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The main purpose of this research was to develop conceptual understanding on
ionic bonding and properties of ionic compounds by using 5E inquiry learning in
conjunction with particulate models. The participants were 26 students, purposively
selected from the population of grade 10 students at Yothinburana Phetchaburi
School. The treatment tool was an inquiry learning cycle in conjunction with
corresponding particulate models (12 hours) and the data collection tool was a twotier diagnostic conceptual test (21 items). The t-test for dependent samples analysis
indicated that the post-conceptual test score (mean 37.11, SD 6.66) was statistically
significantly higher than the pre-conceptual test score (mean 18.76, SD 6.14).
The retention-conceptual test score (mean 36.20, SD 6.37) was at the 95% confidence
level. After the intervention, the percentages of students in the no and misconceptual understanding (NU+MU) decreased by 51.41, while the total percentage
of students in the partial with mis-conceptual understanding (PMU) and partial and
sound conceptual understanding (PU+SU) were increased by 35.35 and 16.11,
respectively. This verified that this intervention was effective to develop students'
conceptual understanding in the particular topic, but it is not effective to promote
their retention of conceptual understanding.
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คุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
40
รอยละคะแนนความเขาใจมโนมติของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติระดับตาง ๆ 42
รอยละของคะแนนกลุมมโนมติตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงกอนเรียน และหลังเรียน 44
รอยละของคะแนนกลุมมโนมติตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงหลังเรียน และความคงทน 45
ผลการวิเคราะหคา IOC
111
คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
113
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนที่เปนแบบ 4 ตัวเลือก
(คะแนนเต็ม 21)
115
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนที่เปนการเขียนอธิบายเหตุผล
116
(คะแนนเต็ม 42)
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือกและ
สวนเขียนอธิบายเหตุผล (คะแนนเต็ม 63)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการสืบเสาะหาความรู (science inquiry) สามารถ
พัฒนาของทักษะความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรของผูเรียนได เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรู
ที่เชื่อมโยงความรูของผูเรียนที่มีมากอน ตลอดจนพัฒนาใหมีทักษะความรูในขั้นที่สูงขึ้น (bloom's
taxonomy) ที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน กิจกรรมการเรียนรูประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ 5 ประการ
ซึ่งในแตละประการนั้นสามารถพัฒนาทักษะความรูในขั้นตาง ๆ ของผูเรียนได ในแตละประการนั้น
ครูและนักเรียนมีบทบาทมากนอยที่แตกตางกัน
การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒ นาผูเรียนใหไดทั้งความรู กระบวนการและเจตคติมีความ
มุงมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลนําไปสูคําตอบ
ของคําถาม มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สื่อสาร
คําตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจ ไดสาระหลักของวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ที่ นั ก เรี ย นต อ งเรี ย นประกอบด ว ย ส ว นที่ เป น ความรู เนื้ อ หาแนวคิ ด หลั ก จิ ต วิ ท ยาศาสตร และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545)
วิชาเคมี เป น วิช าแขนงหนึ่ ง ซึ่งมี ความสําคั ญ เช น เดี ยวกับ วิช าวิท ยาศาสตรแ ขนงอื่ น ๆ และ
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรามากทีเดียว เชน อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และ
อื่น ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต ลวนเปนผลิตภัณฑซึ่งเกิดจากความรูหลักการวิชาเคมี และขณะนี้
ความรูหลักการของวิชาเคมีก็ไดนํามาใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท ทําใหประเทศไทยเรามีการ
พัฒ นาดานอุตสาหกรรมมากขึ้นและกาวไปเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ซึ่งเปนผลทําใหเกิดการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของปะเทศดวย
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในการเรียนวิชาเคมีเมื่อเปรียบเทียบระหวางการเรียน
แบบบรรยายตามทฤษีกับกิจกรรมการทดลอง พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในกิจกรรม
การทดลองมากกวา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สังเกตได เชน การเปลี่ยนแปลงสี การเกิด
ฟองกาซ และตะกอน และนักเรียนจะถามเสมอวาเกิดขึ้นไดอยางไร ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรดวยการใชสื่อ สามารถตอบคําถามและสามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรในขั้นบูรณา
การของผูเรียนไดและเหมาะสมกับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะไอออนิกซึ่งสามารถสังเกตสมบัติ และ
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ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกใหเขาใจได ยังสามารถพัฒนาทักษะความรูขั้นสูง ซึ่งจะสงผลให
สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก เรียนจากการทดสอบในโรงเรีย นและการทดสอบ
ระดับชาติได
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาวิทยาศาสตรมาตรฐาน
การเรี ย นรู ว 3.1 (เคมี ) ของโรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เพชรบุ รี อํ า เภอเขาย อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ในปการศึกษา 2557– 2559 (ตารางที่ 1.1) พบวานักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร มาตรฐาน ว 3.1
(เคมี) มีคาเฉลี่ย 20.17, 20.57 และ 31.93 ตามลําดับซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10จังหวัดเพชรบุรี และระดับประเทศ ทั้งนี้อาจมาจากโรงเรียนโยธิน
บูรณะ เพชรบุรี เปนโรงเรียนในเขตบริการระดับชุมชน ซึ่งเปนโรงเรียนดีประจําตําบล ดังนั้น นักเรียน
ที่มาเรียนสวนใหญ เปนนักเรียนที่มีผลทางการเรียนปานกลางถึงคอนขางออน พื้นฐานความรูเดิมไมดี
เทาที่ควร นักเรียนมีความใฝรูใฝเรียนคอนขางนอย โดยนักเรียนสวนใหญไมเห็นคุณคาในวิชาที่เรียน
และมีนักเรียนสวนนอยที่จบการศึกษาแลวเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทําใหนักเรียนไมคอยสนใจ
เรียน สงผลทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปคอนขางลําบาก นักเรียนเกิดการเรียนรูชากวาที่ควร
จะเปน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูผูสอน ใชกระบวนการสอนแบบเดิม ๆ สอนตามประสบการณเดิม
เนนการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยที่นักเรียนเปนผูรับรูเพียงอยางเดียว ครูผูสอนขาดกระบวนการ
และเทคนิ ค การเรี ย นการสอนที่ เน น หรือ กระตุ น ความสนใจของนั ก เรี ย นทํ าให นั ก เรี ย นไม ส นใจ
นักเรียนไมมีสวนรวมในการเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําซึ่งจากการรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าเคมี จากป ก ารศึ ก ษา 2556 ถึ ง 2559 เป น 62, 60, 63 และ 64
ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 65
ตารางที่ 1.1 คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
วิชาวิทยาศาสตรมาตรฐานการเรียนรู ว 3.1 (เคมี) โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
ระดับ

โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

เต็ม

100
100
100
100

ปการศึกษา 2557

คาเฉลี่ย
20.17
28.98
26.48
26.48

SD
14.75
20.91
19.54
19.62

ปการศึกษา 2558

คาเฉลี่ย
20.57
27.27
25.59
25.65

SD
18.99
20.45
19.48
19.59

ปการศึกษา 2559

คาเฉลี่ย
31.93
30.14
28.70
28.65

SD
13.45
20.27
19.68
19.79
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จากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ปการศึกษา2559 ผูวิจัยพบวา
นักเรียนไมมีความเขาใจ เรื่อง พั นธะเคมี โดยนั กเรียนไมสามารถระบุไดวา การเกิดสารประกอบ
ระหวาง อะตอมของโลหะ กับ อโลหะ หรือ อะตอมของอโลหะ กับ อโลหะ มีลักษณะการรวมตัวที่มี
การใหและรับอิเล็กตรอนอยางไร เกิดเปนพันธะเคมีชนิดใด รวมทั้งไมสามารถอธิบายการเกิดพันธะ
สมบั ติ และการเกิ ด ปฏิ กิ ริย าของสารประกอบดั งกล าวได นอกจากนี้ นั ก เรีย นยั งเกิ ด ความสั บ สน
เกี่ยวกับการเรียกชื่อสารไอออนิก และสารโคเวเลนต โดยนักเรียนมักเปลี่ยนเสียงทายเปน ไ-ด และ
มักระบุจํานวนอะตอมของธาตุดวยภาษากรีก และนักเรียนสวนมากเขาใจเกี่ยวกับการละลายน้ําของ
สารประกอบไออนิก แตไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคได
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลระดับอนุภาคเนนใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อเรียนรู และ
เขาใจเกี่ยวกับการเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อ การละลายน้ํา และการเกิดปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก แลวคอยใหผูสอนใหขอเสนอแนะ และบรรยายเสริมความเขาใจใหถูกตอง
มากขึ้น จากจุดเดนนี้ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําการเรียนรูโดยใชโมเดลระดับอนุภาคไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง พันธะไอออนิกประกอบกับผูวิจัยไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับ
โมเดลระดั บ อนุ ภ าคโดยใช เม็ ด แม เ หล็ ก แทนอนุ ภ าคของสาร ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ในปการศึกษา 2557 ซึ่งผูวิจัยพบวาการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโมเดลระดับอนุภาคมีประสิทธิภาพ
ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ความเขาใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น ชวยพัฒนาความเขาใจดานทักษะ
กระบวนการเรียนรูเกิดการเรียนรูของนักเรียน เนื่องจากในกระบวนการเรียนนักเรียนไดมีการทํางาน
ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง และนักเรียนสามารถตรวจสอบ และแกไขงานไดในชวงเวลาที่กําหนด พรอมทั้ง
มีการใหขอเสนอแนะในงาน และเปดโอกาสใหผูสอนสามารถติดตามความกาวหนา ของผูเรียนและ
สามารถใหคําแนะนําปอนกลับเพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจในความรูที่ชัดเจนไดอยางตอเนื่อง
เปนระยะ และสงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางการเรียนรวมกับเพื่อน ในรูปแบบการเรียนรูรวมกัน ทําให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดดีขึ้นหรือเสริมสรางความเขาใจที่มีอยูแลวใหเพิ่มขึ้น (Salter,
Richard and Carey, 2004)
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนามโนมติวิทยาศาสตรของนักเรียน ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับ
โมเดลระดับอนุภาค เรื่อง พันธะไอออนิกและสมบัติของสารประกอบไอออนิก
1.2.2 เพื่อศึกษาความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรหลังเรียน และหลังเรียนผานไปแลวสามสัปดาห
ของนั กเรีย นที่ เรี ยนด วยกิ จ กรรมการเรีย นรูแ บบสื บ เสาะรวมกั บ โมเดลระดั บ อนุ ภ าคเรื่อ ง พั น ธะ
ไอออนิกและสมบัติของสารประกอบไอออนิก
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1.2.3 เพื่อศึกษากลุมความเขาใจมโนมติวิท ยาศาสตรของนักเรียน เรื่อง พันธะไอออนิก และ
สมบัติของสารประกอบไอออนิกกอนเรียนและหลังเรียน
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เพชรบุ รี ที่ เรี ย นด ว ยกิ จ กรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง พันธะไอออนิก และสมบัติของสารประกอบ
ไอออนิกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เพชรบุ รี ที่ เรี ย นด ว ยกิ จ กรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาคเรื่อง พันธะไอออนิกและสมบัติของสารประกอบ
ไอออนิกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และหลังเรียนผานไปแลวสามสัปดาห ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.3 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เพชรบุ รี ที่ เรี ย นด ว ยกิ จ กรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาคเรื่อง พันธะไอออนิกและสมบัติของสารประกอบ
ไอออนิกมีรอยละกลุมมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ และกลุมมโนมติ
ถู ก ต อ งบางส ว นและผิ ด บางส วนหลั งเรีย นสู งกวาก อ นเรี ย น มี ร อ ยละกลุ ม มโนมติ ผิ ดรวมกั บ กลุ ม
ไมมีคําตอบลดลง
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 แผนการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร – คณิ ต ศาสตร ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เพชรบุ รี
จํานวน รวม 40 คน
1.4.2 กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4/1 แผนการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร – คณิ ต ศาสตร ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เพชรบุ รี
จํานวนรวม 26 คนโดยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากร
1.4.3 ตัวแปร
14.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับ
อนุภาค
14.3.2 ตั วแปรตาม คื อ ความเขาใจมโนมติวิท ยาศาสตรแ ละกลุ ม ความเขาใจมโนมติ
วิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิกและสมบัติของสารประกอบไอออนิก
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1.4.4 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 เรื่อง พันธะไอออนิกและสมบัติของสารประกอบไอออนิก
1.4.5 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า ขึ้ น ในภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับ
อนุภาคจํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลา 12 ชั่วโมง
1.5 นิยามคําศัพท
1.5.1 เข า ใจมโนมติ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ (sound conceptual understanding: SU ) หมายถึ ง
ถูกตองทั้งหมด (ตัวเลือกถูกตองและเหตุผลถูกตองทั้งหมด)
1.5.2 เข า ใจมโนมติ ถู ก ต อ งเป น ส ว นใหญ (Partial understanding: PU) หมายถึ ง คํ า ตอบ
ถูกตองเปนสวนใหญ (ตัวเลือกถูกตอง และไมมีเหตุผลที่ผิด)
1.5.3 เขาใจมโนมติถูกตองบางสวนและผิดบางสวน (Partial with misconceptual nderstanding:
PMU) หมายถึง ตัวเลือกถูกตองและเหตุผลไมถูกตอง หรือตัวเลือกไมถูกตอง เหตุผลถูกตอง (ตอบผิด
สวนใดสวนหนึ่ง)
1.5.4 เขาใจมโนมติผิด (Mis conceptual understanding: MU) หมายถึงตัวเลือกและเหตุผล
ไมถูกตองทั้งหมด
1.5.5 ไมมีความเขาใจมโนมติ (No understanding: NU) หมายถึง ตัวเลือกผิดและตอบเหตุผล
ไมตรงคําถาม หรือคําตอบไมเกี่ยวของกับคําถาม
1.5.6 ไมแสดงขอมูล (No Response: NR) หมายถึง ไมเขียนตอบ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรจะมี
ทักษะความรูขั้นสูง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการเพิ่มสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มสูงขึ้น
1.6.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาเคมี เนื่องจากไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สามารถสรางองค
ความรูใหมดวยตนเอง โดยผานกระบวนการคิดในระดับขั้นต่ําไปถึงระดับขั้นสูง ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง เกิดแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรูตอไป
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1.6.3 นํ า ผลที่ ได เป น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในสาระการเรี ย นรู และ
มาตรฐานอื่น ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้ เปน การพั ฒ นามโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 4 เรื่องพั นธะไอออนิ ก และ
คุณ สมบั ติของสารประกอบไอออนิกดวยโมเดลระดับ อนุ ภาค ผูวิจัยไดศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย
ที่ เกี่ ย วข อ ง และนํ า มาเรี ย บเรี ย งเป น กรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานในการวิ จั ย ซึ่ งมี เอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้
(2.1) มโนมติ
(2.2) มโนมติที่คลาดเคลื่อนและมโนมติที่ผิด
(2.3) การสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
(2.4) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 มโนมติ (Concepts)
2.1.1 ความหมายของมโนมติ
คําวา Concepts ในปจจุบันที่นิยมใชในภาษาไทยมีอยูหลายคํา เชน มโนมติ มโนทัศน
และแนวคิด สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคําวา “มโนมติ” และนักศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
ของมโนมติไวดังนี้
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544) กลาววา มโนมติ คือ ความเขาใจที่สรุปเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องที่เกิดจากการไดรับประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น หรือ เกิดจากการสังเกต
แลวใชคุณสมบัติหรือลักษณะที่มีความคลายคลึงกันจัดเขาเปนกลุมเดียวกัน
สุวิมล เขี้ยวแกว (2540) ใหความหมายไววา มโนมติ หมายถึง การสังเคราะหหรือบอก
ความสัมพันธจากขอมูลที่กําลังศึกษา ซึ่งเกิดจากการใชจินตนาการตัดสินอยางมีเหตุผลของผูเรียน
โดยมโนมตินั้นเปนสิ่งที่ซับซอนกวาการรวบรวมความรูที่เปนระบบอยูแลวเพื่อความเขาใจในเรื่อง
ที่กําลังศึกษา
ภพ เลาหไพบู ล ย (2534) ให ค วามหมายไว ว า มโนมติ เป น เรื่ อ งของแต ล ะบุ ค คล
การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด สังเกตวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ จะทําใหเกิดการรับรูบุคคลนั้นจะนํา
การรับรูนี้มาปฏิสัมพันธกับประสบการณเดิมของเขา จะทําใหเกิดมโนมติซึ่งเปนความเขาใจเกี่ยวกับ
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วัตถุหรือปรากฏการณนั้นจะทําใหเขามีความรูขึ้น
จากความหมายของ มโนมติ ดังกลาว สรุปไดวา มโนมติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเปน วัตถุสิ่งของ เหตุการณและบุคคลซึ่งเกิดจากการ
สั ง เกต หรื อ ได รั บ ประสบการณ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง นั้ น แล ว นํ า เรื่ อ งเหล า นั้ น นํ า มาประมวลเข า ด ว ยกั น
ความสัมพันธกันเปนขอสรุป
2.1.2 ความหมายของมโนมติทางวิทยาศาสตร
นั ก การศึ ก ษาหลายท า นได ใ ห ค วามหมายของ มโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร (scientific
concepts) ดังนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ใหความหมายไววา มโนมติทางวิทยาศาสตร คือ
ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีทั้งระดับที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
ซึ่งเกิดจากการสังเกตหรือไดรับประสบการณในเรื่องนั้น ๆ จนเกิดการรับรูและสรุปเปนความเขาใจ
เรื่องนั้นของแตละบุคคล
นภาพร แถวโนนงิ้ว (2537) ใหความหมายไววา มโนมติทางวิทยาศาสตร คือ ความคิด
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งใดเรื่องหนึ่งในวิชาที่ไดจากขอเท็จจริง และขอมูลที่ไดมานั้นมาจากการ
ทดลอง แลวใชคุณลักษณะของสิ่งนั้น นํามาประมวลสัมพันธกันเปนขอสรุป
กรรณิ ก าร แจ ง หมื่ น ไวย (2534) ให ค วามหมายไว ว า มโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร คื อ
ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่ไดจากการศึกษาขอเท็จจริง และหลักการในทาง
วิทยาศาสตรแลวนํามาประมวลสัมพันธอยางมีเหตุมีผล
ภพ เลาหไพบู ลย (2534) ให ค วามหมายไววา มโนมติ ท างวิท ยาศาสตร คื อ ความคิ ด
ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเกิดจากการสังเกตหรือการไดรับประสบการณ
เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นนํามาประมวลเขาดวยกันใหเปนขอสรุปหรือคําจํากัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมโนมติ ท างวิท ยาศาสตรมี ทั้ งระดั บ ที่ เป น รูป ธรรมและนามธรรม มี ค วามเชื่ อมโยงสั ม พั น ธกั น
ซึ่งมโนมติหนึ่งอาจเกิดจากมโนมติหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน
จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา มโนมติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความคิด
ความเขาใจที่เกิดจากการสังเกตหรือการไดรับประสบการณนั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งใดเรื่องหนึ่ง มีทั้ง
ระดับที่เปนรูปธรรมและนามธรรมแลวนํามาประมวลสัมพันธอยางมีเหตุผล ซึ่งอาศัยขอเท็จจริง และ
หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร
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2.2 มโนมติที่คลาดเคลื่อนและมโนมติที่ผิด
2.2.1 มโนมติที่คลาดเคลื่อน
คําวา Alternative concept ในภาษาไทยใชชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน มโนมติ
ที่ คลาดเคลื่อน มโนมติ ท างเลือก หรือแนวความคิดเลือก ผูวิจัยใชคําวา “มโนมติที่ ค ลาดเคลื่อน”
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ มโนมติทางเลือก(Alternative concept) ดังนี้
Griffiths et al. (1988) ไดใหความหมายไววา มโนมติที่คลาดเคลื่อน คือ แนวความคิด
ที่ นั ก เรี ย นสร า งขึ้ น ด ว ยตั ว นั ก เรี ย นเอง ซึ่ ง เกิ ด จากแนวความคิ ด ล ว ง หน า หรื อ ที่ มี อ ยู ก อ น
(Preconceptions) ซึ่ งความคิ ด นี้ อ าจจะแตกต างไปจากความคิ ด ของนั ก วิท ยาศาสตร โดยสิ้ น เชิ ง
แตกตางไปเพียงบางสวน หรือ สอดคลองกับแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร ความคิดคลาดเคลื่อน
จะเกิดขึ้นไดตองใชระยะเวลานาน ถาเกิดขึ้นแลวจะเปนความคิดที่ผิดพลาดจะคงอยูไปอีกนานที่ยาก
จะแกไขเปลี่ยนแปลง
Dyksyra, Boyle and monarch (1992) ไดใหความหมายไววา มโนมติที่คลาดเคลื่อน
คือ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนไป ของปรากฏการณทางธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งแตกตาง
ไปจากความรูของนักวิทยาศาสตรยอมรับ
นภาพร แถวโนนงิ้ว (2537) ไดใหความหมายไววา มโนมติที่คลาดเคลื่อน คือ ความรู
ความเขาใจ ซึ่งมีความรูพื้นฐานมาจากการสังเกตหรือประสบการณเดิมของนักเรียนที่ไมสมบูรณหรือ
เบี่ยงเบนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ยอมรับกันในปจจุบัน
จากความหมายข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น หมายถึ ง ความรู
ความเขาใจที่ไมสมบูรณ ถูกตอง ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากความคิดของนักวิท ยาศาสตรโดยสิ้นเชิง
แตกตางไปเพียงบางสวน หรือ สอดคลองกับแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร อาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต
ชวงกอนเขาโรงเรียน เกิดจากการศึกษาเลาเรียน หรือเกิดหลังจากจบการศึกษาไปแลว
2.2.2 มโนมติที่ผิด
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ มโนมติที่ผิด (Misconception) ดังนี้
Lawson (2001) ใหความหมายวา มโนมติที่ผิด หมายถึง ความรูของตนเองที่ไมสอดคลอง
กับทฤษฎี หรือความรูเชิงวิทยาศาสตรยอมรับ ซึ่งเกิดจากประสบการณตนเองโดย มโนมติที่ผิด นี้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนแลวจะฝงแนนยากที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขได
Sander (1993) ให ความหมายวา มโนมติ ที่ ผิด หมายถึง ขอ สัน นิ ษ ฐานเชิ งสติป ญ ญา
ที่ผิดพลาดหรือไมถูกตองที่นักเรียนมีอยูและยากที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง ในระยะเวลาอันสั้น
โดยคําตอบที่ผิดไมจําเปนตองเปนมโนมติที่คลาดเคลื่อนเสมอไป จึงควรแยกใหชัดเจนวาเปนมโนมติ
ที่ ผิ ด สิ่ งใดเป น มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นซึ่ งมโนมติ ที่ ผิ ด เป น มโนมติ เป น มโนมติ ที่ ไม ต รงกั บ มโนมติ
ของนักวิทยาศาสตรยอมรับ
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Lawson and Thompson (1988) ให ค วามหมายว า มโนมติ ที่ ผิ ด หมายถึ ง ความรู
ที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีหรือความรูเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งไดมาจากการมีประสบการณดวยตนเอง และ
มโนมติที่ผิดนี้โดยมากจะเปนแนวความคิดที่ผิดพลาดที่นักเรียนมีอยูและฝงแนน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขได
Griffiiths et al. (1988) ได ใ ห ค วามหมายไว ว า มโนมติ ที่ ผิ ด หมายถึ ง แนวความคิ ด
เชิงมโนมติที่มีค วามหมายแตกตางกันไปจากความหมายของนั กวิท ยาศาสตร ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป และยากที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง
จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา มโนมติที่ผิด หมายถึง ความคิด ความเขาใจ
ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความเปนจริง หรือหลักการที่ผิดพลาดไปจากนักวิท ยาศาสตรยอมรับยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงแกไข
จากความหมายของมโนที่คลาดเคลื่อน และมโนมติที่ผิด สามารถสรุปความแตกตางไดดังนี้
มโนมติที่คลาดเคลื่อน เปนแนวความคิดที่นักเรียนสรางขึ้นดวยตนเองของเขาเอง ซึ่งอาจจะแตกตาง
จากแนวคิดของนักวิทยาศาสตรโดยสิ้นเชิง แตกตางเพียงบางสวนหรือเหมือนของนักวิทยาศาสตรก็ได
มโนมติที่คลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยระยะเวลายาวนาน สวนมโนมติที่ผิดเปนความเขาใจของ
นั ก เรี ย นที่ มี อ ยู แ ละไม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ มโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร หรื อ หลั ก การที่ ผิ ด พลาดไปจาก
นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละคนทั่ ว ไปยอมรั บ ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล ว จะคงอยู ต อ ไปอี ก นานยากที่ จ ะแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงและขัดขวางการเรียนรูที่ถูกตองของนักเรียน
2.2.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน และมโนมติที่ผิด
Renner et al. (1990) ได กลาวไววา มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่อน และมโนมติที่ ผิ ดเกิ ดจาก
หลายสาเหตุ ดังนี้
(1) ตําราเรียน เชน การแกปญ หาทั กษะทางวิท ยาศาสตร การทํากิจกรรมและการลง
ขอสรุปความรูตาง ๆ
(2) ความบกพรอ งของหลั ก สู ต ร และวิธีก ารสอนโดยครู ยั งใช ก ารสอนแบบเดิ ม คื อ
การสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต การใหนักเรียนทองจํา ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพในการ
ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตุนการเรียน หรือพัฒนาความเขาใจมโนมตินั้น
(3) นักเรียนขาดขอสรุปลวงหนาที่นักเรียนที่อยูกอน หรือจากแนวความคิดที่ไมสอดคลอง
กับมโนมติทางวิทยาศาสตร
(4) Simpson and Marek (1988) ไดกลาวไววา ประสบการณในโรงเรียนเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหนักเรียนเกิดมโนมติที่ผิด หรือมโนมติที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากคําอธิบายของครู หรือ
ผู ใ หญ ที่ ข าดความรู ความเข า ใจในมโนมติ นั้ น ๆ ดี พ อทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความเข า ใจที่ ผิ ด หรื อ
คลาดเคลื่อนโดยรูเทาไมถึงการณ
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สรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนและมโนมติที่ผิดอาจเกิดจาก
ตําราเรียน ตัวนักเรียนเอง ความบกพรองของหลักสูตร วิธีการสอนซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับนักเรียนแลวยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข เมื่อนักเรียนรูมโนมติใหมก็จะเปนอุปสรรคในการเรียนรูมโนมตินั้น ๆ
2.2.4 การแกไขการเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน และมโนมติที่ผิด
Basili and Sanford (1991) พบวาการใหนักเรียนทํางานเปนกลุมโดยเฉพาะกลุมขนาด
เล็ ก นั ก เรี ย นไม เกิ น 4 – 5 คน ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารเรี ย นแบบร ว มมื อ (Cooperative Group Work)
โดยวิธีการนี้จะทําใหนักเรียนรูมโนมติที่ผิดได
Wandersee (1986) พบว า การใช ป ระวั ติ ศ าสตร วิ ท ยาศาสตร ครู ที่ ส อนสามารถใช
ประสบการณ ส อนของครู ในการเพิ่ ม การเรีย นรูอ ย างมี ค วามหมายของนั ก เรีย นภายในห อ งเรีย น
โดยวิธีการเชื่อมโยงมโนมติ ซึ่งพบวา เมื่อนํามาใชในการสอน นักเรียนสามารถที่จะสรางความสัมพันธ
เกี่ยวกับมโนมติตาง ๆ ได
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการสอนและผลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารสอนวิ ท ยาศาสตร ข อง
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกลาวถึงหลักการสอนเพื่อใหเกิดมโนมติไว สรุปไดดังนี้
(1) การใชอุปกรณ สื่อใหเหมาะสมกับบทเรียน และวุฒิภาวะของนักเรียน โดยการเรียน
การสอนนั้ น การใช อุ ป กรณ ก ารสอนที่ เหมาะสม จะช วยให ค รูป ระสบผลสํ าเร็จ ในการสอนทํ าให
นักเรียนเกิดความพอใจ สนใจและสนุกสนาน อุปกรณที่เหมาะสมกับบทเรียนจะทําใหเนื้อหาที่ยาก
กลับงายขึ้นทําใหบทเรียนที่ซับซอนชัดเจนขึ้น ซึ่งการเลือกใชอุปกรณ และสื่อการสอนนั้น ครูผูสอน
ที่จะเปนผูพิจารณาวา อุปกรณนั้น ๆ เหมาะสมกับบทเรียน และนักเรียนเพียงใด
(2) การจั ด ประสบการณ ต รงให กั บ นั ก เรีย น ในการสอนเพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถสราง
มโนมติไดนั้น ครูจะตองจัดประสบการณตรงใหกับนักเรียนไดสัมผัสของจริงใหมากที่สุดเทาที่โอกาส
จะอํานวย หรือครูผูสอนอาจนําสื่อการสอนตาง ๆ เชน รูปภาพ หุนจําลอง หรือวีดีทัศน ฯลฯ มาใช
ในการสอนกามารถทําใหนักเรียนเกิดความสัมพันธทางความคิดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดมโนมติ
ขึ้นมาดวยตนเอง
(3) การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามปกติบุคคลจะสามารถเรียนรูโดยอาศัย
ประสาทสั ม ผั ส เช น การเห็ น การได ยิ น การชิ ม การดม หรื อ การสั ม ผั ส ดั งนั้ น การเป ด โอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมใหรูจักคิดหาเหตุผล รูจักสังเกต และรูจัก
จําแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ออกมาใหเห็นอยางเดนชัดเหลานี้จะทําใหเขามีความรู ความเขาใจ
เบื้องตน อันจะนําไปสูการสรางมโนมติตอไป
(4) การเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนและนักเรียน ในการสอนสิ่งใดก็ตาม
ครูจะตองเปนผูพิจารณาเลือกวิธีการสอน และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียน วิธีการสอนบางวิธี เชน
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วิธีสอนแบบบรรยายควรนํามาใชใหนอยที่สุด เพราะการสอนวิธีนี้จะทําใหนักเรียนเกิดมโนภาพที่จะ
นําไปสูการสรางมโนมติอยางผิด ๆ ไดงาย
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การสอนเพื่อทําใหเกิดมโนมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับนักเรียนและครูผูสอนโดยครูผูสอนจะตองคํานึงถึง การสอนที่เนนใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง ใชอุปกรณ และสื่อการสอนที่ เหมาะสม วิธีการสอนที่เนนกระบวนการกลุมไมควรสอน
แบบบรรยายเนื่องจากทํ าให นักเรียนเกิดมโนภาพที่คลาดเคลื่อนหรือผิด ๆ ไดงายความรูเดิม หรือ
ประสบการณ ของนักเรียนก็เป นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.3 การสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
2.3.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
การเรี ย นการสอนด ว ยกระบวนการเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู เป น รู ป แบบหนึ่ ง
ที่เหมาะสมในวิชาวิทยาศาสตร นักการศึกษาไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ของนักการศึกษา ไดกลาวไวสอดคลองกันดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2545) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการดําเนินการเรียนการสอน
ที่ผูสอนกระตุนนักเรียนใหเกิดคําถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพื่อนํามาประมวล
หาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดานตาง ๆ ใหแก
นั ก เรี ย น เช น ด านการสื บ เสาะหาแหล งเรีย นรู การศึ ก ษาหาข อ มู ล การวิ เคราะห ก ารสรุ ป ข อ มู ล
การอภิปรายโตแยงทางวิชาการ และการทํางานรวมกับผูอื่น
พิมพันธ เดชุคุปต (2544) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหนักเรียนเปนผูคนควา
หาความรู ด ว ยตนเองหรื อ สร า งความรู ด ว ยตนเอง โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ครู เป น
ผูอํานวยการความสะดวก เพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย โดยจะเนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววาเปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผสมผสานระหวางการใชกระบวนการคิดและทักษะตาง ๆ เพื่อที่จะแกปญหา หรือคนควา
หาคําตอบ ทําใหเกิดความมั่นใจและสามารถนําไปประยุกตใชได
วัฒ นาพร ระงับ ทุ กข (2545) เป นการใชคําถามที่ มี ความหมาย เพื่ อกระตุนใหผูเรียน
สืบคนหรือคนหาคําตอบในประเด็นปญหาที่กําหนด
จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ดังกลาว สรุปไดวาเปนกระบวนการ
ในการตอบคําถามและแกปญ หา การไตถามหรือตั้งคําถาม หรือเปนการดําเนินการเรียนการสอน
ที่ผูสอนกระตุนนักเรียนใหเกิดคําถาม เกิดความคิด ลงมือเสาะแสวงหาความรู รูจักการใชเหตุผล นํามา
ประกอบการพิจารณา เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเองโดยผูสอนชวยอํานวยความ
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สะดวกในการเรี ย นรู ต า ง ๆ ให แ ก นั ก เรี ย น จะทํ า ให ผู เรี ย นได ป ระสบการณ ต รงในการเรี ย นรู
ในเนื้อหาวิชา และแกปญ หาดวยตนเอง และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการ
สืบเสาะหาความรูเพื่อพัฒนาสติปญญาและความสามารถของนักเรียน
ดังนั้นการสืบเสาะหาความรูหมายถึง กระบวนการการสอนที่เนนใหนักเรียนใชการคนควา
หาคําตอบดวยตนเองอยางมีระบบ โดยใชคําถามชวยเพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุปคําตอบ
นั้นดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยครูมีหนาที่คอยชวยเหลือ ชี้แนะ แนะนํา และ
อํานวยความสะดวก
2.3.2 ขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู
นักการศึกษาไดนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไวหลากหลาย
รู ป แบบต า งกั น ในประเทศไทย สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (2546)
ไดนําเสนอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยอิงตามขั้นตอนการเรียนรูแบบ 5E เลยเรียกติดปาก
วาวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น หรือ 5E inquiry learning cycle และงานวิจัยนี้จะเลือกใช
แบบ 5E ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้ น สร า งความสนใจ (Engagement) เป น การนํ า เข า สู บ ทเรี ย นเรื่ อ งที่ ส นใจ
ซึ่งอาจเกิดจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
กลุมเรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู
เดิมที่เคยเรียนมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่ตองการศึกษา ในกรณี
ที่ยังไมมีประเด็นที่นาสนใจ ครูอาจจะใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็น
ขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็น หรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะใช
ศึกษา กําหนดขอบเขต และแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะตองศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้ง
การรวบรวมความรู ป ระสบการณ เดิ ม หรือ ความรูจ ากแหล งต าง ๆ ที่ จ ะช วยนํ าไปสู ค วามเข าใจ
เรื่องหรือประเด็นที่นาสนใจยิ่งขึ้น และเปนแนวทางที่จะสํารวจตรวจสอบที่หลากหลาย
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เพื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถาม
ที่จะสนใจอยาถองแทแลวก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวมรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือ ปรากฏการณตาง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม หรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อใหไดมาเพื่อขอมูลตาง ๆ อยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอนตอไป
ขั้นที่ 3 ขั้ น อธิ บ ายและลงข อ มู ล สรุ ป (Explanation) เพื่ อ ให ได ข อ มู ล อย า งเพี ย งพอ
จากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะหแปรผล สรุปผล และนําเสนอผล
ที่ไดในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือรูปวาดสรางตาราง
เป น ต น การค น พบในขั้ น นี้ อ าจเป น ไปได ห ลายทาง เช น สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว โต แ ย ง
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กับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งไว แตผลที่ไดจะอยูในรูปใด ก็สามารถสรางความรู
และชวยใหเกิดความเขาใจได
ขั้นที่ 4 ขั้ น ขยายความรู (Elaboration) เป น การนํ า ความรู ที่ ส ร า งขั้ น ไปเชื่ อ มโยง
กั บ ความรูเดิ ม หรื อ แนวคิ ด ที่ ได ค น ควาเพิ่ ม เติ ม หรื อ นํ าแบบจํ าลองหรือ ข อ สรุ ป ที่ ได ไปใช อ ธิ บ าย
สถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมากก็แสดงวา
ขอจํากัดนอย ซึ่งจะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายจากการเรียนรูโดยครูเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว โดยการประเมินผลดวยตนเอง
ถึงแนวความคิดที่ไดสรุปไวแลวในขั้นที่ 4 วามีความถูกตองหรือสอดคลองมากนอยเพียงใด
ตารางที่ 2.1 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสรางความสนใจ
เปนขั้นเริ่มตนของกิจกรรม
การเรียนรู กิจกรรมควรจะ
โยงสิ่งที่เปนประสบการณ
ที่นักเรียนเรียนรูมาแลว
และสิ่งที่กําลังเรียนอยู

