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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี
ที่ 4 เมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมสตีมศึกษา กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 คน
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ หลักการของพันธะเคมี พันธะ
ไออนิ ก และพันธะโคเวเลนต์ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนตามระดับแนวคิดแล้วคิดเป็ น
ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบค่าที เพื่อเปรี ยบเทียบผลของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน พบว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมสตีมศึ กษาส่ งผลให้นักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี โดยนักเรี ยนมี
แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ากที่ สุ ด ในหั ว ข้อ สั ญ ลัก ษณ์ แ บบจุ ด ของลิ ว อิ ส ร้ อ ยละ 100 สมบัติ ก ารน าไฟฟ้ า ของ
สารประกอบไอออนิ ก ร้อยละ 96.67 การเกิดและชนิ ดของพันธะโคเวเลนต์ ร้อยละ 96.67 ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตาม
นักเรี ยนหลายคนยังมีแนวคิด ถูกต้องบางส่ วนและคลาดเคลื่อนในแนวคิด เรื่ อง การเกิดพันธะไอออนิ ก และการเขียน
สู ตรและเรี ยกชื่ อสารประกอบโคเวเลนต์ และมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในแนวคิดเรื่ องสมการไอออนิ ก และสมการไอ
ออนิ กสุ ทธิ ตามลาดับ และพบว่าผลของแนวคิด ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
กิจกรรมสตีมศึกษาสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purpose of this research was to study tenth-grade student’s science conceptions on chemical bonding
when learning through the STEAM activity. The participants in this study included 30 tenth-grade students in extralarge public school in Bangkok Province. The tools used in the study are the open-ended concepts test which consists
of 3 main concepts, the principle of chemical bonding, ionic bonding, and covalent bonding. The data of students'
conceptions were categorized and analyzed to percentages and analyze data by t-testing to compare the results of the
scientific concepts of students. The results revealed that this approach influenced to students' scientific conceptions on
chemical bonding. The topic which students had mostly sound understanding was Lewis symbol with 100 %, the
conductive property of ionic compounds with 96.67 %, and the covalent bond forming and types of covalent bonds
with 96.67 % respectively. However, many students still retained into the partial understanding with specific
misconception into the topic of Ionic bonding and formulas and nomenclature of covalent compounds, specific
misconception into the topic of ionic equation and net ionic equation and student’s science conceptions on chemical
bonding who studied by using the STEAM activity higher than before learning at the .05 level of significance.
คาสาคัญ: แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พันธะเคมี กิจกรรมสตีมศึกษา
Keywords: Science Conceptions Chemical Bonding STEAM Activity
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บทนา
แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องวิ ช าเคมี น้ ัน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นปรากฏการณ์ ที่ ม องไม่ เ ห็ น ได้ด้ว ยตาเปล่ า เช่ น
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี กลไกการเกิ ดปฏิกิริยาเคมี เป็ นต้น จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่า แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ในวิชาเคมีที่คลาดเคลื่อนส่ วนใหญ่คือเรื่ อง พันธะเคมี เนื่ องจากพันธะเคมีเป็ นการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับ
โครงสร้างและการเกิดแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล ไอออน หรื ออะตอมของสารเป็ นปรากฏการณ์ระดับจุลภาคไม่
สามารถสังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า มีความเป็ นนามธรรมสู ง ทาความเข้าใจได้ยาก ส่ งผลให้เกิดแนวความคิดที่คลาดเคลื่อน
ขึ้นได้ พบว่านักเรี ยนส่ วนมากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ ได้แก่ การทานายรู ปร่ างโมเลกุลโดย
ใช้ทฤษฎี การผลักของคู่อิเล็กตรอน และสภาพขั้วของโมเลกุล (ชาตรี ฝ่ ายคาตา.2551) และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับพันธะไอออนิ ก ได้แก่ สมบัติการละลายของสารประกอบไอออนิ ก และสมการไอออนิ กสุ ทธิ (สุ รเดช อนันต
สวัสดิ์.2560)
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่านักเรี ยนที่มีความเข้าใจในแนวคิดทางเคมีคลาดเคลื่อน เพราะเป็ นผลมา
จากนักเรี ยนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั ินอ้ ย นักเรี ยนจึงไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่ งที่เห็นในระดับมหภาคไปสู่ภาพตัวแทนทาง
ความคิดในระดับจุลภาค แล้วแสดงออกมาเป็ นสัญลักษณ์แทนความคิดได้ (Johnstone. 1993) ซึ่ งแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสและช่วยส่ งเสริ มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนมีหลายแนวทาง เช่น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน (model–based Learning) เป็ นการนาแบบจาลองมาใช้ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถนาไปสร้างเป็ นแบบจาลองทางความคิดที่หลากหลาย แล้วนาเสนอเป็ นแนวคิดของตนเองในสิ่ ง
ที่เป็ นนามธรรม ออกมาเป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบ (Windschitl, 2006) ดังงานวิจยั ของวีระยุทธ คาดี (2561) ที่กล่าวถึง
การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการสร้างสื่ อมัลติมิเดี ยว่าเป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้
ความสาคัญกับการลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อหาคาตอบ โดยออกแบบการทดลองเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์
แล้วนาข้อมูลที่ ได้ไปปรับปรุ งเพิ่มเติมเพื่อนาไปใช้ในการอธิ บายเหตุการณ์หรื อแบบจาลองได้อย่างถูกต้อง และการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงการ(Project-Based Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดแนวทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และนาเสนอผลการ
เรี ยนรู ้ที่ได้ผา่ นการนาเสนอผลงานที่หลากหลายรู ปแบบ เช่น บทบาทสมมติ บทความ เว็บไซต์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ รายงานการทดลอง เป็ นต้น (Grant.2002) ดังงานวิจยั ของปฏิ วตั ิ ศรี ทิพย์ศกั คิ์ (2559) ที่ กล่าวถึงการ
พัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง สารละลาย ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารว่าเมื่ อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด การเรี ยนรู ้ ช่ วยกระตุน้ ในนักเรี ย นออกแบบ
สร้างสรรค์และแก้ไขชิ้นงาน แล้วนักเรี ยนยังมีการพัฒนาแนวคิดในเรื่ องการละลายมากที่สุดอีกด้วย จากแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้ขา้ งต้น พบว่าแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในการ
แก้ปัญหา ด้วยการนาเสนอแนวคิดของตนเองในสิ่ งที่ เป็ นนามธรรม ออกมาเป็ นรู ปธรรม คือ ผลงานหรื อชิ้นงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสร้างความรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ Constructionism ที่เป็ นการสร้างความรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิ โดยนักเรี ยน
จะได้เรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการสร้าง (Learning-by-Making) และมีวิธีนาเสนอด้วยวิธีที่ตนเองชอบ เช่น ชิ้นงาน หรื อวัตถุ
ตัว แทนความคิ ด (Papert and Harel.1991) ซึ่ งความรู ้ ข องผู ้เ รี ย นเกิ ด จากการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเองจากการ
ปฏิบตั ิงาน โดยการสร้าง ทบทวนความรู ้และสร้างใหม่ผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Ackermann.2001) จึงส่งผล
