียน
3.4.2 ดํ าเนิ น การจั ด การเรี ย นรูต ามแผนการจัดการเรีย นรูเรื่องเซลลกัล วานิ ก แบบทํ านายสังเกต-อธิบาย-อภิปราย พรอมกับประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถใน
การทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ระหวางเรียน
3.4.3 นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนเรื่องเซลลกัล
วานิก และทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียน
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3.4.4 เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ เรื่ อ งเซลล กั ล วานิ ก และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ
3.4.5 เก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการประเมิน
การทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ระหวางเรียน มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.5.1 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่องเซลลกัลวานิก และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใช
สถิติ t-test แบบ Dependent Samples และวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนดวยวิธี average
normalized gain
3.5.2 วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและความสามารถในการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ระหวางเรียนโดยใช
สถิติคาเฉลี่ย (mean) และรอยละ (percentage)
3.5.3 วิ เคราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.6.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.6.1.1 หาค าดัช นีความสอดคล องของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง
เซลลกัลวานิก และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
R
IOC = ∑
Ν

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมและเนื้อหา
∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

(3.2)
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3.6.1.2 หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล
กัลวานิก จากสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
P =

R
N

(3.3)

เมื่อ

P
แทน คาความยากงาย
R
แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบนั้นถูก
N
แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นทั้งหมด
3.6.1.3 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลลกัล
วานิก โดยใชสูตรของ Brennan ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
r

=

Ru − Rl
f

(3.4)

เมื่อ

r แทน คาอํานาจจําแนก
Ru แทน จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก
Rl แทน จํานวนคนกลุมต่ําที่ตอบถูก
f แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ําซึ่งเทากัน
3.6.1.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลลกัลวานิก
โดยใชสูตร KR 20 (Kuder–Richardson) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
r tt =

Κ  ∑ pq 
1− 2
Κ − 1 
S 

เมื่อ r tt แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
K แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ
S2 แทน คาความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ
P แทน สัดสวนของคนที่ทําถูกในขอหนึ่ง ๆ
= จํานวนคนที่ทําถูก
จํานวนคนทั้งหมด
q แทน สัดสวนของคนที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือ คือ 1-p

(3.5)
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3.6.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.6.2.1 ใชคาสถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเซลลกัลวานิก กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตรการทดสอบคา สถิติ t-test แบบ Dependent
Samples (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
(3.6)
เมื่อ t

แทน สถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพื่อทราบผลความมี
นัยสําคัญ
D
แทน ผลตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
∑ D แทน ผลรวมของผลตางคะแนนกอนและหลังเรียน
∑ D 2 แทน ผลรวมยกกําลังสองของผลตางของคะแนนกอนและ
เรียนหลัง
N
แทน จํานวนผูเรียน

3.6.2.2 ใชคาสถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อ ง เซลล กั ล วานิ ก ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยใช สู ต รการทดสอบค า Normalized gain
ความก า วหน า ทางการเรี ย น หมายถึง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เพิ่ ม ขึ้ น
(กั ญ ชพร เครื อ คํ า, 2556) ซึ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นบอกถึ งพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ที่ พึ งประสงค
ด านป ญ ญา หรือความรู ความคิ ดในวิช าวิทยาศาสตร (สถาบั น สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2546) ที่เกิดขึ้นจากการไดรับประสบการณการเรียนรู ใชคาสถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
จากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นโดยใช สู ต รการทดสอบค า
Normalized gain (Hake, 1998)
(3.7)
เมื่อ <g>
แทน คา normalized gain
%posttest แทน คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนสอบหลังเรียน
%pretest แทน คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนสอบกอนเรียน
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คา <g> สามารถนํามาแบงระดับผลการเรียนที่ เพิ่มขึ้น (Actual gain) ตอผล
การเรียนรูที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได (Maximum possible gain) ออกเปน 3 ระดับ คือ
High gain
เมื่อ<g> ≥ 0.7
Medium gain เมื่อ 0.3 ≤ <g> < 0.7
Low gain
เมื่อ 0.0 ≤ <g> < 0.3
3.6.2.3 ใชคาสถิติเพื่อหาความสัมพันธของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เรื่องเซลล กัล วานิ ก กอนเรีย นและหลังเรีย นโดยใชสู ตรการ
ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
การวิเคราะห สัมประสิทธิ์ส หสัมพั น ธเป น การวิเคราะหความสัมพัน ธระหวาง
ตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปวามีความสัมพันธกันหรือไม และสัมพันธกันอยางไร ความสัมพันธอาจเปนไป
ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงขามกันซึ่งความสัมพันธของตัวแปรและทิศทางของความสัมพันธนั้น
ทราบไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation) มีคาตั้งแต -1 ถึง 1 มี
สูตรในการคํานวณหาดังนี้
(3.8)

แทน คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวาง x, y
x แทน ตัวแปรตัวที่ 1
y แทน ตัวแปรตัวที่ 2
n แทน จํานวนตัวอยาง
การบอกระดับความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง แตหากมีคา
เข า ใกล 0 แสดงถึ ง การมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในระดั บ น อ ย หรื อ ไม มี เลย สํ า หรั บ การพิ จ ารณาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยทั่วไปใชเกณฑ (Hinkle D. E. et al., 1998) ดังตารางที่ 3.5
เมื่อ
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ตารางที่ 3.5 การแปรคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
คา
0.91–1.00
0.71–0.90
0.51–0.70
0.31–0.50
0.00–0.30

ระดับของความสัมพันธ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

ถา เครื่องหมาย +,- หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะบอกถึงทิศทางของ
ความสัมพันธ โดยที่หาก มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัว
แปรหนึ่ ง มี ค า สู ง ตั ว แปรอี ก ตั ว หนึ่ ง จะมี ค า สู ง ไปด ว ย) หาก มี เครื่ อ งหมาย – หมายถึ ง การมี
ความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม (ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ํา)
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิ จั ย ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู แ บบทํ า นาย-อธิ บ าย-สั ง เกต-อธิ บ าย-อภิ ป ราย เรื่ อ ง
เซลลกัลวานิก เพื่อพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มีผลการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1.1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาทางการเรียนรายชั้น
ผลการวิเคราะห ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลั งการจั ดการเรียนรูแบบทํ านายอธิบ าย-สังเกต-อธิบ าย-อภิ ป ราย และความกาวหน าทางการเรีย น จากแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเซลลกัลวานิก แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 คะแนน ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาทางการเรียนรายชั้น
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

คาเฉลี่ย
5.52
14.60

รอยละ
27.60
73.00

คาเฉลี่ย
2.10
2.31

<g>

t

0.63

26.20*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.52 คะแนน
และหลั งเรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย 14.60 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.60 และ 73.00 ตามลํ าดั บ ซึ่ ง มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 45.40 คะแนน โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ ตั้งไวและ
ผลการวิจัยสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ของ มิรันตี โทผาวงษ (2557)
เนื่องจากนักเรียนมีทักษะการทดลองสูงขึ้นและความสัมพันธระหวางทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนความสัมพันธเชิงบวก ผลการทํานาย-สังเกต-อธิบาย ของนักเรียนอยูในระดับดีมาก
และสงเสริมใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน
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เมื่ อไดวิเคราะหความหน าทางการเรีย นของนักเรีย นทั้งชั้น ผลปรากฏวาผลการเรียนที่
เพิ่ ม ขึ้ น จริ ง (Actual gain) ของนั ก เรีย นมี ค าเท ากับ ร อ ยละ 73.00–27.60 เท ากับ รอ ยละ 45.40
และผลการเรียนสูงสุด ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได มีคาคิดเปนรอยละ 100-27.60 เทากับ รอยละ 72.40
และผลการเรียนรูที่เพิ่ มขึ้นจริงคิดเปนรอยละ 0.63 เทา หรือรอยละ 63 ของผลการเรียนสูงสุดที่มี
โอกาสเพิ่มขึ้นได ซึ่งหมายถึงความกาวหนาทางการเรียน หรือผลการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นจริงของนักเรียนมี
ค า ในระดั บ ปานกลาง (medium gain) ซึ่ งพบว าผลการวิ จัย สอดคล อ งกั บ การจั ดการเรีย นรูแบบ
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของ กัญชพร เครือคํา (2556) ซึ่งทําใหความกาวหนาทางการเรียน
รายบุคคลอยูในระดับปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.1.2 ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรายบุคคล
เมื่ อ พิ จ ารณาความก า วหน า ทางการเรี ย นรายบุ ค คล จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ
ความกาวหนาทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ความถี่ และจํานวนรอยละ ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรายบุคคล
Gain
high
medium
low

จํานวนนักเรียน (คน)
8
17
-

จํานวนนักเรียน (รอยละ)
32.00
68.00
-

จากตารางที่ 4.2 เมื่อวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล
พบว านั ก เรี ย นจํ านวน 8 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 32.00 มี ค วามก าวหน าทางการเรีย นอยู ในระดั บ สู ง
(high gain) และนักเรียนจํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 68.00 มีความกาวหนาทางการเรียนอยูใน
ระดั บ ปานกลาง (medium gain) และไม มี นั ก เรี ย นอยู ในระดั บ ต่ํ า (low gain) (ภาพที่ 4.1) โดย
นักเรียนที่อยูในระดับสูง (high gain) นั้นเปนนักเรียนที่มีคะแนนจากการปฏิบัติการทดลอง การบันทึก
ผลการทดลอง และสามารถอธิ บ ายใหเพื่ อนๆ ในกลุม ฟงได เมื่อ พิจ ารณาเกรดเฉลี่ย ในกลุมสาระ
วิทยาศาสตร ของนักเรียนที่อยูในระดับสูง พบวา อยูในชวง 2.60–3.36 สวนนักเรียนที่อยูในระดับ
ปานกลาง อยูในชวง 1.80–2.50
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ภาพที่ 4.1 ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
4.2 ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.2.1 ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความกาวหนาของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รายชั้น
ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย และความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รายชั้นจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความกาวหนาของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรรายชั้น
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

คาเฉลี่ย

รอยละ

4.40
11.36

24.44
63.11

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.38
2.36

<g>

t

0.51

22.20*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
4.40 คะแนน และหลั ง เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย 11.36 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 24.44 และ 63.11
ตามลําดับ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 38.67 คะแนน โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งพบวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและผลการวิจัย
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ของ อุบลวรรณ ไททอง (2554) เนื่องจาก
การจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อพั ฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ งไฟฟ า เคมี พบว า นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรผานเกณฑการประเมินสูงกวารอยละ 60 ทุกทักษะ โดยทักษะการสังเกตมากที่สุดคิด
เปน รอยละ 90.97 อยูในระดับ ดีมาก ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการหาความสัมพัน ธ
ระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการจัดการกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล ทักษะการทํานาย ทักษะการควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และทักษะการทดลองผานเกณฑการประเมินรอยละ 70 สวนทักษะการ
ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 62.15 และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับ นุจรี มณีจันทร (2553) การใชชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทดลองนักเรียน
มีทักษะการทดลองในระดับดี เนื่องจากมุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติการทดลองอยางมั่นใจมากขึ้น และ
สอดคลองกับ ศิวารักษ ชนะสงคราม (2553) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกลุมที่จัดการ
เรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรและกลุมที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน
เมื่อไดวิเคราะหความหน าทางการเรียนของนั กเรียนทั้งชั้นผลปรากฏวาคะแนนทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เพิ่ มขึ้นจริง (Actual gain) ของนักเรียนมีคาเทากับ คิ ดเป นรอยละ
63.11–รอยละ 24.44 เทากับ รอยละ 38.67 และคะแนนสูงสุดที่ สามารถที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได มี คา
รอยละ 100-รอยละ 24.44 เทากับ รอยละ 75.56 และคะแนนที่เพิ่มขึ้นจริงคิดเปน 0.51 เทา หรือ
รอยละ 51 ของผลการเรียนสูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได ซึ่งหมายถึงความกาวหนาทางการเรียน หรือผล
การเรีย นรูที่เพิ่ มขึ้ น จริงของนั กเรียนมี คาในระดับ ปานกลาง (medium gain) ซึ่งพบว าผลการวิจั ย
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ของ มิรันตรี โทผาวงษ (2557) ทักษะการ
ทดลองของนักเรียนรายชั้นอยูในระดับดีมาก ความสัมพันธระหวางทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนในระดับปานกลาง
4.2.2 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายบุคคล
เมื่อพิจารณาความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายบุคคล จํานวน
นักเรียนที่มีระดับความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ความถี่
และจํานวนรอยละ ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายบุคคล
Gain
high
medium
low