ขั้นสํารวจและคนหา
เปนขั้นที่นักเรียนจะรับ
ประสบการณเพื่อหาและ
พัฒนาแนวคิด
กระบวนการและทักษะ
ของตน

พฤติกรรมของนักเรียน
- ถามคําถาม เชน ทําไมถึงเกิดเชนนี้ อะไร
ที่ฉันรูแลวบางเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอมูลอะไร
ที่ฉันสามารถหาเพื่อศึกษาเรื่องนี้ จะมี
วิธีการแกปญหาเรื่องนี้อยางไร

บทบาทของครู
- สรางความสนใจ
- สรางความอยากรู
อยากเห็น
- ตั้งคําถามหรือปญหา
- ตรวจสอบหรือหาความรู
เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือหัวขอที่กําลัง
จะสอน
- คิดอยางสรางสรรคภายใตกิจกรรม
- สนับสนุนใหนักเรียน
ที่กําหนด
ไดทํางานเปนกลุม
- ทดสอบการทํานายและสมมติฐาน
- สังเกต และฟง
- ตั้งการทํานายและสมมติฐานใหม
ขณะนักเรียนทํางาน และ
- หาวิธีการแกปญหาและอภิปรายเกี่ยวกับ มีปฏิสัมพันธกบั เพื่อนรวมชั้น
- ถามคําถามเพื่อชี้ประเด็น
วิธีการนั้นกับเพื่อนรวมชั้น
ใหนักเรียนรูทศิ ทางวา
- บันทึกสิ่งที่สงั เกตได
เขากําลังตรวจสอบอะไร
- ตรวจสอบแนวคิดของตน
- ใหเวลากับนักเรียน
ในการสํารวจตรวจสอบ
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ตารางที่ 2.1 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู (ตอ)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู

พฤติกรรมของนักเรียน

บทบาทของครู
- เปนที่ปรึกษา
- สนับสนุนใหนักเรียน
ขั้นอธิบาย
- อธิบายคําตอบที่เปนไปไดแก
อธิบายแนวคิด และนิยาม
เปนการสรางความสนใจ เพื่อนรวมชั้น
ตามความเขาใจของนักเรียน
ใหนักเรียนพิจารณา
- ฟงการอธิบายของเพื่อนกลุมอื่น
เอง
ประเด็น
อยางพินิจพิเคราะห
ตาง ๆ ในขั้นสรางความ - ถามคําถามเกี่ยวกับการอธิบายของผูอื่น - ถามนักเรียนเพื่อให
นักเรียนแสดงหลักฐาน และ
สนใจ และขั้นสํารวจ และ - ฟง และพยายามทําความเขาใจ
สรางความกระจางกับสิ่งที่
คนหาที่ผานมา และ
การอธิบายจาก
เปดโอกาสใหแสดงความ - เชื่อมโยงกับกิจกรรมทีผ่ านมาใชขอมูล สํารวจหรือคนหา
- เตรียมคํานิยาม คําอธิบาย
เขาใจ กระบวนการ หรือ ที่บันทึกจากการสังเกตในการอธิบาย
และคําศัพทใหม
ทักษะของตน ในขั้นนี้
- ใชประสบการณเดิม
ครูสามารถนําเสนอ
ของนักเรียนในการอธิบาย
แนวคิด กระบวนการ หรือ
แนวคิด
ทักษะของนักวิทยาศาสตร
- กระตุนนักเรียนใหแสดง
ขั้นขยายความรู
- การประยุกตหรือขยายแนวคิด
ความคิดเห็น และ
เปนขั้นทาทาย และขยาย กระบวนการหรือทักษะของตน
แลกเปลี่ยนความคิดของตน
ความสนใจของนักเรียน - นําความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนพบ
- ใหขอมูลปอนกลับ
ใหนักเรียนไดฝก ฝนทักษะ เพิ่มเติมไปใชอธิบายสถานการณ หรือ
- จัดเตรียมประสบการณ
เพิ่มเติม การเรียนรู
เหตุการณอื่น ๆ
หรือสถานการณหรือ
แบบรวมมือจะเกิดขึ้น
- เรียนรูแบบรวมมือ
ปญหาใหม
ในขั้นนี้ดวย นักเรียนจะได - รวมอภิปรายเปนกลุม
พัฒนาความรูความเขาใจ - แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
แนวคิดที่ตนเขาใจกับผูอื่น
ที่ลึกและกวางขึ้น
- รับขอมูลปอนกลับจากเพื่อนรวมชั้น
จากประสบการณใหม
- เผชิญกับสถานการณหรือปญหาใหม
ขั้นประเมิน
- ประเมินการพัฒนาความเขาใจของ
- กระตุนใหนักเรียนประเมิน
ขั้นประเมินเปนขั้น
ตนเองวาไดเรียนรูอะไรบาง และเรียนรู
ความเขาใจของตน
อยางไร
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ตารางที่ 2.1 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู (ตอ)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
สนับสนุนใหนกั เรียนได
ประเมินความเขาใจ และ
ความสามารถของตน และ
ครูไดมีโอกาสประเมิน
พัฒนาของนักเรียนวา
เปนไปตามผลการเรียนรู
ที่คาดหวังหรือไม อยางไร

พฤติกรรมของนักเรียน
- เปรียบเทียบความรูเดิม และแนวคิด
ที่ไดคนพบเพิ่มเติม
- ทําแบบวัด และประเมินพัฒนาการ
เรียนรูของตน

บทบาทของครู
- วัด และประเมิน
พัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน
- ใชเครื่องมือหรือ
แบบทดสอบการเรียนรู
ของนักเรียน