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องขึ้นได้
โดยในปั จจุบนั มีแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง และนาเสนอแนวคิดของตนเองผ่านการสร้างชิ้นงาน ซึ่ งช่วยสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กบั ผูเ้ รี ยน คือ การ
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เรี ยนการสอนตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) โดยสตีมศึกษานั้นเป็ นการเรี ยนการสอนที่เกิดจากการบูรณา
การข้ามสาขาวิชา 5 สาขาวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรม
(Engineering : E) คณิ ตศาสตร์ (Mathematic : M) และศิ ลปศาสตร์ (Art : A) (Yakman. 2008: ออนไลน์) การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสตีมศึกษานั้นประกอบไปด้วยศาสตร์ที่มีความเป็ นวิชาการทั้งวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เน้นการใช้สมอง
ซี กซ้าย และการนาศิ ลปศาสตร์ เข้าไปผสมผสานจะช่วยส่ งเสริ มสมองซี กขวาในการจิ นตนาการ คิดสร้างสรรค์หรื อ
ประดิ ษฐ์ผลงานออกมา สตีมศึ กษาจึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ทาให้เกิ ดความสมดุลระหว่างสมองทั้งสองซี ก (University of
Florida. 2014) เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเชื่องโยงเนื้อหามาสู่การแก้ปัญหาในชีวติ จริ ง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสตีมศึกษาทาให้เกิดการผลิตคนที่มีความรู ้ ความสามารถ
ในการเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ได้ดีข้ ึน รวมถึงสร้างคนที่มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ โดยสตีมศึกษา (STEAM Education) สามารถช่วยแก้ไขปั ญหานักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
วิชาวิทยาศาสตร์ ต่ าได้ เพราะเป็ นการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ (เน้นความคิดเชิงวิชาการ) กับศิลป
ศาสตร์ (เน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์) ได้อย่างลงตัว ทาให้นกั เรี ยนเกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้ (Kim; & Park. 2012:
693-698)
ผูว้ ิจยั จึงได้ใช้กิจกรรมสตีมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการนาเอาปั ญหาของผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ของไทยมาใช้เ ป็ นสถานการณ์ ใ นการท ากิ จ กรรมสตี ม ซึ่ ง การแก้ปั ญ หานี้ จะต้อ งน ากระบวนการออกแบบอย่า ง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่นามาใช้กบั
ผลิตภัณฑ์คือ นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry) จากนวัตกรรมดังกล่าว สามารถเชื่ อมโยงกับการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาเคมี ในเรื่ อง พันธะเคมี ที่ เป็ นสาระพื้นฐานที่เชื่ อมโยงกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสสาร
ผูว้ ิจยั จึงได้ใช้กิจกรรมสตีมศึกษา เรื่ อง พันธะเคมี ในคาบเรี ยน โดยคลอบคลุมเนื้ อหาสาระตามหลักสู ตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2560) เพื่อส่ งผลให้เกิดนักเรี ยนที่เข้าใจสาระและกระบวนการ
เกี่ ย วกับ สตี ม ศึ ก ษา และสามารถเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระทางวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการวิศวกรรม ตลอดจนเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับการสร้างสรรค์ผลงานได้ ส่ งผลให้เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อง พันธะเคมี ที่ถูกต้องร่ วมด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังจากเรี ยน
ด้วยกิจกรรมสตีมศึกษา เรื่ อง พันธะเคมี
วิธีการวิจยั
กลุ่มทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรี ยน มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนชาย 11 คน และนักเรี ยนหญิง 19
คน ซึ่งคละความสามารถ
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ชนิ ดถูก-ผิด
พร้อมอธิ บายเหตุผลประกอบ จานวน 20 คาถาม ซึ่ งคลอบคลุมเนื้ อหาเรื่ อง พันธะเคมี ใน 3 แนวคิดหลัก คือ หลักการ