จํานวนนักเรียน (คน)
3
22
-

จํานวนนักเรียน (รอยละ)
12.00
88.00
-

จากตารางที่ 4.4 เมื่อวิเคราะหความกาวหน าของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เฉลี่ยของนักเรียนเปนรายบุคคล พบวานักเรียนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.00 มีความกาวหนา
ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง (high gain) และนักเรียนจํานวน 22 คน คิด
เป น รอยละ 88.00 มี ความก าวหน าของทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยู ในระดับ ปานกลาง
(medium gain) และไม มี นั ก เรี ย นอยู ในระดั บ ต่ํ า (low gain) (ภาพที่ 4.2) โดยนั ก เรี ย นที่ อ ยู ใ น
ระดับสูง (high gain) นั้นเปนนักเรียนที่มีคะแนนจากการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง
การบันทึกผลการทดลอง การอธิบาย และสามารถอภิปรายผลการทดลองไดถูกตอง

ภาพที่ 4.2 ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนรายบุคคล
4.2.3 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายทักษะ
ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
ทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย และความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รายทักษะ จากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายทักษะทักษะละ 3 คะแนน
ทดสอบกอนเรียน
ทักษะกระบวนการ
สวนเบี่ยงเบน
ทางวิทยาศาสตร คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. การตั้งสมมติฐาน
0.16
0.37
2. การกําหนดและ
1.08
0.70
ควบคุมตัวแปร
3. การทดลอง
1.12
0.67
4. การตีความหมาย
0.68
0.94
ขอมูลและลงขอสรุป
5. การจัดกระทําและ
1.28
0.84
สื่อความหมายขอมูล
6. การลงความเห็น
0.08
0.28
จากขอมูล
เฉลี่ย
0.73
0.51

ทดสอบหลังเรียน
<g>
สวนเบี่ยงเบน
รอยละ คาเฉลี่ย
รอยละ
มาตรฐาน
5.33
1.96
0.73
65.33 0.63
36.00

1.96

0.54

65.33

0.46

37.33

2.40

0.50

80.00

0.68

22.67

1.44

0.71

48.00

0.33

42.67

2.28

0.61

76.00

0.58

2.67

1.28

0.54

42.67

0.41

24.33

1.89

0.45

63.00 0.51

ความกาวหนา

sig

t

ปานกลาง
ปานกลาง

.000

11.02

.000

8.37

ปานกลาง
ปานกลาง

.000

13.97

.000

7.27

.000

10.00

.000

12.00

.000

7.61

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รายทักษะ พบวานักเรียนทําคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 1.86
คิ ด เป น ร อ ยละ 63.00 ซึ่ ง อยู ในระดั บ ปานกลาง และความก าวหน าของทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (medium gain) และทุกทักษะนักเรียนมีความกาวหนาอยูใน
ระดับปานกลาง โดยนั กเรียนที่ทําคะแนนทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงสุดคือ ทักษะการ
ทดลอง รองลงมาคือการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป และนอยที่สุดคือทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล เมื่อพิจารณาความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายทักษะ พบวาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นักเรียนมีความกาวหนามากที่สุด คือ ทักษะการทดลอง รองลงมาคือ
ทักษะการตั้งสมมติฐาน การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การกําหนดและควบคุมตัวแปร การ
ลงความเห็นจากขอมูล และความกาวหนานอยที่สุด คือ ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
สําหรับทักษะที่มีความกาวหนาสูงสุดนั้น เนื่องจากทักษะการทดลองเปนทักษะที่นักเรียนไดออกแบบ
การทดลองเองและลงมือปฏิบัติจริงตามที่นักเรียนไดออกแบบไว ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย ของ อุบลวรรณ ไททอง (2554) และงานวิจัยที่พัฒนาทักษะการทดลอง
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูอื่นๆ ไดแก การใชกิจกรรมยุวหมอดิน นักเรียนมีทักษะการทดลองในระดับดี
เนื่ องจากนั กเรีย นได ปฏิ บั ติการทดลองอยางทั่วถึง และมีเวลาในการปฏิบัติการทดลองอยางเต็มที่
(มาลาศรี สะตะ, 2551) การใชชุ ดกิจกรรมพั ฒ นาทักษะการทดลองนั กเรียนมี ทักษะการทดลองใน
ระดับดี เนื่องจากมุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติการทดลองอยางมั่นใจมากขึ้น (นุจรี มณีจันทร, 2553)

ภาพที่ 4.3 ตัวอยางการตั้งสมมติฐานที่เดา ไมมีเหตุผล (1 คะแนน)

ภาพที่ 4.4 ตัวอยางการกําหนดและควบคุมตัวแปร ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุม ในการทดลองไดอยางถูกตอง ทั้ง 3 ตัวแปร (3 คะแนน)
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ภาพที่ 4.5 ตัวอยางทักษะการทดลอง ที่ระบุอุปกรณ และสารเคมีถูกตอง เขียนวิธีการทดลอง
ถูกตอง วาดภาพประกอบการทดลองถูกตองทั้ง 3 สวน (3 คะแนน)
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ภาพที่ 4.6 ตัวอยางการตีความหมายและลงขอสรุป มีสรุปผลการทดลองตามคําถามการทดลอง
ไดถูกตอง 2 ใน 3 สวน (2 คะแนน)

ภาพที่ 4.7 ตัวอยางทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล จัดกระทําขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองเสนอออกมาในรูปของตาราง หรือกราฟ แตระบุขอมูลในองค ประกอบของ
ตารางหรือกราฟไมถูกตองบางสวน (2 คะแนน)

ภาพที่ 4.8 ตั วอยางทั กษะการลงความเห็ น จากข อมูล อภิ ปรายผลการทดลองเปรียบเทียบกั บ
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบกับสมมติฐานถูกตองครบถวน อยางใดอยางหนึ่ง (2 คะแนน)
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4.2.4 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายบุคคล
เมื่ อพิ จ ารณาความก า วหน าของทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรยอย รายบุ คคล
จํานวนนักเรียนที่มีระดับความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา
ความถี่ และจํานวน รอยละ ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรยอย
รายบุคคล ความกาวหนาในระดับสูง (high gain) ความกาวหนาในระดับปานกลาง
(medium gain) และ ความกาวหนาในระดับต่ํา (low gain) แบงเปน จํานวนคน
และรอยละ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

ความกาวหนาใน ความกาวหนาใน ความกาวหนาใน
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การตั้งสมมติฐาน
6
24.00
18
72
1
4
2. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
3
12.00
18
72
5
20
3. การทดลอง
10
40.00
15
60
4. การตีความหมายขอมูลและลง
1
4.00
19
76
6
24
ขอสรุป
5. การจัดกระทําและสื่อ
8
32.00
14
56
3
12
ความหมายขอมูล
6. การลงความเห็นจากขอมูล
1
4.00
24
96
จากตารางที่ 4.6 เมื่อวิเคราะหความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เฉลี่ ย รายบุ คคลของนั กเรีย นจํ า นวน 25 คน พบวาทั กษะการทดลองนั กเรีย นมีค วามก าวหนา ใน
ระดั บ สู งมากที่ สุ ด จํ า นวน 10 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 40 รองลงมาคื อ ทั ก ษะการจั ด กระทํ า และสื่ อ
ความหมายขอมูล ทั กษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และนอยที่สุดคือ
ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปและทักษะการลงความเห็นจากขอมูล จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 4 สวนทักษะที่มีความกาวหนาในระดับปานกลางมากที่สุดคือ ทักษะการลงความเห็นจาก
ขอมูล จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
ทักษะการตั้งสมมติฐานและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และนอยที่สุดคือการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 56 สําหรับทักษะที่มีความกาวหนาในระดับต่ํามาก
ที่สุดคือทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ
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ทักษะการควบคุมตัวแปร ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล และทักษะการตั้งสมมติฐาน
สวนทักษะที่ไมมีนักเรียนที่มีความกาวหนาในระดับต่ํา คือการลงความเห็นจากขอมูลและทักษะการ
ทดลอง การที่ทักษะการทดลองนักเรียนมีความกาวหนาในระดับสูงจํานวนมากที่สุดและไมมีนักเรียนที่
มีความกาวหนาในระดับต่ํานั้น เนื่องจากเปนทักษะที่นักเรียนไดออกแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติ
จริ ง และผลการวิ จั ย ยั งสอดคล องกับ การจัด การเรีย นรูแบบทํ านาย-สั งเกต-อธิบ าย ของ มิ รัน ตรี
โทผาวงษ (2557) นักเรียนสวนใหญมีทักษะในการทดลองในระดับดีเยี่ยมและสามารถพัฒนาสงเสริม
ทักษะการทดลองของนักเรียน
4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
4.3.1 ความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร ในการเรี ย นเรื่ อ งปฏิ กิ ริ ย าเคมี จากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 25 คน
ผลปรากฏดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ความสัมพันธ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร

คาสหสัมพันธ
(γ)
0.57

คาทีแบบกลุมเดียว
ไมอิสระตอกัน (t)
3.44*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.7 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในทางบวก ในระดับปานกลาง (γ = 0.57) และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งความสั ม พั น ธ เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล าวคื อ เมื่ อ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มหรือลดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพิ่มหรือลดไปดวยในระดับปานกลาง แสดงใหเห็น
วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณา
นักเรียนเป น รายบุ คคล (ภาพที่ 4.9) พบวานั กเรียนที่มีระดั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสูงกวาทั กษะ
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กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร มี จํ านวน 20 คน และทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรสู งกว า
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น มี จํ านวน 5 คน นั กเรี ย นไดทํ านายผลการทดลองก อนทํ าการทดลองได
ปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง และในขั้นอธิบายและอภิปรายนักเรียนไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูกันใน
กลุมและระหวางกลุม นักเรียนคนพบหลักการและทฤษฎีดวยตนเองทําใหเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
(นุจรี มณีจันทร, 2553; อุบลวรรณ ไททอง, 2554) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรู
แบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกัน ในกรณีที่นักเรียนไดคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นต างกั น มากนั้ น เมื่อพิ จ ารณาพบวาสว นใหญ ของนักเรียนที่ ได
คะแนนตางกันมากนักเรียนไดคะแนนรอยละผลสัมฤทธิ์สูงกวาคะแนนทักษะ ทั้งนี้เนื่องจากคะแนน
ทั ก ษะได จ ากการปฏิ บั ติ ก ารทดลองในห อ งเรี ย นและการเขี ย นรายงานการทดลองเท า นั้ น ส ว น
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนสามารถทบทวนและหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
เชน หนังสือเรียน หองสมุด บทเรียนสําเร็จรูป สื่อออนไลนทางอินเตอรเน็ต เปนตน

ภาพที่ 4.9 คะแนนรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังเรียน
4.4 ผลการวิเคราะหการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
4.4.1 ผลการวิเคราะหการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
ผลการวิเคราะหการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ในการเรียนเรื่องเซลลกัลวานิก
ในระหวางการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย จากเกณฑการวิเคราะหการ
ทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 25 คน ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ในการเรียน
เรื่องเซลลกัลวานิกคะแนนเต็มขั้นละ 3 คะแนน
ความสามารถ