ที่มา: ชาตรี ฝายคําตา (2551: 39-42)
จากขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามารถสรุปไดดังนี้ คือ ขั้นสราง
ความสนใจเปนขั้นที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูโดยการถามคําถาม หรือกําหนด
สถานการณ โดยกิจกรรมในขั้นนี้เปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงในสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลวและสิ่งที่กําลัง
จะเรียนตอไป ในขั้นสํารวจและคนหา นักเรียนสํารวจตรวจสอบและคนหาแนวคิดของตนโดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อรวบรวมขอมูลในการตอบปญหาขั้นอธิบายและลงขอสรุป นักเรียน
อธิบายสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการสํารวจตรวจสอบ รวมกันวิเคราะห หาความสัมพันธ
ของขอมูล แปลความหมายขอมูลและลงขอสรุป แลวสรางคําอธิบายที่สอดคลองกับขอมูลนั้นดวย
คําพูดของนักเรียน ในขั้นขยายความรูนักเรียนเชื่อมโยงกับคําอธิบายของนักเรียนกับความรูอื่น ๆ และ
เปรียบเทียบกับความรูวิทยาศาสตรและนักเรียนจะไดพัฒนาความรูความเขาใจที่ลึกและกวางขึ้นจาก
ประสบการณใหม และขั้นประเมินผล ครูประเมินผลนักเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียนประเมินความเขาใจของตัวเองดวย
2.3.3 ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ภพ เลาหไพบูลย (2542) และพิมพันธ เตชะคุปต (2544) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัด
ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดังนี้
ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
(1) นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงมีความ
อยากเรียนรูอยูตลอดเวลา
(2) เปนการพัฒนาศักยภาพดานสติปญญา เปนนักริเริ่มสรางสรรค และนักจัดระเบียบ
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(3) การคนพบดวยตัวเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในมากกวาการเรียนแบบทองจํา
(4) นักเรียนไดมีโอกาสฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิด
และวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือ ทําให
สามารถจดจําไดนานและนําไปใชในสถานการณใหมอีกดวย
(5) นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอนจะทําใหการเรียนมีความหมาย เปนการเรียน
ที่มีชีวิตชีวา
(6) นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น
(7) นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
(8) นั ก เรี ย นได ป ระสบการณ ต รง ฝ ก ทั ก ษะการแก ป ญ หา ทั ก ษะการใช เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตรและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
จากที่กลาวมาขางตน การสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีขอดีคือ นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนา
ศักยภาพดานปญญา ความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ มีประสบการณ
ตรง ฝกทักษะการแกปญหา ทําใหนักเรียนคนพบและสามารถสรางองคความรูดวยตัวเอง จึงทําให
การเรียนมีความหมาย มีมโนมติทางวิทยาศาสตรสามารถจดจําความรูไดนานและสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันได
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และมโนมติ เรื่อง พันธะเคมี
จํ าลอง ศรีม งคุ ณ (2553) ได ศึ ก ษาพั ฒ นากิ จ กรรมการเรีย นการสอนโดยใช รู ป แบบ
การสอนที่ใชหนวยการเรียนรู พันธะเคมี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชรูปแบบการสอนที่ใชสิ่งชวยจัดมโนมติลวงหนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนใชสิ่งชวยจัดมโนมติลวงหนาเปนกิจกรรมที่ได
มีการเตรียมโครงสรางทางปญ ญา ของนักเรียนที่จะเรียนรูสิ่งใหมทําใหนักเรียนมองเห็นโครงสราง
โดยรวมของเนื้ อหาที่ จะเรียน มี ก ารเสนอแผนผังความคิ ดกอ นที่ จะเรีย นเพื่ อให นั ก เรีย นแยกแยะ
จัดกลุม เปรียบเทียบ และอธิบายความสัมพันธภาพรวม ของเนื้อหาทําใหการเรียนรูงายขึ้น นอกนี้
การมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เชน เกมบัตรคํา การจับคู การทําแผนภูมิสายใยความคิด การทดลอง
การอภิปราย การทํากิจกรรมกลุมการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันภายในกลุมระหวาง นักเรียนเกง
ปานกลาง และออน ทําใหนักเรียนสนุกสนาน กระตือรือรนตลอดเวลา และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระบบการจัดการเรียนรู โดยการทําใบงาน และรวมเฉลยใบงาน และนักเรียนยังเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูของตนเองดวยวิธีตาง ๆ เชน การทําสรุปและแตละหัวขอทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย
จําไดนาน เกิดความรูที่คงทน
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ศรี บุ ญ ตาม โจมศรี (2553) ได ศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง พั น ธะเคมี
โดยใชวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และคะแนนแผนผังมโนมติของนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป เนื่องจากการสอนโดยใช
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู (5E) เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิม
โดยที่นักเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะแสวงหาความรูใหม และเสริมสรางประสบการณตรง
ใหกับนักเรียน นอกจากนี้ในรูปแบบการสืบเสาะหาความรูในขั้นสํารวจ และคนหานักเรียนไดสืบคน
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อทําใบงานกิจกรรม ทําใหนักเรียนสามารถสรางองคความรู และความเขาใจ
ได ด ว ยตนเอง ซึ่ งเป น การสอนที่ เน น ผู เรี ย นให ผู เรี ย นเรี ย นรู จ ากการกระทํ า นอกจากนี้ ยั งมี ก าร
ทําแผนผังมโนมติ เพื่อสะทอนกลับความเขาใจของนักเรียน โดยแผนผังมโนมติ ชวยสรุปประเด็นสําคัญ
ยอสรุปเนื้อหา ทําใหผูเรียนจําไดงาย และเกิดความคงทนในการจํา เกิดแรงจูงใจในการเรียน ชวยให
นักเรียนสามารถรวบรวมความคิดออกมาเปนโครงสรางของการเขียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ฐิติสิทธ นิลโสม (2552) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง พันธะเคมี ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และนั กเรียนมี ค วามพึ งพอใจในระดับ ดี ม าก ทั้ งนี้ เนื่ องจากการสอนแบบวัฏ จักรการเรีย นรู
7 ขั้น เปนรูปแบบการสอนที่เนนการถายโอนความรูและใหความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู
เดิมของนักเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่ครูไมควรละเลยหรือทอดทิ้งจากการตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนจะ
ทําใหครูไดทราบวานักเรียนจะตองเรียนรูอะไรกอนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ ทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เปนการเรียนที่เนน
นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระหว า งเรี ย น มี ก ารประเมิ น
ที่หลากหลาย
อุมาพร เอี่ยมลออ (2552) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียน
จากการแกปญ หา (PCLM: Problem - Centered Learning Model) เรื่อง พันธะเคมี ผลจากการ
วิจัยพบวาหลังจากการใชรูปแบบการเรียนรูจากการแกปญหาในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
มีความเขาใจมโนมติในวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี สูงขึ้นทุกมโนมติ และมีมโนมติคลาดเคลื่อนลดลง ทั้งนี้
เนื่ อ งจากรูป แบบการเรียนรูจ ากการแก ป ญ หา ครู ได กํ าหนดป ญ หาใกล เคี ย งกั บ สถานการณ เดิ ม
ของผู เรี ย น ทํ า ให ผู เรี ย นได ป รั บ ขยายความคิ ด ของตนอย า งลึ ก ซึ้ ง มี ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นรวมกัน การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในการสรางความรูรวมกัน ทําใหนักเรียนมีมโนมติถูกตอง
มากขึ้น โดยผูเรียนสามารถคิดหาคําตอบหรือหาวิธีในการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหดวย
วิธีที่หลากหลาย แลวนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผูอื่น ทําใหมีการปรับขยายและพัฒนา
ความคิดของตนเองไดกวางขวางขึ้น สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่เรียนมากขึ้น สวนนักเรียน
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ที่ไมผานเกณฑอาจเปนเพราะนักเรียนยังไมเขาใจมโนมติที่เรียนอยางลึกซึ้ง นอกจากนี้การใชรูปแบบ
การเรียนรูจากการแกปญ หาในกิจกรรมการเรียนการสอน พบวานักเรียนใหความสนใจและความ
รวมมื อ ในการทํ างานกลุ ม มี สว นรวมในการแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น นั ก เรีย นไดคิ ด ปฏิ บั ติแ ละ
ทําความเขาใจดวยตนเอง นักเรียนไดความรูกวางขวางมากยิ่งขึ้น
สยาม ตัญจพัฒนกุล (2548) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี
ที่ เรีย นด วยโปรแกรมการเรี ย นการสอนบนเครือ ข ายอิ น เตอรเน็ ต พบวาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น
ของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ เรื่อง พันธะเคมี สูงกวา
กอนไดรับการสอน เพราะโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ
และการทดลอง อีกทั้งยังเป ดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ระหวางครูกับผูเรียน และระหวางนักเรียนดวยกันเอง มีการตอบสนองใหผลปอนกลับไดทันที ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองทุกที่ ทุกเวลา โดยแตละคนจะใชเวลาในการเรียนแตกตางกัน และมีการ
ทําแบบทดสอบซึ่งสามารถยอนกลับไดทันที จึงเปนการกระตุนความสนใจของนักเรียนใหสนใจเรียน
มากขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
กาญจนา ตังคะประดิษฐ (2547) ไดศึกษาแนวคิดเรื่องพันธะเคมี ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิชาเคมี ของนักเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามแนว
คอนสตรักติวิซึม ผลการวิจัยพบวา การจัดการะบวนการเรียนการสอน ตามแนวคอนสตรักติวิซึม
เปนการพัฒนาใหนักเรียนเกิดแนวคิดเรื่องพันธะเคมี โดยพบวา พื้นฐานความรูเดิมของนักเรียนอยูใน
ระดับดี จึงมีผลตอการเรียนรูแนวคิดใหม ทําใหนักเรียนมีแนวคิดที่ถูกตองมากขึ้น สามารถสรางองค
ความรูไดเร็ว สวนนักเรียนที่มีพื้นฐานความรูเดิมต่ํา เมื่อไดรับการสอนตามแนวคอนสตรักติวิซึม จึงทํา
ใหนักเรียนมีความเขาใจถูกตองบางสวน และนักเรียนที่เรียน เรื่องพันธะเคมี ตามแนวคอนสตรักติวิซึม
มีเจตคติตอวิชาเคมีดีขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดมีการทดลองการใชสื่อประกอบการเรียน
การสอน เรียนแบบไมตองทองจํา มีการเขากลุมซึ่งคนเกงสามารถอธิบายใหคนออนเขาใจได ทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ วิชาเคมี
อั จ ฉรา ยั ง คง (2547) ได ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช รู ป แบบการเรี ย น
แบบรวมมื อ เรื่อ ง พั น ธะเคมี ที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ผลการวิจัย พลวา นั ก เรีย นที่ เรีย น
โดยรูปแบบการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้ เนื่องจาก
การจั ดการเรียนรู ใชรูป แบบการเรีย นแบบรวมมื อเป ดโอกาสให นั กเรียนมีป ฏิ สัม พั น ธกัน ระหวาง
สมาชิกภายในกลุม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู การรับฟงเหตุผลของกันและกัน ทําใหไดขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานและความรูของตนเอง กอใหเกิดกระบวนการคิดของตนเอง นักเรียนเกง
ชวยอธิบายนักเรียนที่ออนกวาทําใหเขาใจในเนื้อหาสาระเรื่องที่ตนเองสอนมากขึ้นเกิดองคความรู
ในตนเองแบบคงทน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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วิลาวัลย ลาภบุญเรือง (2543) ไดศึกษาผลของการสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ในวิ ช าเคมี เรื่อ ง พั น ธะเคมี โดยใช ก ารสอนตามทฤษฎี ข อง Posner และคณะ กั บ การสอนปกติ
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงจากมโนมติที่คลาดเคลื่อนเปนมโนมติวิทยาศาสตร
ในทุกมโนมติ และมีจํานวนผูที่เปลี่ยนเปนมโนมติวิทยาศาสตรมากกวากลุมควบคุมโดยมโนมติที่มี
การเปลี่ ย นแปลงจากมโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเป น มโนมติ วิท ยาศาสตร ม ากที่ สุ ด คื อ การเกิ ด พั น ธะ
โคเวเลนต และการเขียนสูตรแบบจุด สวนมโนมติที่มีผูเปลี่ยนแปลงมโนมติคลาดเคลื่อนเปนมโนมติ
วิทยาศาสตรนอยที่สุด คือ สมการไอออนิกจากการสอนโดยใชการสอนทฤษฎีของ Posner และคณะ
พบวาสามารถลดมโนมติที่คลาดเคลื่อนไดเนื่องจากทฤษฎีของ Posner และคณะมีขั้นตอนที่ เน น
ในเรื่องการเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมโนมติใหมตองเขาใจแจมแจง กิจกรรมการเรียนการสอน
เนนใหนักเรียนรวมกิจกรรมและทําทุกขั้นตอนดวยตนเอง นักเรียนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อน ๆ มีปฏิสัมพันธระหวางกลุม ซึ่งกระบวนการเหลานี้ทําใหนักเรียนไดทําความเขาใจ
และปรับเปลี่ยนมโนมติไดถูกตองยิ่งขึ้น และถาความรูเดิมไมถูกตองจะมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับความรูใหมไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ สมเจตน อุระศิลป และศักดิ์ศรี สุภาษร (2554) ก็ไดศึกษาการใชกิจกรรม
การเรียนรูตามโมเดล T5 แบบกระดาษ เรื่อง พันธะเคมี พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโมเดล
T5 แบบกระดาษ เรื่อง พันธะเคมี สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนธารทองพิทยาคมสูงขึ้น และชวยลดมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนไดลดลงได
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูตามโมเดล T5 นั้น เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
ซึ่งเนนการมอบหมายงาน (Task – based approach) แกผูเรียนเพื่ อใหเกิดการเรียนรู มีกิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําความเขาใจกับความรู จากการคิด จากการลงมือปฏิบัติ การใหขอเสนอแนะ
จากเพื่อนและครูผูสอนทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในการทํางาน สามารถนํางานของตนเองไปปรับปรุง
แกไข สามารถพัฒ นาความเขาใจ และความรูของนักเรียนทําใหนักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองมากขึ้น
ในเรื่อง พันธะเคมี สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และมโนมติ เรื่อง พันธะเคมี
จะเห็นไดวา เนื้อหาเรื่องพันธะเคมีเปนเนื้อหาที่คอนขางยากและเปนนามธรรม นักเรียนสวนใหญ
มีมโนมติที่คลาดเคลื่อน และมีผูวิจัยหลายทานไดมีการจัดการเรียนรูที่สามารถใหนักเรียน มีมโนมติ
ถูกตองมากขึ้น มโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง ดวยกิจกรรมการเรียนรูหลายแบบ เชน การจัดการเรียนรู
แบบเปรี ย บเที ย บ การสร า งแบบจํ า ลอง เกมบั ต รคํ า การจั บ คู การทํ า แผนภู มิ ส ายใยความคิ ด
การทดลอง การอภิปราย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงเนนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดล
ระดับอนุภาค ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนามโนมติวิทยาศาสตรของนักเรียน ชวยให
นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่เรียนไดในเปนเวลานานยิ่งขึ้น
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2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับมโนมติวิทยาศาสตรที่ผิดและที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมี
คณะวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ชาตรี ฝ ายคํ าตา เพ็ ญ ศรี บุ ญ สวรรค ส ง
และวรรณทิพา รอดแรงคา, 2549) ไดสํารวจความรูในเนื้อหาวิชาเคมีของนิสิตครูวิทยาศาสตรในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 29 คน ปการศึกษา 2546 โดยขอสอบประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
แนวคิดวิชาเคมี 9 ขอ ซึ่งใน 9 ขอประกอบดวยเรื่องตาง ๆ ในวิชาเคมี จํานวน 6 เรื่อง ไดแกมวล
อะตอม และมวลธาตุ 1 อะตอม กฎอนุรักษอะตอม การเผาไหม และพันธะเคมี กระบวนการละลาย
ของสาร และสมดุลเคมี โดยพบวา นิสิตรอยละ 48.28 มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน (PU) และนิสิต
รอยละ 17.24 มีแนวคิดวิทยาศาสตร บางสวนกับแนวคิดคลาดเคลื่อน (PU & SM) รอยละ 27.59
มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร โดยนิสิตไมเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับความเสถียร
ของโมเลกุล เพราะนิสิตคิดวาการเสถียรของโมเลกุล หมายถึง ภาวะสมดุลหรือการอยูตัว นอกจากนี้
นิสิตไมเขาใจเกี่ยวกั บการเกิดพั นธะโคเวเลนต ซึ่งเกิดจากนิสิตยังสั บสนเรื่อง อะตอมอิเล็กตรอน
โมเลกุลและความมีขั้วของโมเลกุล ซึ่งจากการสํารวจพบวานิสิตครูยังมีความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาวิชา
เคมีอยูมาก โดยควรมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดการสรางองคความรู และเรียนรู
อย า งมี ค วามหมายแทนการท อ งจํ า มี สื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ ช ว ยให เกิ ด จิ น ตนาการง า ยขึ้ น
เพื่อนําไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนวิชาเคมี
ศักดิ์ศรี สุภาษร (2559) ไดศึกษามโนมติ เรื่อง สารละลาย ดวยการทดลองแบบสืบเสาะ
รวมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 38 คน พบวานักเรียน
มีคะแนนความเขาใจมโนมติหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยหลังเรียนมีรอยละของนักเรียนที่มีความเขาใจมโนมติผิด (MU) และคลาดเคลื่อน (AU) ลดลง
จากกอนเรียน และรอยละของนั กเรียนที่ มีค วามเข าใจมโนมติถู กตอง (SU) เพิ่ มขึ้นจากกอน และ
จากการวิเคราะหคะแนนจากภาพวาดเมนทอลโมเดลระดับอนุภาค พบวานักเรียนมีคะแนนเมนทอล
โมเดลหลังเรียน สูงกวากอนเรียน โดยหลังเรียนมีผลรวมรอยละของนักเรียนที่ไมมีความเขาใจมโนมติ
และความเข าใจมโนมติ ผิ ด (NU+MU) ลดลงจากการก อ นเรียน และมี ค วามเข าใจมโนมติ ถู ก ต อ ง
บางสวนและผิดบางสวน (PMU) ลดลงจากกอนเรียน สวนผลรวมรอยละของนักเรียนที่มีความเขาใจ
มโนมติถูกตองเปนสวนใหญและถูกตองสมบูรณ (PU+SU) เพิ่มขึ้นจากกอนเรียน แสดงใหเห็นวาการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะดวยการทดลองแบบสืบเสาะรวมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาคสามารถ
พัฒนาความเขาใจมโนมติ และเมนทอลโมเดลความเขาใจระดับอนุภาค เรื่อง สารละลาย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มนตรี เชื้อพันธุงาม (2544) ไดวิเคราะหมโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบทดสอบวัดมโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ 2 และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พบวานักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน
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ในทุ กเรื่อง สาเหตุที่ นักเรียนมี มโนมติที่ คลาดเคลื่อนเนื่ องจากเนื้อหาส วนใหญ เป นเรื่องที่นั กเรียน
ไมสามารถสัมผัสไดโดยตรง จะตองอาศัยความรูขั้นพื้นฐานประกอบการศึกษาเพื่อกอใหเกิดความ
เขาใจ และสามารถทําใหเนื้อหานั้นมีความเปนรูปธรรมในความคิดของนักเรียนเพื่อที่จะไดสรุปเปน
มโนมติ ใ หม ซึ่ ง อาจทํ า ให เกิ ด มโนมติ ค ลาดเคลื่ อ นได ง า ย เนื่ อ งจากไม มี พื้ น ฐานความรู เรื่ อ งนั้ น
ซึ่งการศึกษามโนมตินั้นตองอาศัยมโนมติเดิมเปนพื้นฐานมาประมวล แยกแยะสรุปไปยังความรูใหม
มาสัมพันธกันอยางเปนระบบ ถานักเรียนไมสามารถนําความรูเดิมมาชวยเกิดมโนมติใหมได ก็จะทําให
มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนไดงาย
Coll and Taylor (2001) ไดทําการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง พันธะเคมี สําหรับ
นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย และระดั บ อุ ดมศึ ก ษา ซึ่ งใช ขอ สอบจํานวน 20 ข อ พบวา
นักเรียนสวนมากมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน ดังนี้ในเรื่อง พันธะโลหะ พันธะไอออนิก ขนาดและประจุ
ของไอออน ดังนี้ พันธะโลหะเปนพันธะที่แข็งแรงนอยโดยพันธะโคเวเลนต เปนแรงยึดเหนี่ยวภายนอก
โมเลกุล ซึ่งเปนแรงที่ออน และพันธะไอออนิกเกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกัน และนักเรียนยังสับสน
ในเรื่อง รัศมีของโซเดียมไอออนในพันธะไอออนิกวามีขนาดใหญกวารัศมีของคลอไรดไอออน
Birk and Kurtz (1999) ไดทําการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่เรียนวิชา
เคมี ม าแล ว จากโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยตรวจสอบว า นั ก เรี ย นมี ม โนมติ
ที่คลาดเคลื่อนในชวงใด ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยคําถามที่วัดความเขาใจใน 6 เรื่อง
ดังนี้ ขั้วของพันธะ รูปรางโมเลกุล พลังงานแลตทิช แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล และกฎออกเตต
โดยรูปรางโมเลกุล เกิดจากแรงจากการผลักระหวางอิเล็กตรอนคูรวมพันธะเทานั้น หรือรูปรางโมเลกุล
เกิดจากอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวเทานั้น ในเรื่องขั้วของพันธะโคเวเลนต เกิดจากอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ
เท ากัน และโมเลกุลไมมีขั้วเกิดกับโมเลกุลที่ประกอบดวยอะตอมที่มีคาอิเล็กโทรเนกาติวิตีเทานั้น
ประจุของไอออนสามารถใชทํานายขั้วของพันธะได
สุภาพร อินบุญนะ (2542) ไดทําการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง กรด – เบส ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมากกว า ร อ ยละ 50 มี ม โนมติ
ที่ ค ลาดเคลื่ อ นในเรื่ อ งกรด – เบส ในทุ ก มโนมติ ที่ เลื อ กมาศึ ก ษาโดยมโนมติ ที่ นั ก เรี ย นมี ค วาม
คลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ คูกรด – เบส การบอกปริมาณการแตกตัวของกรดออน เบสออน H3O+
และ OH-ในสารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย การคํานวณเปรียบเทียบเกี่ยวกับคาคงที่สมดุลของกรด
ออน – เบสออน และสมดุลของน้ํา ตามลําดับโดยนักเรียนชายมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากกวานักเรียน
หญิงในมโนมติ เรื่อง คูกรด – เบส และกรดออน – เบสออน โดยนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ มี ม โนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นมากกว า โรงเรี ย นขนาดใหญ พิ เ ศษ ซึ่ ง มโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนอาจเนื่องมาจาก การมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ จากหนังสือเรียนใหขอมูลไมครบถวน
เกิดจากการขาดประสบการณหรือไมไดรับขอมูลที่มีความหลากหลายทําใหนักเรียนสรางขอสรุปหรือ

23
มโนมติ ที่ ผิ ด หรื อ ไม ถู ก ทุ ก กรณี แ ละครู ผู ส อนยั งมี อิ ท ธิ พ ลมากต อ การเกิ ด มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ของนักเรียน นอกจากครูผูสอนจะมีมโนมติที่ถูกตองแลวยังตองมีความรูในเรื่องมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ในรูปแบบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนได เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนหญิงมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน
นอยกวานักเรียนชายอาจเปนเพราะนักเรียนหญิงมีกระบวนการคิดละเอียดรอบคอบมากกวานักเรียน
ชาย และมีความตั้งใจเรียนมากกวา สวนโรงเรียนขนาดใหญ พิเศษมี มโนมติคลาดเคลื่อนนอยกวา
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางเนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญพิเศษสวนมากเปนโรงเรียนประจํา
จังหวัดนั กเรีย นผ านการคั ดเลือกเขาศึก ษาตอสวนใหญ มีค วามสามารถดานการเรียนสู งกวา และ
มีเครื่องมือ อุปกรณ การเรียนพรอมกวามีการแขงขันสูงดังนั้น นักเรียนจึงกระตือรือรนตลอดเวลา
ทําใหมีมโนมติคลาดเคลื่อนนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญมโนมติ เรื่อง กรด – เบส เปนเรื่องยากในการ
ทําความเขาใจดังนั้นในการสอนอาจตองใชแบบจําลองประกอบหรือเปรียบเทียบกับสิ่งของที่นักเรียน
รูจักและเคยเห็นมาเพื่อชวยใหสรางมโนมติไดถูกตอง
มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นอาจเนื่ อ งมาจากการมี ค วามรูพื้ น ฐานไม เพี ย งพอ เช น การจะมี
มโนมติถูกตองในเรื่องกรด – เบส นักเรียนควรมีความรูถูกตอง ในเรื่องสารละลาย สมดุลเคมีปริมาณ
สารสัมพันธ อะตอมและโครงสรางอะตอม ในเรื่องปริมาณสารสัมพันธพบวา นักเรียนยังมีมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องความเขมขนของสารละลาย และความสัมพันธระหวางสารตาง ๆ ในสมการเคมี
ไดแก โมล มวล อนุภาค และปริมาตรของกาซที่ STP นักเรียนเขาใจวาอนุภาคของสารใด ๆ 1 โมล คือ
ปริมาณสารที่มี เทากับ 1 โมเลกุล มีปริม าณเทากับ 22.4 dm3 (ชาตรี ฝายคําตา, 2551; สุนพร
พรจําเริญ, 2543)
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกลุมมโนมติตาง ๆ สรุปไดวากอนเรียนนักเรียนสวน
ใหญ มีม โนมติ อยูในกลุม ที่ ค ลาดเคลื่อน และมี ผูวิจัยหลายท านได มี การจัดการเรีย นรูที่ ส ามารถให
นักเรียนมีมโนมติถูกตองมากขึ้น มโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง ดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทํา
ให หลังเรียน นักเรียนส วนใหญ มีรอยละมโนมติที่ ดีขึ้น โดยเปลี่ยนมาอยูในกลุ มความเขาใจมโนมติ
ถูกตองและถูกตองสมบูรณ
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ พบวานั กเรียนมี ม โนมติที่ ค ลาดเคลื่อน
ในวิชาเคมีคอนขางมาก ซึ่งผูวิจัยเห็นวากระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับ
อนุภาค เหมาะที่จะนํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง พันธะไอออนิก และ
คุณสมบัติของสารประกอบ ไอออนิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
เนื่องจากเปนกระบวนการที่เนนการทํางาน การสรางองคความรูดวยตนเองทําใหนักเรียนมีมโนมติ
ที่ถูกตองและคงทนมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การพั ฒ นามโนมติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 เรื่ อ ง พั น ธะไอออนิ ก และคุ ณ สมบั ติ
ของสารประกอบไอออนิกดวยโมเดลระดับอนุภาคมีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
(3.1) แบบแผนการวิจัย
(3.2) ประชากรและกลุมตัวอยาง
(3.3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
(3.4) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
(3.5) การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
(3.6) การวิเคราะหขอมูล
3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนแบบกลุมเดียวมีการวัดผลกอนการทดลอง หลังการทดลอง และวัดผลความ
คงทนของความรู (single group time series design) ดังนี้
E: T1

X

T2

T3

เมื่อ T1 แทน การวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู รวมกับโมเดลระดับอนุภาค
T2 แทน การวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู รวมกับโมเดลระดับอนุภาค
T3 แทน การวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู รวมกับโมเดลระดับอนุภาคผานไปสามสัปดาหหรือ 21 วัน
X แทนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับอนุภาค
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( ม. 4/1 – 2) แผนการเรียน
วิท ยาศาสตร – คณิ ต ศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ป ก ารศึ กษา 2560 โรงเรีย นโยธิน บู รณะ เพชรบุ รี
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อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 40 คน
3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( ม. 4/1) แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
อํ า เภอเขาย อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี ซึ่ ง ได ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง (purposive selection)
จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 26 คนใชเปนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับอนุภาค
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3.1 แผนการจั ด การเรียนรูแ บบสื บ เสาะทางวิท ยาศาสตร การพั ฒ นามโนมติ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกดวยโมเดลระดับ
อนุภาค รวม 4 แผนการจัดการเรียนรู เวลา 12 ชั่วโมง
ตารางที่ 3.1 กิจกรรมและสือ่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
แผนการเรียนรู
1. การเกิดพันธะไอออนิก

