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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเชื่ อมโยงระดับแนวคิดทางเคมีของนักเรี ยนในเรื่ องสมดุลเคมี โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการเชื่ อมโยงแนวคิดใน 3 ระดับ โดยกลุ่มที่ ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้คือ ใบงานในขั้น
ขยายแบบจาลองของนักเรี ยน ประกอบด้วย 6 แนวคิดหลักคือ ปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ ภาวะสมดุลไดนามิก ค่าคงที่สมดุล
ผลของความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุ่มรู ปแบบการเชื่อมโยงแนวคิด
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ร้อยละ 53 เชื่อมโยงแนวคิดไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ มีเพียงนักเรี ยนร้อยละ 3
ที่เชื่อมโยงแนวคิดในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กาหนด นอกจากนี้ ยงั พบว่าการ
จัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนประเมินแบบจาลองทางความคิดโดยใช้แบบจาลองที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โมเลกุลเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลทาให้การเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับในแต่ละเนื้อหาแตกต่างกัน
ABSTRACT
This research aimed to study students’ cross level of chemical conception using model-based learning on
chemical equilibrium emphasizing on three levels of conceptions. The participants of this study were 30 eleventh
grade students at a secondary school in Bangkok. The instrument is work sheets provided in the elaboration stage of
model based learning. It covered 6 principle concepts including, reversible reaction, dynamic equilibrium, equilibrium
constant, effect of concentration, pressure and temperature on equilibrium. The data were analyzed by categorizing
the cross level patterns of conception. The finding has shown that, the majority of students, 53%, can link macroscopic
phenomena to concept in microscopic and symbolic level and 3% of students cannot link the concept to any level.
Furthermore, providing activity that allow students to evaluate conceptual models by using model that demonstrate
molecular changes is important factor resulting in different levels of linkage in all 3 levels of content.
คาสาคัญ: ระดับแนวคิดทางเคมี สมดุลเคมี การแบบจาลองเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้
Keywords: Three conceptual levels of chemistry, Chemical equilibrium, Model-based learning
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บทนา
แนวคิดเรื่ องสมดุลเคมี มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันอย่างมาก หรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัวที่เราพบ
เห็นอยูเ่ ป็ นประจา เช่น กระบวนการทาน้ าอัดลม ซึ่ งใช้หลักแนวคิดสมดุ ลเคมี โดยใช้การเปลี่ยนแปลงความดัน ช่วยใน
กระบวนการผลิตเพื่อให้แก๊สละลายในน้ าได้ และปรากฏการณ์การเกิดหิ นงอกหิ นย้อย แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่านักเรี ยนจานวนมากที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวคิดสมดุลเคมี (เยาวเรศ, 2550) สาเหตุสาคัญที่
ทาให้นกั เรี ยนประสบปั ญหาในการทาความเข้าใจแนวคิด และทาให้เกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนมีหลายสาเหตุ ไม่วา่ จะเป็ น
ธรรมชาติของแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมี ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม โดยเฉพาะเรื่ องสมดุลไดนามิก ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาที่ ไม่สามารถสังเกตได้ ทาให้ยากต่อการทาความเข้าใจของผูเ้ รี ยน (Voska et al., 1999) การเรี ยนโดยใช้
สัญลักษณ์ในการทาความเข้าใจในระดับจุลภาค (Gabel, 1998) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็น หรื อ
สัมผัสได้ ทาให้นักเรี ยนเข้าใจแนวคิ ดได้ยาก ซึ่ งการเรี ยนรู ้ ที่ดีคือการเชื่ อมโยงความรู ้ เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ ใน
ชีวติ ประจาวัน (Treagust, 2003)
