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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 เม่ือผ่านการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษา กลุ่มท่ีศึกษาไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คน 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 แนวคิดหลกั คือ หลกัการของพนัธะเคมี พนัธะ
ไออนิก และพนัธะโคเวเลนต์ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดักลุ่มแนวคิดของนกัเรียนตามระดบัแนวคิดแลว้คิดเป็น
ร้อยละ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าที เพื่อเปรียบเทียบผลของแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสตีมศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี โดยนักเรียนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดในหัวข้อสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส ร้อยละ 100 สมบัติการน าไฟฟ้าของ
สารประกอบไอออนิก ร้อยละ 96.67 การเกิดและชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์ร้อยละ 96.67 ตามล าดบั แต่อยา่งไรก็ตาม
นกัเรียนหลายคนยงัมีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนในแนวคิด เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก และการเขียน
สูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต์ และมีแนวคิดคลาดเคล่ือนในแนวคิดเร่ืองสมการไอออนิก และสมการไอ
ออนิกสุทธิ ตามล าดับ และพบว่าผลของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กิจกรรมสตีมศึกษาสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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 extra-
large 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. 
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บทน า 
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของวิชาเคมีนั้ นส่วนใหญ่เป็นปรากฏการณ์ท่ีมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น 

โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นตน้ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีท่ีคลาดเคล่ือนส่วนใหญ่คือเร่ือง พนัธะเคมี เน่ืองจากพนัธะเคมีเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงสร้างและการเกิดแรงยึดเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล ไอออน หรืออะตอมของสารเป็นปรากฏการณ์ระดบัจุลภาคไม่
สามารถสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่า มีความเป็นนามธรรมสูง ท าความเขา้ใจไดย้าก ส่งผลให้เกิดแนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือน
ข้ึนได ้พบวา่นกัเรียนส่วนมากมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพนัธะโคเวเลนต ์ไดแ้ก่ การท านายรูปร่างโมเลกุลโดย
ใชท้ฤษฎีการผลกัของคู่อิเล็กตรอน และสภาพขั้วของโมเลกุล (ชาตรี ฝ่ายค าตา.2551) และมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
เก่ียวกบัพนัธะไอออนิก ไดแ้ก่ สมบติัการละลายของสารประกอบไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ (สุรเดช อนนัต
สวสัด์ิ.2560)  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจในแนวคิดทางเคมีคลาดเคล่ือน เพราะเป็นผลมา
จากนกัเรียนมีโอกาสไดล้งมือปฏิบติันอ้ย นกัเรียนจึงไม่สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเห็นในระดบัมหภาคไปสู่ภาพตวัแทนทาง
ความคิดในระดบัจุลภาค แลว้แสดงออกมาเป็นสัญลกัษณ์แทนความคิดได้ (Johnstone. 1993) ซ่ึงแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสและช่วยส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนมีหลายแนวทาง เช่น การจดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน (model–based Learning) เป็นการน าแบบจ าลองมาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าไปสร้างเป็นแบบจ าลองทางความคิดท่ีหลากหลาย แลว้น าเสนอเป็นแนวคิดของตนเองในส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรม ออกมาเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ (Windschitl, 2006) ดงังานวิจยัของวีระยทุธ ค าดี (2561) ท่ีกล่าวถึง
การจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้บบจ าลองเป็นฐานร่วมกบัการสร้างส่ือมลัติมิเดียว่าเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
ความส าคญักบัการลงมือปฏิบติัจริงเพื่อหาค าตอบ โดยออกแบบการทดลองเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์หรือแบบจ าลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง และการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ(Project-Based Learning) เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั
ดว้ยตนเองผ่านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดแนวทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และน าเสนอผลการ
เรียนรู้ท่ีไดผ้า่นการน าเสนอผลงานท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น บทบาทสมมติ บทความ เวบ็ไซต ์ส่ือส่ิงพิมพ ์การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ รายงานการทดลอง เป็นตน้ (Grant.2002) ดงังานวิจยัของปฏิวติั ศรีทิพยศ์กัค์ิ (2559) ท่ีกล่าวถึงการ
พฒันาแนวคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง สารละลาย ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารว่าเม่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ช่วยกระตุน้ในนักเรียนออกแบบ 
สร้างสรรคแ์ละแกไ้ขช้ินงาน แลว้นกัเรียนยงัมีการพฒันาแนวคิดในเร่ืองการละลายมากท่ีสุดอีกดว้ย จากแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ขา้งตน้ พบวา่แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองในการ
แกปั้ญหา ดว้ยการน าเสนอแนวคิดของตนเองในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ออกมาเป็นรูปธรรม คือ ผลงานหรือช้ินงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการสร้างความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionism ท่ีเป็นการสร้างความรู้ผา่นการปฏิบติั โดยนกัเรียน
จะไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการสร้าง (Learning-by-Making) และมีวิธีน าเสนอดว้ยวิธีท่ีตนเองชอบ เช่น ช้ินงาน หรือวตัถุ
ตัวแทนความคิด (Papert and Harel.1991) ซ่ึงความรู้ของผู ้เรียนเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการ
ปฏิบติังาน โดยการสร้าง ทบทวนความรู้และสร้างใหม่ผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Ackermann.2001) จึงส่งผล
ใหผู้เ้รียนสามารถมีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งข้ึนได ้

โดยในปัจจุบนัมีแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั แกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง และน าเสนอแนวคิดของตนเองผ่านการสร้างช้ินงาน ซ่ึงช่วยสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กบัผูเ้รียน คือ การ
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เรียนการสอนตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) โดยสตีมศึกษานั้นเป็นการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการบูรณา
การขา้มสาขาวิชา 5 สาขาวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science : S)  เทคโนโลยี (Technology : T)  วิศวกรรม 
(Engineering : E) คณิตศาสตร์ (Mathematic : M) และศิลปศาสตร์ (Art : A) (Yakman. 2008: ออนไลน์) การจัดการ
เรียนรู้แบบสตีมศึกษานั้นประกอบไปดว้ยศาสตร์ท่ีมีความเป็นวิชาการทั้งวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนน้การใชส้มอง
ซีกซ้าย และการน าศิลปศาสตร์เขา้ไปผสมผสานจะช่วยส่งเสริมสมองซีกขวาในการจินตนาการ คิดสร้างสรรค์หรือ
ประดิษฐ์ผลงานออกมา สตีมศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดความสมดุลระหว่างสมองทั้งสองซีก (University of 
Florida. 2014) เพื่อส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการเช่ืองโยงเน้ือหามาสู่การแกปั้ญหาในชีวติจริง 

รวมทั้งการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวสตีมศึกษาท าใหเ้กิดการผลิตคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ในการเช่ือมโยงทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึน รวมถึงสร้างคนท่ีมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ เพ่ือการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ โดยสตีมศึกษา (STEAM Education) สามารถช่วยแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีมีผลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และ
วิชาวิทยาศาสตร์ต ่าได ้เพราะเป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ (เนน้ความคิดเชิงวิชาการ) กบัศิลป
ศาสตร์ (เนน้ความคิดเชิงสร้างสรรค)์ ไดอ้ยา่งลงตวั ท าให้นกัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้  (Kim; & Park. 2012: 
693-698)  

ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชกิ้จกรรมสตีมศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการน าเอาปัญหาของผลิตภณัฑ์พ้ืนบา้น
ของไทยมาใช้เป็นสถานการณ์ในการท ากิจกรรมสตีม ซ่ึงการแก้ปัญหาน้ีจะต้องน ากระบวนการออกแบบอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์โดยนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาใชก้บั
ผลิตภณัฑ์คือ นวตักรรมเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry) จากนวตักรรมดงักล่าว สามารถเช่ือมโยงกบัการจัดการ
เรียนรู้วิชาเคมี ในเร่ือง พนัธะเคมี ท่ีเป็นสาระพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงกบัสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของสสาร 
ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชกิ้จกรรมสตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี ในคาบเรียน โดยคลอบคลุมเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2560) เพ่ือส่งผลให้เกิดนกัเรียนท่ีเขา้ใจสาระและกระบวนการ
เก่ียวกับสตีมศึกษา และสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการวิศวกรรม ตลอดจนเช่ือมโยงศิลปะเขา้กบัการสร้างสรรคผ์ลงานได ้ส่งผลให้เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง พนัธะเคมี ท่ีถูกตอ้งร่วมดว้ย 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัจากเรียน
ดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษา เร่ือง พนัธะเคมี 