คาเฉลี่ย

ทํานาย อธิบาย
สังเกต
อธิบาย
อภิปราย
เฉลี่ย

2.34
2.33
1.83
1.69
2.02

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.17
0.32
0.33
0.65
0.32

รอยละ

การแปลผล

77.87
77.60
61.07
56.27
68.20

ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ปานกลาง

จากการวิเคราะหผลการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ดวยการจัดการเรียนรู
แบบทํานาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของนักเรียนเรื่องเซลลกัลปวานิกโดยภาพรวมพบวา
รอยละคะแนนเฉลี่ยเทากับ 68.20 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายยอยพบวานักเรียนมีคะแนน
การทํ า นายมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การสั งเกต ได ค ะแนนเฉลี่ ย 2.43 และ 2.33 ตามลํ าดั บ โดยมี
ความสามารถในการทํานายอยูในระดับดีมากแสดงวานักเรียนสวนมากเขียนทํานายคําตอบไดแตให
เหตุผลไมสอดคลองกับการทํานาย และมีการออกแบบการทดลอง ทําการทดลองตามขั้นตอนที่วางไว
ใชวัสดุอุปกรณไดถูกตองบางอยาง บันทึกผลการทดลองไดอยางถูกตอง มีการรายงานผลการทดลอง
ตามรูปแบบการเขียนรายงานถูกตองบางสวน สวนการอธิบายนักเรียนมีความสามารถในระดับปาน
กลาง แสดงวานักเรียนอธิบายผลการทดลองถูกตอง แตไมอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร ดังภาพที่
4.10 และคะแนนนอยที่สุดคือการอภิปราย มีความสามารถอยูในระดับควรปรับปรุง แสดงวานักเรียน
อภิ ป รายผลการทดลองเปรี ย บเที ย บกั บ ทฤษฎี แ ละสมมติ ฐ านไม ถู ก ต อ งบางส ว น การที่ นั ก เรี ย น
มีคะแนนทํานายและการสังเกตอยูในระดับดีมาก เนื่องจากนักเรียนสามารถทํานายผลการทดลอง
ไดถูกตอง แตนักเรียนบางสวนไมบอกเหตุผลของการทํานายหรือใหเหตุผลไมถูกตองหรือไมสอดคลอง
กับการทํานาย ดังภาพที่ 4.11 สงผลใหการสังเกตนั้นถูกตองบางสวนดวย ดังภาพ 4.12a และเมื่อเขาสู
ขั้นการอธิบาย นักเรียนสามารถอธิบายผลการทดลองได แตนักเรียนบางสวนยังอธิบายไมครบถวนหรือ
ยังไมถูกตอง ทําใหคะแนนการอธิบายอยูในระดับปานกลาง และสงผลตอการอภิปรายผลดวยเชนกัน
ซึ่งในขั้นการอภิปรายเปนขั้นที่นักเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อเชื่อมโยงผลการทดลองกับ
ทฤษฎีและสมมติฐานที่ตั้งไววาสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร ในขั้นนี้นักเรียนสวนมากทําไดถูกตอง
บางสวน ดังภาพที่ 4.12b หรือไมถูกตอง สงผลใหนักเรียนมีคะแนนการอภิปรายต่ําสุด ซึ่งผานเกณฑ
ขั้นต่ําแตยังอยูในระดับที่ควรปรับปรุง
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ภาพที่ 4.10 ตัวอยางการอธิบายที่ถูกตอง แตไมอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร

ภาพที่ 4.11 ตัวอยางการทํานายผลถูกตอง แตใหเหตุผลไมถูกตอง
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(a)
(b)

(b)
ภาพที่ 4.12 (a) ตัวอยางการสังเกตที่ถูกตองบางสวน (b) การอภิปรายที่ถูกตองบางสวน
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหความสามารถการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
รายบุคคล
ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ไมผานเกณฑ

จํานวนนักเรียน (คน)
1
2
8
10
3
1
-

รอยละ
4.00
8.00
32.00
40.00
12.00
4.00
-

คะแนนรอยละ

เมื่ อพิ จ ารณารายบุ ค คล (ตารางที่ 4.9) พบวานั กเรีย นมี ค ะแนนการทํ านาย อธิบ ายสังเกต-อธิบาย-อภิปราย ในระดับดีเยี่ยม และควรปรับปรุง ระดับละ 1 คน ระดับดีมาก 2 คน ระดับ
ปานกลาง 3 คน ระดับดี 8 คน และมากที่สุดคือระดับคอนขางดี 11 คน ไมมีนักเรียนไดคะแนนอยูใน
ระดับผานเกณฑขั้นต่ําและไมผานเกณฑ ดังภาพที่ 4.13
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ภาพที่ 4.13 คะแนนการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของนักเรียนรายบุคคล
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบ าย-สั งเกต-อธิบ าย-อภิ ป ราย เรื่อง เซลล
กั ล ป ว านิ ก เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรสํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
สามารถสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-อธิบ าย-สั งเกต-อธิบ าย-อภิ ป ราย เรื่อง เซลล
กัลปวานิก เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถสรุปผลแยกเปน 4 ประเด็นดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาทางการเรียน
5.1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาทางการเรียนรายชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซลลกัลวานิกของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความกาวหนาทางการเรียนทั้งชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง
(medium gain)
5.1.1.2 ความกาวหนาทางการเรียนรายบุคคล
ความก าวหน าทางการเรียนรายบุ คคลนั กเรียนรอยละ 32.00 ความกาวหน า
ทางการเรียนอยูในระดับสูง (high gain) และนักเรียนรอยละ 68.00 อยูในระดับปานกลาง (medium
gain) และไมมีนักเรียนอยูในระดับต่ํา (low gain)
5.1.2 ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5.1.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความกาวหนาของทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรรายชั้น
ทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรของนักเรีย นหลั งเรีย นสู งกวาก อนเรีย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความกาวหนาทางการเรียนทั้งชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง
(medium gain)
5.1.2.2 ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายบุคคล
ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายบุคคลนักเรียนรอยละ
12.00 มีความก าวหน าทางการเรีย นอยู ในระดั บ สู ง (high gain) และนั กเรีย นรอยละ 88.00 อยูใน
ระดับปานกลาง (medium gain) และไมมีนักเรียนอยูในระดับต่ํา (low gain)
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5.1.2.3 ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายทักษะ
ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายทักษะ พบวาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นักเรียนมีความกาวหนามากที่สุด คือ ทักษะการทดลอง รองลงมาคือ
ทั กษะการตั้ งสมมติ ฐ าน การจั ด กระทํ าและสื่อ ความหมายขอมูล การกําหนดและควบคุ มตัว แปร
การลงความเห็ นจากขอมูล และความก าวหนานอยที่ สุด คือ ทั กษะการตีความหมายข อมูลและลง
ขอสรุป
5.1.2.4 ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายบุคคล
ความกาวหนาของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายบุคคล โดยพิจารณา
จากจํานวนของนักเรียนที่ได high gain พบวาทักษะการทดลองนักเรียนมีความกาวหนาในระดับสูง
มากที่สุด รองลงมาคือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร และนอยที่ สุดคื อทักษะการตี ความหมายขอมู ลและลงขอสรุปและ
ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
5.1.3 ผลการวิ เคราะห ค วามสัมพัน ธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับทักษะการทดลองทางบวกในระดับปานกลาง
และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1.4 ผลการวิเคราะหคะแนนการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย
5.1.4.1 ผลการทํ า นาย อธิ บ าย-สั งเกต-อธิ บ าย-อภิ ป ราย ในการจั ด การเรี ย นรู เรื่ อ ง
เซลลกัลวานิก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
5.1.4.2 ความสามารถการทํานาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิ ปราย รายบุ คคล อยูใน
ระดั บดี เยี่ยม และควรปรับ ปรุง ระดับ ละ 1 คน ระดับ ดีมาก 2 คน ระดับ ปานกลาง 3 คน ระดั บ ดี
8 คน และมากที่สุดคือระดับคอนขางดี 11 คน ไมมีนักเรียนไดคะแนนอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ําและ
ไมผานเกณฑ
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในการจัดการเรียนรู
5.2.1.1 ในการออกแบบการทดลองให นั ก เรีย นไดเขีย นทั้ งในรูป แบบบรรยายพรอ ม
วาดภาพประกอบจะทําใหนักเรียนเขาใจรายละเอียด และสามารถจินตนาการการทดลองในขั้นตอน
ตางๆ ไดชัดเจนขึ้น
5.2.1.2 ก อ นการสอนครูค วรวางแผนการจั ด กิจ กรรมเป น อยางดี ทํ าความเข าใจกั บ
เนื้อหาที่สอนจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหา จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหพรอม และควรตรวจสภาพ
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ของเครื่องมือและอุปกรณใหพรอมเพื่อใหการทํากิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพครูควรทดลอง
กอนเพื่อจะไดทราบปญหาและแกไขไดทันทวงทีกอนนําไปใชจริง
5.1.2.3 กอนทํ าการทดลองควรมี การสอนใช เครื่องมื อ เพื่ อให ส ามารถใชเครื่องมื อได
อยางถูกตอง เชน การใชโวลตมิเตอร การอานคาจากโวลตมิเตอร
5.1.2.4 กิจกรรมหรือสถานการณในการจัดการเรียนรูสามารถจัดรูปแบบใหหลากหลาย
เน น เกี่ ย วข องกั บ ชี วิตประจํ า วัน สารเคมี ควรปรับ ใชตามบริบ ทของโรงเรีย นและทองถิ่น จะทํ าให
นักเรียนเขาใจในเนื้อหาและสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
5.1.2.5 การศึ กษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรู
แบบทํ านาย-สังเกต-อธิบ าย-อภิ ป ราย จะจัดกิจ กรรมให นั กเรีย นศึ กษาเป น กลุ ม ครูควรกระตุ น ให
นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม โดยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนรายบุคคลในแตละ
กิจกรรมที่ครูกําลังทําการสอน
5.1.2.6 ครูผูสอนควรตรวจแบบรายงานกิจกรรมการทดลองและแจงใหนักเรียนทราบ
กอนที่จะทํากิจกรรมถัดไป เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความพยายามและ
ตั้งใจในการเรียนรูกิจกรรมถัดไป
5.1.2.7 ครูควรทําความเขาใจและใหความรูเบื้องตนหรือทบทวนความรูเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและการจัดการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปรายกับนักเรียน
ใหเขาใจ กอนที่จะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
5.1.2.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ที่สรางขึ้นจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากหรื อ น อ ยอาจขึ้ น อยู กั บ การควบคุ ม ห อ งเรีย นของครู ผู ส อนและบรรยากาศ ใน
หองเรียนดวย ดังนั้นครูผูสอนควรมีการกระตุนใหนักเรียนสนใจ และชวยสรางบรรยากาศใหเอื้อตอ
การเรียนรวมดวย อาจมีการเสริมแรงอยูตลอดเวลาขณะที่นักเรียนมีการทํากิจกรรม
5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
5.2.2.1 ควรมีการพัฒนาทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปและทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล ดวยเทคนิคการสอนอื่นๆ เพราะเปนทักษะที่นักเรียนมีความกาวหนานอยที่สุด
5.2.2.2 ควรพัฒนาความสามารถในการอภิปรายผลการทดลอง เพราะเปนความสามารถ
ที่นักเรียนไดคะแนนนอยที่สุด และอยูในระดับควรปรับปรุง จากการวิจัยในครั้งนี้
5.2.2.3 เนื่องจากกิจกรรมการทดลองที่สรางขึ้นนี้ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําให
เกิ ด ทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เพื่ อใหนั กเรีย นสามารถเขาใจการเกิด ปฏิ กิริย าในระดั บ
โมเลกุล ควรมีการสอนดวยวีดีโอเพิ่มเติม เพื่อแสดงภาพการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในการใหและรับ
อิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
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5.2.2.4 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดทดลองหรือลงมือปฏิบัติ
จริงจะไดเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนตอไป ซึ่งในการที่จะทําวิจัยครั้งตอไปนั้นควรใชกิจกรรมการทดลองใน
เนื้ อหาเรื่ อ งอื่ น หรื อ ไม ก็ส ร างกิ จ กรรมการทดลองขึ้ น มาเองเพื่ อ ให นั กเรีย นได เข าใจในทฤษฏี และ
หลักการมากยิ่งขึ้น
5.2.2.5 การใชแบบทดสอบควรเปนแบบทดสอบที่สามารถศึกษาความเขาใจของนักเรียน
โดยดู จ ากคํ าตอบและการอธิ บ ายโดยเน น การศึกษาความเขาใจของผูเรีย น ตรวจสอบความคลาด
เคลื่อน และกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามโดยใชความเขาใจมากกวาความจําสามารถนําไปพัฒนาเพื่อ
สรางและพัฒนาแบบทดสอบในเนื้อหาอื่น ๆ ไดตอไป
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเซลลกัลวานิก แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
1. จากปฏิกิริยาตอไปนี้ Fe3+ (aq) + Cl-(aq)  Cl 2 (g) + Fe (s) สารใดทําหนาที่เปนตัวออกซิไดส
ก. Fe (s)
ข. Fe3+ (aq)
ค. Cl-(aq)
ง. Cl 2 (g)
ตอบ ข
เพราะ ตัวออกซิไดส คือ ธาตุหรือสารที่รับอิเล็กตรอน ซึ่งทําใหเลขออกเดชันลดลง
จาก Fe3+ (aq) + Cl-(aq)  Cl 2 (g) + Fe (s)
เลขออกซิเดชัน (Oxidation Number,ON.) +3
-1
0
0
โดย Fe มีเลขออกซิเดชันลดลงจาก +3 เปน 0