งานวิจยั ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับคือ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และ
ระดับสัญลักษณ์ การใช้คาอธิ บายในแต่ละระดับที่มีความสัมพันธ์กนั จะช่วยเพิ่มความเข้าใจแนวคิดที่และช่วยให้เกิ ด
ความเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารอธิ บ ายปรากฏการณ์ ไ ด้ (Wilensky, 2002) นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของชัยยนต์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมีดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐาน โดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายที่เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาเคมีท้ งั 3 ระดับ จากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีแนวคิด
เรื่ องสมดุลเคมีเพิ่มขึ้น โดยนักเรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์จากไม่มีแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมี และมีแนวคิดคลาดเคลื่อนใน
บางแนวคิดเพิ่มขึ้นเป็ นมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่า การพัฒนาการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจวิชาเคมีอย่างลึกซึ้ ง
ควรศึกษาปรากฏการณ์ของสสารในระดับอะตอมหรื อโมเลกุล และสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจได้ท้ งั 3 ระดับ (ชาตรี ,
2551)
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบจาลองเพื่อพัฒนาแนวคิด และแบบจาลองทางความคิดทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ย นจึ งเป็ นประเด็ นที่ นักวิจัยจานวนมากให้ความสนใจ เนื่ อ งจากแบบจาลองจะช่ ว ยให้สามารถการมองเห็ น
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และอธิ บายปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Gilbert, Boulter and Rutherford, 1998 อ้างใน ชาตรี (2557))
เช่น อนุพงศ์ (2560) ได้พฒั นาแบบจาลองทางความคิดในเรื่ องสมดุลเคมี ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานที่เน้นกระบวนการโต้แย้ง พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานช่วยพัฒนาระดับแนวคิดทางเคมีใน 3
ระดับได้ดี แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มการเชื่อมโยงความรู ้ใน
ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ ยงั มีปรากฎน้อยมาก และการวิเคราะห์แนวคิดของนักเรี ยนส่ วนใหญ่
มักจะตรวจสอบความเข้าใจแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้ศึกษาการเชื่อมโยงระดับแนวคิดของ
นักเรี ยน
ด้วยสาเหตุที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระดับแนวคิดของ
ผูเ้ รี ย นในเรื่ อ งสมดุ ล เคมี โดยใช้แ บบจ าลองเป็ นฐาน ที่ มี ล ักษณะสาคัญ คื อ เน้นการเชื่ อ มโยงแนวคิ ดใน 3 ระดับ
ประกอบด้วย 4 ขั้นได้แก่ การสร้างแบบจาลอง การประเมินแบบจาลอง การดัดแปลงแก้ไขแบบจาลอง และการขยาย
แบบจาลอง การศึกษาในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จะนาไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อพัฒนาแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนให้ส ามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ดในระดับต่ าง ๆ และสามารถอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ได้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยโดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเชื่อมโยงแนวคิดใน 3 ระดับในเรื่ องสมดุลเคมี
วิธีการวิจยั
แผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน (Classroom action research) ซึ่ งผูว้ ิจยั มีบทบาทเป็ นนิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ในระดับมัธยมศึกษา ดาเนินการโดยใช้กรอบแนวคิดและหลักการของการทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ในเรี ยนของ Kemmis and McTaggart (1998) ซึ่ งเป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ จากวงจรแรก และเริ่ มวงจรใหม่ไป
เรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ได้แนวปฏิ บตั ิที่ดี โดยแต่ละวงจนมีข้ นั ตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้น
ปฏิบตั ิ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั จานวนทั้งหมด 6 วงจร ตามจานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานที่เน้น