 
วธีิการวจิยั 
 กลุ่มทีศึ่กษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์        
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน มีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 30 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนชาย 11 คน และนกัเรียนหญิง 19 
คน ซ่ึงคละความสามารถ 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ชนิดถูก-ผิด 

พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ จ านวน 20 ค าถาม ซ่ึงคลอบคลุมเน้ือหาเร่ือง พนัธะเคมี ใน 3 แนวคิดหลกั คือ หลกัการ
ของพนัธะเคมี พนัธะไออนิก และพนัธะโคเวเลนต์ เน่ืองจาก 3 แนวคิดหลกัน้ีเป็นความรู้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งประยกุตใ์ช้
เพ่ือออกแบบการแกปั้ญหาและอธิบายผลการทดลองในกิจกรรมสตีมศึกษา  

 การพฒันาแบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี เร่ิมตน้จากการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัจากสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สสวท, 2560) เพื่อสร้างตาราง
วเิคราะห์โครงสร้าง และรายการแนวคิดท่ีตอ้งการวดัและประเมิน และศึกษาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ท่ี
นักเรียนมกัเขา้ใจผิดและพบบ่อย เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมสตีมศึกษา 
จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 
ท่าน และครูผูส้อนวิชาเคมี 1 ท่าน รวมทั้งส้ิน 3 ท่าน เพ่ือประเมินขอ้ค าถามกบักรอบแนวคิดท่ีตอ้งการวดั และความ
เหมาะสมและการส่ือความหมายของภาษาท่ีใช ้จากนั้นน าแบบวดัแนวคิดท่ีคดัเลือกและปรุงปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้
เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจทางดา้นภาษาและขอ้ค าถามแต่ละขอ้ ตลอดจนตรวจสอบเวลาท่ีเหมาะสมในการท าแบบวดั 
จากนั้นน ามาปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึงแลว้น าแบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ไปท าการเก็บขอ้มูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการสอนดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษาในงานวิจยัน้ีให้นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 

(KOFAC. 2012) คือ ขั้ นท่ี 1 การน าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์   (Context Presentation) โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้สร้าง
สถานการณ์จากข่าวและปัญหาจริงของผลิตภณัฑ์พ้ืนเมืองของไทยมาใชเ้ป็นสถานการณ์ในการท ากิจกรรมสตีม เพื่อ
กระตุน้ให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการแกปั้ญหา และขั้นท่ี 2 การออกแบบสร้างสรรค ์(Creative Design) 
ผูว้ิจยัน าเสนอบทปฏิบติัการสตีมศึกษา เร่ือง สมบติัการกนัน ้ าของวสัดุ ท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พนัธะเคมี ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้างทางเคมีท่ีส่งผลต่อสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบไอ
ออนิกและสารประกอบโคเวเลนต ์เพื่อท่ีจะสามารถอธิบายผลการทดลองสมบติัการกนัน ้ าของวสัดุธรรมชาติและวสัดุ
เลียนแบบธรรมชาติไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยผูว้ิจยัส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาโดยใชค้วามรู้พ้ืนฐานเร่ือง 
พนัธะเคมีและประสบการณ์จากการท าปฏิบติัการสตีมศึกษาในการน าไปสู่การออกแบบวธีิแกปั้ญหาผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง
ของไทยอยา่งสร้างสรรค ์และในขั้นท่ี 3 การสร้างความจบัใจ (Emotional Touch) ผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มไดจ้ดันิทรรศการแสดงผลงานของตนเอง และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปปรับปรุง
ผลงานของกลุ่มตนเอง 

 การเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจะใชแ้บบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญมาท าการวดั
แนวคิดของนกัเรียนโดยแบ่งช่วงของการวดัออกเป็น 2 คร้ัง ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 วดัก่อนเรียน (Pretest) ดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษา
และคร้ังท่ี 2 วดัหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษาโดยใชแ้บบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ชุด
เดิมโดยใหเ้วลานกัเรียนท าแบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ทั้งหมด 60 นาที ต่อการวดัแนวคิดในแต่ละคร้ัง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัรวบรวมแบบวดัแนวคิดวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี มาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยเร่ิมตน้จากผูว้จิยั