กิจกรรม
- กิจกรรมผูรับสุขใจ ผูให
ไดบุญ

2. การเขียนสูตรและ
การเรียกชื่อสารประกอบ
ไอออนิก

- เกมเธอคือฉัน ฉันคือเธอ:
จับคูสูตรเคมีและชื่อจากบัตร
คําที่กําหนดให
- การเขียนสูตรจากชื่อ
สารประกอบที่กําหนดให
- การทดลอง เรื่อง
การละลายน้ําของ
สารประกอบไอออนิก

3. การละลายน้ําของ
สารประกอบไอออนิก

4. ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก

- การทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก
รวม

แบบจําลองระดับอนุภาค
การสรางแบบจําลองระดับ
อนุภาคของการเกิดพันธะ
ไอออนิก
การสรางแบบจําลองระดับ
อนุภาคแสดงอัตราสวนอะตอม
ของธาตุที่เกิดเปนสารประกอบ
ไอออนิก
- กิจกรรมการสรางโมเดลระดับ
อนุภาค แสดงการละลายน้ํา
ของสารประกอบไอออนิก
จากโจทยกําหนดให
- กิจกรรมการสรางโมเดลระดับ
อนุภาค แสดงการเกิดปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก

ชั่วโมง
3

3

3

3
12
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3.3.2 แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติแบบวินิจฉัย 2 ลําดับขั้น (2 – tier multiple choice
conceptual test) เรื่อง พั นธะไอออนิก และคุณ สมบั ติของสารประกอบไอออนิ ก จํานวน 21 ขอ
ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนตัวเลือกของคําตอบชนิด 4 ตัวเลือก และสวนที่สองเปนเหตุผล
ซึ่ ง มี ค า ความยากง า ย (difficulties) อยู ใ นช ว ง 0.38 - 0.54 ค า อํ า นาจจํ า แนก (discrimination
power) อยูในชวง 0.23 - 0.77 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Kuder-Richardson
formula หรือ KR20) เปน 0.71 ตัวอยางแบบทดสอบแสดงในภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แบบทดสอบแบบชนิดตัวเลือกสองลําดับขั้นแบบสี่ตัวเลือก และการใหเหตุผล
เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
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3.3.3 เกณฑ ก ารให ค ะแนน (Rubric Score) รายข อ ตามความสอดคล อ งของมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง พันธะไอออนิก
และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก ตัวอยางแบบทดสอบแสดงในภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 เกณฑการใหคะแนน เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
3.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
3.4.1.1 ศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอนโดยใช
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
เรื่อง พันธะเคมีไอออนิก
3.4.1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนโดยใชกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร โดยกําหนดจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู สื่อประกอบการเรียน รวมทั้ง
วิธีการวัด และประเมินผลในแตละชุดการเรียนรูดังตารางที่ 3.1
3.4.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต อ งของเนื้ อ หา และพิ จ ารณาให ข อ คิ ด เห็ น แล ว นํ า ข อ บกพร อ ง
มาปรับปรุงแกไข
3.4.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
3.4.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมเปาหมายของการวิจัยตาม
ที่ กํ า หนดไว ใ นขั้ น ตอนการสร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู ตามรู ป แบบการเรี ย นรู แ บบเสาะหา
ทางวิท ยาศาสตรโดยแต ล ะแผนการจั ด การเรียนรู มี ก ารจัด การเรีย นการสอนโดยใช ก ระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร
1) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) ในขั้นนี้เปนการสรางและนําเสนอสิ่งเรา
เพื่อใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นมีความสนุกสนานในการรวมกันทํากิจกรรม ในกรณีที่ยังไมมี
ประเด็นใดน าสนใจครูจะใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ แตไมค วรบังคับให นักเรียนยอมรับประเด็นซึ่งครู
จะเปดโอกาสใหนักเรียนยกมือขึ้นตอบ
2) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) ในขั้นนี้นักเรียนอานเนื้อหาในใบความรู
และชวยกันทํากิจกรรมจากใบงานตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พันธะเคมีไอออนิกในสวนของ
การเรียนการสอนที่ตองทํากิจกรรมการทดลองใหนักเรียนทําการทดลองเปนกลุมและการมีปฏิสัมพันธ
กับ เพื่ อนในกลุม ซึ่งจะฝ กใหนั กเรียนเรียนรูดวยตนเอง และการยอมรับ ฟ งความคิดเห็น จากเพื่ อน
ในกลุม โดยครูจะอธิบายใหสวนที่นักเรียนสงสัย และไมเขาใจในบางประเด็น
3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ในขั้นนี้ครูจะใหนักเรียนมาเฉลย
ใบงานหนาชั้นเรียนและถาเปนการทดลองนักเรียนจะมาอภิปรายผลการทดลองหนาชั้นเรียน และ
สรุปผลการทดลองเปนกลุมนักเรียนคนอื่น ๆ จดบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในแบบบันทึกการทดลองซึ่งครู
จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดถกเถียงขอสงสัยไดอยางเต็มที่ และในตอนสุดทายครูจะสรุปแนวคิดหลัก
ใหนักเรียนฟงอีกหนึ่งรอบ
4) ขั้ น ขยายความรู (Elaboration) ในนั้ น นี้ นั ก เรี ย นจะศึ ก ษาสถานการณ
ที่ เกี่ยวกั บ เรื่อง พั น ธะเคมีไอออนิ ก ในหั วขอตาง ๆ และตอบคําถามจากสถานการณ ที่ กําหนดให
ซึ่งสถานการณ จะฝกใหนักเรียนไดคิด และตอบคําถามเกี่ยวกับการวัดการคิดเชิงวิพากษทั้ง 6 ดาน
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คือกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐานการจัดระบบขอมูล รวบรวมขอมูล การสรุปอางอิงโดยใชเหตุผล
และการประเมินสรุปอางอิง
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ในขั้นนี้จะเปนขั้นตอนของการสรุปเนื้อหาที่เรียน
ซึ่งครูจะตั้งคําถาม และใหนักเรียนตอบคําถามหรือใชใหนักเรียนมาสรุปหนาชั้นเรียน
3.4.2 แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะเคมีไอออนิก
แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี
ไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ
ใหเหตุผล จํานวน 21 ขอ โดยมีขั้นตอนดําเนินการสราง ดังนี้
3.4.2.1 ศึ ก ษาวิ ธีก ารสร างแบบทดสอบจากทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ได แ ก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 หลักการวัด และประเมินผล เทคนิค
การสรางขอสอบ การสรางแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ
3.4.2.2 ศึกษาเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมี เรื่อง
พันธะไอออนิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อนําไปสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
3.4.2.3 สรางตารางวิเคราะห เพื่อกําหนดความสําคัญของเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
โดยผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จากนั้นกําหนดน้ําหนักของขอสอบ
โดยคํานึงถึงจํานวนคาบ และเวลาที่กําหนดดังแสดงในตารางที่ 3.2
3.4.2.4 นํ า มาทดสอบวั ด มโนมติ วิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง พั น ธะไอออนิ ก และคุ ณ สมบั ติ
ของสารประกอบไอออนิกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัยชนิดตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และใหเหตุผล
จํานวน 21 ขอ ให ค รอบคลุม เนื้ อหาตามตารางวิเคราะห ห ลั กสู ตร ปรับ ปรุงจาก สุ ภ าพ ตาเมือ ง
กานตตะรัตน วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร (2560)
3.4.2.5 นําแบบทดสอบวัดมโนมติวิทยาศาสตรที่สรางขึ้น เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ตารางที่ 3.2 การกําหนดขอสอบวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิก และ
คุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
แผนที่
1
2
3
4

เนื้อเรื่อง
การเกิดพันธะไอออนิก
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิก
สมบัติของสารประกอบไอออนิก
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
รวมขอสอบทัง้ หมด

จํานวนขอ
6
6
5
4
21
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3.4.2.6 จัดพิ มพแบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิก
และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดล
ระดับอนุภาค จํานวน 21 ขอ แลวจึงนําไปใชเก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรีตอไป
3.5 กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง พันธะไอออนิก
และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
3.5.1 กิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
3.5.1.1 ขั้นสรางความสนใจ ครูกระตุนสรางความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
เรียนโดยการใหชมวีดีโอการตูนภาพภาพเคลื่อนไหวภาษาอังกฤษเรื่อง Ionic Bond จาก YouTube
แลวถามนักเรียนวาการตูนนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (นักเรียนชวยกันตอบคําถาม)

ภาพที่ 3.3 สือ่ vdo การตนู เรื่อง Ionic Bond
ที่มา: It's AumSum Time (2015)
1) ครูยกตัวอยางสารชนิดตาง ๆ เขียนลงในกระดาน แลวถามนักเรียนวา สารที่
เขียนอยูบนกระดานเปนสารชนิดใด (พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนซ พันธะโลหะ) เชนดางทับทิม
(KMnO4), เกลือแกง (NaCl), น้ํ าตาลกลูโคส (C6H12O6), น้ําเปลา (H2O), น้ําสมสายชู (CH3COOH),
เหล็ก (Fe) และ ทองแดง (Cu), โซดาทําขนม (NaHCO3), ปูนดิบ (CaO), โซดาไฟ (NaOH) เปนตน
(นักเรียนอาจจะตอบถูกหรือตอบผิดบาง นักเรียนเริ่มสงสัยและคิดวิธีหาคําตอบ)
3.5.1.2 ขั้นสํารวจและคนหา ครูแบงกลุมนักเรียนคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน
กลุมละ 4 - 6 คน โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก และ
อธิบายการใช สื่อโมเดลระดับ อนุ ภาคที่ สมมติขึ้นจากเม็ดแม เหล็ กหลากสี เพื่ อใหนักเรียนชวยกัน
สืบเสาะหาคําตอบ นักเรียนอาจหาไดหลายรูปแบบตามความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอน
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ภาพที่ 3.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ Na และ ธาตุ Cl โดยใชโมเดลระดับอนุภาค
3.5.1.3 ขั้นอธิบาย และลงขอสรุป นักเรียนใชสื่อแลวไดเรียนรูอะไรบาง นักเรียนสามารถ
จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุไดถูกตองหรือไม และพันธะไอออนิกเกิดขึ้นไดอยางไร นักเรียนชวยกัน
อภิปราย และครูชวยปรับแกไขความเขาใจของนักเรียนใหถูกตอง
3.5.1.4 ขั้ น ขยายความรู นั ก เรี ย นและครู ช ว ยกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ พลั งงานอะไรบ า ง
ที่เกี่ยวของในการเกิดพันธะไอออนิก
3.5.1.5 ขั้นประเมินผล ตรวจสอบการเขียนบันทึกของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน
ขณะทําการทดลอง การวางแผนการทดลอง และการปฏิบัติการทดลอง
3.5.2 กิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3.5.2.1 ขั้ น สรางความสนใจ ครูใช เกมกระตุ น ความสนใจของนั ก เรี ย นโดยให เล น เกม
“เธอคือฉัน ฉันคือเธอ” จับคูสูตรเคมี และชื่อจากบัตรคําที่กําหนดให โดยใชเวลาสั้น ๆ

ภาพที่ 3.5 บัตรคําในเกม “เธอคือฉัน ฉันคือเธอ”
3.5.2.2 ขั้ น สํ ารวจ และค น หา ครูให นั ก เรีย นแต ล ะกลุม รวมกัน ทํ ากิจ กรรมที่ 2 เรื่อ ง
การเขียนสูตร และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก และอธิบายการใชสื่อโมเดลระดับอนุภาคที่สมมติ
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ขึ้นจากเม็ดแมเหล็กหลากสี เพื่อใหนักเรียนชวยกันสืบเสาะหาคําตอบจากกกิจกรรม นักเรียนอาจหาได
หลายรูปแบบตามความเขาใจเกี่ยวกับการการเขียนสูตรจากชื่อสารประกอบที่กําหนดให

ภาพที่ 3.6 โมเดลระดับอนุภาคแสดงอัตราสวนอะตอมของธาตุที่เกิดเปนสารประกอบไอออนิก
นักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 2 และ 3 เรื่อง การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3.5.2.3 ขั้น อธิ บ าย และลงขอ สรุป ครูสุ ม ตั วแทนนั ก เรีย น 2 - 3 กลุ ม ออกมานํ าเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา และชวยกันอภิปรายสรุปประเด็นความรู ใหเขาใจ และถูกตองรวมกัน
3.5.2.4 ขั้นขยายความรู ครูยกตัวอย างสารประกอบไอออนิ กอื่ น ๆ พรอ มทั้ งเรียกชื่ อ
เพื่อเพิ่มความรูใหนักเรียน โดยนักเรียนสามารถอธิบายการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกพรอมทั้ง
อานชื่อสารประกอบไอออนิกไดดวย
3.5.2.5 ขั้นประเมินผล ครูสุมถามนักเรียนโดยตั้งคําถามเกี่ยวกับหลักการเขียนสูตร และ
การอานชื่อสารประกอบไอออนิก และประเมินจากการตอบคําถาม ใบงานที่ 2 และ 3 และการทํา
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกโดยโมเดลโมระดับอนุภาค
3.5.3 กิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
3.5.3.1 ขั้นสรางความสนใจ ครูนําตัวอยางสารประกอบไอออนิก CuSO4, NH4Cl และ
NaCl มาใหนักเรียนรวมกันสังเกตลักษณะทางกายภาพของสารประกอบไอออนิก พรอมตั้งคําถาม
กระตุนความสนใจวา สารนี้ละลายน้ําไดหรือไม หากละลายน้ําแลวอนุภาคเปนอยางไร
3.5.3.2 ขั้นสํารวจและคนหา แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ คละความสามารถ แลวแจก
ใบความรู ที่ 3 เรื่ อ ง สมบั ติ ข องสารประกอบไอออนิ ก และใบกิ จ กรรมที่ 3 เรื่ อ งการละลาย
ของสารประกอบไอออนิกในน้ําใหนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมทดลองการละลายของสารประกอบ
ไอออนิ ก (ดั งภาพที่ 3.7) จากนั้ น ให นั ก เรี ย นสร า งโมเดลระดั บ อนุ ภ าคจากเม็ ด แม เหล็ ก หลากสี
แสดงการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกจากโจทยที่ครูกําหนดให (ดังภาพที่ 3.8)
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ภาพที่ 3.7 กิจกรรมการทดลองการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก

ภาพที่ 3.8 โมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
3.5.3.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลองจาก
กิจกรรมภายในกลุมของตน ครูสุมตัวแทนนักเรียน 2 - 3 กลุมออกมาอภิปรายผลการทดลองหนา
ชั้นเรียน จากนั้นครู และนักเรียนรวมกันสรุปองคความรูเกี่ยวกับการละลายของสารประกอบไอออนิก
3.5.3.4 ขั้ น ขยายความรู ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น ขยายความรู ว า นอกจากสมบั ติ
การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกแลว ยังมีสมบัติทางกายภาพที่นักเรียนตองรูเชน มีความ
แข็งแรงแตแตกเปาะงาย เนื่องจากมีแรงผลักกันระกวางไอออเมื่อมีการทบตี จุดหลอมเหลวสูง การนํา
ไฟฟาในสถานะของเหลว
3.5.3.5 ขั้นประเมิน ครูประเมินจากการตอบคําถามระหวางเรียน การทําใบกิจกรรม
3.5.4 กิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
3.5.4.1 ขั้นสรางความสนใจ ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมาแขงกันเขียนสารประกอบ
ไอออนิกที่รูจักบนกระดานใหไดมากที่สุด ครูใชคําถามกระตุนความสงสัยวา สารประกอบไอออนิก
ในกระดานนั้น สารใดละลายน้ําไดบาง และสารใดไมละลายน้ํา (นักเรียนชวยกันตอบ) จากนั้นครูถาม
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ตออีกวาแลวถาเรานํ าสารละลายไอออนิกเหลานี้มาผสมกัน จะเกิดปฏิ กิริยาหรือไม และทราบได
อยางไรวาเกิดปฏิกิริยา และมีสมการไอออนิกเปนอยางไร นักเรียนจะไดสืบเสาะจากกิจกรรมตอไปนี้
3.5.4.2 ขั้นสํารวจและคนหา แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ คละความสามารถ แลวทํา
กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก (ดังภาพที่ 3.9) จากนั้นสรางโมเดลระดับ
อนุ ภาคที่ ทํ าจากเม็ดแมเหล็ก แสดงการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิ กโดยระบุ ส ารที่ เกิด
ปฏิกิริยา และไมเกิดปฏิกิริยาอยางชัดเจน (ดังภาพที่ 3.10 )

ภาพที่ 3.9 กิจกรรมการทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก

ภาพที่ 3.10 โมเดลระดับอนุภาคแสดงการเกิดปฎิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
3.5.4.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลองจาก
กิ จ กรรมภายในกลุ ม ของตน ครู สุ ม ตั ว แทนนั ก เรี ย น 2 - 3 กลุ ม ออกมาอภิ ป รายผลการทดลอง
หนาชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคความรูเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก
3.5.4.4 ขั้นขยายความรู ครูแ ละนั กเรียนรวมกั น ขยายความรูโดยกาสรางโมเดลระดับ
อนุภาคแสดงการเกิดปฎิกิริยาของสารประกอบไอออนิกของสารชนิดอื่น ๆ
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3.5.4.5 ขั้ น ประเมิ น ครู ป ระเมิ น จากการตอบคํ า ถามระหว า งเรี ย น การทํ า กิ จ กรรม
การทดลอง และการสรางโมเดลระดับอนุภาค
3.6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ผูศึกษาดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จํานวน 26 คน มีขั้นตอน ดังนี้
3.6.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre – Test) ในกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความ
เขาใจมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก จํานวน 21 ขอ ใชเวลา
ทําแบบทดสอบ 60 นาที
3.6.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับ
อนุ ภ าค ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งไว จํ า นวน 4 แผน รวม 12 ชั่ ว โมง ในภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2560
3.6.3 ทดสอบหลั ง เรี ย น (Post – Test) ในกลุ ม ตั ว อย า ง โดยให นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบ
ความเขาใจมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก และคุ ณ สมบัติของสารประกอบไอออนิ กจํานวน 21 ขอ
ชุดเดิมสลับขอสอบ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที
3.6.4 ทดสอบหลังเรียนเมื่ อผ านไปสามสั ป ดาห โดยให นักเรียนทํ าแบบทดสอบความเขาใจ
มโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก จํานวน 21 ขอ ชุดเดิมสลับ
ขอสอบ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที
3.7 การวิเคราะหขอมูล
ผูวจิ ัยรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.7.1 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก
และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผูวิจัยไดมีการแจกแจง
และคํ านวณหาค ารอยละของจํานวนนั กเรียนที่ ตอบคําถามแบบตาง ๆ โดยแบงนักเรียนออกเป น
6 กลุม โดยมีเกณฑการใหคะแนนในแตละกลุม ความเขาใจมโนมติของนักเรียนตามเกณฑที่ปรับปรุง
จาก สุภาพ ตาเมือง กานตตะรัตน วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร (2560) ดังนี้
3.7.1.1 เข า ใจมโนมติ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ (sound conceptual understanding: SU)
หมายถึง ถูกตองทั้งหมด (ตัวเลือกถูกตองและเหตุผลถูกตองทั้งหมด) ไดคะแนนเต็ม คือ 3 คะแนน
3.7.1.2 เข า ใจมโนมติ ถู ก ต อ งเป น ส ว นใหญ (Partial understanding: PU) หมายถึ ง
คําตอบถูกตองเปนสวนใหญ (ตัวเลือกถูกตอง และไมมีเหตุผลที่ผิด) ไดคะแนน คือ 1.5 - 2.5 คะแนน

36
3.7.1.3 เข าใจมโนมติถูก ตองบางสว นและผิดบางสวน (Partial with misconceptual
understanding: PMU) หมายถึง ตัวเลือกถูกตองและเหตุผลไมถูกตอง หรือตัวเลือกไมถูกตอง เหตุผล
ถูกตอง (ตอบผิดสวนใดสวนหนึ่ง) ไดคะแนน คือ 0.5 - 1 คะแนน
3.7.1.4 เข า ใจมโนมติ ผิ ด (Mis conceptual understanding: MU) หมายถึ ง ตั ว เลื อ ก
และเหตุผลไมถูกตองทั้งหมดได 0 คะแนน
3.7.1.5 ไมมี ความเขาใจมโนมติ (No understanding: NU) หมายถึง ตัวเลือกผิด และ
ตอบเหตุผลไมตรงคําถาม หรือคําตอบไมเกี่ยวของกับคําถามได 0 คะแนน
3.7.1.6 ไมแสดงขอมูล (No Response: NR) หมายถึง ไมเขียนตอบได 0 คะแนน
3.6.2 เปรียบเที ยบคะแนนความเขาใจมโนมติของนั กเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยการ
ทดสอบคาทีแบบกลุมที่ศึกษาไมอิสระตอกัน (dependent samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร อ ยละ 95 นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารคํ า นวณความก า วหน า ทางการเรี ย นทั้ ง ในกรณี ที่ เ ป น ร อ ยละ
ความก า วหน า ทางการเรี ย นจริ ง (% actual learning gain) ซึ่ ง คํ า นวณจากร อ ยละของคะแนน
หลังเรียนลบดวยรอยละของคะแนนกอนเรียน และในกรณีที่เปนความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติ
(normalized learning gain: <g>) ซึ่ งคํ านวณตามสูต รของ Hake (1998) ไดแ ก <g> = (%posttest – %pre-test)/(100% – %pre-test) โดยที่ ค า <g> น อ ยกว า ห รื อ เท า กั บ 0.30 จั ด เป น
ความก า วหน า ระดั บ ต่ํ า ค า <g> มากกว า 0.30 แต น อ ยกว า 0.70 จั ด เป น ความก า วหน า ระดั บ
ปานกลาง และคา <g> มากกวาหรือเทากับ 0.70 จัดเปนความกาวหนาระดับสูง
g = (%post-test – %pre-test)
(100% – %pre-test)
3.7.3 วิเคราะหหารอยละของมโนมติของนักเรียนกอนเรียน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสื บ เสาะรวมกับ โมเดลระดั บ อนุ ภ าค โดยแยกเป น มโนมติที่ ถู กต องสมบู รณ (SU) ถูกตองเป น
สวนใหญ (PU) ถู กต อ งบางส วน และผิ ด บางสวน (PMU) เข าใจมโนมติ ผิด (MU) ไม มี ค วามเข าใจ
มโนมติ (NU) และ ไมแสดงขอมูล (NR) โดยมาวิเคราะห และใหคะแนนตามเกณฑที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ในแตละขอ

