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การพัฒนาการเชื่ อมโยงระดับแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงระดับแนวคิดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 25 คน
โดยใช้แบบวัดการเชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เก็บหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานในแต่
ละแผน จานวน 6 แผนเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่ องของแข็ง ของเหลว และแก๊สจานวน 9 ข้อ
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้งเชิ งปริ มาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ และเชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยจัด
กลุ่มระดับแนวคิด ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานช่วยทาให้นักเรี ยนร้อยละ 60.44
สามารถเชื่ อมโยงแนวคิ ดทั้ง 3 ระดับ ได้โดยเฉพาะเนื้ อหาที่ ใช้โครงสร้ างอนุ ภาคของสารในการอธิ บายกลไกหรื อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของสาร ได้แก่ การจัดเรี ยงอนุภาคของแข็ง การเปลี่ยน
สถานะของแข็ง ความตึงผิว และการแพร่ ของแก๊ส แต่นกั เรี ยนเชื่อมโยงแนวคิดเพียงสองระดับได้เฉพาะในระดับ มห
ภาคและจุลภาคเป็ นส่ วนใหญ่ในเนื้ อหาที่อธิ บายโดยใช้แบบจาลองในระดับอนุภาคแทนสัญลักษณ์ธาตุหรื อโมเลกุลที่
ซับ ซ้อ น และไม่ ส ามารถเชื่ อมโยงข้า มระดับได้มีเ พีย งแนวคิ ดในระดับมหภาคเท่ า นั้นในเนื้ อหาที่ สังเกตเห็ นการ
เปลี่ยนแปลงได้ชดั เจนและมีกระบวนการเกิดที่ไม่ซบั ซ้อน เช่น การเปลี่ยนแปลงระดับของน้ าเมื่อเกิดการระเหย
ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate the cross-level conception of 25 students at eleventh grade. A
cross-level concept test was used as a tool to collect students’ conception test after participating in 6 context-based
learning activities. The test contained 9 items covered the contents of solid, liquid, and gas. The data were analyzed
using qualitative method by measuring means and percentages as well as using quantitative method for content analysis
to classify cross-level conception. The result showed that 60.44 % of students had 3 cross- level conceptions especially,
the contents involved particle structure to describe the process of changing properties of matter such as arrangement of
particles in solid, changing state of solid, surface tension, and gas diffusion. The students were able to cross only 2
levels of the macroscopic and microscopic conceptions that were explained by the particle model representing symbols
or complex molecules. The students could not link across the level, only on macroscopic level in the content that can
be observed clearly and have an uncomplicated process such as the evaporation from the change of water level.
คาสาคัญ: การเชื่อมโยงระดับแนวคิด ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
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บทนา
แนวคิดเรื่ องของแข็ง ของเหลว และแก๊สนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งในวิชาเคมีที่มีบทบาทสาคัญและเป็ นพื้นฐานที่ช่วยให้
เข้าใจข้อเท็จจริ งที่ ปรากฏในชี วิตประจาวัน การเข้าใจแนวคิดเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สจึ งมีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่านักเรี ยนไม่สามารถนาแนวคิดเหล่านี้
มาอธิ บายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง มีงานวิจยั จานวนมากที่ศึกษาและพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนโดยพบว่า
แนวคิ ดคลาดเคลื่ อนของนักเรี ยนเกิ ดจากการที่ นักเรี ยนไม่เข้าใจแนวคิ ดเคมี ในระดับใดระดับหนึ่ ง และยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดในแต่ละระดับได้ (Garnett et al., 1995; Treagust et al., 2010) นอกจากนี้ ยงั พบว่าจากงานวิจยั ที่ผ่านมาเน้น
การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สในระดับมหภาค หรื อระดับจุลภาค
อย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น (Stavy, Stachel, 1985; Stavy, 1988; Rahaya, Kita, 2010) ดังนั้นการศึ กษาเกี่ ยวกับความเชื่ อมโยง