วิเคราะห์ค าตอบเป็นรายขอ้ โดยอ่านค าตอบของนกัเรียนในแต่ละขอ้อยา่งละเอียด จากนั้นตรวจใหค้ะแนนโดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละขอ้ คือ ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน และจดักลุ่มนกัเรียนตามระดบั
แนวคิดจากค าตอบโดยวิเคราะห์ค าตอบเป็นรายขอ้ ซ่ึงใชเ้กณฑท่ี์ปรับปรุงจากเกณฑก์ารจดัระดบัแนวคิดตามรูปแบบ
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ของ Haidar (1997) ซ่ึงประกอบดว้ยนักเรียนท่ีมีกลุ่มแนวคิด 5 ระดับ ดังน้ี ระดับท่ี 1 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกตอ้ง 
(scientific understanding, SU) หมายถึง ค าตอบท่ีแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง
ทั้งหมด ให ้3 คะแนน ระดบัท่ี 2 มีแนวคิดถูกตอ้งส่วนใหญ่ (partial understanding, PU) หมายถึง ค าตอบท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความเขา้ใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกินคร่ึงถูกตอ้ง ให้ 2 คะแนน ระดับท่ี 3 มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและมี
แนวคิดคลาดเคล่ือน (partial understanding with a specific misconception, PU/SM) หมายถึง ค าตอบท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเขา้ใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางส่วนถูกตอ้งและมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดทางวทิยาศาสตร์บางส่วน 
ให ้1 คะแนน ระดบัท่ี 4 มีแนวคิดคลาดเคล่ือน (specific misconception, SM) หมายถึง การตอบท่ีไม่ถูกตอ้งตามแนวคิด
ทางวทิยาศาสตร์ ให ้0 คะแนน และระดบัท่ี 5 ไม่มีแนวคิดวทิยาศาสตร์ (no understanding, NU) หมายถึง ไม่ตอบค าถาม 
ตอบซ ้ ากบัค าถาม ค าตอบไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่มีการอธิบายเหตุผลของค าตอบ ให ้0 คะแนน  จากนั้นผูว้จิยัน าค าตอบของ
นักเรียนมาจดักลุ่มตามระดบัแนวคิด หาความถ่ีและหาร้อยละค าตอบของนกัเรียนในแต่ละระดบัความคิด แลว้น ามา
วเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติแบบ t-test for dependent sample เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงั
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 
ผลการวจิยั 

การศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสตีมศึกษาท่ีมีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลกั คือ 1) หลกัการของพนัธะเคมี 2)พนัธะไออนิก และ 3) 
พนัธะโคเวเลนต์ พบว่าหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน โดยนักเรียนมีแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์มากท่ีสุดในหวัขอ้เร่ือง สญัลกัษณ์แบบจุดของลิวอิส สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก การเกิด
และชนิดของพนัธะโคเวเลนต์ แต่พบว่ายงัมีบางแนวคิด ไดแ้ก่ เร่ือง  การเกิดพนัธะไอออนิกและการเขียนสูตรและ
เรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์  ท่ีมีนกัเรียนมีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือน และเร่ืองสมการไอออนิก และ
สมการไอออนิกสุทธิ  ท่ียงัมีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและ
คลาดเคล่ือนในแนวคิดยอ่ยหลายเร่ือง ไดแ้ก่ 1) การเกิดพนัธะไอออนิก 2) การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออ
นิก 3) สมบติัการละลายน ้ าของสารประกอบไอออนิก 4) การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์และ 5) แรง
ยึดเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล ตามล าดบั ยกเวน้แนวคิดยอ่ยเร่ือง สัญลกัษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต ท่ีนกัเรียนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดยอ่ยท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คือ เร่ือง 1) รูปร่างโมเลกุล
ตามทฤษฎี VSEPR และสภาพขั้วของโมเลกลุ 2) สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบโคเวเลนต ์เพราะนกัเรียนไม่ตอบ
ค าถาม หรือค าตอบไม่เก่ียวขอ้งกบัค าถาม โดยลกัษณะการตอบค าถามของนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีแสดงการมี
แนวคิดท่ีถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือน เช่น   
“ Cu2S อ่านวา่ คอปเปอร์(II)ซลัไฟด ์เกิดจาก Cu2+ + S1- และเม่ือน าสารมาท าปฏิกิริยากนัแลว้จึงอยูใ่นรูปสูตรโมเลกลุ” 