2. พิจารณาปฏิกิริยาตอไปนี้ Cd + NiO 2 + H 2 O  Cd(OH) 2 + Ni(OH) 2
1) ครึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น คือ Cd  Cd2+ + 2e2) NiO 2 เปนตัวออกซิไดส
3) Cd ถูกออกซิไดสใหเปน Cd2+
ขอใดกลาวถูกตอง
ก. 1) และ 2)
ข. 2) และ 3)
ค. 1) และ 3)
ง. 1), 2) และ 3)
ตอบ ง
เพราะ จากปฏิกิริยา Cd + NiO 2 + H 2 O  Cd(OH) 2 + Ni(OH) 2
ON.
0 +4 -2 +1-2
+2 -2 +1 +2-2+1
- ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือ Cd  Cd2+ + 2e- ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน คือ Ni4+ + 2e-  Ni2+
- NiO 2 เปนตัวออกซิไดส เพราะมีเลขออกซิเดชันลดลง
- Cd ถูกออกซิไดส (ตัวรีดิวซ) เปน Cd2+ ซึ่งเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก 0 เปน +2
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3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
1) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด
2) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานสะพานไอออน
3) เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่จะทําใหเกิดการเบนของเข็มโวลตมิเตอรโดยทิศทางของเข็มจะเบน
ออกจากขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
ก. 1) และ 2)
ข. 1) และ 3)
ค. 2) และ 3)
ง. 1), 2) และ 3)
ตอบ ค
เพราะ 1) ถูกตอง
2) ผิด เพราะ e- เคลื่อนที่จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด สารที่เคลื่อนที่ผานสะพานไอออน คือ
ไอออนลบและไอออนบวกของสารที่ทําหนาที่เปนสะพานเกลือ
3) ผิด เพราะ เข็มของโวลตมิเตอรจะเบนจากขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเขาหาขั้วที่
เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
4. จากการทดลองจุมแผนทองแดงในสารละลายซิลเวอรไนเตรต แลวมีผลึกเงินเกาะที่แผนทองแดง
สารละลายเปลี่ยนเปนสีฟา คําอธิบายใดถูกตองที่สุด
ก. Cu(s)  Cu2+(aq) + 2e- เปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ข. Cu(s)  Cu2+(aq) + 2e- เปนปฏิกิริยารีดักชัน
ค. Ag+(aq) + e-  Ag (s) เปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เปนปฏิกิริยารีดักชัน
ง. Ag+(aq) + e-  Ag (s)
ตอบ ก
เพราะ จุมแผนทองแดงในสารละลายซิลเวอรไนเตรต แลวมีผลึกเงินเกาะที่แผนทองแดง แสดงวา
Ag+(aq) รับอิเล็กตรอนกลายเปนผลึกเงิน ดังนี้ Ag+(aq) + e-  Ag (s) (ปฏิกิริยารีดักชัน)
สารละลายเปลี่ยนเปนสีฟา แสดงวา แผนทองแดงสูญเสียอิเล็กตรอนและกลายเปนไอออน
Cu2+ ซึ่งมีสีฟา ปฏิกิริยาเปนดังนี้ Cu(s)  Cu2+(aq) + e- (ปฏิกิริยาออกซิเดชัน)
5. ขอใดตอไปนี้เกี่ยวกับสะพานเกลือกลาวผิด
ก. ทําหนาที่รักษาสมดุลระหวางขั้วแอโนดและแคโทด
ข. ปองกันการสะสมประจุลบในครึ่งออกซิเดชัน
ค. ไอออนลบและไอออนบวกตองมีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วตางกัน
ง. เปนสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ําแตกเปนไอออนไดดี
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ตอบ ค ผิด เพราะ ไอออนลบและไอออนบวกของสารที่ทําหนาที่เปนสะพานเกลือตองมี
ความสามารถในการเคลื่อนที่ไมแตกตางกัน
คําชี้แจง : จงใชภาพกัลวานิกตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 6 -7

6. จากรูป a และ b คืออะไรตามลําดับ
ก. แทงเหล็กกับแทงตะกั่ว
ข. แทงตะกั่วกับแทงเหล็ก
ค. แทงตะกั่วกับขั้วเฉื่อย Pt
ง. ขั้วเฉื่อย Pt กับ แทงตะกั่ว
ตอบ ค
เพราะ ครึ่งปฏิกิริยาเซลลกัลวานิก ประกอบดวย โลหะที่ใชเปนขั้ว และสารละลายอิเล็กโทรไลต
- ถาโลหะที่ใชเปนขั้วเกิดปฏิกิริยา สารละลายอิเล็กโทรไลตจะมีไอออนของโลหะนั้น
- ถาสารละลายอิเล็กโทรไลตมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกัน ซึ่งเกิดปฏิกิริยามากกวา 1 ไอออน
โลหะที่ใชเปนขั้วจะใชขั้วเฉื่อย
ดังนั้น a เปนแทงตะกั่ว (Pb) จุมในสารละลาย Pb2+
b เปนขั้วเฉื่อย (แพททินัม, Pt) จุมในสารละลาย Fe3+, Fe2+
7. จากรูปขอใดกลาวผิด
ก. a เปนขั้วบวก
ข. b เปนขั้วแคโทด
ค. Pb2+ (aq) เปนตัวออกซิไดส
ง. ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้น คือ Fe2+ (aq)  Fe3+ (aq) + eตอบ ข
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เพราะ เข็มของโวลมิเตอรเบนเขาหาขั้ว a แสดงวา a เปนขั้วบวกหรือขั้วแคโทด สวน b เปนขั้วลบ
หรือขั้วแอโนด สวนขอ ก, ค และ ง ถูก
8. ขอใดเปนคํากลาวที่ไมถูกตองเกี่ยวกับเซลลกัลวานิก
ก. ที่ขั้วแอโนดมีการใหอิเล็กตรอน
ข. ที่ขั้วบวกเกิดรีดักชัน
ค. ขั้วแอโนดเปนขั้วลบ
ง. ขั้วลบเกิดรีดักชัน
ตอบ ง
เพราะ เซลลกัลวานิก ขั้วลบคือขั้วแอโนด เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
9. เซลลไฟฟาเคมีหนึ่งเขียนภาพไดดังนี้
X/X2+(0.1 mol/dm3)//Y2+(0.1 mol/dm3)/Y
ขณะที่เซลลไฟฟาทํางาน ขอใดสรุปถูกตอง
ก. ขั้ว X เปนแอโนด ความเขมขนของ Y2+ เพิ่มขึ้น
ข. ขั้ว Y เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ศักยไฟฟาของขั้ว X > Y
ค. ขั้ว Y เปนแคโทด อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วที่มีศักยไฟฟาสูงกวา
ง. ขั้ว X มีศักยไฟฟาต่ํากวาขั้ว Y ครึ่งเซลลทางขวารับอิเล็กตรอน
ตอบ ง
เพราะ จากแผนภาพ X/X2+//Y2+/Y จะไดวา
1. X เปนแอโนด Y เปนแคโทด
2. ครึ่งเซลล X เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งเซลล Y เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
3. ครึ่งเซลล X มีศักยต่ําใหอิเล็กตรอน สารละลายเขมขนมากขึ้น
4. ครึ่งเซลล Y มีศักยสูงรับอิเล็กตรอน สารละลายเขมขนนอยลง
10. เขียนแผนภาพเซลลจากปฏิกิริยาตอไปนี้เปนดังขอใด
2Al(s) + 3Fe2+(aq) → 2Al3+(aq) + 3Fe(s)
ก. Al(s)/Al3+(aq)// Fe2+(aq) /Fe(s)
ข. Fe2+(aq) /Fe(s) // Al(s)/Al3+(aq)
ค. Al3+(aq) / Al(s)// Fe2+(aq) /Fe(s)
ง. Fe(s) /Fe2+(aq) // Al3+(aq)/Al(s)
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ตอบ ก
เพราะ
แผนภาพของเซลลกัลวานิก
ขั้ว / ไอออนในสารละลาย // ไอออนในสารละลาย / ขั้ว
ขั้วแอโนด

ครึ่งเซลลออกซิเดชัน

ครึ่งเซลลรีดักชัน
สะพานเกลือ
ดังนั้น 2Al(s) + 3Fe2+(aq) → 2Al3+(aq) + 3Fe(s)
จะไดแผนภาพของเซลลกัลวานิก Al(s)/Al3+(aq)// Fe2+(aq) /Fe(s)

11. จากแผนภาพเซลลตอไปนี้
Ni(s)/Ni2+(aq)//Cu+(aq)/Cu(s)
ขอใดตอไปนี้กลาวผิด
ก. ตัวรีดิวซ คือ Ni(s)
ข. ตัวออกซิไดส คือ Cu(s)
ค. ขั้วแอโนด คือ Ni(s)
ง. ขั้วแคโทด คือ Cu(s)
ตอบ ข
เพราะ ตัวดิวซ คือ Ni(s)
ตัวออกซิไดส คือ Cu+(aq)
ขั้วแอโนด คือ Ni(s)
ขั้วแคโทด คือ Cu(s)
12. จากแผนภาพเซลลตอไปนี้ X(s)/X2+(aq)//Y2+(aq)/Y(s)
ขอใดตอไปนี้กลาวถูก
ก. ขั้ว X เปนแคโทด
ข. X เปนออกซิไดส
ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นที่ขั้ว X
ง. เข็มโวลตมิเตอรเบนไปทางขั้ว X

ขั้วแคโทด
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ตอบ ค
เพราะ ขอ ก. ขั้ว X เปนแอโนด
ข. X เปนตัวรีดิวซ
ง. เข็มโวลตมิเตอรเบนไปทางขั้ว Y
13. ขอใดเปนปฏิกิริยาของแผนภาพนี้ Pt(s)|H 2 (g,1 atm) | H+(aq) ||Cu2+ (aq) |Cu(s)
ก. H 2 + Cu  H+ + Cu2+
ข. H 2 + Cu2+ 2H+ + Cu
ค. H 2 + Cu  H+ + Cu2+ + 3eง. Pt + 2H+ + Cu  H 2 + Cu2+ + Pt
ตอบ ข
เพราะ แผนภาพของเซลลกัลวานิก
ขั้ว / ไอออนในสารละลาย // ไอออนในสารละลาย / ขั้ว
ขั้วแอโนด