แนวคิดใน 3 ระดับจึงมีความสาคัญที่ช่วยทาให้นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ผลจากวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ ผูว้ ิจัยมีโอกาสเข้าร่ วมสังเกตการเรี ยนการสอนรายวิชาเคมีของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 และ 5 ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ ผูว้ ิจยั ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ พบว่า นักเรี ยนไม่เข้าใจ
แนวคิดทางเคมี และยังไม่พบการเชื่อมโยงแนวคิดในแต่ละระดับได้ ทั้งที่การเชื่อมโยงแนวคิดในแต่ละระดับจะช่วยทา
ให้นักเรี ยนเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ มากยิ่งขึ้น วิธีการหนึ่ งที่ ช่วยพัฒนาความเข้าใจแนวคิดของนักเรี ยนคือ รู ปแบบ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในชั้นเรี ยนซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยตรง จากงานวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิน้ นั มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาแนวคิดมากกว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ครู เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยน อันเนื่องมาจากนักเรี ยนได้รับประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้โดยตรงจากการคิด ค้นคว้า ลงมือปฏิ บตั ิ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตนเอง ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ อยู่ภายใต้ทฤษฎี การ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ดังนั้นจะเห็นได้วา่ นักการศึกษาพยายามใช้วธิ ี การสอนแบบต่าง ๆ ในการ
พัฒนาแนวคิดของผูเ้ รี ยนในเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เช่น การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้แบบ 5 ชั้น
ร่ วมกับการใช้มโนภาพซึ่งศึกษาแนวคิดของนักเรี ยนตามระดับความเข้าใจของนักเรี ยน แต่พบว่ายังมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่
มีแนวคิดคลาดเคลื่อนอยู่ (ชนาธิ ป, 2558) และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่านักเรี ยนเข้าใจแนวคิดเรื่ อง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊สในระดับมหภาคผ่านเหตุการณ์ที่กาหนดให้ แต่การจัดการเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษาทาได้ยาก
ในห้องเรี ยนที่ใหญ่และไม่ครอบคลุมข้อมูลเนื้ อหาทั้งหมด (Ayyldz, Tarhan, 2013) เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั
เพียงส่ วนน้อยที่สร้างบริ บทในการเรี ยนรู ้โดยนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เข้าไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น (Gilbert et al., 2011) โดยผูว้ จิ ยั สนใจที่จะนาการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานมาใช้ในการพัฒนาแนวคิดเรื่ องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แต่อย่างไรก็ตามการวิจยั
เกี่ ยวกับการใช้บริ บทเป็ นฐานในการพัฒนาแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่ได้นามาใช้เป็ นกรอบในการพัฒนาการ
เชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงต้องการที่จะพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ในเรื่ องของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส โดยการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของแนวคิดระหว่างแนวคิดระดับมหภาค ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์เข้า
ด้วยกัน ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน ซึ่ งผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบบริ บทเป็ นฐานจะ
ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาแนวคิดในเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้มากขึ้นจากการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับบริ บท
ของนักเรี ยนและนักเรี ยนสามารถนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระดับแนวคิดเรื่ อง ของแข็ง
ของเหลว และแก๊สของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
วิธีการวิจยั
แผนการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การในชั้นเรี ยน (Classroom Action Research) ซึ่ งผูว้ ิจัยในฐานะนิ สิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ดาเนินการวิจยั โดยเลือกใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนตามแนวคิดของ Kemmis,
McTaggart (2005) โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Act) 3) ขั้น
สังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อน (Reflect) ซึ่งแสดงรายละเอียดในรู ปที่ 1 ดังนี้