ของพันธะเคมี พันธะไออนิ ก และพันธะโคเวเลนต์ เนื่ องจาก 3 แนวคิดหลักนี้ เป็ นความรู ้ที่นกั เรี ยนจะต้องประยุกต์ใช้
เพื่อออกแบบการแก้ปัญหาและอธิบายผลการทดลองในกิจกรรมสตีมศึกษา
การพัฒนาแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ตวั ชี้วดั จากสาระการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) (สสวท, 2560) เพื่อสร้ างตาราง
วิเคราะห์โครงสร้าง และรายการแนวคิดที่ตอ้ งการวัดและประเมิน และศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ที่
นักเรี ยนมักเข้าใจผิดและพบบ่อย เพื่อนามาใช้ในการสร้ างแบบวัดแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ในกิ จกรรมสตี มศึ กษา
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ศึกษา 2
ท่าน และครู ผูส้ อนวิชาเคมี 1 ท่าน รวมทั้งสิ้ น 3 ท่าน เพื่อประเมินข้อคาถามกับกรอบแนวคิดที่ตอ้ งการวัด และความ
เหมาะสมและการสื่ อความหมายของภาษาที่ใช้ จากนั้นนาแบบวัดแนวคิดที่คดั เลือกและปรุ งปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจทางด้านภาษาและข้อคาถามแต่ละข้อ ตลอดจนตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมในการทาแบบวัด
จากนั้นนามาปรับปรุ งอีกครั้งหนึ่งแล้วนาแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปทาการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กระบวนการสอนด้วยกิ จกรรมสตีมศึกษาในงานวิจยั นี้ ให้นกั เรี ยนทางานเป็ นกลุ่ม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
(KOFAC. 2012) คื อ ขั้น ที่ 1 การน าเสนอปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ (Context Presentation) โดยผู ้วิ จัย เป็ นผู ้ส ร้ า ง
สถานการณ์จากข่าวและปั ญหาจริ งของผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองของไทยมาใช้เป็ นสถานการณ์ในการทากิจกรรมสตีม เพื่อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการแก้ปัญหา และขั้นที่ 2 การออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
ผูว้ ิจยั นาเสนอบทปฏิ บตั ิการสตีมศึ กษา เรื่ อง สมบัติการกันน้ าของวัสดุ ที่ เชื่ อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
พันธะเคมี ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างทางเคมีที่ส่งผลต่อสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบไอ
ออนิ กและสารประกอบโคเวเลนต์ เพื่อที่จะสามารถอธิ บายผลการทดลองสมบัติการกันน้ าของวัสดุธรรมชาติและวัสดุ
เลียนแบบธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้อง โดยผูว้ ิจยั ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานเรื่ อง
พันธะเคมีและประสบการณ์จากการทาปฏิบตั ิการสตีมศึกษาในการนาไปสู่การออกแบบวิธีแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง
ของไทยอย่างสร้างสรรค์ และในขั้นที่ 3 การสร้างความจับใจ (Emotional Touch) ผูว้ ิจยั ได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มได้จดั นิ ทรรศการแสดงผลงานของตนเอง และให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปปรับปรุ ง
ผลงานของกลุ่มตนเอง
การเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั จะใช้แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญมาทาการวัด
แนวคิดของนักเรี ยนโดยแบ่งช่วงของการวัดออกเป็ น 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วัดก่อนเรี ยน (Pretest) ด้วยกิจกรรมสตีมศึกษา
และครั้งที่ 2 วัดหลังเรี ยน (Posttest) ด้วยกิจกรรมสตีมศึกษาโดยใช้แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ชุด
เดิมโดยให้เวลานักเรี ยนทาแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมด 60 นาที ต่อการวัดแนวคิดในแต่ละครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยเริ่ มต้นจากผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์คาตอบเป็ นรายข้อ โดยอ่านคาตอบของนักเรี ยนในแต่ละข้ออย่างละเอียด จากนั้นตรวจให้คะแนนโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน และจัดกลุ่มนักเรี ยนตามระดับ
แนวคิดจากคาตอบโดยวิเคราะห์คาตอบเป็ นรายข้อ ซึ่ งใช้เกณฑ์ที่ปรับปรุ งจากเกณฑ์การจัด ระดับแนวคิดตามรู ปแบบ