ครึ่งเซลลออกซิเดชัน

ครึ่งเซลลรีดักชัน ขั้วแคโทด
สะพานเกลือ
สําหรับครึ่งเซลลที่ประกอบดวยโลหะกับกาซ ใชเสนเดี่ยว / ขีดคั่นระหวางขั้วไฟฟากับกาซและระหวาง
ไอออนในสารละลาย เชน Pt(s)/H 2 (g,1 atm)/H+(aq)
ดังนั้น Pt(s)|H 2 (g,1 atm) | H+(aq) ||Cu2+ (aq) |Cu(s)
เขียนเปนปฏิกิริยา คือ H 2 + Cu2+ 2H+ + Cu
คําชี้แจง : จงใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 14 -20
จากปฏิกิริยาครึ่งเซลลและคา E°(V) ตอไปนี้
Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) E°(V) = +0.34
Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s) E°(V) = -0.76
Mn2+(aq) + 2e- → Mn(s) E°(V) = -1.03
Al3+(aq) + 3e- → Al(s)
E°(V) = -1.66
Ag +(aq) + e- → Ag(s)
E°(V) = +0.80
Mg 2+(aq) + 2e- → Mg(s) E°(V) = -2.36
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Fe2+(aq) + 2e- → Mg(s)
Pb2+(aq) + 2e- → Pb(s)
Pt2+(aq) + 2e- → Pt(s)
Ni2+(aq) + 2e- → Ni(s)
2H+(aq) + 2e- → H2(g)
Au+(aq) + e- → Au(s)

E°(V) = -0.44
E°(V) = -0.13
E°(V) = +1.20
E°(V) = -0.27
E°(V) = 0.00
E°(V) = +1.68

14. ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเปนดังขอใด
ก. Cu2+> Zn2+ > Mn2+> Al3+
ข. Al3+ > Mn2+ > Zn2+> Cu2+
ค. Mn2+ > Zn2+ > Al3+ > Cu2+
ง. Al3+ > Zn2+ > Mn2+ > Cu2+
ตอบ ก
เพราะ คา Eo (ศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐาน) มากจะมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนมากกวาครึ่ง
เซลลที่มีคา Eo นอยกวา
Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) E°(V) = +0.34
Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s) E°(V) = -0.76
Mn2+(aq) + 2e- → Mn(s) E°(V) = -1.03
Al3+(aq) + 3e- → Al(s)
E°(V) = -1.66
ดังนั้นความสามารถในการรับอิเล็กตรอน เปน Cu2+> Zn2+ > Mn2+> Al3+
15. จากคา E° ของครึ่งปฏิกิริยาที่กําหนดให ปฏิกิริยาตอไปนี้มีคา E cell ° เทาใด
Mg(s) + Ag+(aq) → Mg2+(aq) + 2Ag(s)
ก. +3.16
ข. +1.56
ค. -1.56
ง. +3.12
ตอบ ก
เพราะ จาก Mg 2+(aq) + 2e- → Mg(s) E°(V) = -2.36
Ag +(aq) + e- → Ag(s)
E°(V) = +0.80
Mg(s) + Ag+(aq) → Mg2+(aq) + 2Ag(s)
ON.
0
+1
+2
0
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ศักยไฟฟาของเซลล = ศักยไฟฟาของแคโทด - ศักยไฟฟาของแอโนด
E° เซลล = E°แคโทด - E° แอโนด
= +0.80 V – (-2.36) V
= +0.80 V + 2.36 V
E°เซลล = +3.16 V
E°(V) = -1.66
16. จาก Al3+(aq) + 3e- → Al(s)
Mg 2+(aq) + 2e- → Mg(s) E°(V) = -2.36
เมื่อนํามาตอเปนเซลลกัลวานิก ขอใดกลาวถูกตอง
ก. Al เปนแอโนด
ข. Mg เปนขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
ค. Al3+ เปนตัวออกซิไดส
ง. E° cell = +4.03
ตอบ ค
เพราะ ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันที่มีคา E° มากกวา เมื่อนํามาตอเปนเซลลกัลปวานิกจะเกิดปฏิกิริยารีดักชัน
ซึ่งโลหะจะทําหนาที่เปนขั้วแคโทด (ขั้วบวก) และสารละลายไอออนเปนตัวออกซิไดส สวนครึ่งปฏิกิริยา
รีดักชันที่มีคา E° นอยกวา จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน โลหะทําหนาที่เปนขั้วแอโนด และเปนตัวรีดิวซ
เซลลกัลวานิก เขียนปฏิกิริยาไดดังนี้ Mg(s) + Al3+(aq) → Mg2+(aq) + Al(s)
ON.
0
+3
+2
0
เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน ถาเลขออกซิเดชันลดลงเปนปฏิกิริยารีดักชัน
ศักยไฟฟาของเซลล = ศักยไฟฟาของแคโทด - ศักยไฟฟาของแอโนด
E°เซลล = E°แคโทด - E° แอโนด
= -1.66 V – (-2.36) V
= -1.66 V + 2.36 V
E°เซลล = +0.70 V
17. สารในขอใดถูกออกซิไดสและถูกรีดิวซไดงายที่สุดตามลําดับ
ก. Mg และ Au +
ข. Au และ Mg2+
ค. Mg2+ และ Au
ง. Au + และ Mg
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ตอบ ก
E°(V) = +1.68
เพราะ จาก Au+(aq) + e- → Au(s)
Mg 2+(aq) + 2e- → Mg(s) E°(V) = -2.36
ถูกออกซิไดส (ตัวรีดิวซ) คือ ตัวให e- ดังนั้น ตัวถูกออกซิไดส คือ Mg (s)
ถูกรีดิวซ (ตัวรีออกซิไดส) คือ ตัวรับ e- ดังนั้น ตัวถูกรีดิวซ คือ Au+(aq)
18. ปฏิกิริยาของเซลลกัลวานิกในขอใดเกิดขึ้นไดจริง
ก. Zn2+(aq) + Fe(s)Fe2+(aq) + Zn(s)
ข. Pb2+(aq) + Pt(s)  Pt2+(aq) + Pb(s)
ค. Ni2+(aq) + Cu(s)Cu2+(aq) + Ni(s)
ง. 2H+(aq) + 2Ag(s)2Ag+(aq) + H 2 (g)
ตอบ ค
เพราะ ปฏิกิริยาของเซลลกัลปวานิกที่เกิดขึ้นไดจริง เมื่อคํานวณคา E° เซลล จะตองมีคามากกวาศูนย
จาก E° เซลล = E°แคโทด - E° แอโนด
ก. Zn2+(aq) + Fe(s)Fe2+(aq) + Zn(s)
E° เซลล = -0.76 V – (-0.44) V = -0.32 V
ข. Pb2+(aq) + Pt(s)  Pt2+(aq) + Pb(s)
E° เซลล = -0.13 V – 1.20 V = -1.33 V
ค. Ni2+(aq) + Cu(s)Cu2+(aq) + Ni(s)
E° เซลล = -0.27 V – (+0.34) V = +0.07 V
ง. 2H+(aq) + 2Ag(s)2Ag+(aq) + H 2 (g)
E° เซลล = 0.00 V – (+0.80) V = -0.80 V
19. เมื่อตอเซลล Ni(s)| Ni2+(aq) กับครึ่งเซลลใด เข็มโวลตมิเตอรจึงจะเบนไปทาง Ni ไดมากที่สุด
ก. Zn(s)| Zn2+(aq)
ข. H 2 (g)| H+(aq)
ค. Au(s)| Au+(aq)
ง. Pb(s)| Pb2+(aq)
ตอบ ก
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เพราะ เข็มโวลตมิเตอรเบนไปทาง Ni ไดมากที่สุด แสดงวาครึ่งเซลล Ni(s)| Ni2+(aq) เปนครึ่งเซลล
รีดักชัน Ni(s) เปนขั้วแคโทด เมื่อนํามาตอเปนเซลลกัลปวานิกแลวตองมีคา E° เซลล มากที่สุด หรือครึ่ง
เซลลออกซิเดชันที่นํามาตอดวยตองมีคา E° นอยที่สุด
ก. ครึ่งเซลล Zn(s)| Zn2+(aq) คา E° = -0.76 V
คา E° = 0.00 V
ข. ครึ่งเซลล H 2 (g)| H+(aq)
ค. ครึ่งเซลล Au(s)| Au+(aq)
คา E° = +1.68 V
คา E° = -0.13 V
ง.ครึ่งเซลล Pb(s)| Pb2+(aq)
20. เซลลไฟฟาเคมี Fe(s)| Fe2+(aq)|| Ag+(aq)| Ag(s) ใหคาศักยไฟฟาของเซลลเทาใด
ก. +2.04 V
ข. -2.04 V
ค. +1.24 V
ง. -1.24 V
ตอบ ค
เพราะ จาก แผนภาพของเซลลกัลวานิก
ขั้ว / ไอออนในสารละลาย // ไอออนในสารละลาย / ขั้ว
ขั้วแอโนด

ครึ่งเซลลออกซิเดชัน
E°เซลล

E°เซลล

ครึ่งเซลลรีดักชัน
สะพานเกลือ

= E°แคโทด - E° แอโนด
= +0.80 V – (-0.44) V
= +0.80 V + 0.44 V
= +1.24 V

ขั้วแคโทด
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แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ
ใหนักเรียนอานเนื้อหา แลวนํามาเติมในชองวางตามหัวขอที่กําหนด
หลังจากที่ฝนและน้ําไดเรียนเรื่องไฟฟาเคมีมาจึงมีแนวคิดที่จะสรางเซลลแบตเตอรรี่อยางงาย
โดยใช ส ารละลายอิ เล็ ก โทรไลต จ ากธรรมชาติ ที่ มี ในท อ งถิ่ น (โดยทั่ ว ไปสารละลายอิ เล็ ก โทรไลต
หมายถึงสารละลายที่แตกตัวเปนไอออน และนําไฟฟา ชวยลดปริมาณการใชสารเคมีอันตราย แตไม
ทราบวาจะใชสารใดเปน อิเล็กโทรไลตที่จะใหคาศักยไฟฟาสูงที่สุด แตมีความรูพื้นฐานวาสารละลาย
กรด-เบส เปนสารละลายอิเล็กโทรไลตและอาหาร ผลไมที่มีรสเปรี้ยวมีฤทธิ์เปนกรด ดวยเหตุนี้จึงนําน้ํา
มะนาว น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง (กําหนดคา pH ของ น้ํามะนาว เทากับ 2.30 น้ํา
เสาวรส น้ํ า มะเขื อ เทศ และน้ํ า หน อ ไม ด อง มี ค า pH เท า กั บ 2.79 3.94 และ 3.81 ตามลํ า ดั บ )
มาทดลองวัดคาศักยไฟฟา โดยใชโลหะทองแดงเปนขั้วแคโทด และใชโลหะสังกะสีเปนขั้วแอโนด โดย
ตัดใหมีขนาด 0.5 x 4 ซม. ซึ่งแตละขั้วจุมอยูในสารละลายอิเล็กโทรไลตในแตละขวด โดยเปนขวดใส
ปริมาตรขวดเทากับ 50 มิลลิลิตร ใสสารละลายอิเล็กโทรไลตปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากนั้นนําขวดทั้ง
สองมาวางใกลกันแลวนําเสนดาย ที่ ตัดใหมีขนาด 0.1 x 10 ซม. แชสารละลาย KNO 3 อิ่มตัวจนชุม
แลว (สะพานเกลือ) มาวางพาดผานระหวางสารละลายอิเล็กโทรไลตทั้งสองขวด แลวตอโวลตมิเตอร
กับขั้วแคโทด (ขั้วบวก)และขั้วแอโนด (ขั้วลบ) โดยขั้วสังกะสีเปนขั้วลบและขั้วทองแดงเปนขั้วบวก อาน
ค า ศั ก ย ไ ฟฟ า ที่ วั ด ได และทํ า การทดลองจนครบทุ ก สารละลายอิ เ ล็ ก โทรไลต ที่ อุ ณ หภู มิ
30 องศาเซลเซียส ผลการทดลองที่ไดคือ อิเล็กโทรไลตที่เปนน้ํามะนาว วัดคาศักยไฟฟาไดเทากับ 1.88
โวลต น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง วัดคาศักยไฟฟาไดเทากับ 1.87 1.83 และ 1.58
โวลต ตามลําดับ จากทฤษฎีคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล (E๐ cell )เทากับศักยไฟฟามาตรฐานของ
แคโทดลบดวยศักยไฟฟามาตรฐานของแอโนด (E๐ cell = E๐ cathode - E๐ anode ) กําหนดให E๐ Zn(s)/Zn2+(aq)
= -0.76 โวลต และ E๐ Cu(s)/Cu2+(aq) = +0.34 โวลต ซึ่ง E๐ เปนคาศักยไฟฟ ามาตรฐานของครึ่งเซลล
รีดักชั นที่ 25 องศาเซลเซียส จากข อมูลขางตน ฝนและน้ํ าควรเลือกสารละลายใดเป นอิเล็กโทรไลต
ธรรมชาติสําหรับผลิตแบตเตอรี่อยางงาย เพราะเหตุใด
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กระดาษคําตอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา สพม.29
****************************************************************************
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1. คําถามการทดลอง
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...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถามี)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