บทที่ 4
ผลการวิจัย และอภิปรายผล
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความเข า ใจมโนมติ วิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง พั น ธะไอออนิ ก และคุ ณ สมบั ติ
ของสารประกอบไอออนิกดวยโมเดลระดับอนุภาคครั้งนี้แสดงผลการวิจัย และอภิปรายผลดังนี้
4.1 คะแนนความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร
การศึ กษาคะแนนความเข าใจมโนมติท างวิท ยาศาสตรกอนเรียน หลั งเรียน และความคงทน
ของมโนมติ ข องนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด ว ยโมเดลระดั บ อนุ ภ าค เรื่ อ ง พั น ธะไอออนิ ก และคุ ณ สมบั ติ
ของสารประกอบไอออนิก ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดตัวเลือกสองลําดับขั้น
(two - tier multiple choice conceptual test) จํานวน 21 ขอ ดังนี้
4.1.1 การเปรียบเที ยบคะแนนความเข าใจมโนมติ ทางวิทยาศาสตรก อนเรียน หลั งเรี ยน และ
ความคงทนของมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิกและคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกแบบทั้งชั้นเรียน
จากการวัด ความเข าใจมโนมติ ท างวิท ยาศาสตร เรื่อ ง พั น ธะไอออนิ ก และคุ ณ สมบั ติ
ของสารประกอบไอออนิก และเปรียบเทียบคะแนนมโนมติกอนเรียน หลังเรียน และคะแนนความ
คงทนของมโนมติ ด วยการทดสอบค าที แ บบกลุม ตั วอย างไม อิ สระต อกั น (Dependent samples
t-test) ไดขอมูลดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกันของคะแนนความเขาใจมโนมติ
กอนเรียนหลังเรียน และความคงทนของมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติ
ของสารประกอบไอออนิก (คะแนนเต็ม 63 คะแนน)
คะแนนมโนมติ
กอนเรียน

Mean
18.76

SD
6.14

หลังเรียน

37.11

6.66

คงทน

36.20

6.37

ผลตางคาเฉลีย่

t

p

18.35

21.68*

.000

0.91

3.04*

.005

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (คา p < 0.05)
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จากการวิเคราะหคะแนนมโนมติกอนเรียน หลังเรียน และคะแนนความคงทนของมโนมติ
พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเปน 18.76 (SD 6.14) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเปน 37.11
(SD 6.66) เมื่อศึกษาความคงทนของมโนมติหลังจากเวลาผานไป 3 สัปดาห พบวานักเรียนมีคะแนน
ความคงทนของมโนมติเฉลี่ยเปน 36.20 (SD 6.37) จากการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระ
ตอกัน พบวานักเรียนมีมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาคะแนนความคงทนของมโนมติ
เมื่อเรียนผานไป 3 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาคในลักษณะนี้ สามารถพัฒนาความเขาใจมโนมติใน เรื่อง พันธะ
ไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไออนิกของนักเรียนได แตยังไมสามารถทําใหนักเรียนมีความ
คงทนของมโนมติไดเทาที่ควร
4.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรกอนเรียน หลังเรียน และความ
คงทนของมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกแบบรายเนื้อหา
เมื่อพิจารณาคะแนนความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง
พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกทั้งหมด 4 หัวขอ ไดแก การเกิดพันธะไอออนิก
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก และ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกซึ่งคะแนนที่ไดประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 คะแนนความเขาใจมโนมติกอ นเรียน และหลังเรียน และผลการทดสอบคาที
แบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน แยกตามเนื้อหา เรื่อง พันธะไอออนิก และ
คุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
เนื้อหา (คะแนน)
1. การเกิดพันธะ
ไอออนิก (18)
2. การเขียนสูตร
และการเรียกชื่อ
สารประกอบ
ไอออนิก (18)
3. การละลายน้ํา
ของสารประกอบ
ไอออนิก (15)
4. ปฏิกิริยาของ
สารประกอบ

กอนเรียน
หลังเรียน
% <g>
t-test
mean SD
% mean SD
% กาวหนา
t
p
4.61 1.88 25.64 10.20 2.50 56.67 31.03 0.42 13.26* 0.00
5.89

2.49 32.75 10.69 2.05 59.40

26.65

0.40 13.02* 0.00

4.54

2.07 30.25

9.01

1.94 60.12

29.87

0.43 10.28* 0.00

3.71

1.40 30.92

7.19

1.51 59.93

29.01

0.42 10.51* 0.00
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ตารางที่ 4.2 คะแนนความเขาใจมโนมติกอนเรียน และหลังเรียน และผลการทดสอบคาทีแบบ
กลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน แยกตามเนื้อหา เรื่อง พันธะไอออนิกและคุณสมบัติของ
สารประกอบไอออนิก (ตอ)
เนื้อหา (คะแนน)
ไอออนิก (12)
รวม

กอนเรียน
mean SD %

หลังเรียน
mean SD %

% <g>
กาวหนา

t-test
t

p

18.76 6.14 29.77 37.11 6.66 58.89 29.12 0.41 21.68* 0.00

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (คา p < 0.05)
จากตารางที่ 4.2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรกอนเรียน เรื่อง
พันธะไอออนิกและคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกพบวานักเรียนมีรอยละของคะแนนความเขาใจ
มโนมติกอนเรียน ในเนื้อหาเรื่องการเกิดพันธะไอออนิกนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไม
เคยรูจักลักษณะ และขั้นตอนการเกิดพั นธะไอออนิกมากอนหรืออาจจะสับสนกับลักษณะการเกิด
ของพันธะชนิดอื่น และเมื่อพิจารณาจากตารางคะแนนพบวานักเรียนมีรอยละของคะแนนความเขาใจ
มโนมติกอนเรียนสูงในเนื้อหาเรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก เนื่องจาก
นักเรียนอาจมีความรูพื้นฐานใน เรื่อง สารและสมบัตขิ องสารในตอนมัธยมศึกษาตอนตนบางแลว จึงทํา
ใหนักเรียนมีพื้ นฐานความรูเดิม จึงสงผลให นักเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติกอนเรียนสูงกวา
มโนมติเนื้อหาอื่น ๆ
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น โดยใชโมเดลระดับ
อนุภาคพบวานักเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนความเขาใจมโนมติ
เฉลี่ยก อ นเรีย นในทุ ก ๆ เนื้ อ หาโดยเนื้อหาเรื่องการละลายน้ํ าของสารประกอบไอออนิ ก มี รอ ยละ
คะแนนความเข าใจมโนมติ ห ลั งเรี ย นสู งสุ ด (60.12) เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นได ทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น โดยใชโมเดลระดับอนุภาคในการเรียนรูการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
ทําใหนักเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติหลังเรียนในหัวขอนี้สูงสุด สวนเนื้อหาที่นักเรียนมีรอยละ
ของคะแนนความเขาใจมโนมติหลังเรียนต่ําสุด (56.67) คือ เนื้อหาเรื่องการเกิดพันธะไอออนิก แตหาก
เมื่อ เปรียบเทียบรอยละความกาวหนาระหวางกอนเรียนกับ หลังเรีย นแลวพบวาเนื้อ หานี้ นักเรียน
มีรอยละความกาวหนาทางการเรียนจริงมากที่สุดคือ 31.03 เนื่องจากการทํากิจกรรมแบบสืบเสาะ
โดยใชโมเดลระดั บอนุ ภ าคมาอธิบายลักษณะขั้ นตอนการเกิดสารประกอบไอออนิก ทําให นักเรียน
มีความรูและความเขาใจมากขึ้นจึงทํ าใหมีความกาวหนาทางการเรียนที่สูง เมื่อพิจารณาแยกตาม
เนื้อหาเรื่องพันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกพบวาทุกเนื้อหานักเรียนมีคะแนน
มโนมติ ห ลั งเรีย นสู งกว าก อ นเรี ย น แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ งสู งกว า
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ประมาณ 2 เท าแต ทั้ งนี้ ยั งไม ถื อ วาสู งมากนั ก เพราะคะแนนส วนใหญ ยั งต่ํ า กวารอ ยละ 60 และ
มีความกาวหนาทางการเรียนแบบปกติที่ 0.41 ซึ่งถือวาเปนความกาวหนาระดับปานกลางทุกเนื้อหา
ตารางที่ 4.3 คะแนนความเขาใจมโนมติหลังเรียน และความคงทน และผลการทดสอบคาที
แบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน แยกตามเนื้อหา เรื่อง พันธะไอออนิก และ
คุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
เนื้อหา (คะแนน)

1. การเกิดพันธะไอออนิก
(18 )
2. การเขียนสูตร และ
การเรียกชื่อสารประกอบ
ไอออนิก (18)
3. การละลายน้ําของสาร
ประกอบไอออนิก (15)
4. ปฏิกิริยาของสาร
ประกอบไอออนิก (12)
รวม

หลังเรียน

หลังเรียน 3 สัปดาห

t-test

mean

SD

%

mean

SD

%

%
กาวหนา

10.20

2.50

56.67

9.71

2.31

53.95

-2.72

2.87*

0.00 ไมคงทน

10.69

2.05

59.40

10.34

2.11

57.43

-1.97

2.67*

0.01 ไมคงทน

9.01

1.94

60.12

9.32

1.82

62.18

2.06

2.41*

0.02

7.19

1.51

59.93

6.82

1.58

56.89

-3.04

2.12*

0.04 ไมคงทน

36.20 6.37 57.49

-1.40

3.03* 0.01 ไมคงทน

37.11 6.66 58.89

t

p

ความ
คงทน

คงทน

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (คา p < 0.05)
จากตารางที่ 4.3 เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนความเข าใจมโนมติ ห ลั งเรี ย น และความคงทน
ของมโนมติ เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก พบวานักเรียนมีคะแนน
มโนมติ เฉลี่ ยหลั งเรีย น 37.11 (SD 6.66) และมี ค ะแนนมโนมติ ค วามคงทนหลั งเรีย นสามสั ป ดาห
เฉลี่ย 36.20 (SD 6.37) นักเรียนมีรอยละความกาวหนาของคะแนนความคงทนเพิ่มขึ้น 2.06 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือมโนมติ เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก แสดงวา
กิจกรรมการเรียนรูในเรื่องนี้คือกิจกรรมการทดลองแบบสืบเสาะ เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบ
ไอออนิก และมีการสรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ําที่สรางจากเม็ดแมเหล็กในขั้นสํารวจ
และคนหา ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความคงทนของมโนมติเรื่องการละลายน้ํา
ของสารประกอบไอออนิกไดดี สําหรับเนื้อหาที่นักเรียนมีรอยละความกาวหนาของคะแนนความคงทน
ลดลง คือเนื้อหาเรื่องการเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
และปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ซึ่งลดลงเทากับ -2.72, -1.97 และ -3.04 ตามลําดับ อาจเปน
เพราะนักเรียนลืมเนื้อหาหรือสับสนกับมโนมติที่เคยเขาใจ ทั้งนี้ผูสอนควรปรับกิจกรรมการสรางโมเดล
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ระดับอนุภาคแสดงการเกิดสารประกอบไออนิก และปฏิกิริยาของสารประกอบไออนิก ในขั้นสํารวจ
และคนหา เพื่อใหนักเรียนสามารถจินตนาการ และทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได
อยางแมนยําขึ้น เชน การใชสื่อแอนนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจใน
มโนมติที่เรียนไดดีขึ้น ตามลําดับ เมื่อพิจารณารอยละคะแนนความคงทนรวม พบวาไมแตกตางกันกับ
คะแนนหลังเรียน แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาค
ในลักษณะนี้สามารถพัฒนาความเขาใจมโนมติในเรื่องนี้ของนักเรียนไดแตยังไมสามารถทําใหนักเรียน
มีความคงทนของมโนมติไดดีเทาที่ควร
จากคะแนนความเขาใจมโนมติ ท างวิท ยาศาสตร เรื่อง พั นธะไอออนิก และคุ ณ สมบั ติ
ของสารประกอบไอออนิ ก ที่ นั กเรีย นมี ค ะแนนเฉลี่ ยหลั งเรีย นสูงกวาก อ นเรีย น คะแนนหลังเรีย น
ไมแตกตางกับคะแนนความคงทนของมโนมติ แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู
แบบสืบเสาะรวมกับการใชโมเดลระดับอนุภาค สามารถพัฒนาแนวคิดหรือความรูเดิมของนักเรียน
สูมโนมติวิท ยาศาสตรมากขึ้น ดังภาพที่ 4.1 สอดคลองกับงานวิจัยที่รายงานวา การจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นสามารถพัฒนาคะแนนความเขาใจมโนมติของนักเรียนใหสูง
กวากอนเรียนได (พนิดา กันยะกาญจน, 2556; พัลยมน เย็นสมุทร, 2556) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแ บบสืบ เสาะ5 ขั้นเป น กระบวนการที่นักเรียนต องมี การสืบ คน เสาะ
หา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรู
นั้นอยางมีความหมาย สามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองได
อย างยาวนาน (ชาตรี ฝ า ยคํ าตา, 2551) เป น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมโนมติทางวิทยาศาสตร ควบคูกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เจตคติตอวิทยาศาสตร และยังเหมาะสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางสติปญ ญา
ทุกระดับ สามารถชวยใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา และปานกลาง ใหเขาใจมโนมติไดดีขึ้น (ศักดิ์ศรี
สุภ าษร, 2554) และชวยเพิ่ ม ความเขาใจให กับนั กเรียนมากขึ้น เนื่องจากไดเปนการสอนที่ เนน ให
นักเรียนไดเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง โดยใชคําถามกระตุน ทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง สังเกต
บันทึกผล เพื่อศึกษาวาผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร อธิบายผลที่เกิดขึ้นจริง จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจ แลวสามารถสรางองคความรูของนักเรียนเอง (กัญชพร เครือคํา และกานตตะรัตน วุฒิเสลา,
2556)
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คะแนนมโนมติ
70
60

56.67

59.4
53.95

57.43

60.12 62.18

59.93 56.89

58.89

57.49

50
40
30

32.75
25.64

กอนเรียน
30.25

30.92

29.77

หลังเรียน

20

คงทน

10

หัวขอ

0
เนื้อหาที่1

เนื้อหาที่2

เนื้อหาที่3

1. การเกิดพันธะไอออนิก
3. การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก

เนื้อหาที่4

รวม

2. การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
5. รวมทุกเนื้อหา

ภาพที่ 4.1 รอยละของคะแนนความเขาใจมโนมติกอนเรียน หลังเรียน และความคงทน
ของมโนมติ เรือ่ ง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
4.2 มโนมติถูกตองสมบูรณถูกตองแตไมสมบูรณถูกตองบางสวนและผิดบางสวนมโนมติผิดไมมี
ความเขาใจมโนมติ และกลุมไมมีคําตอบ
จากการจําแนกขอสอบวัดความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรออกเปนเนื้อหายอย ไดแก การเกิด
พันธะไอออนิก การเขียนสูตรและการ เรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การละลายน้ําของสารประกอบ
ไอออนิก และปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก และประเมินโดยใชเกณฑที่ตั้งไว
เกณฑคะแนนการทําขอสอบแตละขอโดยตัวเลือกจะมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน และเหตุผลจะมี
คะแนนเต็ม 2 คะแนนซึ่งวิเคราะหจากประเด็นพิจารณาการใหเหตุผลหรืออธิบายในขอนั้น ๆ และจัด
กลุมความเขาใจมโนมติของนักเรียนได กลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณ (SU) กลุมความเขาใจ
มโนมติถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) กลุมความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU)
กลุมความเขาใจมโนมติผิด (MU) กลุมไมมีความเขาใจมโนมติ (NU) และกลุมไมมีคําตอบ (NR) ซึ่งมี
รอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนมโนมติกอนเรียนและหลังเรียน ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.4 รอยละคะแนนความเขาใจมโนมติของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติระดับตาง ๆ
เรื่อง
กอนเรียน
1. การเกิดพันธะไอออนิก
2. การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3. การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก

รอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจโนมติ
SU
PU PMU MU NU NR
0.00 0.18 36.26 63.00 0.00 0.54
0.00 0.00 35.25 64.10 0.00 0.64
0.00 0.00 37.17 62.82 0.00 0.00
0.00 0.76 40.00 57.69 0.00 1.53
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ตารางที่ 4.4 รอยละคะแนนความเขาใจมโนมติของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติระดับตาง ๆ
(ตอ)
เรื่อง
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
หลังเรียน
1. การเกิดพันธะไอออนิก
2. การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3. การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
ความคงทน
1. การเกิดพันธะไอออนิก
2. การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3. การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก

รอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจโนมติ
SU
PU PMU MU NU NR
0.00 0.00 31.73 68.26 0.00 0.00
2.01 14.28 71.61 12.08 0.00 0.00
5.12 12.82 62.82 19.23 0.00 0.00
1.92 16.02 74.35 7.69 0.00 0.00
0.00 13.84 71.53 14.61 0.00 0.00
0.00 14.42 80.76 4.80 0.00 0.00
2.01 15.38 67.39 15.02 0.00 0.00
3.85 12.82 60.90 22.44 0.00 0.00
1.92 14.10 73.72 10.26 0.00 0.00
1.54 19.23 64.62 14.62 0.00 0.00
0.00 16.35 71.15 12.50 0.00 0.00

จากขอมูลในตารางรอยละความเขาใจมโนมติของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติระดับตาง ๆ
ชวงกอนเรียน หลังเรียน และความคงทนในตารางที่ 4.4 จะเห็นวากอนเรียนนักเรียนสวนใหญจัดอยูใน
กลุมความเขาใจมโนมติผิด (MU) ซึ่งมีรอยละความเขาใจที่ 63.00 และมโนมติถูกตองบางสวน และผิด
บางสวน (PMU) มีรอยละความเขาใจที่ 36.26 และภายหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น
รวมกับโมเดลระดับอนุภาค พบวา นักเรียนสามารถเขียนคําตอบในสวนของเหตุผลไดทุกคน และ
มีนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมโนมติผิด (MU) ลดลงจาก 63.00 เปน 12.08 และความเขาใจ
มโนมติ ถู ก ต อ งบางส ว น และผิ ด บางส ว นมี (PMU) คะแนนร อ ยละที่ เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น จาก 36.26
เปน 71.61 ซึ่งอาจเปนผลมากจากกลุมนักเรียนที่เขาใจมโนมติผิดเปลี่ยนมาเปนนักเรียนในกลุมเขาใจ
มโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน และนอกจากนี้ยังมีรอยละของนักเรียนที่เขาใจมโนมติถูกตอง
สมบู ร ณ (SU) เกิ ด ขึ้ น จากร อ ยละ 0.00 เป น ร อ ยละ 2.01 นั่ น หมายความว า การจั ด การเรี ย นรู
นี้สามารถลดความเขาใจมโนมติผิดของนักเรียนลงได และทําใหนักเรียนสวนใหญยายมาอยูในกลุม
ความเขาใจมโนมติถูกบางสวน และผิดบางสวนนั่นเอง และสามารถไปอยูในกลุมความเขาใจมโนมติ
ถูกตองสมบูรณ (SU) ได และเมื่อพิจารณาความคงทนในการเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญ จัดอยู
ในกลุมมีความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) เชนเดียวกับมโนมติหลังเรียน
และไมพบกลุมนักเรียนที่ไมเขียนคําตอบ
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เมื่อจัดกลุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรอยละความเขาใจ 3 กลุมคือ กลุมไมมีคําตอบรวมกับกลุม
เขาใจมโนมติผิด (NR+MU) กลุมความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) และกลุม
เขาใจมโนมติถูกตองเปนสวนใหญรวมกับกลุมเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณ (SU+PU) ซึ่งผลกอนเรียน
และหลังเรียนแสดงดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 รอยละของคะแนนกลุมมโนมติตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงกอนเรียน และหลังเรียน
เนื้อหา
1. การเกิดพันธะไอออนิก
2. การเขียนสูตรและการ
เรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3. การละลายน้ําของ
สารประกอบไอออนิก
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก
รวม
*เครื่องหมาย

กอนเรียน (%)
หลังเรียน (%)
การเปลี่ยนแปลง (%)
SU+PU PUM MU+NR SU+PU PUM MU+NR SU+PU PUM MU+NR
0.00 35.25 64.74 17.94 62.82 19.23 +17.94 +27.57 -45.51
0.00

37.17

62.82

17.94

74.35

7.69

+17.94 +37.18

-55.13

0.76

40.00

59.22

13.84

71.53

14.61

+13.08 +31.53

-44.61

0.00
0.18

31.73
36.26

68.26
63.54

14.42
16.29

80.76
71.61

4.80
12.08

+14.42 +49.03
+16.11 +35.35

-63.46
-51.46

+ และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้ และการเปลีย่ นแปลงที่ลดลง ตามลําดับ

พิจารณาจากขอมูลในตารางที่ 4.5 จะพบวา กอนเรียนนักเรียนสวนใหญมีรอยละคะแนนรวม
สู งสุ ด 63.54 อยู ในมโนมติ ค วามเข า ใจไม มี คํ าตอบรวมกั บ กลุ ม เข าใจมโนมติ ผิ ด (NR+MU) และ
หลังเรียนนักเรียนสวนใหญมีรอยละคะแนนรวมสูงสุด 71.61 อยูในกลุมมโนมติความเขาใจถูกตอง
บางส ว นและผิ ด บางส ว น (PMU) ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาร อ ยละการเปลี่ ย นแปลงจะพบว า กลุ ม มโนมติ
ความเข า ใจไม มี คํ า ตอบรวมกั บ กลุ ม เข า ใจมโนมติ ผิ ด (NR+MU) นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด
(-51.46) ซึ่งนักเรียนที่เคยอยูในกลุมนี้ ไดมีการพัฒนามโนมติไปในทางที่ดีขึ้นและอยูในกลุมมโนมติ
ความเขาใจถูกตองบางสวนและผิดบางสวน (PMU) ซึ่งมีรอยละการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 35.35 หรือ
อาจไปอยูในกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญรวมกับกลุมเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณ (SU+PU) ซึ่งมี
รอยละการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 16.11 และเมื่อพิจารณารอยละคะแนนมโนมติหลังเรียนกับรอยละ
มโนมติหลังเรียนเมื่อเวลาผานไป 3 สัปดาห (ความคงทน) พบวาทั้งรอยละคะแนนมโนมติหลังเรียน
และรอยละคะแนนมโนมติเมื่อผานไป 3 สัปดาห นักเรียนสวนใหญมีมโนมติในกลุมความเขาใจถูกตอง
บางสวนและผิดบางสวน (PMU) ซึ่งมีรอยละการเปลี่ยนแปลงลดลง 4.22 ดังตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 รอยละของคะแนนกลุมมโนมติตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงหลังเรียนและความคงทน
เนื้อหา
1. การเกิดพันธะไอออนิก
2. การเขียนสูตร และการ
เรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
3. การละลายน้ําของ
สารประกอบไอออนิก
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก

รวม
*เครื่องหมาย

หลังเรียน (%)
SU+PU PMU MU+NR

ความคงทน
การเปลี่ยนแปลง (%)
SU+PU PMU MU+NR SU+PU PMU MU+NR

17.94

62.82

19.23

16.67

60.90

22.44

-1.27

-1.92

+3.21

17.94

74.35

7.69

16.02

73.72

10.26

-1.92

-0.63

+2.57

13.84

71.53

14.61

20.77

64.62

14.62

+6.93

-6.91

+0.01

14.42

80.76

4.80

16.35

75.00

8.65

+1.93

-9.61

+7.70

16.29

71.61

12.08

17.39

68.13

14.47

+1.10

-4.22

+2.94

+ และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้ และการเปลีย่ นแปลงที่ลดลงตามลําดับ