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ของ Haidar (1997) ซึ่ งประกอบด้วยนักเรี ยนที่ มีกลุ่มแนวคิด 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 มี แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ถูกต้อง
(scientific understanding, SU) หมายถึ ง ค าตอบที่ แสดงให้เ ห็ นถึ งความเข้าใจในแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ที่ถู กต้อง
ทั้งหมด ให้ 3 คะแนน ระดับที่ 2 มีแนวคิดถูกต้องส่วนใหญ่ (partial understanding, PU) หมายถึง คาตอบที่แสดงให้เห็น
ถึ งความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เกิ นครึ่ งถูกต้อง ให้ 2 คะแนน ระดับที่ 3 มี แนวคิ ดถูกต้องบางส่ วนและมี
แนวคิดคลาดเคลื่อน (partial understanding with a specific misconception, PU/SM) หมายถึง คาตอบที่แสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ บางส่ วนถูกต้องและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ บางส่วน
ให้ 1 คะแนน ระดับที่ 4 มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (specific misconception, SM) หมายถึง การตอบที่ไม่ถูกต้องตามแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ 0 คะแนน และระดับที่ 5 ไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ (no understanding, NU) หมายถึง ไม่ตอบคาถาม
ตอบซ้ ากับคาถาม คาตอบไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่มีการอธิบายเหตุผลของคาตอบ ให้ 0 คะแนน จากนั้นผูว้ จิ ยั นาคาตอบของ
นักเรี ยนมาจัดกลุ่มตามระดับแนวคิด หาความถี่ และหาร้อยละคาตอบของนักเรี ยนในแต่ละระดับความคิด แล้วนามา
วิเคราะห์โดยใช้วธิ ีการทางสถิติแบบ t-test for dependent sample เพื่อเปรี ยบเทียบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมสตีมศึกษาที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แบ่งออกเป็ น 3 แนวคิดหลัก คือ 1) หลักการของพันธะเคมี 2)พันธะไออนิ ก และ 3)
พัน ธะโคเวเลนต์ พบว่า หลัง เรี ย นนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่มี แ นวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้ น โดยนักเรี ย นมี แ นวคิ ดทาง
วิทยาศาสตร์มากที่สุดในหัวข้อเรื่ อง สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก การเกิด
และชนิ ดของพันธะโคเวเลนต์ แต่พบว่ายังมีบางแนวคิด ได้แก่ เรื่ อง การเกิ ดพันธะไอออนิ กและการเขียนสู ตรและ
เรี ยกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ ที่มีนกั เรี ยนมีแนวคิดถูกต้องบางส่ วนและคลาดเคลื่อน และเรื่ องสมการไอออนิ ก และ
สมการไอออนิกสุทธิ ที่ยงั มีนกั เรี ยนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ก่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยกิ จ กรรมสตี ม ศึ ก ษา พบว่า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี แ นวคิ ด ถู ก ต้อ งบางส่ ว นและ
คลาดเคลื่อนในแนวคิดย่อยหลายเรื่ อง ได้แก่ 1) การเกิดพันธะไอออนิก 2) การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออ
นิก 3) สมบัติการละลายน้ าของสารประกอบไอออนิ ก 4) การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ และ 5) แรง
ยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล ตามลาดับ ยกเว้นแนวคิดย่อยเรื่ อง สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต ที่นกั เรี ยนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดย่อยที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คือ เรื่ อง 1) รู ปร่ างโมเลกุล
ตามทฤษฎี VSEPR และสภาพขั้วของโมเลกุล 2) สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบโคเวเลนต์ เพราะนักเรี ยนไม่ตอบ
คาถาม หรื อคาตอบไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม โดยลักษณะการตอบคาถามของนักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ที่แสดงการมี
แนวคิดที่ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อน เช่น
“ Cu2S อ่านว่า คอปเปอร์(II)ซัลไฟด์ เกิดจาก Cu2+ + S1- และเมื่อนาสารมาทาปฏิกิริยากันแล้วจึงอยูใ่ นรู ปสูตรโมเลกุล”