รู ปที่ 1 กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนตามแนวทางของ Kemmis, McTaggart (2005)
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน 4 ขั้นตอนมีรูปแบบการทางานต่อเนื่องกันเป็ นวงจร โดยเริ่ มจากขั้น
ที่ 1) ขั้นวางแผน (Plan) นาไปสู่ข้ นั ที่ 2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Act) นาไปสู่ข้ นั ที่ 3) ขั้นสังเกต (Observe) และนาไปสู่ข้ นั ที่ 4)
ขั้นสะท้อน (Reflect) ซึ่ งจะสะท้อนผลการดาเนิ นการวิจยั ในวงจรที่ 1 ทั้งข้อค้นพบและปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในการจัดการ
เรี ยนรู ้ จากนั้นนาผลการวิจยั ที่ได้ในวงจรที่ 1 ไปปรับใช้ในวงจรที่ 2 และวงจรถัดไปจนครบทั้ง 6 วงจรเพื่อศึกษาผลจาก
การวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั ทั้งหมด 6 วงจร ตามจานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บริ บทเป็ นฐานที่ผูว้ ิจยั สร้ าง
ขึ้นมาทั้งหมด 6 แผนในเนื้อหาเรื่ องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ งประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1) สมบัติบาง
ประการของของแข็ง ของเหลว แก๊สและการเปลี่ยนสถานะของแข็ง 2) การจัดเรี ยงอนุภาคของแข็งและชนิดของผลึก 3)
ความตึงผิวของเหลว 4) การระเหย ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 5) ความสัมพันธ์ของปริ มาตร ความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊ส และ 6) การแพร่ ของแก๊ส ซึ่ งทั้ง 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมแนวความคิดที่สาคัญ ทั้งหมด 9
แนวคิดในเนื้อหาของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 3 แผนที่ได้ผนวก 2 แนวคิดสาคัญที่มี
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ความสัมพันธ์กนั ไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้เดียวกัน ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1) สมบัติบางประการของของแข็ง
ของเหลว แก๊สและการเปลี่ยนสถานะของแข็ง 2) การจัดเรี ยงอนุภาคของแข็งและชนิดของผลึก และ 3) การระเหย ความ
ดันไอกับจุดเดื อดของของเหลว โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ดาเนิ นการตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
บริ บทเป็ นฐานทั้งหมด 4 ขั้นตอนตามรู ปแบบของ Gilbert (2006) ได้แก่ 1) ขั้นนาเสนอสถานการณ์ (Setting focal event)
2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Hand-on experiences) 3) ขั้นเรี ยนรู ้แนวคิดสาคัญ (Learning key concepts) และ4) ขั้นนาความรู ้ไป
ใช้ในสถานการณ์ ใหม่ (Re-contextualize) โดยแต่ละขั้นตอนนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ แนวคิ ดในแต่ละระดับ ซึ่ งแสดง
รายละเอียดในรู ปที่ 2 ดังนี้

รู ปที่ 2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานตามแนวทางของ Gilbert (2006)
กลุ่มทีศ่ ึกษา
นักเรี ยนกลุ่มที่ ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จานวน 1 ห้องเรี ยน ที่ เรี ยนเนื้ อหาเรื่ อง ของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มนักเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั รับผิดชอบใน
การจัดการเรี ยนการสอนและนักเรี ยนกลุ่มที่ศึกษาเป็ นนักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย
นักเรี ยนชายจานวน 9 คน และนักเรี ยนหญิงจานวน 16 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 25 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดแนวคิดการเชื่อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ ท้ งั สามระดับซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
จานวนทั้งหมด 9 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้ อหาของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ได้แก่ 1) สมบัติบางประการของของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส 2) การเปลี่ยนสถานะของแข็ง 3) การจัดเรี ยงอนุภาคของแข็ง 4) ของแข็งรู ปผลึก 5) ความดันไอกับ
จุดเดือดของของเหลว 6) การระเหย 7) ความตึงผิวของเหลว 8) ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดันและปริ มาตร
ของแก๊ส และ 9) การแพร่ ของแก๊ส โดยแต่ละข้อประกอบ 1 สถานการณ์และคาถาม 3 ข้อย่อยเพื่อให้นักเรี ยนแสดง
แนวคิ ด ในแต่ ล ะระดับ โดยให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นวิท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา 1 ท่ า น และครู ป ระจ าการในโรงเรี ย นที่ มี