77
7. สรุปผลการทดลอง
...............................................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา สพม.29
****************************************************************************
ชือ่ .............................................................................................ชัน้ ..................เลขที่ ..................
1. คําถามการทดลอง สารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติชนิดใดใหคาศักยไฟฟาของเซลลสูงที่สุด
2. จงตั้งสมมติฐาน
น้ํามะนาวเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติที่ใหคาศักยไฟฟาสูงที่สุด เนื่องจากน้ํามะนาว
เปนกรดมากที่สุด นาจะเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติที่นําไฟฟาไดดีที่สุด
3. จงระบุตัวแปร
ตัวแปรตน
ชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติ
ตัวแปรตาม
คาศักยไฟฟาของเซลล
ตัวแปรควบคุม สะพานเกลือ ปริมาตรของสารละลายอิเล็กโทรไลต ขั้วไฟฟา โวลตมิเตอร
ระยะเวลา อุณหภูมิ
4. นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถามี)
สารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติ หมายถึง สารละลายที่แตกตัวเปนไอออนและนําไฟฟาได ซึ่งไดจาก
ธรรมชาติที่มีในทองถิ่น ไดแก น้ํามะนาว น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง
5. ออกแบบการทดลอง
วัสดุอุปกรณ
1. เสนดาย ขนาด 0.1 X 10 cm
จํานวน 4 เสน
2. โลหะทองแดง ขนาด 0.5 x 4 cm
จํานวน 4 แผน
3. โลหะสังกะสี ขนาด 0.5 x 4 cm
จํานวน 4 แผน
4. ขวดใส ขนาด 50 mL
จํานวน 8 ใบ
สารเคมี
1. น้ํามะนาว น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง อยางละ 50 mL
2. สารละลาย KNO 3 อิ่มตัว
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วิธีการทดลอง
1. นําเสนดายแชในสารละลาย KNO 3
2. ตวงน้ํามะนาวใสลงในขวดใส จํานวน 2 ขวด ขวดละ 20 mL
3. จุมโลหะทองแดงลงในขวดใบที่ 1และจุมโลหะสังกะสีลงในขวดที่ 2
4. นําขวดทั้งสองมาวางใกลกัน แลวนําเสนดายจากขอ 1 มาวางพาดใหปลายเสนดายจุมในน้ํา
มะนาวแตละขวด
5. ตอเขากับโวลตมิเตอรโดยโลหะทองแดงตอเขากับขั้วบวก และโลหะสังกะสีตอเขากับขั้วลบ
6. อานคาศักยไฟฟาที่วัดได และบันทึกผล
7. ทําซ้ําขอ 2-7 แตเปลี่ยนจากน้ํามะนาวเปน น้ําเสาวรส น้ํามะเขือเทศ และน้ําหนอไมดอง
วาดภาพประกอบการทดลอง

6. ผลการทดลอง
ตารางบันทึกผลความสัมพันธระหวางคาศักยไฟฟาของเซลลและชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต
ชนิดสารละลายอิเล็กโทรไลต
น้ํามะนาว
น้ําเสาวรส
น้ํามะเขือเทศ
น้ําหนอไมดอง

คาศักยไฟฟาของเซลล (โวลต)
1.88
1.87
1.83
1.58
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กราฟความสัมพันธระหวางคาศักยไฟฟาของเซลลและชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต
คาศักยไฟฟาของเซลล (โวลต)
1.95
1.9
1.85
1.8
1.75
1.7
1.65
1.6
1.55
1.5
1.45
1.4

7. สรุปผลการทดลอง
น้ํามะนาวเปนสารอิเล็กโทรไลตธรรมชาติที่ใหคาศักยไฟฟาของเซลลสูงที่สุด คือ 1.88 โวลต
และน้ําหนอไมดองใหคาศักยไฟฟานอยที่สุด คือ 1.58 โวลต
8. อภิปรายผลการทดลอง
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
เมื่อคํานวณคาศักยไฟฟาของเซลลจากทฤษฎี

E๐ cell = E๐ cathode - E๐ anode
E๐ cell = +0.34 - (-0.76) โวลต
E๐ cell = +0.34 + 0.76 โวลต
E๐ cell = 1.10 โวลต
คาศักยไฟฟาของเซลลที่ไดจากสารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติทุกชนิด มีคาสูงกวาทฤษฎี
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อิเล็กโทรไลตธรรมชาติที่ใชอาจเปนอิเล็กโทรไลตแกที่นําไฟฟาไดดีและโลหะจุมอยู
ในสารละลาย อิเล็กโทรไลตธรรมชาติ วัดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แตจากทฤษฎีศักยไฟฟาครึ่ง
รีดักชันมาตรฐานที่ใชในการคํานวณคาศักยไฟฟาของเซลลวัดจากโลหะจุมอยูในสารละลายของโลหะ
นั้นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เปรียบเทียบกับสมมติฐาน
น้ํามะนาวเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติที่ใหคาศักยไฟฟาสูงที่สุด เนื่องจากน้ํามะนาว
เปนกรดมากที่สุด นาจะเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตธรรมชาติที่นําไฟฟาไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
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ตัวอยางแบบรายงานกิจกรรมการทดลอง
ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การทดลองเซลลกัลวานิก
วิชา เคมีเพิ่มเติม 4

ชวงชั้นที่ 4 ชั้น ม. 6

ภาคเรียนที่ 1

จุดประสงค
1. ทําการทดลองเพื่อศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกได
2. บอกทิศทางการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกได
3. บอกไดวาครึ่งเซลลใดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชัน
อุปกรณและสารเคมี
1. แผนทองแดงขนาด 0.5 cm X 3 cm
2. แผนสังกะสีขนาด 0.5 cm X 3 cm
3. บีกเกอรขนาด 50 cm3
4. ดายสีขาว
5. โวลตมิเตอร และสายไฟ
6. สารละลาย KNO 3 รอยละ 10 โดยมวลตอปริมาตร
7. สารละลาย CuSO 4 1 mol/dm3
8. สารละลาย ZnSO 4 1 mol/dm3
9. น้ํามะนาวขวด
10. น้ําหนอไมดอง
วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 ศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
1) จุมแผนทองแดงลงในบีกเกอรขนาด 50 ml ที่มีสารละลาย 1.0 M CuSO 4
ปริมาตร 20 ml และจุมแผนสังกะสีลงในบีกเกอรขนาด 50 ml ที่มีสารละลาย
1.0 M ZnSO 4 ปริมาตร 20 ml
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2) นําบีกเกอรที่มีโลหะจุมอยูในสารละลายในขอ 1) มาวางชิดกัน ใชสะพานเกลือ
วางพาดบีกเกอรทั้งสอง ใหปลายทั้งสองดานจุมอยูในสารละลายแตละบีกเกอร
3) ตอแผนทองแดงและแผนสังกะสีเขากับโวลตมิเตอรโดยใชลวดตัวนํา (สายไฟ)
สังเกตทิศทางการเบนของเข็มโวลตมิเตอร แลวอานคาศักยไฟฟา บันทึกผล
4) สลับขั้วของโวลตมิเตอร สังเกตทิศทางทางการเบนของเข็มโวลตมิเตอร แลว
อานคาศักยไฟฟา บันทึกผล
ตัวแปร
ตัวแปรตน ……………………………………………………………………………………………………………
ตัวแปรตาม……………………………………………………………………………………………………………
ตัวแปรควบคุม………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
สมมติฐาน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ออกแบบการทดลอง
วัสดุอุปกรณ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
สารเคมี
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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วาดภาพประกอบการทดลอง

ผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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อภิปรายผลการทดลอง
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เปรียบเทียบกับสมมติฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู
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ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
หนวยการเยนรูที่ 3 เซลลไฟฟาเคมี
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
6

เรื่อง เซลลกัลวานิก
รายวิชา เคมี ว33224
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.2: เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
สารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
3. สาระสําคัญ
เซลลไฟฟาเคมี คือ เครื่องมืออุปกรณทางเคมีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเปนพลังงาน
ไฟฟา หรือเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี
4. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อภิปรายและอธิบาย สวนประกอบ หลักการของเซลลไฟฟาเคมีที่เปนเซลลกัลวานิก
ดานความรู
1) อธิบายความหมายและบอกสวนประกอบตางๆ ของเซลลไฟฟาเคมี
2) อธิบายสวนประกอบตางๆของเซลลกัลวานิก และกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล
3) อธิบายการเกิดกระแสไฟฟาในเซลลกัลวานิก
4) เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แอโนด แคโทดและปฏิกิริยารีดอกซ
5) ทําการทดลองเพื่อศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
6) วิเคราะหและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
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ดานทักษะ / กระบวนการ
1) มีทักษะในการคํานวณแกโจทยปญหาทางเคมี
2) มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร และการนําเสนอขอมูล
3) เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรกับศาสตรตาง ๆ
4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีสุนทรียภาพ
5) สังเกต วิเคราะหและสรุปขอมูล
คุณลักษณะที่พึงประสงค / คุณธรรมจริยธรรม
1) มีความสนใจใฝรู มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
2) มีความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร ประหยัด อดออม
3) มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
4) มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดและโรคเอดส
5) มีบุคลิกดีมีความมั่นใจ กลาแสดงออก สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
5. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) อธิบายความหมายและบอกสวนประกอบตางๆของเซลลไฟฟาเคมีไดถูกตอง
2) อธิบายสวนประกอบตางๆ ของเซลลกัลวานิก และกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล
3) อธิบายการเกิดกระแสไฟฟาในเซลลกัลวานิกไดถูกตอง และบอกไดวาขั้วไฟฟาใดเปนขั้วแอโนด
และแคโทด
4) เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แอโนด แคโทดและปฏิกิริยารีดอกซได
5) ทําการทดลองเพื่อศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกได
6) วิเคราะหและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกได
6. เนื้อหาสาระ
เซลลไฟฟาเคมี แบงออกเปน 2 ประเภท
1) เซลลกัลวานิก คือ เซลลไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนจากพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา โดยเกิดจาก
สารเคมีทําปฏิกิริยากันในเซลล แลวเกิดกระแสไฟฟา เชน ถานไฟฉาย เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว
เซลลปรอท เซลลเงิน เปนตน
2) เซลลอิเล็กโทรไลต คือ เซลลไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี เกิดจากการ
ผานกระแสไฟฟาลงไปในสารเคมีที่อยูในเซลล แลวทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน เซลลการแยกน้ําดวย
กระแสไฟฟา การชุบโลหะดวยไฟฟา เปนตน
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6.1 สวนประกอบของเซลลไฟฟาเคมี
6.1.1 ขั้วไฟฟา มี 2 ชนิด
6.1.1.1 ขั้ววองไว (Active electrode) ไดแก ขั้วโลหะทั่วไป เชน Zn, Cu, Pb ขั้ว
พวกนี้บางโอกาสจะเขาไปมีสวนรวมในการเกิดปฏิกิริยาดวย
6.1.1.2 ขั้วเฉื่อย (Inert electrode) คือ ขั้วที่ไมมีสวนรวมใดๆ ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เชน Pt, C (แกรไฟต)
สําหรับในเซลลไฟฟาหนึ่งๆจะตองประกอบดวยขั้วไฟฟา 2 ขั้วเสมอ ดังนี้
- ขั้วแอโนด คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
- ขั้วแคโทด คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
6.1.2 อิเล็กโทรไลต (Electrolyte)
อิเล็ กโทรไลต (Electrolyte) คือสารที่มีส ถานะเป น ของเหลว นํ าไฟฟาได เพราะมี
ไอออนบวกและลบเคลื่อนที่ไปมา อิเล็กโทรไลตมี 2 ชนิด คือ
6.1.2.1 สารประกอบไอออนิกหลอมเหลว เชน NaCl(s)
Na+(l) + Cl-(l)
6.1.2.2 สารละลายอิเล็กโทรไลต เชน สารละลายกรด-เบส-เกลือ
สรุปสาระสําคัญของเซลลไฟฟาเคมี
ปฏิกิริยาเคมีเปนปฏิกิริยารีดอกซ และกระแสไฟฟาเปนกระแสตรงหรือกระแสอิเล็กตรอน
พลังงานเคมี
(ปฏิกิริยาเคมี)