นกัเรียนคนท่ี 30  
“ CaCl2 อ่านวา่ แคลเซียมไดคลอไรด ์เน่ืองจากมี Cl  2 ตวั จึงตอ้งใส่ค าวา่ ได ลงไปขา้งหนา้คลอไรด ์ ”  

นกัเรียนคนท่ี 13 
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน และมี

นกัเรียนบางส่วนท่ีมีแนวคิดถูกตอ้งส่วนใหญ่ในแนวคิดยอ่ย เร่ือง 1) รูปร่างโมเลกลุตามทฤษฎีVSEPR และ 2) สภาพขั้ว
ของโมเลกุล และมีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนในแนวคิดยอ่ย เร่ือง 1) การเกิดพนัธะไอออนิก และ 2)การ
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เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต์ นอกจากน้ียงัคงมีนกัเรียนร้อยละ 33.33 ท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ือง 
สมการไอออนิกสุทธิ โดยลกัษณะการตอบค าถามของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีแสดงการมีแนวคิดท่ีถูกตอ้ง
บางส่วนและคลาดเคล่ือน เช่น 

 “ โมเลกลุโคเวเลนตท่ี์สมมาตรจะเป็นโมเลกลุไม่มีขั้วทั้งหมด เพราะมนัหกัลา้งกนัหมด  ” 
นกัเรียนคนท่ี 18 

“  สมการไอออนิกมีสารท่ีเกิดตะกอน ” 
นกัเรียนคนท่ี 1 

การเปรียบเทียบผลแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการ
จัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา  วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ t-test for dependent sample เพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดทางวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัของนกัเรียน ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบผลแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา 
 

ทดสอบแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ n คะแนนเตม็ X̅ S.D. t df p 
ก่อนเรียน 30 80 28.10 10.64 

23.407* 29 .000 
หลงัเรียน 30 80 64.30 8.12 
*p < .05 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบผลแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา ดว้ยค่าสถิติค่าที (t-test) เม่ือพิจารณาค่า t พบวา่ผลแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษาสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมสตีมศึกษาช่วยส่งเสริมแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนได ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมสตีมศึกษาในขั้นท่ี 2 คือ การออกแบบสร้างสรรค ์
(Creative Design) นั้น ผูว้ิจัยได้น าเสนอบทปฏิบติัการสตีมศึกษา เร่ือง สมบัติการกันน ้ าของวสัดุ และในขั้นตอนน้ี
ผูเ้รียนจะไดร่้วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบการทดลอง โดยตอ้งใชแ้นวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ซ่ึง
นักเรียนจะตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้างทางเคมีท่ีส่งผลต่อสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบไอออนิกและ
สารประกอบโคเวเลนต ์เพ่ืออธิบายผลการทดลองสมบติัการกนัน ้ าของวสัดุธรรมชาติและวสัดุเลียนแบบธรรมชาติได้
อยา่งถูกตอ้ง 

กิจกรรมสตีมศึกษาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองใน
การแกปั้ญหา ดว้ยการสร้างช้ินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสร้างความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionism ท่ีนกัเรียน
จะได้เ รียนรู้ผ่านกระบวนการสร้าง (Learning-by-Making) และมีวิธีน าเสนอด้วยวิธีท่ีตนเองชอบ (Papert and 
Harel.1991) ซ่ึงความรู้ของผูเ้รียนเกิดจากการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน โดยการสร้าง ทบทวน และ
สร้างความรู้ใหม่ผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Ackermann.2001) จึงส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถมีแนวคิดทาง
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วิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งข้ึนได ้และเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบัวีระยทุธ ค าดี (2561) ท่ี
กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้บบจ าลองเป็นฐานร่วมกบัการสร้างส่ือมลัติมิเดียวา่เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีให้ความส าคญัในการใชค้  าถามเพ่ือกระตุน้ให้เกิดความสงสัยและน าไปสู่การลงมือปฏิบติัจริงเพ่ือหาค าตอบ โดย
ออกแบบการทดลองเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปใชใ้น
การอธิบายเหตุการณ์หรือแบบจ าลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัพบวา่การให้นกัเรียนไดเ้ป็นผูส้ร้างส่ือมลัติมีเดีย ยงั
ช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอีกด้วย เน่ืองจากนักเรียนได้น าความรู้จากกิจกรรมการสร้าง
แบบจ าลองมาใชใ้นอธิบายกระบวนการแบ่งเซลล ์และกระบวนการแกปั้ญหาในกิจกรรมสตีมศึกษานั้นจะตอ้งมีขั้นตอน
ในการสืบเสาะปัญหา วิเคราะห์ปัญหาโดยในการขั้นตอนเหล่าน้ีจะตอ้งทบทวนความรู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแนวทางในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฑิฆมัพร โตส าลี (2557) ท่ีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมแบบสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนดว้ยค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ ท าให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาขอ้มูลและหลกัฐานเพื่อ
น าไปสู่การอธิบายค าถามท่ีไดรั้บจากกิจกรรมไปยงัความรู้ทางวทิยาศาสตร์ จากนั้นจดัใหมี้การส่ือสารและใหเ้หตุผลใน
การอธิบาย ซ่ึงลกัษณะการจดักิจกรรมเป็นการเลียนแบบการท างานของนกัวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสบการณ์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน 

จากผลวิจยัช้ีให้เห็นว่ายงัมีนกัเรียนบางกลุ่มยงัมีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนในเร่ือง การเขียน
สูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต์ เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถจ าช่ือธาตุ และอนุมูลกลุ่มไดจึ้งส่งผลต่อการอ่าน
ช่ือและการเขียนสูตร ท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้พ้ืนฐานของเลขอะตอมในการอธิบายการสร้างพนัธะของอะตอมกลางกบั
อะตอมข้างเคียง และมีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและคลาดเคล่ือนในเร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิกและสมบัติของ
สารประกอบไอออนิก เน่ืองจากนกัเรียนเขา้ใจผิดวา่สมบติัการละลายน ้ าของสารประกอบไอออนิกพิจารณาในลกัษณะ
เดียวกนักบัสารประกอบโคเวเลนตท่ี์ใชเ้ร่ือง สภาพขั้วของโมเลกลุ และนกัเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ือง สมการไอ
ออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ เน่ืองจากนกัเรียนเขา้ใจผิดวา่ปฏิกิริยาท่ีจะสามารถเขียนสมการไอออนิกสุทธิไดจ้ะตอ้ง
เป็นปฏิกิริยาท่ีมีตะกอนเกิดข้ึนเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น เน่ืองจากลกัษณะของกิจกรรมสตีมศึกษานั้นเนน้ไปท่ีการเช่ือมโยง
ความรู้มาสู่การแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนด จึงท าใหใ้นขั้นตอนการออกแบบการทดลองและสร้างช้ินงาน 
นักเรียนมีเวลาทบทวนความรู้จ ากดั และมุ่งทบทวนความรู้เฉพาะในส่ิงท่ีจะใชอ้ธิบายผลการทดลองของกลุ่มตนเอง
เท่านั้น จึงท าใหบ้างแนวคิดยอ่ยนกัเรียนยงัคงมีแนวคิดบางส่วนท่ีคลาดเคล่ือนอยู ่

จากผลการวิเคราะห์ผลแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการการจดัการ
เรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา พบวา่นกัเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดในหัวขอ้สัญลกัษณ์แบบจุดของลิวอิส 
จ านวน 30 คน (ร้อยละ 100) สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก จ านวน 29 คน (ร้อยละ 96.67) การเกิดและ
ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์ จ านวน 29 คน (ร้อยละ 96.67) ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนยงัมีแนวคิด
ถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนในแนวคิด เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบโคเว
เลนตเ์ลนต ์ และมีแนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ืองสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ  ซ่ึงพบวา่ผลของแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษาสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา (N=30 

 
  

จ านวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีแสดงแนวคิดแต่ละระดบัก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมสตีมศึกษา 

ระดบัแนวคิด 

ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 ระดบัท่ี 4 ระดบัท่ี 5 
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์