การเชื่ อมโยงแนวคิดใน 3 ระดับ ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมาจานวน 6 แผน ในเรื่ องสมดุลเคมี ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิด เรื่ อง
ปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ ภาวะสมดุลไดนามิก ค่าคงที่สมดุล ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ผลของความดันต่อภาวะ
สมดุ ล และผลของอุ ณ หภู มิ ต่อ ภาวะสมดุ ล โดยขั้น ตอนของการจัดการเรี ย นรู ้ อิง กรอบแนวคิ ดของ Rea-Ramirez,
Clement and Nunez-Ovedo (2008) ซึ่ งเป็ นการจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานที่ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
สร้ างแบบจาลอง (Generating model) การประเมิ น แบบจาลอง (Evaluating model) การดัด แปลงแก้ไขแบบจาลอง
(Modifying model) และการขยายแบบจาลอง (Elaborating model) และเน้นการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับเข้าไป
ในการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้ างแบบจาลอง (Generating model) ผูเ้ รี ยนสังเกตปรากฏการณ์ที่ เห็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับมห
ภาค เช่น การทาการทดลองที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ และใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
อธิ บายในระดับจุลภาค เพื่อสร้างแบบจาลองทางความคิดของตนเอง โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
ในการสร้างแบบจาลอง เพื่ออธิบายการเกิดปรากฏการณ์ในระดับจุลภาคหรื อในระดับอนุภาค
2. การประเมินแบบจาลอง (Evaluating model) ผูเ้ รี ยนประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองที่ได้สร้าง
ขึ้นโดยกิ จกรรมที่ ใช้แบบจาลองเพื่อให้เห็ นการเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาค เช่น การใช้ลูกปั ดแทนโมเลกุลของสารที่
เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ เพื่อประเมินแบบจาลองว่าสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ได้เพียงใด และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ออกมาในรู ปของสัญลักษณ์
3. การดัดแปลงแก้ไขแบบจาลอง (Modifying model) ผูเ้ รี ยนมีการดัดแปลงแก้ไขแบบจาลองหลังจากการ
ประเมินแบบจาลอง จนกระทัง่ แบบจาลองสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ได้อย่างถูกต้อง และอาจมีการบูรณาการความรู ้
กับเพื่อนกลุ่มอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด จะทาให้ได้แบบจาลองที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์
4. การขยายแบบจาลอง (Elaborating model) ผูเ้ รี ยนจะใช้แบบจาลองที่ผ่านการดัดแปลงแก้ไข จนกระทัง่ ได้
แบบจาลองที่ดีที่สุดแล้ว มาทานายปรากฏการณ์อื่นที่บริ บทใกล้เคียงกัน ในใบงานเป็ นรายบุคคล เพื่อขยายแนวคิดให้
กว้างขึ้น
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HMO25-4
กลุ่มทีศ่ ึกษา
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยเลือกกลุ่มที่ศึกษาแบบเจาะจงจากห้องเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเพิ่มเติมเคมี 3 เรื่ องสมดุ ลเคมี ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 นักเรี ยนกลุ่มที่ ศึกษาเป็ น
นักเรี ยนโครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม จานวน 1 ห้องเรี ยน ประกอบด้วย
นักเรี ยนชายจานวน 19 คนและนักเรี ยนหญิงจานวน 11 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 30 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบจาลองเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเชื่อมโยงแนวคิดใน 3 ระดับเพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
เชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ รู ปแบบการจัดกิจกรรมเริ่ มต้นจากขั้นการสร้างแบบจาลองที่กาหนดสถานการณ์ที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคเพื่อให้นกั เรี ยนสร้างแบบจาลองทางความคิดของตนเอง จากนั้นให้นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมรู ปแบบต่างๆ และดัดแปลงแก้ไขแบบจาลองเพื่อให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงแนวคิดในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์
และสุ ดท้ายในขั้นขยายแบบจ าลองผูว้ ิจัยให้นักเรี ยนท าใบงานที่ มี ก ารกาหนดสถานการณ์ อี กหนึ่ ง สถานการณ์ ใ น