นักเรี ยนคนที่ 30
“ CaCl2 อ่านว่า แคลเซียมไดคลอไรด์ เนื่องจากมี Cl 2 ตัว จึงต้องใส่คาว่า ได ลงไปข้างหน้าคลอไรด์ ”
นักเรี ยนคนที่ 13
หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และมี
นักเรี ยนบางส่วนที่มีแนวคิดถูกต้องส่วนใหญ่ในแนวคิดย่อย เรื่ อง 1) รู ปร่ างโมเลกุลตามทฤษฎีVSEPR และ 2) สภาพขั้ว
ของโมเลกุล และมีแนวคิดถูกต้องบางส่ วนและคลาดเคลื่อนในแนวคิดย่อย เรื่ อง 1) การเกิดพันธะไอออนิก และ 2)การ
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เขียนสู ตรและเรี ยกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ นอกจากนี้ ยงั คงมีนกั เรี ยนร้อยละ 33.33 ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่ อง
สมการไอออนิ กสุ ทธิ โดยลักษณะการตอบคาถามของนักเรี ยนหลัง การจัดการเรี ยนรู ้ ที่แสดงการมีแนวคิดที่ ถู กต้อง
บางส่วนและคลาดเคลื่อน เช่น
“ โมเลกุลโคเวเลนต์ที่สมมาตรจะเป็ นโมเลกุลไม่มีข้ วั ทั้งหมด เพราะมันหักล้างกันหมด ”
นักเรี ยนคนที่ 18
“ สมการไอออนิกมีสารที่เกิดตะกอน ”
นักเรี ยนคนที่ 1
การเปรี ยบเทียบผลแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยกิ จกรรมสตี มศึ กษา วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิ ติแบบ t-test for dependent sample เพื่อเปรี ยบเที ยบ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังของนักเรี ยน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา
ทดสอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
df
p
X̅
ก่อนเรี ยน
30
80
28.10 10.64
23.407* 29
.000
หลังเรี ยน
30
80
64.30 8.12
*p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบผลแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา ด้วยค่าสถิติค่าที (t-test) เมื่อพิจารณาค่า t พบว่าผลแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษาสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมสตีมศึกษาช่วยส่ งเสริ มแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนได้ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมสตีมศึกษาในขั้นที่ 2 คือ การออกแบบสร้างสรรค์
(Creative Design) นั้น ผูว้ ิจัย ได้นาเสนอบทปฏิ บตั ิ การสตี มศึ กษา เรื่ อง สมบัติการกันน้ าของวัสดุ และในขั้นตอนนี้
ผูเ้ รี ยนจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบการทดลอง โดยต้องใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ซึ่ ง
นักเรี ยนจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างทางเคมีที่ส่งผลต่อสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบไอออนิ กและ
สารประกอบโคเวเลนต์ เพื่ออธิ บายผลการทดลองสมบัติการกันน้ าของวัสดุธรรมชาติและวัสดุเลียนแบบธรรมชาติได้
อย่างถูกต้อง
กิจกรรมสตีมศึกษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเองใน
การแก้ปัญหา ด้วยการสร้างชิ้นงาน ซึ่ งสอดคล้องกับการสร้างความรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ Constructionism ที่นกั เรี ยน
จะได้เ รี ยนรู ้ ผ่ า นกระบวนการสร้ า ง (Learning-by-Making) และมี วิ ธี น าเสนอด้ ว ยวิ ธี ที่ ต นเองชอบ (Papert and
Harel.1991) ซึ่งความรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิดจากการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิงาน โดยการสร้าง ทบทวน และ
สร้ า งความรู ้ ใ หม่ ผ่า นประสบการณ์ ข องแต่ ล ะบุ ค คล (Ackermann.2001) จึ ง ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นสามารถมี แ นวคิ ด ทาง
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วิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องขึ้นได้ และเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับวีระยุทธ คาดี (2561) ที่
กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการสร้างสื่ อมัลติมิเดียว่าเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ ให้ความสาคัญในการใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดความสงสัยและนาไปสู่ การลงมือปฏิ บตั ิจริ งเพื่อหาคาตอบ โดย
ออกแบบการทดลองเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งเพิ่มเติมเพื่อนาไปใช้ใน
การอธิ บายเหตุการณ์หรื อแบบจาลองได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยงั พบว่าการให้นกั เรี ยนได้เป็ นผูส้ ร้างสื่ อมัลติมีเดีย ยัง
ช่ ว ยให้นัก เรี ย นมี แ นวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ด้ว ย เนื่ อ งจากนัก เรี ย นได้น าความรู ้ จ ากกิ จ กรรมการสร้ า ง
แบบจาลองมาใช้ในอธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์ และกระบวนการแก้ปัญหาในกิจกรรมสตีมศึกษานั้นจะต้องมีข้ นั ตอน
ในการสื บเสาะปั ญหา วิเคราะห์ปัญหาโดยในการขั้นตอนเหล่านี้ จะต้องทบทวนความรู ้เพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวทางในการ
แก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับฑิฆมั พร โตสาลี (2557) ที่ กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้กิจกรรมแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ที่กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนด้วยคาถามเชิงวิทยาศาสตร์ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าหาข้อมูลและหลักฐานเพื่อ
นาไปสู่การอธิบายคาถามที่ได้รับจากกิจกรรมไปยังความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นจัดให้มีการสื่ อสารและให้เหตุผลใน
การอธิ บาย ซึ่ งลักษณะการจัดกิจกรรมเป็ นการเลียนแบบการทางานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ใน
การสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน
จากผลวิจยั ชี้ ให้เห็นว่ายังมีนกั เรี ยนบางกลุ่มยังมีแนวคิดถูกต้องบางส่ วนและคลาดเคลื่อนในเรื่ อง การเขียน
สู ตรและเรี ยกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ เนื่ องจากนักเรี ยนไม่สามารถจาชื่อธาตุ และอนุมูลกลุ่มได้จึงส่ งผลต่อการอ่าน
ชื่อและการเขียนสู ตร ที่จาเป็ นต้องใช้ความรู ้พ้ืนฐานของเลขอะตอมในการอธิ บายการสร้างพันธะของอะตอมกลางกับ
อะตอมข้างเคี ย ง และมี แ นวคิ ด ถู ก ต้อ งบางส่ ว นและคลาดเคลื่ อ นในเรื่ อ ง การเกิ ด พัน ธะไอออนิ ก และสมบัติของ
สารประกอบไอออนิก เนื่ องจากนักเรี ยนเข้าใจผิดว่าสมบัติการละลายน้ าของสารประกอบไอออนิ กพิจารณาในลักษณะ
เดียวกันกับสารประกอบโคเวเลนต์ที่ใช้เรื่ อง สภาพขั้วของโมเลกุล และนักเรี ยนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่ อง สมการไอ
ออนิกและสมการไอออนิ กสุทธิ เนื่องจากนักเรี ยนเข้าใจผิดว่าปฏิกิริยาที่จะสามารถเขียนสมการไอออนิ กสุทธิ ได้จะต้อง
เป็ นปฏิกิริยาที่มีตะกอนเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมสตีมศึกษานั้นเน้นไปที่การเชื่อมโยง
ความรู ้มาสู่ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ผวู ้ ิจยั กาหนด จึงทาให้ในขั้นตอนการออกแบบการทดลองและสร้างชิ้นงาน
นักเรี ยนมีเวลาทบทวนความรู ้จากัด และมุ่งทบทวนความรู ้เฉพาะในสิ่ งที่จะใช้อธิ บายผลการทดลองของกลุ่มตนเอง
เท่านั้น จึงทาให้บางแนวคิดย่อยนักเรี ยนยังคงมีแนวคิดบางส่วนที่คลาดเคลื่อนอยู่
จากผลการวิเคราะห์ ผลแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 หลังการการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา พบว่านักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มากที่สุดในหัวข้อสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
จานวน 30 คน (ร้อยละ 100) สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก จานวน 29 คน (ร้อยละ 96.67) การเกิดและ
ชนิ ดของพันธะโคเวเลนต์ จานวน 29 คน (ร้ อยละ 96.67) ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยนหลายคนยังมีแนวคิด
ถูกต้องบางส่ วนและคลาดเคลื่อนในแนวคิด เรื่ อง การเกิดพันธะไอออนิ ก การเขียนสู ตรและเรี ยกชื่อสารประกอบโคเว
เลนต์เลนต์ และมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่ องสมการไอออนิ ก และสมการไอออนิ กสุ ทธิ ซึ่ งพบว่าผลของแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมสตีมศึกษาสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา (N=30