ถูกตอ้ง (SU) 
มีแนวคิดถูกตอ้งส่วนใหญ่ 

(PU) 
มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและ

คลาดเคล่ือน (PU/SM) 
มีแนวคิดคลาดเคล่ือน (SM) ไม่มีแนวคิด (NU) 

ก่อนเรียน ก่อนเรียน ก่อนเรียน ก่อนเรียน ก่อนเรียน 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.หลกัการของพนัธะเคมี 
    1.1 สญัลกัษณ์แบบจุดของลิวอิส 

27 90.00 1 3.33 0 0.00 2 6.67 0 0.00 

    1.2 กฎออกเตต 12 40.00 2 6.67 3 10.00 10 33.33 3 10.00 
2.พนัธะไอออนิก 
   2.1 การเกิดพนัธะไอออนิก 

0 0.00 1 3.33 14 46.67 6 20.00 9 30.00 

   2.2 การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 0 0.00 5 16.67 23 76.67 2 6.67 0 0.00 
   2.3 สมบติัการละลายน ้าของสารประกอบไอออนิก 0 0.00 4 13.33 12 40.00 8 26.67 6 20.00 
   2.4 สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก 4 13.33 3 10.00 3 10.00 15 50.00 5 16.67 
   2.5 สมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ 0 0.00 1 3.33 1 3.33 21 70.00 7 23.33 
3.พนัธะโคเวเลนต ์
   3.1 การเกิดและและชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์

7 23.33 9 30.00 1 3.33 5 16.67 8 26.67 

3.2 การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์ 0 0.00 0 0.00 16 53.30 2 6.67 12 40.00 
   3.3 รูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎีVSEPR และสภาพขั้ว
ของโมเลกุล 

0 0.00 1 3.33 5 16. 67 6 20.00 18 60.00 

   3.4 แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล 0 0.00 0 0.00 17 56. 67 3 10.00 10 33.33 

   3.5 สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบโคเวเลนต ์ 3 10.00 5 16.67 1 3.33 6 20.00 15 50.00 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา (N=30) 

 

จ านวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีแสดงแนวคิดแต่ละระดบัหลงัการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมสตีมศึกษา 

ระดบัแนวคิด 

ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 ระดบัท่ี 4 ระดบัท่ี 5 
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์

ถูกตอ้ง (SU) 
มีแนวคิดถูกตอ้งส่วนใหญ่ 

(PU) 
มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและ

คลาดเคล่ือน (PU/SM) 
มีแนวคิดคลาดเคล่ือน (SM) ไม่มีแนวคิด (NU) 

หลงัเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.หลกัการของพนัธะเคมี 
    1.1 สญัลกัษณ์แบบจุดของลิวอิส 

30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    1.2 กฎออกเตต 22 73.33 2 6.67 2 6.67 4 13.33 0 0.00 
2.พนัธะไอออนิก 
   2.1 การเกิดพนัธะไอออนิก 

4 13.33 12 40.00 14 46.67 0 0.00 0 0.00 

   2.2 การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 17 56.67 6 20.00 7 23.33 0 0.00 0 0.00 
   2.3 สมบติัการละลายน ้าของสารประกอบไอออนิก 16 53.33 11 36.67 1 3.33 2 6.67 0 0.00 
   2.4 สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก 29 96.67 1 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
   2.5 สมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ 8 26.67 9 30.00 2 6.67 10 33.33 1 3.33 
3.พนัธะโคเวเลนต ์
   3.1 การเกิดและและชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์

29 96.67 1 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.2 การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์ 4 13.33 9 30.00 17 56. 67 0 0.00 0 0.00 
   3.3 รูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎีVSEPR และสภาพขั้ว
ของโมเลกุล 

11 36.67 11 36. 67 8 26.67 0 0.00 0 0.00 

   3.4 แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล 11 36.67 11 36.67 8 26. 67 0 0.00 0 0.00 

   3.5 สมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบโคเวเลนต ์ 26 86.67 1 3.33 2 6.67 0 0.00 1 3.33 
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ข้อเสนอแนะ 
ครูควรติดตามกระบวนการแกปั้ญหาและให้ค  าแนะน านักเรียนตลอดกิจกรรมสตีมศึกษา เพ่ือป้องกนัการเกิด

แนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน จากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและการอธิบายผลการทดลองของนกัเรียน  
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