เซลล์กลั วานิก
เซลล์อิเล็กโทรไลต์

พลังงานไฟฟ้ า
(กระแสไฟฟ้ า)

6.2 เซลลกัลวานิก คือ เซลลไฟฟาเคมีหรือระบบที่ ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเปน พลังงาน
ไฟฟาโดยภายในเซลลเกิดปฏิกิริยาการถายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง โดยที่สารตั้ง
ต น ไม ไ ด สั ม ผั ส กั น โดยตรง ทํ า ให เ กิ ด การไหลของอิ เ ล็ ก ตรอนผ า นตั ว นํ า อย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง เกิ ด
กระแสไฟฟาไหลในวงจร
เซลลกัลวานิกประกอบดวยครึ่งเซลล 2 ครึ่งเซลลมาตอเขาดวยกัน และเชื่อมวงจรภายในให
ครบวงจรโดยใชสะพานไอออนตอไวระหวางสารละลายในแตละครึ่งเซลล
ครึ่งเซลล (Half cell) คือระบบที่มีสารจุมอยูในไอออนของสารนั้น ถาสารที่จุมเปนโลหะก็ใช
โลหะนั้นเปนขั้ว (เปนขั้ววองไว) เชน Zn จุมใน Zn2+ หรือเปนสวนหนึ่งในเซลลกัลวานิกที่เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันหรือรีดักชัน
แตถาสารที่จุมเปนแกสหรือไอออนของสารในรูปสารละลาย จะตองใชขั้วเฉื่อย เชน Pt หรือ
แกรไฟตเปนขั้วไฟฟา
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ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
1) ปฏิกิริยาครึ่งเซลลที่มีการใหอิเล็กตรอน เรียกวา ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเรียกขั้วไฟฟาที่
เกิดปฏิกิริยานี้วา แอโนด (Anode) หรือ ขั้วลบ
2) ปฏิ กิริยาครึ่งเซลลที่มีการรับอิเล็กตรอน เรียกวา ปฏิกิริยารีดักชั น และเรียกขั้วไฟฟ าที่
เกิดปฏิกิริยานี้วา แคโทด (Cathode) หรือ ขั้วบวก
สะพานเกลือ (Salt bridge) คือ ตัวเชื่อมตอวงจรภายในของแตละครึ่งเซลลเขาดวยกันใหครบ
วงจร ไอออนในแตละครึ่งเซลลสามารถไหลผานสะพานไอออนนี้ได สะพานไอออนเป นตัวกันไมให
สารละลายในครึ่ งเซลล ทั้ งสองผสมกั น ทํ า หน าที่ รัก ษาสมดุ ล ระหว างไอออนในครึ่ งเซลล ทั้ งสอง
ในขณะเกิดปฏิกิริยาไอออนในสะพานไอออนจะถูกใชไป คือ ดานใดขาดไอออนบวกไอออนบวกจาก
สะพานไอออนจะเคลื่อนที่ไปชดเชย ดานใดขาดไอออนลบไอออนลบจากสะพานไอออนจะเคลื่อนที่ไป
ชดเชย
สมบัติของสารที่ใชทําสะพานเกลือ
1) เปนสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ําแตกเปนไอออนไดดี
2) ไอออนตองไมทําปฏิกิริยาเคมีกับสารใดๆ ในสารละลายของครึ่งเซลลทั้งสอง
3) ไอออนบวกและไอออนลบที่แตกตัวไดจากสารตองมีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็ว
ใกลเคียงกัน
4) สารที่ใชทําสะพานเกลือ มีหลายชนิด เชน KNO 3 KCl NH 4 Cl
5) ตองเปนสารละลายอิ่มตัว ประกอบดวยไอออนปริมาณมาก
7. พฤติกรรมที่ตองพัฒนา (คุณลักษณะ)
7.1) ความรับผิดชอบ
7.2) การตรงตอเวลา
7.3) ความมีวินัย
7.4) ความซื่อสัตย
7.5) ความสนใจเรียน
8. กระบวนการจัดการเรียนรู
8.1) เนนการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ เพื่อสรางความรูดวยตนเองสามารถ
นําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
8.2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและสิ่งแวดลอม
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8.3) ชี้แนะการแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ มาใชประโยชน ทําใหผูเรียนรูวิธีการและแหลงที่จะ
ไดมาของสื่อประกอบ ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียนจากแหลงเรียนรูตางๆ อยางกวางขวาง
8.4) ฝกใหคิดตั้งคําถามและแสวงหาความรูอยางมีเหตุผล ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ค น หาความรู ใหม ด ว ยตนเอง โดยผ านกระบวนการคิ ด และใช ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตรเป น
เครื่องมือ
8.5) สงเสริมใหนักเรียนนําความรูใหมที่ ได ไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเปน
องคความรูใหมหรือนําไปประยุกตใช
8.6) เป ด โอกาสให นั ก เรี ย นประเมิ น จุ ด เด น จุ ด ด อ ยในกระบวนการเสาะแสวงหาความรู เพื่ อ
ปรับ ปรุงในโอกาสต อไป และควรเป ด โอกาสให นักเรียนมีโอกาสตรวจสอบซึ่งกัน และกัน โดยการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไดจากการวิเคราะหผลการสํารวจตรวจสอบ
9. กิจกรรมการเรียนรู
9.1 ขั้นทํานาย
9.1.1 ทบทวนผลการทดลอง 9.1 เรื่อ ง ปฏิ กิริย าระหวางโลหะกั บ สารละลายของโลหะ
ไอออน (จากการทดลองพบวาเมื่อจุมโลหะแมกนีเซียมลงในสารละลาย MgSO 4 หรือจุมโลหะทองแดง
ลงในสารละลาย CuSO 4 จะไมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แสดงวาไมเกิดปฏิกิริยาเคมี
9.1.2 ครูชี้แจงและแนะนําใหนักเรียนไดรูจักเซลลกัลปวานิก และสวนประกอบของเซลลกัล
วานิก
9.1.3 ใหนักเรียนศึกษากิจกรรมการทดลองเรื่องเซลลกัลวานิก และใหนักเรียนทํานายผล
การทดลอง โดยใชแนวคําถามตอไปนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
- เมื่อจุมโลหะลงในสารละลายที่มีไอออนของโลหะชนิดเดียวกันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม
- เมื่อตอขั้วทั้งสองเขาโวลตมิเตอรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไมอยางไร
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุใด
- ถาสลับขั้วไฟฟาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
- ถายกสะพานเกลือออกจะเกิดผลอยางไร
ตอนที่ 2 ศึกษาผลของชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต
- เมื่อเปลี่ยนสารละลายอิเล็กโทรไลตเปนน้ํามะนาวขวด และน้ําหนอไมดอง คา
ศักยไฟฟาที่วัดไดเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร
- ชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลตมีผลตอคาศักยไฟฟาอยางไร
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- ในทองถิ่นของเรา มีวัสดุใดบางที่สามารถใชเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตได
- จากการทดลอง นักเรียนคิดวาสารละลายอิเล็กโทรไลตควารมีสมบัติอยางไร
ใหนักเรียนแตละคนอธิบายเหตุผลถึงการทํานายโดยใชหลักการและความรูเดิมของตน
เหตุใดจึงทํานายเชนนี้
9.2 ขั้นสังเกต
9.2.1 แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน
9.2.2 นักเรียนทําการทดลอง ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลปวานิก
- จุมแผนทองแดงลงในบีกเกอรขนาด 50 ml ที่มีสารละลาย 1.0 M CuSO 4
ปริมาตร 20 ml และจุมแผนสังกะสีลงในบีกเกอรขนาด 50 ml ที่มีสารละลาย 1.0 M ZnSO 4
ปริมาตร 20 ml
- นําบีกเกอรที่มีโลหะจุมอยูในสารละลายในขอ 1) มาวางชิดกัน ใชสะพานเกลือ
วางพาดบีกเกอรทั้งสอง ใหปลายทั้งสองดานจุมอยูในสารละลายแตละบีกเกอร
- ตอแผนทองแดงและแผนสังกะสีเขากับโวลตมิเตอรโดยใชลวดตัวนํา (สายไฟ)
สังเกตทิศทางการเบนของเข็มโวลตมิเตอร แลวอานคาศักยไฟฟา บันทึกผล
- สลับขั้วของโวลตมิเตอร สังเกตทิศทางทางการเบนของเข็มโวลตมิเตอร แลว
อานคาศักยไฟฟา บันทึกผล
ตอนที่ 2 ศึกษาผลของชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต
- จุมแผนทองแดงลงในบีกเกอรขนาด 50 mL ที่มีน้ํามะนาวขวดจากทองตลาด
ปริมาตร 20 ml และจุมแผนสังกะสีลงในบีกเกอรขนาด 50 mL ที่มีน้ํามะนาวขวดจากทองตลาด
ปริมาตร 20 mL
- นําบีกเกอรที่มีโลหะจุมอยูในสารละลายในขอ 1) มาวางชิดกัน ใชสะพานเกลือ
วางพาดบีกเกอรทั้งสอง ใหปลายทั้งสองดานจุมอยูในสารละลายแตละบีกเกอร
- ตอแผนทองแดงและแผนสังกะสีเขากับโวลตมิเตอรโดยใชลวดตัวนํา (สายไฟ)
สังเกตทิศทางการเบนของเข็มโวลตมิเตอร แลวอานคาศักยไฟฟา บันทึกผล
- ทําซ้ําแตเปลี่ยนจากน้ํามะนาวขวดเปนน้ําหนอไมดอง
9.3 ขั้นอธิบาย
นักเรียนอธิบายการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองกับสิ่งที่ทํานายไว
ตอนที่ 1 ศึกษาการถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
- อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วใดไปยังขั้วได (ขั้วแอโนด ไปยัง ขั้วแคโทด)
- ขั้วที่ใหอิเล็กตรอนเรียกวาขั้วอะไร (ขั้วแอโนด ขั้วสังกะสี)
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- ขั้วแอโนด เกิดปฏิกิริยาอะไร (ปฏิกิริยาออกซิเดชัน)
- ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้น เขียนปฏิกิริยาไดอยางไร (Zn (s) → Zn2+ (aq)
+ 2e-)
- สารที่ทําหนาที่ใหอิเล็กตรอน เรียกวาอะไรในการทดลองนี้คือสารใด (ตัวรีดิวซ
คือ (Zn (s)) เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นหรือลดลง (เพิ่มขึ้น)
- ขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกวาขั้วอะไร (ขั้วแคโทด ขั้วทองแดง)
- ขั้วแคโทดเกิดปฏิกิริยาอะไร (ปฏิกิริยารีดักชัน)
- ปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้น เขียนปฏิกิริยาไดอยางไร Cu2+(aq) + 2e-→ Cu (s))
- สารที่ทําหนาที่รับอิเล็กตรอน เรียกวาอะไร ในการทดลองนี้คือสารใด (ตัวออกซิ
ไดส คือ อยางไร Cu2+ (aq)) เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นหรือลดลง (ลดลง)
- ปฏิกิริยารีดอกซที่เกิดขึ้นเปนอยางไร (Zn (s) + Cu2+ (aq) → Zn2+ (aq) +
Cu (s))
- ถาสลับขั้วไฟฟาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร (คาศักยไฟฟาตรงขาม)
- ถายกสะพานเกลือออกจะเกิดผลอยางไร (ศักยไฟฟาเปนศูนย ) หมายความวา
อยางไร (ไมมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน) แสดงวาสะพานเกลือมีหนาที่อยางไร (รักษาสมดุลระหวาง
ไอออนและทําใหครบวงจร)
- สะพานเกลือมีสมบัติอยางไร (แตกตัวเปนไอออนไดดี เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็ว
ใกลเคียงกัน และไมทําปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโทรไลต)
- เซลลกัลวานิกเปลี่ยนจากพลังงานใดเปนพลังงานใด (เปลี่ยนจากพลังงานเคมี
เปนพลังงานไฟฟา)
ตอนที่ 2 ศึกษาผลของชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต
- เมื่อสารละลายอิเล็กโทรไลตตางชนิดกัน เข็มของโวลตมิเตอรเบนไปทิศทางใด
ใหคาศักยไฟฟาตางกันหรือไม
- ชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลตมีผลตอคาศักยไฟฟาอยางไร (ใหคาศักยไฟฟา
ตางกัน) หมายความวาอยางไร (สารละลายอิเล็กโทรไลตแตละชนิดมีความสามารถในการแตกตัวเปน
ไอออนไดดีแตกตางกัน โดยสารที่แตกตัวไดดีกวาจะเปนสารละลายอิเล็กโทรไลตที่ดีกวา โดยพิจารณา
จากคาศักยไฟฟาที่มากกวา ซึ่งมักจะพบวาผลไมที่มีรสเปรี้ยวกวาจะแตกตัวเปนไอออนไดดีกวา)
- สารละลายมีบทบาทหนาที่อยางไรในเซลลไฟฟา
- สารละลายที่เปนอิเล็กโทรไลตมีลักษณะอยางไร
- เราสามารถสรางเซลลกัลวานิกอยางงายไดอยางไร โดยใชวัสดุที่มีในทองถิ่นและ
หาไดงาย (ปลายเปด)
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9.4 ขั้นอภิปราย
- ใหนักเรียนอภิปรายถึงผลที่ไดจากการสังเกตกับเพื่อนภายในกลุม
- สุมตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน กลุมละ 1 การทดลอง
- ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลการทดลองเพื่อหาขอสรุปรวมกัน
10. สื่อ/แหลงการเรียนรู
10.1 สื่อการเรียนรู
10.1.1 หนังสือเรียนเคมี เลม 4
10.1.2 ใบความรู เรื่องเซลลกัลวานิก
10.1.3 ใบงานที่ 5 เรื่องเซลลกัลวานิก
10.1.4 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
10.1.5 กิจกรรมการทดลอง
10.2 แหลงการเรียนรู
10.2.1 หองสมุด
10.2.2 ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
11. การวัดและการประเมินผล
11.1 วิธีการวัด
11.1.1 สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตอกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนรายกลุม
11.1.2 ตรวจใบงานที่ 5 เรื่องเซลลกัลวานิก
11.1.3 ตรวจรายงานกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
11.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล
11.2.1 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตอกิจกรรมการ
เรียนการสอนเปนบุคคล
11.2.2 ใบงานที่ 5 เรื่องเซลลกัลวานิก
11.2.3 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
11.3 เกณฑการวัดและประเมินผล
11.3.1 ปฏิบัติตามที่กําหนดจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอ
กิจกรรมการ เรียนการสอนเปนรายกลุม โดยจัดระดับคุณภาพเปนระดับตามเกณฑ
11.3.2 ครูตรวจใบงานที่ 5
- แสดงวิธีทําถูกตองตามขั้นตอน
ไดคะแนน 0.5 คะแนน
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- คําตอบถูกตอง
ไดคะแนน 0.5 คะแนน
- ใชความรูวิทยาศาสตรในการตอบ
ไดคะแนน 0.5 คะแนน
- ทําไมถูกตองหรือไมทํา
ไดคะแนน 0 คะแนน
11.3.3 ตรวจรายงานกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิก
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ใบความรู
เรื่อง เซลลกัลวานิก
วิชา เคมีเพิ่มเติม 4