ประสบการณ์ในการสอน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้เพื่อปรับแก้ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่ม
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ที่ ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดแนวคิดการเชื่ อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ แต่ละแนวคิดไปใช้ทดสอบกับกลุ่มที่ศึกษาหลัง
เสร็ จการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากแบบวัดการเชื่ อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์ท้ งั ด้านการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
โดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนในการเชื่อมโยงแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย 1) การเชื่ อมโยงแนวคิด ในระดับเดียวกัน คือ ระดับมหภาคไปยังระดับมหภาค 2) การ
เชื่อมโยงแนวคิดข้ามระดับ ประกอบด้วย ระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาค ระดับมหภาคไปยังระดับสัญลักษณ์ ระดับ
จุลภาคไปยังระดับสัญลักษณ์ และระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคร่ วมกับระดับสัญลักษณ์ รวมทั้งวิเคราะห์ลกั ษณะของ
เนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดข้ามระดับได้ในทั้ง 3 รู ปแบบดังกล่าว
ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากใบงานของนักเรี ยน พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานที่เริ่ มต้นโดยการ
ใช้บริ บทในระดับมหภาค จากนั้นลงมือปฏิบตั ิและสร้างคาอธิ บายเพื่อให้นกั เรี ยนมีแนวคิดในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์
และใช้สถานการณ์ใหม่เพื่อให้เชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับ ช่วยทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้
ทั้งสามระดับได้ดี (ระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์) เฉลี่ยร้อยละ 60.44 รองลงมา คือนักเรี ยนสามารถ
เชื่ อมโยงแนวคิดระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาค เฉลี่ยร้อยละ 21.33 แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่านักเรี ยนเชื่ อมโยงแนวคิด
ภายในระดับมหภาคเฉลี่ยร้อยละ 4.89 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละการเชื่อมโยงระดับแนวคิดของนักเรี ยนจานวน 25 คน
Topics
Intra
Inter: Cross Levels
Level
Macro Macro Macro Micro Macro ↔
↔
↔
↔
↔
Micro
Macro Micro Symbol Symbol
↔
Symbol
1. Properties of Solids Liquids and Gases
0
25
0
0
0
2. Changing State of Solids
1
6
0
0
18
3. Arrangement of Particles in Solids
0
1
0
0
24
4. Types of Crystalline Solids
1
0
0
24
0
5. Surface Tension
0
1
0
0
24
6. Vapor Pressure and Boiling Point of Liquids
1
12
0
0
12
7. Vaporization of Liquids
8
1
0
1
15
8. Relationship of Volume, Pressure and Temperature of Gases
0
2
5
0
18
9. Gas Diffusion
0
0
0
0
25
Mean (%)
4.89 21.33
2.22
11.11
60.44
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เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดคาตอบของนักเรี ยนในใบงานเพื่อค้นหารู ปแบบของการเชื่อมโยงระดับแนวคิดทาให้
พบประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ท้ งั สามระดับของนักเรี ยนได้ดงั นี้
1. การเชื่ อมโยงแนวคิดในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ (Cross 3-levels) จะปรากฎใน
แนวคิ ด เกี่ ยวกับกลไกหรื อกระบวนการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุ ณสมบัติของสารซึ่ งอธิ บายโดยใช้
โครงสร้างของอนุภาค
นัก เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ด ทางเคมี ท้ ัง สามระดับ ได้ใ นแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกับ กลไกหรื อ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของสารซึ่ งอธิ บายโดยใช้โครงสร้างของอนุ ภาค เช่น
แนวคิดเรื่ อง การจัดเรี ยงอนุภาคของแข็ง ซึ่ งอธิ บายถึงความแตกต่างในการจัดเรี ยงตัวของอนุภาคส่ งผลต่อลักษณะทาง
กายภาพและคุณสมบัติของของแข็งมีความแตกต่างกัน และแนวคิดเรื่ อง การเปลี่ยนสถานะของแข็ง ซึ่ งอธิ บายถึงการ
เปลี่ยนแปลงการจัดเรี ยงอนุภาคของสสารจากสถานะของแข็งเป็ นของเหลวและแก๊ส เป็ นต้น จากตัวอย่างคาตอบของ
นักเรี ยนซึ่ งอธิ บายแนวคิดการเปลี่ยนแปลงอนุภาคของแข็งโดยเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับ เช่น “ของแข็งชนิ ดนั้น คื อ