ระดับมหภาค และให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงแนวคิ ดในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ โดยมีลกั ษณะคาถามเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด แบบเขียนอธิ บายเหตุผล และวาดรู ปในระดับจุลภาค ซึ่ งเก็บรวบรวมในทุกแผนการเรี ยนรู ้รวมทั้งสิ้ น 6 เรื่ อง
ใบงานที่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลดังกล่าวมีการหาคุณภาพโดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เป็ นครู ประจาการ สอนวิชา
เพิ่มเติมเคมี 3 ในโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ในการสอน 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและภาษาที่ใช้เพื่อ
ปรับแก้ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มที่ศึกษา หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แต่แนวคิด ผูว้ จิ ยั นาใบงานของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ และ
จัดกลุ่มการเชื่อมโยงระดับแนวคิดทางเคมีของนักเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากใบงานในขั้นขยายแบบจาลองของนักเรี ยนมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์และจัด
กลุ่ ม การเชื่ อ มโยงระดับ แนวคิ ด ตามระดับ ของปรากฏการณ์ ท างเคมี ข อง Johnstone (1998) คื อ 1) ระดับ มหภาค
(Macroscopic level) 2) ระดับจุลภาค (Microscopic level) และ 3) ระดับสัญลักษณ์ (Symbolic level) โดยงานวิจยั นี้แบ่ง
ระดับแนวคิดและการแบ่งกลุ่มการเชื่อมโยงระดับแนวคิดออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่ ม เชื่ อ มโยงแนวคิ ด ในระดับ มหภาคไปยัง ระดับ จุ ล ภาคและระดับ สัญ ลักษณ์ ไ ด้ (Microscopic and
Symbolic, MIC-SYM) คือ สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์
ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกัน
2) กลุ่ ม เชื่ อ มโยงแนวคิ ด ในระดับ มหภาคไปยัง ระดับ จุ ล ภาคและระดับ สั ญ ลัก ษณ์ ไ ด้ถู ก ต้อ งบางส่ ว น
(Microscopic and Symbolic partial, MIC-SYM partial) คือ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิด
ในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง แต่แนวคิดในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ไม่สอดคล้องกัน
3) กลุ่ ม เชื่ อ มโยงแนวคิ ด ในระดับ มหภาคไปยัง ระดับ จุ ล ภาคและระดับ สัญ ลัก ษณ์ ไ ด้อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ ง
(Microscopic or Symbolic, MIC/SYM) คือ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดับจุลภาค
และสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง เพียงระดับใดระดับหนึ่ง
4) กลุ่มเชื่ อมโยงแนวคิด ในระดับมหภาคไปยัง ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ ไม่สอดคล้องกัน (None
Microscopic and Symbolic, NO) คือ ไม่สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดับจุลภาค
และสัญลักษณ์ได้ท้ งั สองระดับ
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HMO25-5
ผลการวิจยั
การใช้แบบจาลองเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการเชื่ อมโยงแนวคิ ดใน 3 ระดับ ที่ ผูว้ ิจัยใช้ในการ
ปฏิ บตั ิการสอนในครั้งนี้ เริ่ มต้นด้วยการใช้สถานการณ์ในระดับมหภาคมากระตุน้ ให้นักเรี ยนแสดงแบบจาลองทาง
ความคิด ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อทดสอบแบบจาลองที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดในระดับสัญลักษณ์และจุลภาค
จากนั้นกาหนดสถานการณ์อีกหนึ่ งสถานการณ์ในขั้นขยายแบบจาลองเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเชื่ อมโยงแนวคิดใน 3
ระดับ โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์ความเชื่ อมโยงระดับแนวคิดดังกล่าวที่ ได้จากใบงานในขั้นขยายแบบจาลองของนักเรี ยน
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Number and percentages of student on chemical equilibrium concept
Number (percentages) of student
Concept
MIC-SYM
MIC-SYM*
MIC/SYM*
NO*
partial*
9
6
12
3
Reversible reaction
(30%)
(20%)
(40%)
(10%)
1
14
13
2
Dynamic equilibrium
(3%)
(47%)
(43%)
(7%)
27
0
3
0
Chemical constant
(90%)
(0%)
(10%)
(0%)
23
2
5
0
Effect of concentration on equilibrium
(77%)
(7%)
(17%)
(0%)
15
4
11
0
Effect of pressure on equilibrium
(50%)
(13%)
(37%)
(0%)
21