4.2.1 รอยละมโนมติระดับตาง ๆ กอนเรียน
จากการวิเคราะหรอยละของมโนมติตาง ๆ กอนเรียนพบวา ทุกหัวขอมีรอยละของนักเรียน
ในกลุมมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) สูงกวารอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจ
มโนมติถูกตองบางสวนและผิดบางสวน (PMU) ประมาณ 2 เทาสวนรอยละของนักเรียนที่มีมโนมติ
ถูกตองสมบูรณรวมกับมโนมติถูกตองเปนสวนใหญมีคานอยมาก ไมถึงรอยละ 1.00 และมีคาสูงสุด
0.76 คือ มโนมติ เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก แสดงวานั กเรียนสวนใหญ เขาใจ
มโนมติผิดเกี่ยวกับพันธะไออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก ซึ่งอาจเปนเพราะวาเปน
เรื่องใหม นักเรียนยังมองภาพหรือจินตนาการไมออกถึงลักษณะ และสมบัติของพันธะไออนิก สวนรอย
ละของนักเรียนที่มีมโนมติถูกตองบางสวนและผิดบางสวนสูงสุด 40.00 คือ มโนมติ เรื่อง การละลาย
น้ําของสารประกอบไอออนิก และรอยละของนักเรียนที่มีมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ สูงสุด
68.26 คือ มโนมติ เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก แสดงดังภาพที่ 4.2

46
80
70

64.74

68.26

62.82

60
50
40

35.25

37.17

63.54

59.22

40.00
31.73

36.26

30

PMU

20
10
0

SU+PU

MU+NR
0.00

0.76

0.00

1

2

1. การเกิดพันธะไอออนิก
3. การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก

0.18

0.00

3

4

หัวขอ
รวม

2. การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
4. ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 5. รวมทุกเนื้อหา

ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงรอยละของมโนมติระดับตาง ๆ ของเนื้อหาทุกหัวขอ กอนเรียน
4.2.2 รอยละมโนมติระดับตาง ๆ หลังเรียน
จากการวิเคราะหรอยละของมโนมติตาง ๆ หลังเรียนพบวา แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
รอยละของนักเรียนในกลุมมโนมติตาง ๆ เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีรอยละของนักเรียน
ในกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) ลดลงทุกหัวขอ และมีรอยละของ
นักเรียนในกลุมมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) กับกลุมเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณ
รวมกับกลุมมโนมติถูกต องเป นสวนใหญ (SU+PU) เพิ่ มขึ้นทุกหัวขอ และไมพ บนักเรียนที่ไมเขียน
คําตอบ
เมื่อพิจารณารอยละของนักเรียนที่มีมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับมโนมติถูกตองเปนสวน
ใหญ (SU+PU) สูงสุด 17.94 คือ มโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก และมโนมติเรื่องการเขียนสูตร
และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก รอยละของนักเรียนที่มีมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน
(PMU) สูงสุด 80.76 คือ มโนมติ เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก และรอยละของนักเรียน
ที่มีมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (SU+PU) สูงสุด 19.23 คือ มโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
แสดงดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงรอยละของมโนมติระดับตาง ๆ ของทุกหัวขอ หลังเรียน
ซึ่งจากภาพจะเห็ นวาหลังเรียนนั กเรีย นมีม โนมติ อ ยูในกลุ ม มโนมติ ค วามเขาใจถูกตอ ง
บางสวนและผิดบางสวน (PMU) ในทุก ๆ หัวขอโดยเฉพาะหัวขอ เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก มีรอยละการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด สาเหตุมาจากกอนเรียนนักเรียนมีรอยละคะแนน
ในหัวขอนี้ไดคอนขางนอย แตเมื่อไดทํากิจกรรมสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชโมเดลระดับอนุภาค
พบวานักเรียนสามารถพัฒนาการเขียนสมการของปฏิกิริยาไอออนิกไดดีขึ้น รูสถานะของสาร และรูวา
สารใดเกิดปฏิกิริยากันและตกตะกอน จากกอนเรียนที่นักเรียนสวนใหญที่เขียนไมคอยไดและไมถูกตอง
ถูกพัฒนาใหดีขึ้น ดังแสดงดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 การทําแบบทดสอบมโนมติหลังเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
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4.2.3 รอยละมโนมติระดับตาง ๆ หลังเรียน 3 สัปดาห
จากการวิเคราะหรอยละมโนมติกลุมตาง ๆ หลังเรียนเมื่อผานไป 3 สัปดาหพบวา แนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงรอยละของนักเรียนในกลุมมโนมติตาง ๆ ไมเปลี่ยนแปลงจากหลังเรียนมากนัก
โดยเมื่อผานไป 3 สัปดาหมีรอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ
(NR+MU) เพิ่มขึ้นเล็กนอยทุกหัวขอ และมีรอยละของนักเรียนในกลุมมโนมติถูกตองบางสวน และผิด
บางส ว น (PMU) กั บ กลุ ม เข า ใจมโนมติ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ ร วมกั บ กลุ ม มโนมติ ถู ก ต อ งเป น ส ว นใหญ
(SU+PU) ลดลงเกือบทุกหัวขอ และไมพบนักเรียนที่ไมเขียนคําตอบโดยรอยละของนักเรียนที่มีมโนมติ
ถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) สูงสุด 20.77 คือมโนมติเรื่องการ
ละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก รอยละของนักเรียนที่มีมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน
(PMU) สูงสุด 73.72 คือ มโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิ ก และ
รอยละของนักเรียนที่มีมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) สูงสุด 22.44 คือ มโนมติ เรื่อง
การเกิดพันธะไอออนิก ดังภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงรอยละของมโนมติระดับตาง ๆ ของทุกหัวขอ หลังเรียนผานไป 3 สัปดาห
จากการวิเคราะหรอยละของมโนมติกอนเรียน และหลังเรียนตามการจัดการเรียนรูดวย
วัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นรวมกับโมเดลระดับอนุภาค สามารถจําแนกเปนมโนมติกลุม
ความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) กลุมความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และ
ผิ ด บางส ว น (PMU) กลุ ม เข า ใจมโนมติ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ ร วมกั บ กลุ ม มโนมติ ถู ก ต อ งเป น ส ว นใหญ
(SU+PU) ซึ่งพบวาหลังการจัดการเรียนรูแลวนักเรียนมีความเขาใจถูกตองเพิ่มขึ้นทุกมโนมติ สังเกตได
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จากนักเรียนมีรอยละมโนมติที่ผิดลดลง และกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน
เพิ่มขึ้น แสดงวาการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นรวมกับโมเดลระดับอนุภาค
สามารถชวยลดมโนมติที่ผิดได สอดคลองกับงานวิจัยของ Supasorn and Promarak (2015) และ
Supasorn (2015) ที่ รายงานวา การจัดการเรียนรูแบบสื บเสาะ 5 ขั้น เป นกิจกรรมการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความเขาใจมโนมติของนักเรียนในเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาและไฟฟา
เคมีไดเปนอยางดี
เมื่อพิจารณารอยละมโนมติเฉลี่ยแลวพบวา นักเรียนมีมโนมติหลังเรียนถูกตองเพิ่มมากขึ้น
เปน 16.29 จากมโนมติถูกตองกอนเรียน 0.18 และมีความคงทนของมโนมติถูกตองเฉลี่ยเปน 17.39
ดังภาพที่ 4.6 ซึ่งจากการพิจารณาแบบทดสอบของนักเรียนพบวาสวนใหญนักเรียนจะทําคะแนนไดดี
ในสวนที่ เป นตั วเลือ กมากกวาส วนที่ เป น การให เหตุผ ลทํ าให กลุ ม ถูกต องบางสวนและผิ ด บางส วน
(PMU) มีรอยละที่มากขึ้น และมากกวากลุมมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวน
ใหญ (SU+PU) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 รวมกับโมเดล
ระดับอนุภาค เปนกิจกรรมที่สรางความสนใจ และทาทายความสามารถของนักเรียนในทุกขั้นตอน
ของกิจกรรม สามารถเพิ่มความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร (Supasorn, 2015; Green et al., 2004)
เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทเปนผูปฏิบัติการ วางแผน และออกแบบวิธีการในการแสวงหาความรู
เพื่อแกปญ หาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง จากขั้นสรางความสนใจที่มีการกระตุนใหผูเรียนมีความอยากรู
อยากเห็นโดยการใชคําถาม เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด ในการกําหนดประเด็นปญหาที่จะ
เชื่อมโยงไปสูขั้นสํารวจและคนหา ซึ่งนักเรียนจะไดชวยกันระดมสมองในการวางแผนทํากิจกรรม และ
รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูขั้นอธิบายและลงขอสรุป (ธวัช ยะสุคํา และศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555) โดยที่
ครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกคอยแนะนํานักเรียนตลอดกิจกรรมการเรียนรู (Deters, 2005)
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ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงรอยละของมโนมติระดับตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน
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4.3 การวิเคราะหกลุมความเขาใจมโนมติตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน ความคงทน จําแนกตาม
เนื้อหา
4.3.1 มโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
เมื่ อ วิ เคราะห ร อ ยละของนั ก เรี ย นในกลุ ม ความเข า ใจมโนมติ ก อ นเรี ย น หลั ง เรี ย น
ความคงทน พบวา คะแนนรอยละกอนเรียนนักเรียนสวนมากมีความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมี
คําตอบ (NR+MU) คือ รอยละ 64.74 รองลงมาคือ กลุมถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) คือ
รอยละ 35.25 และไมมีนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตอง
เปนสวนใหญ (SU+PU) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบ 5 ขั้น รวมกับโมเดลระดับอนุภาค
เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก พบวา รอยละความเขาใจมโนมติหลังเรียน นักเรียนสวนมากมีความเขาใจ
มโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) คือ รอยละ 68.82 รองลงมา คือกลุมความเขาใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ รอยละ 19.23 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุม
ความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) คือ 17.94 และ
เมื่ อ ระยะเวลาผ า นไป 3 สั ป ดาห ทดสอบความคงทนมโนมติ ข องนั ก เรี ย นอี ก ครั้งพบวา นั ก เรีย น
ส วนมากมี ร อ ยละความเข าใจมโนมติ ถู ก ต องบางส วนและผิ ด บางสวน (PMU) คื อ รอ ยละ 60.90
รองลงมา คือกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ รอยละ 22.44 และ
กลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวน
ใหญ (SU+PU) คือ รอยละ 16.67 ดังแสดงในภาพที่ 4.7
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ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน
เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
ซึ่งจากภาพ 4.7 จะพบวาหลังการจัด กิจกรรมการเรีย นรู นั กเรียนในกลุ ม ความเขาใจ
มโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) มีรอยละเพิ่มขึ้น ซึ่งจากกอน
เรียนไมมีนักเรียนในกลุมนี้เลย และยังพบวามีการเพิ่มขึ้นของรอยละมโนมติในกลุมถูกตองบางสวน
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และผิดบางสวน (PMU) คิดเปนรอยละการเปลี่ยนแปลง 27.57 สวนกลุมมโนมติที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุดคือมโนมติในกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) ซึ่งคิดเปนรอยละ
การเปลี่ยนแปลง 45.51 ซึ่งนั้นหมายความวามีการยายกลุมจากกลุมนักเรียนที่ไมมีความเขาในมโนมติ
มาอยูในกลุมถูกตองบางสวน และผิดบางสวน แสดงวากิจกรรมการสรางโมเดลระดับอนุภาคเรื่อง
การเกิดพันธะไอออนิก (ภาพที่ 4.8) สามารถพัฒนามโนมติของนักเรียนใหดีขึ้นได

ภาพที่ 4.8 กิจกรรมการสรางโมเดลระดับอนุภาคเรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
โดยในกิจกรรมที่ มีชื่อวา “ผูรับสุขใจ ผูใหไดบุญ ” (ซึ่งตั้งชื่อตามพฤติกรรมการให และ
รับอิเล็กตรอน) โดยมีการสรางโมเดลแสดงการเปลี่ยนแปลงการใหและรับอิเล็กตรอน ระหวางอะตอม
ของธาตุโลหะ และธาตุอโลหะ เพื่อใหมีเวเลนตอิเล็กตรอนครบแปดตามกฎออกเตป เกิดเปนแรงดึงดูด
ทางไฟฟาระหวางไอออบวกและลบทําใหเกิดพันธะไออนิก โดยนักเรียนไดลงมือทําการทดลองดวย
ตนเอง และมีการอภิปรายกันเองในกลุม ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ปรับเปลี่ยนจากความ
ไมเขาใจใหกลายเปนความเขาใจที่ดีขึ้น โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําปรึกษาระหวางการทํากิจกรรม

ภาพที่ 4.9 การสรางโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
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เมื่อพิจารณาตัวอยางการทําแบบทดสอบมโนมติหลังเรียน (ดังภาพที่ 4.9) ของนักเรียน จะเห็นวา
นักเรียนสามารถบอกไดวาธาตุ X กลายเปนไอออนบวก สวนธาตุ Z กลายเปนไอออนลบ ขนาดไอออน
ลบใหญ ก ว า อะตอมกลาง และขนาดไอออนบวกเล็ ก กว า อะตอมกลาง และจํ า นวนอิ เล็ ก ตรอน
ของไอออนลบมากกว า หรื อ จํ า นวนอิ เล็ ก ตรอนของไอออนบวกน อ ยกว าอะตอมกลางอยู 1 ตั ว
ตามเกณฑรูบริคการใหคะแนน ทําใหนักเรียนในกลุมที่เขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบลดลง
และสามารถพัฒนามโนมติความเขาใจของตนเองเปนอยูในระดับกลุมมโนมติที่สูงกวาได
4.3.2 มโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
เมื่อวิเคราะห รอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติ กอนเรียน หลังเรียน และ
ความคงทนเรื่อง การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกพบวา คะแนนรอยละกอนเรียน
นั ก เรีย นส ว นมากมี ค วามเข าใจมโนมติ ผิ ด รวมกั บ กลุ ม ไม มี คํ าตอบ (NR+MU) คื อ ร อ ยละ 62.82
รองลงมาคือ กลุมถูกตองบางสวนและผิดบางสวนมากคือ รอยละ 37.17 และไมมีนักเรียนในกลุม
ความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) เมื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะแบบ 5 ขั้น รวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อ
สารประกอบไอออนิกพบวา รอยละความเขาใจมโนมติหลังเรียน นักเรียนสวนมากมีความเขาใจมโนมติ
ถูกตองบางสวนและผิดบางสวน (PMU) คือ รอยละ 74.35 รองลงมาคือกลุมมโนมติถูกตองสมบูรณ
และถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) คือ รอยละ 17.94 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ 7.69 และเมื่อระยะเวลาผานไป 3 สัปดาห ทดสอบ
ความคงทนมโนมติของนักเรียนอีกครั้งพบวา นักเรียนสวนมากมีรอยละความเขาใจมโนมติถูกตอง
บางสวน และผิดบางสวน (PMU) คือ รอยละ 73.72 รองลงมาคือกลุมมโนมติถูกตองสมบูรณ และ
ถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) คือ รอยละ 16.02 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ 10.26 ดังแสดงในภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน เรื่อง การเขียน
สูตร และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
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จากภาพแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน เรื่อง การเขียน
สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกจะพบวากลุมมโนมติมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังเรียนมีการ
เพิ่มขึ้นของรอยละในกลุมมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) และกลุมถูกตองสมบูรณ
และถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) สวนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติ
ผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) ซึ่งคิดเปนรอยละการเปลี่ยนแปลงคือ 55.13 ซึ่งเปนเพราะผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบ 5 ขั้น รวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การเขียนสูตร
และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก (ดังภาพที่ 4.11)

ภาพที่ 4.11 กิจกรรมการสรางโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อ
สารประกอบไอออนิก
ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนแตละกลุมไดฝกการเขียนสูตร และฝกการเรียกชื่อของสารประกอบ
ไอออนิ ก อีกทั้งยังไดเรียนรูอนุภาคของสารเมื่อเกิดเปนสารประกอบไอออนิก วามีรูปแบบอยางไร
ไอออนใดใหญ ไอออนใดเล็ก โดยใชโมเดลระดับอนุภาคที่ทําขึ้นจากเม็ดแมเหล็กหลากสีเพิ่มความ
จดจําและสนุกสนานนาสนใจสําหรับนักเรียน

ภาพ 4.12 การทําแบบทดสอบวัดมโนมติของนักเรียน เรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อ
สารประกอบไอออนิก
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เมื่อพิจารณาจากการทําแบบทดสอบมโนมติหลังเรียน (ดังภาพที่ 4.12) จะเห็นวานักเรียน
สามารถขนาดวาดไอออนลบใหญ กวาอะตอมกลางได วาดขนาดไอออนบวกเล็กกวาอะตอมกลาง
ถูกตอง และจัดเรียงตัวของไอออนลบตองลอมรอบไอออนบวก (หรือไอออนชนิดเดียวกันหามอยูชิด
กัน) ตามเกณฑรูบริคการใหคะแนน ทําใหนักเรียนในกลุมที่เขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ
สามารถพัฒนามโนมติความเขาใจของตนเองเปนอยูในระดับที่สูงกวาได
4.3.3 มโนมติ เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
เมื่อวิเคราะห รอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติ กอนเรียน หลังเรียน และ
ความคงทน เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก พบวา คะแนนรอยละกอนเรียนนักเรียน
สวนมากมีความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ รอยละ 59.22 รองลงมาคือ
กลุมถูกตองบางสวนและผิดบางสวนมากคือ รอยละ 40.00 และมีนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติ
ถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) คือ 0.76 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น รวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกพบวา
รอยละความเขาใจมโนมติ ห ลั งเรียน นั ก เรียนสวนมากมี ความเขาใจมโนมติ ถูก ต อ งบางสวน และ
ผิดบางสวน (PMU) คือ รอยละ 71.53 รองลงมาคือกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ
(NR+MU) คือ รอยละ 14.61 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณ
และถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) คือ รอยละ 13.84 และเมื่อระยะเวลาผานไป 3 สัปดาห ทดสอบ
ความคงทนมโนมติของนักเรียนอีกครั้งพบวา นักเรียนสวนมากมีรอยละความเขาใจมโนมติถูกตอง
บางสวนและผิดบางสวน (PMU) คือ รอยละ 64.62 รองลงมาคือกลุมมโนมติถูกตองสมบูรณ และ
ถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) คือ รอยละ 20.77 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ 14.62 ดังแสดงในภาพที่ 4.13
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ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน
เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
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จากภาพแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน เรื่อง การละลาย
น้ําของสารประกอบไอออนิกจะพบวากลุมมโนมติมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังเรียนมีการเพิ่มขึ้นของ
รอยละในกลุมมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) และกลุมถูกตองสมบูรณ และถูกตอง
เปนสวนใหญ (SU+PU) สวนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับ
กลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) ซึ่งลดลง และคิดเปนรอยละการเปลี่ยนแปลงคือ 44.61 ซึ่งเปนเพราะผล
จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะรวมกั บ โมเดลระดั บ อนุ ภ าคเรื่อ ง การละลายน้ํ าของ
สารประกอบไอออนิก (ดังภาพที่ 4.14)

ภาพที่ 4.14 กิจกรรมการทดลองเรื่องสรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายของสารตาง ๆ
ซึ่งแสดงตัวอยางดังภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 กิจกรรมการสรางโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนแตละกลุมไดฝกการเขียนสมการการละลาย และสรางโมเดล
การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ํา โดยใชโมเดลระดับอนุภาคที่ทําขึ้นจากเม็ดแมเหล็กหลากสี
เพิ่มความจดจํา และสนุกสนานนาสนใจใหกับนักเรียน
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ภาพที่ 4.16 การสรางโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
เมื่อพิจารณาจากการทําแบบทดสอบมโนมติหลังเรียน (ดังภาพที่ 4.16) จะเห็นวานักเรียน
สามารถวาดโครงรางผลึกของเกลือกระจายออกจากกัน โครงรางผลึกของเกลือกระจายออกจากกัน
แบบเปนอนุภาคเดี่ยว ๆ แสดงโมเลกุลน้ําลอมรอบไอออนบวกและไอออนลบ อะตอม O ของน้ําหันหา
ไอออนบวกและอะตอม H ของน้ําหันหาไอออนลบตามเกณฑ รูบริคการใหคะแนน ทําใหนักเรียน
ในกลุมที่เขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบสามารถพัฒนามโนมติความเขาใจของตนเองเปนอยู
ในระดั บ มโนมติ ถู ก ต อ งบางส ว นและผิ ด บางส ว น (PMU) ส ว นกลุ ม มโนมติ ถู ก ต อ งบางส ว น และ
ผิดบางสวน (PMU) เดิม กอนเรียนก็สามารถพัฒ นามาอยูในกลุม ถูกต องสม บูรณ และถูกตองเป น
สวนใหญ (SU+PU) ไดแตอาจมีรอย และการเปลี่ยนแปลงไมมากนักเมื่อเทียบกลับกลุมอื่น
4.3.4 มโนมติ เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
เมื่อวิเคราะหรอยละของนักเรียนในกลุมความเขาใจมโนมติ กอนเรียน หลังเรียน และ
ความคงทน เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก พบวา คะแนนรอยละกอนเรียนนักเรียนสวนมาก
มี ค วามเข า ใจมโนมติ ผิ ด รวมกั บ กลุ ม ไม มี คํ า ตอบ (NR+MU) คื อ ร อ ยละ 68.26 รองลงมาคื อ
กลุม ถูกตองบางสวน และผิดบางสวนมากคือ รอยละ 31.73 และไมมีนักเรียนในกลุมความเขาใจ
มโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น รวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกพบวา รอยละ
ความเขาใจมโนมติหลังเรียน นักเรียนสวนมากมีความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน
(PMU) คือ รอยละ 80.76 รองลงมาคือกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณและถูกตองเปนสวน
ใหญ (SU+PU) คือรอยละ 14.42 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับ
กลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ รอยละ 4.8 และเมื่อระยะเวลาผานไป 3 สัปดาห ทดสอบความคงทน
มโนมติของนักเรียนอีกครั้งพบวา นักเรียนสวนมากมีรอยละความเขาใจมโนมติถูกตองบางสวน และ
ผิดบางสวน (PMU) คือ รอยละ 71.15 รองลงมาคือกลุมมโนมติถูกตองสมบูรณ และถูกตองเปนสวน
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ใหญ (SU+PU) คือ รอยละ 16.36 และกลุมมโนมติที่นอยที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับ
กลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) คือ 12.5 ดังแสดงในภาพที่ 4.17
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ภาพที่ 4.17 กราฟแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน เรื่อง ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก
จากภาพแสดงมโนมติกลุมตาง ๆ กอนเรียน หลังเรียน และความคงทน เรื่อง ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก จะพบวากลุมมโนมติมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังเรียนมีการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ในกลุมมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) และกลุมถูกตองสมบูรณ และถูกตองเปน
สวนใหญ (SU+PU) สวนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุม
ไมมีคําตอบ (NR+MU) ซึ่งลดลง และคิดเปนรอยละการเปลี่ยนแปลงคือ 63.46 ซึ่งเปนเพราะผลจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก (ดังภาพที่ 4.18)

ภาพที่ 4.18 กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
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โดยในกิ จ กรรมการทดลองการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของสารประกอบไอออนิ ก Na2SO4 กั บ
Na2CO3 Pb(NO3)2 และ NH4Cl แลวสังเกตปฏิกิริยาและอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการที่สารประกอบ
ไอออนิกทําปฏิกิรยากัน และเมื่อทําการทดลองเสร็จแลว นักเรียนไดทํากิจกรรมการสรางโมเดลระดับ
อนุภาคแสดงการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกตาง ๆ ซึ่งแสดงตัวอยางดังภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.19 กิจกรรมการสรางโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนแตละกลุมไดฝกการเขียนสมการการไอออนิก และสรางโมเดล
การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก โดยใชโมเดลระดับอนุภาคที่ทําขึ้นจากเม็ดแมเหล็กหลากสี
เพิ่มความจดจําและสนุกสนานนาสนใจใหกับนักเรียน