นา้ แข็งแห้ ง เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบระเหิ ด คื อ การที่ ของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็ นแก๊ ส คื อการได้ รับความ
ร้ อนแล้ วโมเลกุลห่ างกันมากกลายเป็ นแก๊ ส (ระเหิ ด) การหลอมเหลว คื อการได้ รับความร้ อน แล้ วของแข็งละลาย
กลายเป็ นของเหลว” โดยนักเรี ยนวาดรู ปแสดงการเปลี่ยนแปลงอนุ ภาคของแข็งเปลี่ยนไปเป็ นอนุ ภาคของแก๊สผ่าน
กระบวนการระเหิ ดได้แก๊ส CO2 จะเห็ นได้ว่านักเรี ยนอธิ บายแนวคิดระดับมหภาคผ่านการเปลี่ยนแปลงน้ าแข็งแห้ง
ระเหิ ดกลายเป็ นแก๊สร่ วมกับการอธิ บายแนวคิ ดระดับจุ ล ภาคและสัญลักษณ์ ผ่านการอธิ บายและวาดรู ป แสดงการ
เปลี่ยนแปลงการจัดโมเลกุลของแก๊ส CO2 และแนวคิดเรื่ อง การแพร่ ของแก๊ส โดยให้นกั เรี ยนอธิ บายการแพร่ ของแก๊ส
แต่ละชนิ ดจากควันธู ปเข้าสู่ ร่างกาย พบว่า นักเรี ยนอธิ บายแนวคิดระดับมหภาคผ่านการเคลื่ อนที่ ของควันธู ปเข้าสู่
ร่ างกายและเชื่อมโยงเข้าสู่แนวคิดระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ผ่านการอธิบายขนาดของโมเลกุลแก๊ส ดังตัวอย่างคาตอบ
ของ “เมื่อเข้ าสู่ ร่างกายจะได้ รับแก๊ ส CO, NO, CO2 และ SO2 ตามลาดับ เนื่ องจากกฎการแพร่ ของแกรแฮมได้ บอกไว้ ว่า
อัตราการแพร่ ของแก๊ สแปรผกผันมวลโมเลกุลและความหนาแน่ นของแก๊ ส ซึ่ งจากแก๊ ส 4 ชนิ ดดังกล่ าว เรี ยงลาดับได้
จากการหามวลโมเลกุล จากน้ อ ยไปมาก” ดัง นั้น การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้บ ริ บ ทเป็ นฐานสามารถพัฒ นาแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ โดยเชื่อมโยงแนวคิดทั้งสามระดับเข้าด้วยกันได้ดีกบั แนวคิดที่อธิบายลักษณะโครงสร้างอนุภาคของสสาร
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ นักเรี ยนจะสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทั้งสามระดับได้ดี แต่พบว่ายังปรากฏแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
รวมอยูด่ ว้ ยเช่น แนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดเรี ยงอนุ ภาคของของแข็งระหว่างของแข็งรู ปผลึกและของแข็งอ
สัณฐานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้นกั เรี ยนเลือกใช้วสั ดุในการผลิตเคสโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งนักเรี ยนที่เลือกใช้ซิลิโคน
เป็ นวัสดุสาหรับการออกแบบเคสโทรศัพท์มือถือ จากคาตอบของนักเรี ยนระบุวา่ “ซิ ลิโคนเป็ นของแข็งรู ปผลึก” แสดง
ให้เห็นว่านักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนโดยมีสาเหตุมาจากการจัดเรี ยงโมเลกุลมอนอเมอร์ของซิ ลิโคน (CH3SiOCH3)
ในรู ปแบบสัญลักษณ์เคมีน้ นั นักเรี ยนเขียนโครงสร้างระบุสญ
ั ลักษณ์ธาตุของมอนอเมอร์อย่างเป็ นระเบียบและมีรูปแบบ
ที่ ซ้ ากันในการเชื่ อมแต่ละมอนอเมอร์ เข้าด้วยกันเป็ นพอลิเมอร์ ของซิ ลิโคน ทาให้นักเรี ยนเลือกตอบว่าซิ ลิโคนเป็ น
ของแข็งรู ปผลึก เนื่ องจากมีการจัดเรี ยงโมเลกุลของมอนอเมอร์ ซิลิโคน (CH3SiOCH3) อย่างเป็ นระเบียบ นั้นหมายความ
ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บริ บทเป็ นฐานเพื่อพัฒนาการเชื่ อมโยงแนวคิ ดทั้งสามระดับนั้นควรให้ความสาคัญกับ
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้แนวคิดสาคัญที่นาผลจากการทากิ จกรรมของนักเรี ยนมาอภิปรายแล้วเชื่ อมโยงเข้ากับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
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2. การเชื่ อมโยงแนวคิดในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคหรื อสัญลักษณ์ และระดับจุลภาคไปยังระดับ
สัญลักษณ์ (Cross 2-levels) ปรากฎในแนวคิดเกี่ ยวกับการอธิ บายคุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพของสสารที่
สามารถอธิบายได้โดยใช้แบบจาลองในระดับอนุภาคแทนสัญลักษณ์ธาตุหรื อโมเลกุลที่ซบั ซ้อน
จากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ ภายใน 2 ระดับใน
รู ปแบบของระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคโดยไม่ได้เชื่ อมโยงถึงแนวคิดในระดับสัญลักษณ์ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ
แนวคิดเกี่ ยวข้องกับการอธิ บายคุณลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพของสสารที่ นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้โดยใช้
แบบจาลองในระดับอนุภาคแทนสัญลักษณ์ธาตุหรื อโมเลกุลที่ซบั ซ้อน ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่ อง สมบัติบางประการของ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่อธิ บายคุณลักษณะและคุณสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊สมีความ
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยนในการอธิ บายสถานการณ์ใหม่ที่ใช้เชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับพบว่า
ไม่ปรากฏการใช้สัญลักษณ์ทางเคมีในการอธิ บายการจัดเรี ยงอนุภาคของแข็ง (ตัวอย่างที่เลือกใช้คือ ชีวมวล และขยะ)
และการจัดเรี ยงอนุภาคของแก๊ส (ตัวอย่างที่เลือกใช้คือ ลมและแก๊สชีวภาพ) ของนักเรี ยน แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยง
แนวคิดวิทยาศาสตร์ ท้ งั สามระดับยากที่จะปรากฏในการอธิ บายแนวคิดที่ใช้สัญลักษณ์ทางเคมีกบั สสารทัว่ ไปที่ ไม่ได้
ระบุแทนด้วยสัญลักษณ์ทางเคมี หรื อสสารทัว่ ไปที่ เกิ ดจากธาตุหรื อสารประกอบหลายชนิ ดรวมกัน เช่น การอธิ บาย
พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่าคาตอบของนักเรี ยนไม่ปรากฏการใช้สัญลักษณ์ทางเคมีร่วมด้วย เป็ นผลมา
จากลมประกอบด้วยอนุภาคของแก๊สหลายชนิด ดังนั้น การอธิบายพลังงานลมเพียงพอต่อการเข้าใจแนวคิดดังกล่าว โดย
ส่ วนใหญ่มกั จะปรากฏคาตอบในรู ปสัญลักษณ์ทวั่ ไป เช่น ลม ขยะ ซากพืช และซากสัตว์ เป็ นต้น ซึ่ งแสดงได้ง่ายกว่า
การระบุ สัญ ลัก ษณ์ ท างเคมี ดัง นั้น การจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ กระตุ ้นความสนใจของนัก เรี ย นควรเลื อ กใช้บ ริ บทหรื อ
สถานการณ์ที่เข้าใจได้ง่ายและนักเรี ยนคุน้ เคยกับสถานการณ์ดงั กล่าวจะทาให้นกั เรี ยนสนใจและมีส่วนร่ วมในการทา
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อีกทั้งยังพบว่า นักเรี ยนจะไม่เชื่ อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับ ถ้าหากเลือกใช้สสารที่ ไม่ปรากฏการ
จัดเรี ยงอนุภาคหรื อสัญลักษณ์ทางเคมีที่แน่นอน
3. แนวคิดภายในระดับมหภาค (Intra level) โดยไม่เชื่ อมโยงกับระดับอื่ น ๆ ปรากฏในเนื้ อหาที่ เห็ นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคได้อย่างชัดเจนและมีกระบวนการเกิดที่ไม่ซบั ซ้อน
การอธิ บายเฉพาะแนวคิดในระดับมหภาคจากสถานการณ์ใหม่ที่นามาใช้เชื่ อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับของ
นักเรี ยน ปรากฏในเนื้ อหาที่นักเรี ยนเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคได้อย่างชัดเจนและมีกระบวนการเกิดที่ไม่
ซับซ้อนที่ไม่จาเป็ นต้องอธิ บายการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคหรื อสัญลักษณ์ เช่น แนวคิดเรื่ อง การระเหย โดยการ
ระเหยของของเหลวนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่ องจากโมเลกุลของของเหลวที่อยูบ่ ริ เวณผิวหน้าถ้ามีพลังงานจลน์มากกว่า
แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวจะเกิดการระเหยกลายเป็ นไอ โดยใช้สถานการณ์ระดับน้ าในเขื่อนช่วงฤดู
ร้อน จากคาตอบของนักเรี ยนบางส่ วนพบว่า นักเรี ยนอธิ บายแนวคิดการระเหยของน้ าในเขื่อนเฉพาะระดับมหภาคหรื อ
ที่ สังเกตเห็นได้เท่านั้นเช่น “ปริ มาณนา้ จะลดลง เพราะนา้ บางส่ วนจะระเหยกลายเป็ นไอนา้ แล้ วลอยขึ น้ ไปในอากาศ
เนื่ องจากนา้ ได้ รับอุณหภูมิความร้ อนในแต่ ละวัน เมื่อฝนไม่ ตกเลยทาให้ ระดับนา้ ไม่ เพิ่มขึน้ ” ซึ่ งนักเรี ยนอธิ บายควบคู่
กับการวาดรู ปแสดงระดับการลดลงของน้ าในเขื่อนโดยไม่ปรากฎการใช้สญ
ั ลักษณ์ทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล
ของน้ า เป็ นผลมาจากปรากฎการณ์ดงั กล่าวสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงทาให้นกั เรี ยนเลือกอธิ บาย
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตได้ จึงไม่ปรากฎแนวคิดที่เชื่อมโยงเข้าสู่ การอธิบายในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ซ่ ึ งจะ
ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจปรากฎการณ์ดงั กล่าวได้ชดั เจนมากขึ้น ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ออกแบบแบบจาลอง
การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างอนุ ภาคของสสารในปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดในระดับ
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จุลภาคและระดับสัญลักษณ์มากขึ้น เป็ นผลให้นกั เรี ยนสามารถนาการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์
มาอธิบายร่ วมกับระดับมหภาคเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดทั้งสามระดับทาให้เข้าใจแนวคิดเรื่ องการระเหยได้ดีมากยิง่ ขึ้น
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงแนวคิดทั้งสามระดับของนักเรี ยน
ในเนื้อหาเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยเริ่ มจากการใช้สถานการณ์ในระดับมหภาคที่นกั เรี ยนคุน้ เคยเพื่อกระตุน้