4
5
0
Effect of temperature on Equilibrium
(70%)
(13%)
(17%)
(0%)
53%
17%
27%
3%
Average (%)
* MIC-SYM = Microscopic and Symbolic, MIC-SYM partial = Microscopic and Symbolic partial, MIC/SYM
= Microscopic or Symbolic, NO = None Microscopic and Symbolic
จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ มี การเชื่ อ มโยงแนวคิ ดในระดับ จุ ล ภาคและ
สัญลักษณ์ในเรื่ องสมดุลเคมีแต่ละแผนการเรี ยนรู ้ ซึ่งแบ่งแผนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดย่อย จานวน 6 แนวคิด ประกอบด้วย
แนวคิดเรื่ อง ปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ ภาวะสมดุลไดนามิก ค่าคงที่สมดุล ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ผลของความ
ดัน ต่ อ ภาวะสมดุ ล และผลของอุ ณ หภู มิ ต่ อ ภาวะสมดุ ล เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค าตอบของนัก เรี ย นในใบงานในขั้น ขยาย
แบบจาลองพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 53 เชื่อมโยงแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมีจากสถานการณ์ในระดับมหภาคไปยัง
ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ รองลงมา คือ นักเรี ยนร้อยละ 27 เชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคไปยังระดับ
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HMO25-6
จุลภาค หรื อระดับสัญลักษณ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ ง และนักเรี ยนร้อยละ 17 เชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคไปยัง
ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้แต่ถูกต้องบางส่วน และมีเพียงนักเรี ยนร้อยละ 3 ที่เชื่อมโยงแนวคิดในระดับจุลภาค
และระดับสัญลักษณ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่กาหนด จากการวิเคราะห์การเชื่ อมโยงแนวคิดแต่ละระดับของ
นักเรี ยนร่ วมกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนในเชิงคุณภาพ พบข้อค้นพบดังนี้
1. นักเรี ยนเชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคกับแนวคิดระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้และถูกต้อง
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ในขั้นตอนการประเมินแบบจาลองที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล
และเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ทางเคมี
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแนวคิดค่าคงที่สมดุล ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ผลของความดันต่อ
ภาวะสมดุล และผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล นักเรี ยนอธิ บายแนวคิดในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ และ
เชื่อมทั้งสองระดับได้ถูกต้อง ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มีการจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นประเมินแบบจาลองที่ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
(Hands-on activity) ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล เช่น แนวคิดค่าคงที่สมดุล หลังจากที่นกั เรี ยนสร้าง
แบบจาลองในระดับ จุลภาคของระบบที่มีความเข้มข้นของสารตั้งต้นเมื่อเริ่ มปฏิ กิริยาไม่เท่ากัน แล้วทากิ จกรรมเพื่อ
ประเมินแบบจาลองโดยใช้ลูกปั ดเป็ นแบบจาลองแทนอนุภาคของสารในระบบ โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มแบ่งเป็ นฝั่งสาร
ตั้งต้น และฝั่งสารผลิตภัณฑ์ แลกลูกปั ดที่มีอยูต่ ามเงื่อนไขที่ผวู ้ ิจยั กาหนด ซึ่ งแต่ละกลุ่มจะมีจานวนลูกปั ดตอนเริ่ มต้น
ต่างกัน จากนั้นให้นักเรี ยนนาจานวนลูกปั ดที่ภาวะสมดุลมารวมกันทุกกลุ่ม ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบกับการทดลองที่
ความเข้มข้นต่างกัน แล้วให้นักเรี ยนช่ วยกันหาความสัมพันธ์ของสารที่ ภ าวะสมดุ ลในแต่ละการทดลอง ทาให้ได้
ความสัมพันธ์เป็ นค่าคงที่ สมดุ ล จากกิ จกรรมทาให้นักเรี ยนได้เห็ นการเปลี่ ยนแปลงในระดับจุลภาคชัดขึ้ น และได้
ความสั ม พัน ธ์ ข องค่ า คงที่ ส มดุ ล จากกิ จ กรรมที่ ส อดคล้อ งกับ วิ ธี ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู ้ เ รื่ องค่ า คงที่ ส มดุ ล ของ
นักวิทยาศาสตร์
2. นักเรี ยนเชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคกับแนวคิดในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง แต่