ระดับแนวคิด

1.หลักการของพันธะเคมี
1.1 สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
1.2 กฎออกเตต
2.พันธะไอออนิก
2.1 การเกิดพันธะไอออนิ ก
2.2 การเขียนสูตร และเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก
2.3 สมบัติการละลายน้ าของสารประกอบไอออนิ ก
2.4 สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก
2.5 สมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ
3.พันธะโคเวเลนต์
3.1 การเกิดและและชนิ ดของพันธะโคเวเลนต์
3.2 การเขียนสูตร และเรี ยกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
3.3 รู ปร่ างโมเลกุลตามทฤษฎีVSEPR และสภาพขั้ว
ของโมเลกุล
3.4 แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล
3.5 สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบโคเวเลนต์

จานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่แสดงแนวคิดแต่ละระดับก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมสตีมศึกษา
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
มีแนวคิดถูกต้องส่ วนใหญ่
มีแนวคิดถูกต้องบางส่ วนและ
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM)
ถูกต้อง (SU)
(PU)
คลาดเคลื่อน (PU/SM)
ก่อนเรี ยน
ก่อนเรี ยน
ก่อนเรี ยน
ก่อนเรี ยน
จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%

ระดับที่ 5
ไม่มีแนวคิด (NU)
ก่อนเรี ยน
จานวน
%

27

90.00

1

3.33

0

0.00

2

6.67

0

0.00

12

40.00

2

6.67

3

10.00

10

33.33

3

10.00

0

0.00

1

3.33

14

46.67

6

20.00

9

30.00

0
0
4
0

0.00
0.00
13.33
0.00

5
4
3
1

16.67
13.33
10.00
3.33

23
12
3
1

76.67
40.00
10.00
3.33

2
8
15
21

6.67
26.67
50.00
70.00

0
6
5
7

0.00
20.00
16.67
23.33

7

23.33

9

30.00

1

3.33

5

16.67

8

26.67

0

0.00

0

0.00

16

53.30

2

6.67

12

40.00

0

0.00

1

3.33

5

16. 67

6

20.00

18

60.00

0

0.00

0

0.00

17

56. 67

3

10.00

10

33.33

3

10.00

5

16.67

1

3.33

6

20.00

15

50.00
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา (N=30)

ระดับแนวคิด

1.หลักการของพันธะเคมี
1.1 สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
1.2 กฎออกเตต
2.พันธะไอออนิก
2.1 การเกิดพันธะไอออนิ ก
2.2 การเขียนสูตร และเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก
2.3 สมบัติการละลายน้ าของสารประกอบไอออนิ ก
2.4 สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก
2.5 สมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ
3.พันธะโคเวเลนต์
3.1 การเกิดและและชนิ ดของพันธะโคเวเลนต์
3.2 การเขียนสูตร และเรี ยกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
3.3 รู ปร่ างโมเลกุลตามทฤษฎีVSEPR และสภาพขั้ว
ของโมเลกุล
3.4 แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล
3.5 สมบัติการนาไฟฟ้าของสารประกอบโคเวเลนต์

จานวนและร้อยละของนักเรี ยนที่แสดงแนวคิดแต่ละระดับหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
มีแนวคิดถูกต้องส่ วนใหญ่
มีแนวคิดถูกต้องบางส่ วนและ
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM)
ถูกต้อง (SU)
(PU)
คลาดเคลื่อน (PU/SM)
หลังเรี ยน
หลังเรี ยน
หลังเรี ยน
หลังเรี ยน
จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%

ระดับที่ 5
ไม่มีแนวคิด (NU)
หลังเรี ยน
จานวน
%

30

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

22

73.33

2

6.67

2

6.67

4

13.33

0

0.00

4

13.33

12

40.00

14

46.67

0

0.00

0

0.00

17
16
29
8

56.67
53.33
96.67
26.67

6
11
1
9

20.00
36.67
3.33
30.00

7
1
0
2

23.33
3.33
0.00
6.67

0
2
0
10

0.00
6.67
0.00
33.33

0
0
0
1

0.00
0.00
0.00
3.33

29

96.67

1

3.33

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

13.33

9

30.00

17

56. 67

0

0.00

0

0.00

11

36.67

11

36. 67

8

26.67

0

0.00

0

0.00

11

36.67

11

36.67

8

26. 67

0

0.00

0

0.00

26

86.67

1

3.33

2

6.67

0

0.00

1

3.33
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ข้ อเสนอแนะ
ครู ควรติดตามกระบวนการแก้ปัญหาและให้คาแนะนานักเรี ยนตลอดกิ จกรรมสตี มศึ กษา เพื่อป้ องกันการเกิ ด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน จากการประยุกต์ใช้แนวคิดและการอธิบายผลการทดลองของนักเรี ยน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ ได้สนับสนุ นทุนการศึกษาภายใต้
โครงการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ปีการศึกษา 2560
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน 2551. กรุ งเทพ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2551.
ฑิฆมั พร โตสาลี.ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องพันธะเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้.ใน: การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2557.
หน้า 93-106.
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