ภาพที่ 4.20 การสรางโมเดลระดับอนุภาค เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
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เมื่อพิจารณาจากการทําแบบทดสอบมโนมติหลังเรียนของตัวอยางนักเรียนคนนี้ (ดังภาพ
ที่ 4.20) จะเห็นวานักเรียนสามารถวาดอนุภาคของสารที่ไมละลาย และวาดอนุภาคของสารที่ละลาย
ไดถูกตอง แตอนุ ภาคที่ ไมละลายยังลอยอยูดานบนของปกเกอรอยูซึ่งไมสอดคลองกับความหมาย
ของโจทยขอนี้ จึงทําใหขอสอบนี้ของนักเรียนจัดอยูในกลุมมโนมติถูกตองบางสวนและผิดบางสวน
(PMU) ตามเกณฑการใหคะแนนที่ตั้งไวแตทั้งนี้ก็ทําใหนักเรียนในกลุมที่เขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุม
ไมมีคําตอบ (NR+MU) สามารถพัฒนามโนมติความเขาใจของตนเองเปนอยูในระดับมโนมติถูกตอง
บางสวน และผิดบางสวน (PMU) ได สวนกลุมมโนมติถูกตองบางสวน และผิดบางสวน (PMU) เดิม
กอนเรียน ก็สามารถพัฒนามาอยูในกลุมถูกตองสมบูรณ และถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) ไดเชนกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาความเขามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิกและคุณ สมบัติของ
สารประกอบไอออนิกดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับโมเดลระดับอนุภาคครั้งนี้
สามารถสรุปผล และมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ส รุป ได เป น 2 ประเด็น คือ คะแนนความเข าใจมโนมติวิท ยาศาสตร และ
มโนมติถูกตองสมบูรณ รวมกับมโนมติถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) มโนมติถูกตองบางสวน และ
ผิดบางสวน (PMU) และกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU)
5.1.1 คะแนนความเข า ใจมโนมติ วิท ยาศาสตร เรื่อ ง พั น ธะไอออนิ ก และคุ ณ สมบั ติ ข อง
สารประกอบไอออนิก
5.1.1.1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นรวมกับ
โมเดลระดับอนุภาคมีคะแนนความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบทั้งชั้นเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเปน 18.76 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเปน 37.11 คิดเปน
คะแนนเฉลี่ยความกาวหนาเปน 18.35 เมื่อศึกษาความคงทนของความเขาใจมโนมติ เมื่อเวลาผานไป
3 สัปดาห พบวานักเรียนมีคะแนนความคงทนของความเขาใจมโนมติเฉลี่ยเทากับ 36.20 จากการ
วิเคราะหทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน คะแนนหลังเรียน และคะแนน
ความคงทนของความเข าใจมโนมติ ด วยการทดสอบค าที แ บบกลุ ม ตั ว อย างไม อิ ส ระต อ กั น พบวา
นักเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาคะแนนความคงทนของ
มโนมติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
5.1.1.2 นักเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบรายเนื้อหา หลังเรียน
สูงกวากอ นเรีย นทุ ก รายเนื้ อหา โดยเนื้ อ หาเรื่องการละลายน้ํ าของสารประกอบไออนิ ก มี รอยละ
คะแนนความเข า ใจมโนมติ ห ลั ง เรี ย นสู ง สุ ด คื อ 60.12 และมี ร อ ยละความก า วหน า เป น 29.87
สวนเนื้อหาที่นักเรียนมีรอยละของคะแนนความเขาใจมโนมติหลังเรียนต่ําสุดคือเนื้อหา เรื่อง การเกิด
พันธะไอออนิก 56.67 แตมีรอยละความกาวหนาสูงสุดคือ 31.01 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความ
เขาใจมโนมติหลังเรียน และความคงทนของมโนมติในทุกเนื้อหา พบวามีคะแนนไมแตกตางกัน และ
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มีความคงทนเพียงแคเนื้อหาเดียวคือการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก แสดงใหเห็นวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาคในลักษณะนี้สามารถพัฒนาความเขาใจ
มโนมติในเรื่องนี้ของนักเรียนได แตยังไมสามารถทําใหนักเรียนมีความคงทนของมโนมติไดเทาที่ควร
5.1.2 มโนมติถูกตองสมบูรณ ถูกตองแตไมสมบูรณถูกตองบางสวน และผิดบางสวนมโนมติ
ผิด ไมมีความเขาใจมโนมติ และกลุมไมมีคําตอบ
5.1.2.1 รอยละกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมถูกตองเปนสวนใหญ
(SU+PU) กลุ ม ความเข าใจมโนมติ ถู ก ต อ งบางส วน และผิ ด บางส วน (PMU) และกลุ ม ความเข าใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) กอนเรียน พบวานักเรียนมีรอยละของกลุมความเขาใจ
มโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) สูงสุดคือรอยละ 0.76 เปนมโนมติ
เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก รอยละมโนมติกลุมถูกตองบางสวน และผิดบางสวน
(PMU) สูงสุด คือรอยละ 40.00 เปนมโนมติ เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก และรอย
ละของกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) สูงสุด คือรอยละ 68.26 เปน
มโนมติ เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
5.1.2.2 รอยละกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมถูกตองเปนสวนใหญ
(SU+PU) กลุ ม ความเข าใจมโนมติ ถู ก ต อ งบางส วน และผิ ด บางส วน (PMU) และกลุ ม ความเข าใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) หลังเรียน พบวานักเรียนมีรอยละของกลุมความเขาใจ
มโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) สูงสุด คือรอยละ 17.94 เปนมโนมติ
เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก และมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
รอยละมโนมติกลุม ถูกต องบางส วน และผิดบางสวน (PMU) สูงสุด คือรอ ยละ 80.76 เปน มโนมติ
เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก และรอยละของกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมี
คําตอบ (NR+MU) สูงสุด คือรอยละ 19.23 เปนมโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
5.1.2.3 รอยละกลุมความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมถูกตองเปนสวนใหญ
(SU+PU) กลุ ม ความเข าใจมโนมติ ถู ก ต อ งบางส วน และผิ ด บางส วน (PMU) และกลุ ม ความเข าใจ
มโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU) หลังเรียน 3 สัปดาหพบวานักเรียนมีรอยละของกลุม
ความเขาใจมโนมติถูกตองสมบูรณรวมกับกลุมถูกตองเปนสวนใหญ (SU+PU) สูงสุด คือรอยละ 20.77
เปนมโนมติ เรื่อง การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก รอยละมโนมติกลุมถูกตองบางสวน และ
ผิ ด บางส ว น (PMU) สู ง สุ ด คื อ ร อ ยละ 75.00 เป น มโนมติ เรื่ อ ง การเขี ย นสู ต รและการเรี ย กชื่ อ
สารประกอบไอออนิก และรอยละของกลุมความเขาใจมโนมติผิดรวมกับกลุมไมมีคําตอบ (NR+MU)
สูงสุด คือรอยละ 22.44 เปนมโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก
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กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นโดยใช
โมเดลระดับอนุภาค สามารถพัฒนาความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ใหสูงขึ้น ชวยเพิ่มมโนมติถูกตองสมบูรณ และถูกตองเปนสวน
ใหญ และเพิ่ ม มโนมติ ค วามเขาใจถู ก ต อ งบางส ว น และผิ ด บางส วน และลดมโนมติ ผิ ด ลงได ทั้ งนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชโมเดลระดับอนุภาค
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดรูจักการคนควาหาความรู ฝกคิด และแกปญหาดวยตนเองปฏิบัติ
และมีปฏิสัมพันธกับกลุม จากการลงมือปฏิบัติการทดลอง วางแผนการทดลอง อธิบาย และลงขอสรุป
จนสามารถสร า งองค ค วามรู ได ด ว ยตนเอง เกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งแท จ ริ ง และสามารถนํ า ความรู
ไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง อีกทั้งการใชโมเดลระดับอนุภาค เปนการศึกษาที่เปนรูปธรรม ในขั้น
สํารวจ และคนหา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกหรือความตองการที่จะสืบคนหรือ
เสาะแสวงหาความรู ทําใหกิจกรรมมีความหมายตอผูเรียน และมีความทาทายเพียงพอที่จะทําให
ผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ และยังเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด
จะยิ่งทําใหผูเรียนตองการที่จะเสาะแสวงหาความรูหรือคําตอบมากยิ่งขึ้น จนไดขอสรุปทําใหนักเรียน
เขาใจในสิ่งที่เรียนรูมากขึ้น และสรางเปนองคความรูของนักเรียนเองชวยใหนักเรียนเรียนรูมโนมติ
นั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความจดจําและชวยใหเขาใจมโนมติที่เรียนไดยาวนานมากขึ้น
5.2 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
5.2.1 ขอเสนอแนะสํ าหรับ การจัดกิจกรรมการเรีย นรูดวยวัฏ จักรการเรียนรูแบบสื บ เสาะ
5 ขั้นใชโมเดลระดับอนุภาค
5.2.1.1 ควรเสริม กิ จกรรมที่ ห ลากหลายในการจัด การเรีย นรูแ บบสื บ เสาะ 5 ขั้ น เช น
การดูคลิปแอนนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว การสรางแบบจําลองที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดมีความ
เขาใจเนื้อหาในระดับโมเลกุลมากขึ้น
5.2.1.2 ครูผูสอนควรสํารวจมโนมติเดิมของนักเรียนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อที่จะไดหากิจกรรมที่เหมาะสม และปรับแกมโนมติของนักเรียนใหถูกตอง และจัดกิจกรรมที่เนน
ใหนักเรียนเขาใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตรอยางแทจริง
5.2.1.3 ผูวิจัยควรใหความสําคัญกับผลของปจจัยบางประการที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
มโนมติอื่น ๆ เชน ปจจัยดานภาษา ความเชื่อในแรงจูงใจ และบริบททางสังคม และจัดการเรียนรู
โดยอาศัยผลการศึกษาของปจจัยเหลานี้
5.2.1.4 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น รู แ บ บ สื บ เสาะร ว มกั บ โม เดลระดั บ อนุ ภาค
เปนกระบวนการสอนที่ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมคอนขางมากครูผูสอนควรมีการยึดหยุนในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนในแตละขั้นใหมีความเหมาะสมเนื่องจากนักเรียนแตละคนมีความสามารถ และ
การรับรูแตกตางกัน
5.2.1.5 แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรที่ใชแบบทดสอบหลังเรียน
แล ว ใช วั ด ความคงทนทางการเรี ย นควรเป น ข อ สอบชุ ด ใหม ที่ มี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หาวิ ช า และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังเชนเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อปองกันการจดจําขอสอบของนักเรียน
5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
5.2.2.1 ควรมี ก ารสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ ม ตั ว อย า ง เพื่ อ ให ท ราบถึ งบริ บ ทของ
นักเรียน เพื่อใหผูวิจัยสามารถตีความขอมูลที่ได ใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
5.2.2.2 ครูผู ส อนควรออกข อสอบที่ เป น ปรนั ย ผสมผสานกับ แบบอั ต นั ย ชนิ ดตั วเลื อ ก
2 ลําดับขั้น และจํานวนขอสอบไม มากเกินไป เพื่อที่จะไดทราบมโนมติของนักเรียน และสามารถ
ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางแทจริง
5.2.2.3 ควรมีการเก็บขอมูลในหลากหลายรูปแบบ เชน แบบสัมภาษณ อนุทินสะทอน
ความคิด เพื่อตรวจสอบมโนมติของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู ในทุกเนื้อหายอยไดอยาง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5.2.2.4 ควรทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับ
อนุภาค รวมกับกลุมประชากรอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยแตกตางกันหรือไม อยางไร
5.2.2.5 ควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น
โดยใชโมเดลระดับอนุภาคไปใชในการปรับแกมโนมติ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ในวิชาเคมี เนื้อหาอื่น ๆ ตอไป
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 14(2): 23-33; พฤษภาคม, 2555.
นภาพร แถวโนนงิ้ว. การวิเคราะหมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร (ว 102)
เรื่อง โลกสีเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537.

66

เอกสารอางอิง (ตอ)
พนิดา กันยะกาญจน และศักดิ์ศรี สุภาษร. “การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับแบบเปรียบเทียบ
เพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย”
ครั้งที่ 6. น. 26-31. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
พิมพันธ เดชะคุปต. การเรียนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ: แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 1.
กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุฟเมเนจเมนท, 2544.
ภพ เลาหไพบูลย. การสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา. เชียงใหม: เชียงใหมคอมเมอร
เชียล, 2534.
มนตรี เชื้อพันธ. การวิเคราะหมโนมติที่คลาดเคลื่อนวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธ
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แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิก
และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
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แบบวัดมโมติวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิก
ชื่อ………………………………………………….ชั้น……………….เลขที…่ ….
แผนที่ 1 การเกิดพันธะไอออนิก
1. ธาตุ X เปนธาตุสมมติ มีสัญลักษณนิวเคลียรคือ
จะมีจํานวนโปรตอน นิวตรอนและ
อิเล็กตรอนเทาใด
ก. โปรตอน 27, นิวตรอน 13, อิเล็กตรอน 27
ข. โปรตอน 27, นิวตรอน 14, อิเล็กตรอน 13
ค. โปรตอน 13, นิวตรอน 13, อิเล็กตรอน 13
ง. โปรตอน 13, นิวตรอน 14, อิเล็กตรอน 13
คําอธิบาย: บอกจํานวนเลขมวล และเลขอะตอม ของธาตุนี้
เลขมวล............, เลขอะตอม...............
Code
1AR
1AW
1BR
1BW
1CR
1CW
1DR
1DW

คะแนน
มโนมติ
+0.50 ระบุเลขมวลและเลขอะตอมถูกตอง (A, Z ถูก)
0
ระบุเลขมวลและเลขอะตอมผิด (A สลับ Z)
+0.50 ระบุจาํ นวนโปรตอนตามเลขอะตอม (หรือตามเลขที่มีคา
นอยกวา)
0
ระบุจํานวนโปรตอนไมเปนไปตามเลขอะตอม
(หรือไมตามเลขที่มีคานอยกวา)
+0.50 ระบุจํานวนอิเล็กตรอนตามเลขอะตอม (หรือตามเลขที่มีคา
นอยกวา) หรือตามจํานวนโปรตอน
0
ระบุจํานวนอิเล็กตรอนไมเปนไปตามเลขอะตอม (หรือไมเปน
ตามเลขที่มีคานอยกวา) หรือไมตามจํานวนโปรตอน
+0.50 ระบุจํานวนนิวตรอนจาก เลขมวล – เลขอะตอม หรือ A – Z
หรือ เลขทีม่ ีคา มาก – เลขทีม่ ีคานอย
0
ไมระบุจํานวนนิวตรอนจาก เลขมวล – เลขอะตอม หรือ
A – Z หรือ เลขที่มีคามาก – เลขที่มีคานอย
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2. ธาตุสมมติ Z มีสญ
ั ลักษณนิวเคลียรเปน 1632Z ธาตุนี้จะสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนเขาสูระดับ
พลังงานยอยไดอยางไร
ก. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
ข. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
ค. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2
ง. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
คําอธิบาย: บอกหมู และ คาบ และประเภทใด (ระหวางโลหะเรพรีเซนเททีฟ โลหะทรานซิชัน
กึ่งโลหะ หรืออโลหะ) ของธาตุนี้
หมู............, คาบ........, เปนธาตุ............
Code
2AR
2AW
2BR
2BW
2CR
2CW

คะแนน
+0.75
0
+0.75
0
+0.50
0

มโนมติ
บอกหมูของธาตุถูกตามเวเลนตอิเล็กตรอน
บอกหมูของธาตุผิด
บอกคาบของธาตุตามจํานวนระดับพลังงานหลัก
บอกคาบของธาตุผิด
บอกประเภทของธาตุตามหมูหรือตามเวเลนซอิเล็กตรอน
บอกประเภทของธาตุผิด

3. ธาตุ ก มีสัญลักษณนิวเคลียรคือ ก ธาตุนี้จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเขาสูระดับพลังงานหลัก
อยางไร
ก. 2 8 9
ข. 2 8 18 8 3
ค. 2 8 8 1
ง. 2 8 18 11
คําอธิบาย: บอกหมู และ คาบ และประเภท (โลหะหมูเรพรีเซนเททีฟ (A) อโลหะ
หรือโลหะทรานซิชัน (B)) ของธาตุนี้
หมู..........., คาบ........, เปนธาตุ...........
Code
3AR
3AW
3BR

คะแนน
+0.75
0
+0.75

มโนมติ
บอกหมูของธาตุถูกตามเวเลนตอิเล็กตรอน
บอกหมูของธาตุผิด
บอกคาบของธาตุตามจํานวนระดับพลังงานหลัก
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Code
3BW
3CR
3CW

คะแนน
0
+0.50
0

มโนมติ
บอกคาบของธาตุผิด
บอกประเภทของธาตุตามหมูหรือตามเวเลนซอิเล็กตรอน
บอกประเภทของธาตุผิด

4. ธาตุสมมติ X มีเลขอะตอม 17, เลขมวล 35 ถาธาตุนี้มีการรับอิเล็กตรอนเขามาในอะตอม 1 ตัว
ธาตุนี้จะมีสัญลักษณนิวเคลียรเปนอยางไร
ก.

+

ข.

-

ค.

+

ง.

-

คําอธิบาย: วาดภาพอะตอม แสดงการเปลี่ยนแปลง
แทนอะตอมของธาตุ X

Code
4AR
4AW1
4AW2
4BR

คะแนน
0.75
0
0
0.75

4BW1

0

4BW2

0

4BW3
4CR

0
0.50

4CW

0

แสดงการเปลี่ยนแปลงของอะตอมของธาตุ X

มโนมติ
ขนาดไอออนลบใหญกวาอะตอมกลาง หรือขนาดไอออนบวกเล็กกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนลบเล็กกวาอะตอมกลาง หรือขนาดไอออนบวกใหญกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนลบหรือไอออนบวกเทากับขนาดของอะตอมกลาง
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบมากกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกนอยกวา
อะตอมกลาง อยู 1 ตัว
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบมากกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกนอยกวา
อะตอมกลาง ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบนอยกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกมากกวา
อะตอมกลาง
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบหรือของไอออนบวกเทากับของอะตอมกลาง
จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวก (หรือลบ) เทากับของอะตอมกลาง (พิจาณาเวเลนต
อิเล็กตรอน)
จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวก (หรือลบ) ไมเทากับของอะตอมกลาง (พิจารณา
เวเลนตอิเล็กตรอน)
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5. ธาตุสมมติ Z มีโปรตอน 13 ตัว, มีนิวตรอน 14 ตัว และมีอิเล็กตรอนเทากับจํานวนโปรตอน
ถาธาตุนี้มีการเสียอิเล็กตรอนในอะตอมไป 3 ตัวธาตุนี้จะมีสัญลักษณนิวเคลียรเปนอยางไร
ข.

3+

ข.

3+

ค.

3-

ง.

3-

คําอธิบาย: วาดภาพอะตอม แสดงการเปลี่ยนแปลง
แทนอะตอมของธาตุ Z

แสดงการเปลี่ยนปลงของอะตอมของธาตุ Z

Code คะแนน
มโนมติ
5AR 0.75 ขนาดไอออนบวกเล็กกวาอะตอมกลาง หรือขนาดไอออนลบใหญกวาอะตอมกลาง
5AW1
0
ขนาดไอออนบวกใหญกวาอะตอมกลาง หรือขนาดไอออนลบเล็กกวาอะตอมกลาง
5AW2
0
ขนาดไอออนลบหรือไอออนบวกเทากับขนาดของอะตอมกลาง
5BR 0.75 จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกนอยกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบ
มากกวาอะตอมกลาง อยู 3 ตัว
5BW1
0
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกนอยกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบ
มากกวาอะตอมกลางตั่งแต 4 ตัว ขึ้นไป
5BW2
0
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกมากกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบ
นอยกวาอะตอมกลาง
5BW3
0
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกหรือของไอออนลบเทากับของอะตอมกลาง
5CR 0.50 จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวกนอยกวาอะตอมกลาง หรือ จํานวนระดับพลังงาน
ของไอออนลบมากกวาอะตอมกลาง
5CW1
0
จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวกมากกวาอะตอมกลาง หรือ จํานวนระดับพลังงาน
ของไอออนลบนอยกวาอะตอมกลาง
5CW2
0
จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวกและไอออนลบมีเทากับอะตอมกลาง
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6. ธาตุสมมติ X มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเขาสูระดับพลังงานหลักเปน 2 8 8 1 ธาตุสมมติ Z มีการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนเขาสูระดับพลังงานหลักเปน 2 8 7 เมื่อสองธาตุนี้เกิดเปนสารประกอบ
ไอออนิก จะมีสูตรของสารประกอบวาอยางไร
ก. XZ

ข. X1Z7

ค. X7Z1

ง. XZ2

คําอธิบาย: วาดภาพอะตอม แสดงการเกิดสารประกอบไอออนิก

ไอออบวกคือ X+

แทนอะตอมของ X
Code
6AR
6AW
6BR
6BW1

คะแนน
+0.50
0
+0.50
0

6BW2
6CR

0
+0.50

6CW1

0

6CW2

0

6CW3
6DR

0
+0.50

6DW

0

ไอออนลบคือ Z -

หลังจาก ให/รับ อิเล็กตรอน

แทนอะตอมของ Z

มโนมติ
ธาตุ X กลายเปนไอออนบวก สวนธาตุ Z กลายเปนไอออนลบ
ธาตุ X กลายเปนไอออนลบ สวนธาตุ Z กลายเปนไอออนบวก หรืออืน่ ๆ
ขนาดไอออนลบใหญกวาอะตอมกลาง และขนาดไอออนบวกเล็กกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนลบเล็กกวาอะตอมกลาง และ/หรือขนาดไอออนบวกใหญกวาอะตอมกลาง หรือ
ขนาดเทากัน
ขนาดไอออนลบหรือไอออนบวกเทากับขนาดของอะตอมกลาง
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบมากกวา หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวกนอยกวา
อะตอมกลาง อยู 1 ตัว
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบมากกวา และ/หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวก
นอยกวาอะตอมกลาง ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบนอยกวา และ/หรือจํานวนอิเล็กตรอนของไอออนบวก
มากกวาอะตอมกลาง
จํานวนอิเล็กตรอนของไอออนลบหรือของไอออนบวกเทากับของอะตอมกลาง
จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวกลดลง และจํานวนระดับพลังงานของไอออนลบเทากับ
ของอะตอมกลาง (พิจาณาเวเลนตอิเล็กตรอน)
จํานวนระดับพลังงานของไอออนบวกไมลดลง และหรือจํานวนระดับพลังงานของไอออน
ไมเทากับของอะตอมกลาง (พิจาณาเวเลนตอิเล็กตรอน)
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แผนที่ 2 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ
7. สารประกอบไอออนิกที่เกิดจากธาตุ
กับ
และ
กับ
ควรมีสูตรวาอยางไร
ตามลําดับ
ก. NaO และ CaCl
ข. Na2O และ Ca2Cl
ค. Na2O และ CaCl2
ง. Na2O และ CaCl
คําอธิบาย: เขียนชื่อสารประกอบทั้งสองที่เกิดขึ้น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามลําดับ
1) .........................................................................
2) .........................................................................
Code
7AR
7AW
7BR
7BW
7CR
7CW
7DR
7DW

คะแนน
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0

มโนมติ
สารที่ 1) เขียนชื่อภาษาไทยถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 1) เขียนชื่อภาษาไทยไมถูกตอง
สารที่ 1) เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 1) เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถูกตอง
สารที่ 2) เขียนชื่อภาษาไทยถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 2) เขียนชื่อภาษาไทยไมถูกตอง
สารที่ 2) เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 2) เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถูกตอง

8. สารประกอบไอออนิกที่เกิดจากธาตุ
กับ และ
กับ
จะมีชื่อของสารประกอบ
วาอยางไรตามลําดับ
ก. แคลเซียมฟลูออรีน และ อะลูมิเนียมออกซิเจน
ข. แคลเซียมฟลูออรีน และ อะลูมิเนียมออกไซด
ค. แคลเซียมฟลูออไรด และ อะลูมิเนียมออกซิเจน
ง. แคลเซียมฟลูออไรด และ อะลูมิเนียมออกไซด
คําอธิบาย: เขียนสูตรและชื่อภาษาอังกฤษของสารประกอบทั้งสองที่เกิดขึ้น ตามลําดับ
1) .........................................................................
2) .........................................................................
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Code
8AR
8AW
8BR
8BW
8CR
8CW
8DR
8DW

คะแนน
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0

มโนมติ
สารที่ 1) เขียนชื่อสูตรถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 1) เขียนชื่อสูตรไมถูกตอง
สารที่ 1) เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 1) เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถูกตอง
สารที่ 2) เขียนชื่อสูตรถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 2) เขียนชื่อสูตรไมถูกตอง
สารที่ 2) เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามตัวเลือก
สารที่ 2) เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถูกตอง

9. ธาตุ 11Na และ 35Br เมื่อเกิดเปนสารประกอบไอออนิกควรมีขนาดของไอออนและอัตราสวนไอออน
ที่รวมตัวกันเปนสารประกอบไออนิกอยางไร (กําหนด, สีแดงเปนไออนบวก, สีเขียวเปนไอออนลบ)
ก.