ไม่สอดคล้องกัน ในขั้นตอนการประเมินแบบจาลองโดยการสาธิตกิจกรรมเพื่อเปรี ยบเทียบแบบจาลองกับระบบจริ ง แต่
ไม่ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาค
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแนวคิดภาวะสมดุลไดนามิก นักเรี ยนอธิ บายแนวคิดในระดับจุลภาคและระดับ
สัญลักษณ์ได้ แต่ยงั ไม่สอดคล้องกัน ซึ่ งแนวคิดภาวะสมดุลไดนามิก มีการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการสาธิ ตกิ จกรรมเพื่อ
เปรี ยบเที ยบแบบจาลองกับระบบจริ ง แต่ไม่เห็ นเป็ นอนุ ภาคของสาร ในขั้นตอนการประเมิ นแบบจาลอง ผูว้ ิจัยใช้
บีกเกอร์ขนาดต่างกัน 2 บีกเกอร์ตกั น้ าในภาชนะขนาดใหญ่ 2 ภาชนะขนาดเท่ากันแต่ระดับน้ าเริ่ มต้นต่างกัน แลกเปลี่ยน
กันไปมาจนกระทั้งระดับน้ าในภาชนะขนาดใหญ่ท้ งั สองใบคงที่ โดยระหว่างการตักน้ า นักเรี ยนจะต้องจดบันทึกข้อมูล
ระดับน้ าในภาชนะขนาดใหญ่แทนความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ในระบบ เพื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นกับเวลา ซึ่ งจากการวิเคราะห์ใบงานเรื่ องภาวะสมดุลไดนามิก พบว่า นักเรี ยนสามารถอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคได้ถูกต้อง ว่าที่ ภาวะสมดุลความเข้มข้นของสารในระบบคงที่ แต่ยงั มีการเปลี่ยนแปลง
กลับไปกลับมาตลอดเวลา จากการเปรี ยบเที ยบกับการตักน้ าสลับไปมาแต่ระดับน้ าในภาชนะคงที่ และสามารถวาด
กราฟได้ถูกต้อง แต่นักเรี ยนส่ วนใหญ่วาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ไม่
สัมพันธ์กบั การวาดภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค เช่น ในระดับจุลภาคนักเรี ยนวาดโมเลกุลของสารตั้งต้น
มากกว่าผลิตภัณฑ์ แต่วาดกราฟความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ที่ภาวะสมดุลเท่ากัน (ภาพที่ 1) ทาให้
แนวคิดในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ไม่สอดคล้องกัน
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนที่เชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคกับแนวคิดในระดับจุลภาคและระดับ
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง แต่ไม่สอดคล้องกัน ในแนวคิดภาวะสมดุลไดนามิก
3. นักเรี ยนเชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคกับแนวคิดในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
เพียงระดับใดระดับหนึ่ง ในขั้นตอนการประเมินแบบจาลองที่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นว่า แนวคิ ดปฏิ กิริยาที่ ผนั กลับได้ ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ นักเรี ยนทาการทดลองเพื่อ
ประเมินแบบจาลอง ทาให้นักเรี ยนเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพได้แก่ สี แต่ไม่เห็ นการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับจุลภาค ซึ่ งจากใบงานพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่อธิ บายแนวคิดในระดับสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง แต่อธิ บายแนวคิดใน
ระดับจุลภาคไม่ถูกต้อง เนื่ องจากนักเรี ยนประเมินแบบจาลองโดยทาการทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์
(II)ซัลเฟต (CuSO4) กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) ทาให้นกั เรี ยนได้เห็นปฏิกิริยาที่สามารถย้อนกลับได้ชดั เจน
จากการเปลี่ ยนสี ของสารละลาย ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงในระดับมหภาค แต่นักเรี ยนไม่เห็ นการเปลี่ ยนแปลงการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับในระดับโมเลกุล จึงไม่สามารถอธิ บายได้วา่ เหตุใดจึงมีท้ งั สารตั้งต้นและ
สารผลิตภัณฑ์เหลือในระบบและไม่เข้าใจการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับในระดับจุลภาค
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงสถานการณ์ใน
ระดับมหภาคไปยังแนวคิดระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ได้ มีเพียงร้อยละ 3 ของนักเรี ยนเท่านั้น ที่ไม่สามารถเชื่อมโยง
แนวคิ ด ได้ถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Harrison (2005) ที่ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบจาลองการ
เปรี ยบเทียบที่หลากหลาย ช่วยทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเหตุการณ์ที่เป็ นนามธรรมได้ดี โดยเฉพาะแนวคิดในระดับจุลภาค