ชวงชั้นที่ 4 ชั้น ม. 6

ภาคเรียนที่ 1

เซลลไฟฟาเคมี คือ เครื่องมืออุปกรณทางเคมีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเปน
พลังงานไฟฟา หรือเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี
เซลลไฟฟาเคมี แบงออกเปน 2 ประเภท
1. เซลลกัลวานิก คือ เซลลไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนจากพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา โดยเกิด
จากสารเคมีทําปฏิกิริยากันในเซลล แลวเกิดกระแสไฟฟา เชน ถานไฟฉาย เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว
เซลลปรอท เซลลเงิน เปนตน
2. เซลลอิเล็กโทรไลต คือ เซลลไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี เกิดจาก
การผานกระแสไฟฟาลงไปในสารเคมีที่อยูในเซลล แลวทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เชนเซลลการแยกน้ํา
ดวยกระแสไฟฟา การชุบโลหะดวยไฟฟา เปนตน
สวนประกอบของเซลลไฟฟาเคมี
1. ขั้วไฟฟา มี 2 ชนิด
1.1 ขั้ ว ว อ งไว (Active electrode) ได แ ก ขั้ ว โลหะทั่ ว ไป เช น Zn, Cu, Pb ขั้ ว พวกนี้ บ าง
โอกาสจะเขาไปมีสวนรวมในการเกิดปฏิกิริยาดวย
1.2 ขั้วเฉื่อย (Inert electrode) คือ ขั้วที่ไมมีสวนรวมใดๆในการเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน Pt, C
(แกรไฟต)
สําหรับในเซลลไฟฟาหนึ่งๆ จะตองประกอบดวยขั้วไฟฟา 2 ขั้วเสมอ ดังนี้
- ขั้วแอโนด คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
- ขั้วแคโทด คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน
2. อิเล็กโทรไลต (Electrolyte)
อิเล็กโทรไลต (Electrolyte) คือสารที่มีสถานะเปนของเหลว นําไฟฟาได เพราะมีไอออนบวก
และลบเคลื่อนที่ไปมา อิเล็กโทรไลตมี 2 ชนิด คือ
2.1 สารประกอบไอออนิกหลอมเหลว เชน NaCl(s)
Na+(l) + Cl-(l)
2.2 สารละลายอิเล็กโทรไลต เชน สารละลายกรด-เบส-เกลือ
สรุปสาระสําคัญของเซลลไฟฟาเคมี
ปฏิกิริยาเคมีเปนปฏิกิริยารีดอกซ และกระแสไฟฟาเปนกระแสตรงหรือกระแสอิเล็กตรอน
พลังงานเคมี
(ปฏิกิริยาเคมี)

เซลลกัลวานิก
เซลลอิเล็กโทรไลต

พลังงานไฟฟา
(กระแสไฟฟา)
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เซลลกัลวานิก คือ เซลลไฟฟาเคมีหรือระบบที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา
โดยภายในเซลลเกิดปฏิกิริยาการถายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง โดยที่สารตั้งตน
ไมไดสัมผัสกันโดยตรง ทําใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอนผานตัวนําอยางตอเนื่อง จึงเกิดกระแสไฟฟา
ไหลในวงจร
เซลลกัลวานิกประกอบดวยครึ่งเซลล 2 ครึ่งเซลลมาตอเขาดวยกัน และเชื่อมวงจรภายในให
ครบวงจรโดยใชสะพานไอออนตอไวระหวางสารละลายในแตละครึ่งเซลล

ครึ่งเซลล (Half cell) คือระบบที่มีสารจุมอยูในไอออนของสารนั้น ถาสารที่จุมเปนโลหะก็ใช
โลหะนั้นเปนขั้ว (เปนขั้ววองไว) เชน Zn จุมใน Zn2+ หรือเปนสวนหนึ่งในเซลลกัลวานิกที่เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันหรือรีดักชัน
แตถาสารที่จุมเปนแกสหรือไอออนของสารในรูปสารละลาย จะตองใชขั้วเฉื่อย เชน Pt หรือ
แกรไฟตเปนขั้วไฟฟา
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
-ปฏิกิริยาครึ่งเซลลที่มีการใหอิเล็กตรอน เรียกวา ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเรียกขั้วไฟฟาที่
เกิดปฏิกิริยานี้วา แอโนด(Anode) หรือ ขั้วลบ
-ปฏิ กิริ ย าครึ่งเซลล ที่ มี การรับ อิเล็ กตรอน เรีย กวา ปฏิ กิ ริย ารีดัก ชัน และเรีย กขั้ วไฟฟ าที่
เกิดปฏิกิริยานี้วา แคโทด(Cathode) หรือ ขั้วบวก
สะพานเกลือ (Salt bridge) คือ ตัวเชื่อมตอวงจรภายในของแตละครึ่งเซลลเขาดวยกันให
ครบวงจร ไอออนในแตละครึ่งเซลลสามารถไหลผานสะพานไอออนนี้ได สะพานไอออนเปนตัวกันไมให
สารละลายในครึ่งเซลลทั้งสองผสมกัน
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หนาที่ของสะพานเกลือ
1. ปองกันการสะสมประจุในครึ่งเซลลทั้งสอง คือ ปองกันการสะสมประจุบวกในครึ่งเซลล
ออกซิเดชันและปองกันการสะสมประจุลบในครึ่งเซลลรีดักชัน หรือทําหนาที่รักษาสมดุลระหวาง
ไอออนบวกกับไอออนลบในครึ่งเซลลทั้งสอง
2. ทําใหครบวงจร
สมบัติของสารที่ใชทําสะพานเกลือ
1. เปนสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ําแตกเปนไอออนไดดี
2. ไอออนตองไมทําปฏิกิริยาเคมีกับสารใดๆในสารละลายของครึ่งเซลลทั้งสอง
3. ไอออนบวกและไอออนลบที่แตกตัวไดจากสารตองมีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็ว
ใกลเคียงกัน
4. สารที่ใชทําสะพานเกลือ มีหลายชนิด เชน KNO 3 KCl NH 4 Cl
5. ตองเปนสารละลายอิ่มตัว ประกอบดวยไอออนปริมาณมาก
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วิชา เคมีเพิ่มเติม 4

ใบงานที่ 5
เรื่อง เซลลกัลวานิก
ชวงชั้นที่ 4 ชั้น ม. 6

ภาคเรียนที่ 1

1. เซลลกัลวานิก คือ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. จงบอกสวนประกอบของเซลลกัลวานิก

3

1

4

2
5

หมายเลข 1 คือ………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลข 2 คือ…………………………………………………………………………………………………………………..
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลข 3 คือ…………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลข 4 คือ……………………………………………………………………………………………………………………
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น…………………………………………………………………………………………………………………..
ปฏิกิริยารวม........................................................................................................................................
หมายเลข 5 คือ…………………………………………………………………………………………………………………..
ทําหนาที่……………………………………………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก ง
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่ ง.1 คาความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เซลลกัลวานิกกับจุดประสงคการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผล

3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2

1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
1
1
0.67
1
1
0.67
1
1
0.67

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ ง.2 คาความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับ
เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผล

2
3
3
3
3
3
3
3

0.67
1
1
1
1
1
1
1

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

ตารางที่ ง.3 คาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เซลลกัลปวานิก
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

p
0.63
0.63
0.57
0.70
0.53
0.50
0.53
0.63
0.47
0.50

r
0.57
0.57
0.59
0.56
0.53
0.48
0.40
0.71
0.69
0.75

ขอที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
เฉลี่ย

p
0.70
0.63
0.53
0.53
0.43
0.50
0.50
0.67
0.53
0.63
0.57

r
0.42
0.57
0.67
0.40
0.49
0.34
0.61
0.23
0.53
0.71
0.54
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คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซลลกัลวานิก โดยใชสูตร KR 20
(Kuder –Richardson) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
r tt =
เมื่อ

r tt
K
S2
P

q
r tt =

Κ  ∑ pq 
1− 2
Κ − 1 
S 

แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ
แทน คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
แทน สัดสวนของคนที่ทําถูกในขอหนึ่ง ๆ
= จํานวนคนที่ทําถูก
จํานวนคนทั้งหมด
แทน สัดสวนของคนที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือ คือ 1-p
20

20−1

r tt = 0.91

(1 −

4.787

)

37.37
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