ความสนใจ และจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่นักเรี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ ควบคู่กับการอธิ บายแนวคิ ดในระดับจุลภาคและ
สัญลักษณ์ จากนั้นเลือกใช้สถานการณ์ใหม่เพื่อศึ กษาการเชื่ อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับของนักเรี ยน ซึ่ งแตกต่างจาก
งานวิจยั ที่ ผ่านมาที่ ใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานเพื่อศึกษาแนวคิดของนักเรี ยนโดยแบ่งระดับตามความ
สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับในปั จจุบนั แต่ไม่ได้ศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดระหว่างสามระดับ (วิไล
พร, 2558) ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ลกั ษณะดังกล่าวช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด
ทั้ง 3 ระดับ ได้ดี (ร้ อ ยละ 60.44) โดยเฉพาะในเนื้ อ หาที่ ใ ช้โ ครงสร้ า งอนุ ภ าคของสารในการอธิ บ ายกลไกหรื อ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุ ณสมบัติของสาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rahayu, Kita
(2010) ที่ แนะนาว่าวิธีการสอนแนวคิดวิชาเคมีให้มีประสิ ทธิ ภาพควรมีการใช้การเชื่ อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับมหภาค ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ ดังนั้น จะเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3
ระดับจะช่วยทาให้นกั เรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องมากขึ้น โดยพบว่ากิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนแสดง
การเชื่อมโยงแนวคิดในแต่ละระดับได้ดี คือ การออกแบบโมเดลการจัดเรี ยงโครงสร้างอนุภาคของสสาร ทั้งนี้ เนื่ องมา
จากแบบจาลองเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคอย่างชัดเจน และผลจากการวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่าการใช้แบบจาลองเป็ นฐานช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยการใช้แบบจาลองจะช่วย
ให้นักเรี ยนได้ออกแบบและแสดงแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมให้
ปรากฏออกมาในรู ปแบบของแนวคิดที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดเคมีที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
ด้วยตาเปล่าได้ดีมากขึ้น นามาสู่การอธิบายแนวคิดหรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมได้ ซึ่งเป็ นลักษณะ
ของแนวคิ ดที่ ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในวิชาเคมี เช่ น จากงานวิจัยของ ชัยยนต์ (2554) พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนเรื่ องสมดุลเคมีได้ดี ซึ่งเป็ นแนวคิดมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
นอกจากนี้ ยัง พบว่า การเลื อ กบริ บ ทในระดับ มหภาคมาใช้เ พื่ อ เชื่ อ มโยงเข้า สู่ แ นวคิ ด ระดับ จุ ล ภาคและ
สัญลักษณ์เป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน โดยการใช้บริ บทที่ ยาก ซับซ้อนและนักเรี ยนไม่
คุน้ เคยมาใช้นาเข้าสู่การทากิจกรรมจะทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดในระดับมหภาคและจุลภาคได้เท่านั้น ดัง
จะเห็นจากผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สมบัติบางประการของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ งพบว่านักเรี ยน
เชื่อมโยงแนวคิดระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคได้มากที่สุด เนื่ องจากบริ บทที่นามาใช้ในขั้นนาเสนอสถานการณ์คือ
แหล่งกาเนิ ดพลังงานไฟฟ้าที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส พบว่าจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่สามารถกระตุน้ ค
วามสนใจของนักเรี ยนได้ดีเท่าที่ควร เนื่ องจากนักเรี ยนอาจไม่คุน้ เคย ทาให้เมื่อนาเข้าสู่ ข้ นั ลงมือปฏิบตั ิพบว่า นักเรี ยน
รู ้สึกยากต่อการแสดงการจัดเรี ยงอนุภาคของถ่านหิ นซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่ใช้แทนสสารในสถานะของแข็ง เนื่องจากถ่านหิ น
มี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องธาตุ ห ลายชนิ ด และไม่ ท ราบลัก ษณะแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าคของธาตุ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบอย่างชัดเจน ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกยากต่อการจัดเรี ยงอนุภาคของสารที่ตอ้ งแสดงสัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ
ประกอบด้วยทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถเชื่ อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาของ Gilbert
(2006), เอกรัตน์ (2555) ที่กล่าวว่า ควรเลือกใช้บริ บทที่นกั เรี ยนรู ้จกั และเกี่ยวข้องกับนักเรี ยน โดยบริ บทไม่ควรมีความ
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ซับซ้อนมากจนเกินไปจึงจะสร้างความสนใจของนักเรี ยนได้ดี และพบว่าการเลือกใช้บริ บทในขั้นนาความรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ควรเลือกบริ บทที่ สอดคล้องกับบริ บทในขั้นนาเสนอสถานการณ์จะทาให้นกั เรี ยนสามารถเชื่ อมโยง
แนวคิดได้ดีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้บริ บทเครื่ องพ่นสี D.I.Y. ในขั้นนาเสนอสถานการณ์ โดยนักเรี ยนจะได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ปริ มาตรของแก๊สกับความดันและอุณหภูมิ นามาสู่ข้ นั นาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยการเลือกใช้
บริ บทที่ ใกล้เคียงบริ บทเริ่ มต้นในขั้นนาเสนอสถานการณ์ เช่น การเลือกใช้บริ บทเกี่ ยวกับถังแก๊สหุ งต้มเพื่อกล่าวถึง
แนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ของปริ มาตรแก๊สกับความดัน จากคาตอบของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดลักษณะของแก๊สร่ วมกับความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรและความดันของแก๊สภายในถัง
แก๊สหุงต้มได้ดี เนื่องจากบริ บทที่นามาใช้มีลกั ษณะรู ปแบบการอธิบายแนวคิดเชื่อมโยงที่ใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่าลักษณะและความลึกซึ้งของเนื้ อหาเคมีที่กาหนดให้เรี ยนในหนังสื อเรี ยนก็เป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการเชื่ อมโยงระหว่างแนวคิด กล่าวคือ ในหนังสื ออธิ บายแนวคิดบางเรื่ องในระดับมหภาคเท่านั้นและได้รับ การ
ยอมรับว่าเป็ นแนวคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการระเหย ที่ อธิ บายว่า การเปลี่ยนสถานะของของเหลว
กลายเป็ นไอ โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงระดับของน้ า จึงทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดระดับมหภาค
ไปสู่ แนวคิ ดในระดับอื่ น ๆ ดังนั้นการพัฒนาการเชื่ อมโยงแนวคิ ดทั้ง 3 ระดับ ควรมี การตรวจสอบความรู ้ เดิ มของ
นักเรี ยนว่า นักเรี ยนมีพ้ืนฐานแนวคิดในระดับใด และอย่างไรเพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนาเสนอสถานการณ์ 2) ขั้นลงมือ
ปฏิ บตั ิ 3) ขั้นเรี ยนรู ้แนวคิดสาคัญ และ4) ขั้นนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วย
ส่ งเสริ มการเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับของนักเรี ยนได้ดี ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยทาให้เรี ยนวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้ นโดยเฉพาะในวิชาเคมี การนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานไปใช้ต่อนั้นจะต้องคานึ งถึ งการเลือกใช้
สถานการณ์ที่นกั เรี ยนคุน้ เคย ไม่ยากและซับซ้อนจนเกินไปจะช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนได้ดี อีกทั้งยังต้อง
คานึ งถึงความรู ้เดิ มของนักเรี ยน เพราะเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ ช่วยให้เรี ยนรู ้แนวคิดใหม่ได้อย่างเข้าใจ เช่น การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานในเนื้อหาของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ควรมีการทบทวนความรู ้เดิม เช่น พันธะเคมีหรื อแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร และในสถานการณ์ที่ตอ้ งอธิบายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทางเคมีกบั สสารทัว่ ไปที่ไม่ได้ระบุ
สัญลักษณ์ทางเคมี หรื อมีโครงสร้างที่ ซับซ้อนนักเรี ยนมักจะไม่แสดงการเชื่ อมโยงแนวคิดทั้งสามระดับ ดังนั้น ควร
กาหนดสัญลักษณ์ทางเคมีกากับเอาไว้ สุ ดท้ายนี้ ยงั พบว่าการใช้แบบจาลองช่วยให้นักเรี ยนได้แสดงแบบจาลองทาง
ความคิดของนักเรี ยนในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์มากขึ้น ดังนั้นในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้บริ บทเป็ นฐานผนวกกับการใช้แบบจาลองเพื่อช่วยส่งเสริ มการเชื่อมโยงระดับแนวคิดทางเคมีของนักเรี ยน
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ ได้สนับสนุ นทุนการศึ กษา
ภายใต้โครงการส่ งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) ประจาปี การศึกษา
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