เรื่ องสมดุ ลไดนามิ กซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ เ ป็ นนามธรรม เป็ นสิ่ งที่ ยากต่อการเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงได้ด้วยแนวคิ ด ใน
ระดับมหภาคเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ชัยยนต์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมี จากการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน โดยใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายที่เน้นการเชื่อมโยงเนื้ อหาเคมีท้ งั 3 ระดับ เนื่ องจากการใช้แบบจาลอง จะช่วยให้นกั เรี ยนเห็ นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคได้ดียง่ิ ขึ้น และทาให้สามารถเชื่อมโยงกับระดับมหภาคได้ถูกต้อง (Treagust, 2003)
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นอกจากนี้ ยงั พบว่า การกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนประเมินแบบจาลองที่ ตนเองแสดงออกให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในระดับจุลภาคกับระดับสัญลักษณ์ทางเคมี เช่น สมการ กราฟ เป็ นต้น สามารถส่ งเสริ มการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3
ระดับได้ จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53 สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมีจากสถานการณ์ใน
ระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ถูกต้องและสอดคล้องกัน โดยเห็ นได้ชดั จากแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เรื่ องค่าคงที่ สมดุล ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ผลของความดันต่อภาวะสมดุล และผลของอุณหภูมิต่อ
ภาวะสมดุ ล ทั้งนี้ เนื่ องจาก หลังจากที่ นักเรี ยนสร้ างแบบจาลองทางความคิ ดของตนเอง ผูว้ ิจัยให้นักเรี ยนประเมิน
แบบจาลองดังกล่าวโดยให้ปฏิบตั ิ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจุล ภาค เพื่อเชื่อมโยงกับระดับมห
ภาคและให้นักเรี ยนเขียนสรุ ปการเปลี่ ยนแปลงโดยใช้สมการเคมี หรื อกราฟซึ่ งเป็ นการเชื่ อมโยงแนวคิ ดในระดับ
สัญลักษณ์ ซึ่ งการพัฒนาแนวคิดทั้ง 3 ระดับคือ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ ควบคู่กนั จะช่วยสร้าง
ตัวแทนความคิ ดภายใน ที่ จ ะเพิ่ ม ความเข้า ใจแนวคิ ด ทางเคมี ไ ด้ดี ย่ิงขึ้ น (Chandrasegaran, 2007; Johnstone, 1998;
Kamariah, 2017)
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั พบว่า มีนักเรี ยนร้อยละ 27 เชื่ อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคไปยังระดับ
จุลภาค หรื อระดับสัญลักษณ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และนักเรี ยนร้อยละ 17 เชื่อมโยงสถานการณ์ในระดับมหภาคไปยัง
ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้แต่ถูกต้องบางส่ วน ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนประเมินแบบจาลองที่ไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัชธฤต และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า เนื้ อหาเคมีเป็ นวิชา
ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม เกี่ยวข้องกับระดับจุลภาคค่อนข้างมาก ซึ่งปรากฏการณ์ที่นกั เรี ยนเจอเป็ นระดับมหภาค จึงทา
ให้นกั เรี ยนไม่เข้าใจแนวคิดในระดับจุลภาค จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดในระดับมหภาคและระดับสัญลักษณ์ได้
ทั้งนี้ เป็ นเพราะการใช้สถานการณ์ในระดับมหภาค ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์หรื อสถานการณ์ที่นกั เรี ยนรู ้จกั เพื่อกระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิ ดความสนใจในการเรี ยนรู ้แนวคิดในระดับจุลภาคว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึ งทาให้เกิ ดปรากฏการณ์
เช่นนั้นยังไม่เพียงพอ แบบจาลองสมดุลเคมีที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นควรเป็ นแบบจาลองที่แสดงการเคลื่อนไหวได้ดี เพื่อให้
นักเรี ย นเห็ นการเปลี่ ย นแปลงในระดับจุ ล ภาคที่ เป็ นรู ปธรรมมากขึ้ น ดัง นั้น ในการท าการวิจัย ครั้ งต่อ ไปผูว้ ิจัยขอ
เสนอแนะให้นาเทคโนโลยีที่เป็ นภาพเคลื่อนไหวมาใช้เป็ นสื่ อที่ช่วยให้นกั เรี ยนเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคใน
เนื้อหาที่เป็ นนามธรรมให้เห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
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