ข.

ค.
ง.
คําอธิบาย: เขียนอัตราสวนไอออน สูตร และชื่อภาษาอังกฤษ ของสารประกอบทั้งสอง
อัตราสวน
ไอออนบวก: ไอออนลบ
..................
Code
9AR
9AW
9BR
9BW
9CR
9CW

คะแนน
+0.50
0
+0.75
0
+0.75
0

สูตร

ชื่อภาษาอังกฤษ

.......................

.
..........................

มโนมติ
เขียนอัตราสวนไอออนถูกตองตามตัวเลือก
เขียนอัตราสวนไอออนไมถูกตอง
เขียนสูตรสารประกอบถูกตองตามอัตราสวนไอออน
เขียนสูตรสารประกอบไมถูกตอง
เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามสูตร
เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถูกตอง
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10. ธาตุ 20Ca สรางพันธะไอออนิกกับ 35Br จะสามารถเขียนสูตรวาอยางไร
ก. CaBr
ข. Ca2Br
ค. Ca2Br2
ง. CaBr2
คําอธิบาย: วาดอนุภาคแสดงอัตราสวนไอออนของการเกิดสารประกอบนี้

แทนอะตอมกลางของ Ca

Code
10AR
10AW1
10AW2
10BR
10BW1
10BW2
10CR

คะแนน
+0.75
0
0
+0.75
0
0
+0.50

10CW

0

แทนโมเลกุลสารประกอบ

แทนอะตอมกลางของ Br

มโนมติ
ขนาดไอออนลบใหญกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนลบเล็กกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนลบเทากับขนาดของอะตอมกลาง
ขนาดไอออนบวกเล็กกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนบวกใหญกวาอะตอมกลาง
ขนาดไอออนบวกเทากับขนาดของอะตอมกลาง
การจัดเรียงตัวของไอออนลบตองลอมรอบไอออนบวก
(หรือไอออนชนิดเดียวกันหามอยูชิดกัน)
การจัดเรียงตัวของไอออนลบไมลอมรอบไอออนบวก
(ไอออนชนิดเดียวกันอยูชิดกัน)

11. จากแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิกดังภาพ
ควรเกิดจากการรวมตัวของธาตุโลหะกับอโลหะหมูใด
ก. โลหะหมู 1 กับ อโลหะหมู 6
ข. โลหะหมู 1 กับ อโลหะหมู 7
อะตอมอโลหะ
อะตอมโลหะ
ค. โลหะหมู 2 กับ อโลหะหมู 6
ง. โลหะหมู 2 กับ อโลหะหมู 7
คําอธิบาย: จากแผนภาพ พิจารณาจํานวนอิเล็กตรอนแลวเขียนสูตรและชือ่ ของสารประกอบนี้
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สูตร

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

...................

............................

...............................

Code
11AR
11AW
11BR
11BW
11CR
11CW

คะแนน
+0.75
0
+0.75
0
+0.50
0

มโนมติ
เขียนสูตรสารประกอบถูกตองตามตัวเลือก
เขียนสูตรสารประกอบไมถูก
เขียนชื่อภาษาไทยถูกตองตามสูตร
เขียนชื่อภาษาไทยไมถกู
เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามสูตร
เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถกู

12. สารประกอบไอออนิกสูตร CaI2 ควรมีอัตราสวนการรวมตัวกันของไอออนอยางไร
(กําหนดไอออนบวก สีสม, ไอออนลบ สีน้ําเงิน)
ข

ก

ค.

ง.

คําอธิบาย: เขียนชื่อของสารประกอบไอออนิกทั้งสองนี้ตามลําดับ
เลขอัตราสวนการรวมตัวไออนบวก:
ไออนลบ

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

............................

.........................

...........................

Code
12AR
12AW
12BR
12BW
12CR
12CW

คะแนน
+0.75
0
+0.75
0
+0.50
0

มโนมติ
เขียนเลขอัตราสวนไอออนของสารประกอบถูกตองตามตัวเลือก
เขียนเลขอัตราสวนไอออนของสารประกอบผิด
เขียนชื่อภาษาไทยถูกตองตามอัตราสวนอะตอม
เขียนชื่อภาษาไทยไมถูก
เขียนชื่อภาษาอังกฤษถูกตองตามอัตราสวนอะตอม
เขียนชื่อภาษาอังกฤษไมถกู
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แผนที่ 3 สมบัติของสารประกอบไอออนิก
13. เมื่อทุบผลึกของสารประกอบไอออนิกดวยคอน อนุภาคจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
ก. ไอออนบวกและไอออนลบในผลึกยังคงสภาพเดิมไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ข. ไอออนบวกและไอออนลบในผลึกจะเกิดการเลื่อนไถลทําใหไอออนชนิดเดียวกันมาเจอกัน
ค. เกิดการสลับตําแหนงกันระหวางไอออนบวกกับไอออนลบทั้งผลึก
ง. ไอออนบวกและไอออนลบในผลึกจะแตกกระจายแยกออกจากกันอยางรวดเร็ว
คําอธิบาย: เขียนระบุไอออน บวก/ลบ แลววาดภาพอนุภาคของผลึกเมื่อถูกทุบ

ผลึกไอออนิกกอนทุบ (กําหนดให)

การเปลี่ยนแปลงเมื่อทุบ

Code คะแนน
มโนมติ
13AR +0.50 มีการจัดเรียงไอออนบวกสลับกับลบ (ประจุตรงขามกัน)
13AW1
0
ไมมีการจัดเรียงไอออนบวกสลับกับลบ (ประจุไมตรงขามกัน)
13AW2
0
ไมเขียนระบุไอออน
13BR +0.50 ระนาบผลึกเกิดการเลื่อนไถล (มีไอออนบวกและลบหลุดออกมา)
13BW
0
ระนาบผลึกไมเลือ่ นไถลและอนุภาคยังคงตรึงอยูกับที่ไม
เปลี่ยนแปลง
13CR +0.50 ผลึกมีขนาดเล็กลง (มีกลุมไอออนบวกกับไอออนลบเปนกระจุก)
13CW1 0
ไอออนประจุเดียวกัน ไมเคลือ่ นที่มาชิดกัน
13CW2 0
ไอออนแตละไอออนในผลึกแตกกระจายออกจากกัน
13DR +0.50 ไมมีไอออนบวก/ลบที่เปนไอออนเดี่ยว ๆ (มีไอออนบวก และ
ไอออนลบยังจับกันเปนคู)
13DW1 0
ไอออนบวกและไอออนลบแยกออกจากกัน ไมจับกันเปนคู
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14. สาร A สามารถละลายน้ําได เมื่อนําสาร A ใสลงไปในน้ํา กอนที่สาร A จะละลายจะเกิดสิ่งใดกอน
ก. มีพลังงานความรอนเกิดขึ้นกอน
ข. มีการสลายตัวของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร A
ค. อนุภาคของสาร A ยังคงรูปเดิม แตมีน้ํามาลอมรอบ
ง. อนุภาคของสาร A ทําปฏิกิริยากับน้ํา เกิดเปนสารชนิดใหม
คําอธิบาย: วาดภาพอนุภาคของสารขณะกําลังเกิดการละลาย
โมเลกุลของน้าํ

อนุภาคของสารละลายขณะกําลังเกิด
การละลาย

อนุภาคของสาร AB

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค

Code
14AR
14AW
14BR1
14BR2

คะแนน
+1.00
0
+0.75
+0.25

14BW

0

มโนมติ
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร A ถูกทําลาย
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร A ไมถูกทําลาย
โมเลกุลของน้ํามาลอมรอบอนุภาค A, B
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร A ไมถูกทําลาย แตมีน้ํา
มาลอมรอบ
โมเลกุลของน้ําไมมาลอมรอบอนุภาค A, B

15. เมื่อแอมโมเนียมคลอไรดละลายน้ําจะเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานดังสมการ
ขั้นที่ 1
NH4Cl(s)  NH4+(g) + Cl-(g)
พลังงาน E1
ขั้นที่ 2
NH4+(g) + Cl- (g) + H2O(l)  NH4+(aq) + Cl- (aq) พลังงาน E2
สมการรวม
NH4Cl(s) + H2O(l)  NH4+(aq) + Cl- (aq) พลังงาน Eรวม
ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับพลังงาน E2 และ E1
ก. พลังงาน E2 ! E1
ข. พลังงาน E1 ! E2
ค. พลังงาน E1 = E2
ง. ไมทราบเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ
คําอธิบาย: จากสมการการละลายน้ําทั้งสองสมการ พลังงานที่เกิดขึ้น (E1 และ E2) มีชอื่ วาอะไร
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สมการ

พลังงานที่เกิดขึ้น

ดูด/คาย

NH4Cl(s)

NH4+(g) + Cl-(g)

.........................

.................

NH4+(g) + Cl- (g)

NH4+(aq) + Cl- (aq)

..........................

..................

Code
15AR
15AW
15BR
15BW
15CR
15CW
15DR
15DW

คะแนน
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0

มโนมติ
สมการที่ 1 ระบุวาเปนพลังงานแลตทิช หรือ พลังงานโครงผลึก
สมการที่ 1 ไมระบุวาเปนพลังงานแลตทิช หรือ พลังงานโครงผลึก
สมการที่ 1 เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน
สมการที่ 1 เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน
สมการที่ 2 ระบุวาเปนพลังงานไฮเดรชั่น
สมการที่ 2 ไมระบุวาเปนพลังงานไฮเดรชั่น
สมการที่ 2 เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน
สมการที่ 2 เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน

16. เมื่อนําเกลือ KBr ละลายในน้าํ บริสุทธิ์ ขอใดเขียนสมการการละลายไดถูกตอง
ก. KBr (s) + H2O (l)
KBr (aq)
ข. KBr (s) + H2O (l)
K+ (aq) + Br- (aq)
K2O (aq) + 2HBr (aq)
ค. 2KBr (s) + H2O (l)
ง. KBr (s) + H2O (l)
K+ (aq) + Br- (aq) + 2H+ (aq) + O-2 (aq)
คําอธิบาย: วาดภาพระดับอนุภาคแสดงการละลายของเกลือ KBr

แทนโมเลกุลของน้าํ

อนุภาคของสารละลายเกลือแกง

แทนผลึกของ KBr
Br-, K+
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Code
16AR
16AW
16BR
16BW
16CR
16CW
16DR
16DW1
16DW2

คะแนน
0.50
0
0.50
0
0.50
0
0.50
0
0

มโนมติ
โครงรางผลึกของเกลือกระจายออกจากกัน
โครงรางผลึกของเกลือไมกระจายออกจากกัน
โครงรางผลึกของเกลือกระจายออกจากกันแบบเปนอนุภาคเดี่ยว ๆ (K+ และ Br-)
โครงรางผลึกของเกลือไมกระจายออกจากกันแบบเปนคู (KBr)
แสดงโมเลกุลน้ําลอมรอบไอออนบวก และไอออนลบ
ไมแสดงโมเลกุลน้ําลอมรอบไอออนบวก และไอออนลบ
อะตอม O ของน้ําหันหาไอออนบวก และอะตอม H ของน้ําหันหาไอออนลบ
อะตอม O ของน้ําหันหาไอออนลบ และอะตอม H ของน้ําหันหาไอออนบวก
การลอมรอบแบบไมมีแบบรูป (no pattern)

17. เมื่อนําน้ําตาลซูโครส (C12H22O11) ละลายในน้ําบริสุทธิ์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
ก. มีพลังงานความรอนเกิดขึ้น ทําใหโมเลกุลของซูโครสแตกตัวออกเปนกลูโคส และ ฟรักโตส
ข. มีการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของสารใหแยกออกจากกัน
ค. มีสารผลิตภัณฑสารใหมเกิดขึ้น
ง. โมเลกุลของน้ําตาลซูโครสบางสวนไมสามารถละลายน้าํ ไดจึงเกิดตะกอน

แทน 1 ซูโครส

แทนโมเลกุลของน้าํ
Code
17AR
17AW
17BR
17BW
17CR
17CW
17DR
17DW1
17DW2

คะแนน
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0
0

อนุภาคของสารละลายซูโครส

แทนผลึกของซูโครส

มโนมติ
โครงรางผลึกของซูโครสกระจายออกจากกัน
โครงรางผลึกของซูโครสไมกระจายออกจากกัน
โครงรางผลึกของซูโครสกระจายออกจากกันเปนแบบโมเลกุลซูโครส
โครงรางผลึกของซูโครสกระจายออกจากกันเปน กลูโคส และ ฟรักโตส
แสดงโมเลกุลน้ําลอมรอบโมเลกุลซูโครส
ไมแสดงโมเลกุลน้ําลอมรอบโมเลกุลซูโครส
อะตอม Hของน้ําหันเขาลอมรอบโมเลกุลของซูดครส
อะตอม H ของน้ําไมหันเขาลอมรอบโมเลกุลของซูดครส
การลอมรอบแบบไมมีแบบรูป (no pattern)
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แผนที่ 4 ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
18. เมื่อนํา H2CO3 และ MgCl2 มาทําปฏิกิริยากัน พบวาเกิดตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ตะกอนที่เกิดขึ้น
คือตะกอนชนิดใด
ก. H2
ข. HCl
ค. MgCO3
ง. MgCl2
คําอธิบาย: เขียนสมการไอออนิกของปฏิกิริยานี้
...........................
Code
18AR
18AW
18BR
18BW
18CR
18CW
18DR
18DW

คะแนน
+0.5
0
+0.5
0
+0.5
0
+0.5
0

..............................

มโนมติ
เขียนระบุสารตั้งตนไดถูกตอง (Mg2+ + CO32- )
เขียนระบุสารตั้งตนผิด
เขียนระบุสารผลิตภัณฑไดถูกตองตามสารตั้งตน
เขียนระบุสารผลิตภัณฑไมถกู ตองตามสารตั้งตน
ระบุสถานะของสารตั้งตนไดถูกตอง, สารละลาย (aq), ของแข็ง (s)
ระบุสถานะของสารตั้งตนผิด
ระบุสถานะของสารผลิตภัณฑไดถูกตอง, สารละลาย (aq), ของแข็ง (s)
ระบุสถานะของสารผลิตภัณฑผิด

19. เมื่อผสมสารละลายแตละคูลงในบีกเกอร ผลิตภัณฑของสารคูใดจะเกิดการตกตะกอน
ก. CaCl2 + NH4NO3

ข. Zn + HCl

ค. BaCl2 + Na2CO3

ง. Na3PO4 + KCl

คําอธิบาย: เขียนสมการแสดงการเกิดตะกอนของปฏิกิริยานี้
...........................

..............................
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Code คะแนน
มโนมติ
19AR +0.5 เขียนระบุสารตั้งตนไดถูกตองตามตัวเลือก
19AW
0 เขียนระบุสารตั้งตนผิด
19BR +0.5 เขียนระบุสารผลิตภัณฑไดถูกตองตามตัวเลือก
19BW
0 เขียนระบุสารผลิตภัณฑผิด
19CR +0.5 ระบุสถานะของสารตั้งตนไดถูกตอง, สารละลาย (aq), ของแข็ง (s)
19CW
0 ระบุสถานะของสารตั้งตนผิด
19DR +0.5 ระบุสถานะของสารผลิตภัณฑไดถูกตอง, สารละลาย (aq), ของแข็ง (s)
19DW
0 ระบุสถานะของสารผลิตภัณฑผิด
20. การทําปฏิกิริยากันของ Na2CO3 และ MgSO4 ในน้ําจะไดตะกอนของสารใด
ข. Na2SO4
ค. MgNa2
ง. MgCO3
ก. Na2Mg
คําอธิบาย: วาดภาพระดับอนุภาคแสดงอัตราสวนไอออนที่ถูกตอง
ของปฏิกิริยา Na2CO3 + MgSO4

................ + ..................
(

คือ Na+ ,

................. + ....................
คือ CO32-

คือ Mg2+

Code คะแนน
มโนมติ
20AR +0.5 วาดอนุภาคสารตั้งตนตัวแรกถูกตอง
20AW
0 วาดอนุภาคสารตั้งตนตัวแรกผิด
20BR +0.5 วาดอนุภาคสารตัง้ ตนตัวที่สองถูกตอง
20BW
0 วาดอนุภาคสารตัง้ ตนตัวที่สองผิด
20CR +0.5 วาดอนุภาคสารผลิตภัณฑตัวแรกถูกตอง
20CW
0 วาดอนุภาคสารผลิตภัณฑตัวแรกผิด
20DR +0.5 วาดอนุภาคสารผลิตภัณฑตัวที่สองถูกตอง
20DW
0 วาดอนุภาคสารผลิตภัณฑตัวที่สองผิด

คือ SO42- )

แทน Na2CO3)
แทน MgSO4 )
แทนNa2SO4)
แทน MgSO4 )
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21. ของแข็ง 3 ชนิด คือ CaCl2, K2SO4 และ NaCl ผสมปนกันในน้ํา 100 cm3 ใชแทงแกวคน
แลวตั้งทิ้งไว 20 นาที พบวาเกิดปฏิกิริยาและมีการตกตะกอนอยูที่กนบีกเกอร ตะกอนดังกลาว
ควรเปนสารใด (กําหนดใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ)
ข. CaSO4
ค. KCl
ง. K2SO4
ก. CaCl2
คําอธิบาย: วาดภาพระดับอนุภาคแสดงสารที่ตกตะกอน

แทน Ca2+
แทน K+
แทน Clแทน SO42-

Code
21AR
21AW
21BR
21BW
21CR
21CW
21DR
21DW

คะแนน
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0
+0.50
0

บริเวณอนุภาคที่ละลาย

บริเวณอนุภาคที่ไมละลาย

มโนมติ
วาดอนุภาคของสารที่ไมละลายไดถูก
วาดอนุภาคของสารที่ไมละลายผิด
วาดอนุภาคของสารที่ละลายถูก
วาดอนุภาคของสารที่ละลายผิด
วาดอนุภาคที่ไมละลายตกลงกนปกเกอร
วาดอนุภาคทีไ่ มละลายไมตกลงกนปกเกอร
วาดอนุภาคของสารที่ละลายอยูดานบนของปเกอร
วาดอนุภาคของสารที่ละลายไมอยูดานบนของปเกอร
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้นรวมกับโมเดล
ระดับอนุภาค เรื่อง พันธะไอออนิกและคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
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แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

รายวิชา เคมี 2 (ว 31221)
เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก
เวลา 3 ชั่วโมง

____________________________________________________
1. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ ว 3.1
เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรู
ไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ม. 4/12 อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก โครงสราง การเขียนสูตร การเรียกชื่อและสมบัติ
ของสารประกอบไอออนิก
มาตรฐาน ว 8.1
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูการแกปญหา
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอนสามารอธิบายและตรวจสอบได
ภายใตขอมูล และเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด
ม. 4/1 - ม. 4/12
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก ตัวอยางเชน NaCl ขั้นแรกโมเลกุลของน้ําจะดึงดูด
โซเดียมไอออน และคลอไรดไอออนใหหลุดออกจากโครงสราง โดยจะใชพลังงานที่ดูดเขาไปเทากับ
พลังงานแลตทิซ ขั้นที่สองไอออนแตละชนิดที่หลุดออกไปนั้นจะถูกลอมลอมดวยโมเลกุลของน้ําโดยน้ํา
จะหันทางดานขั้วตรงขามเขาไปยึดเหนี่ยว และจะคายพลังงานออกมาเรียกวาพลังงานไฮเดรชัน
3. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิกได
ดานทักษะ
1. นักเรียนสามารถทําการทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ของสารประกอบไอออนิกเมื่อละลายน้ําได
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2. นักเรียนสามารถทํากิจกรรมสรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ําของ
สารประกอบไอออนิก
ดานจิตวิทยาศาสตร
1. นักเรียนแสดงความสนใจในการทดลองโดยติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย และ
สงงานอยางครบถวน
4. สาระการเรียนรู
4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง
สมบัติของสารประกอบไอออนิก
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 สมรรถนะในการคิด
5.2 สมรรถนะในการสื่อสาร
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
6.4 มีวินัยในการเรียน
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
7.1 กิจกรรมที่ 3 เรื่อง สมบัติการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
7.2 กิจกรรมที่ 4 สรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
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8. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่วัด
ดานความรู
1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติ
บางประการของ
สารประกอบไอออนิกได

วิธีการ

เครื่องมือ

1. นักเรียนทําใบกิจกรรม
ที่ 3 เรื่อง สมบัติของ
สารประกอบไอออนิกได
2. นักเรียนสามารถ
ทํากิจกรรมสรางโมเดล
ระดับอนุภาคแสดงการ
ละลายน้ําของสารประกอบ
ไอออนิก

1. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
สมบัติของสารประกอบ
ไอออนิกได
2. แบบประเมินการสราง
แบบจําลองทางความคิด

ดานทักษะ
1. เมื่อเตรียมอุปกรณ
1. สังเกตพฤติกรรมการทํา 1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทดลองไวใหนักเรียน การทดลอง
การทําการทดลอง
นักเรียนสามารถทําการ
ทดลองและอธิบาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
พลังงานของสารประกอบ
ไอออนิกเมื่อละลายน้ําได
ดานจิตวิทยาศาสตร
1. นักเรียนแสดงความ
สนใจในการทดลอง
โดยติดตามงานที่ไดรับ
มอบหมาย และสงงาน
อยางครบถวน

1. สังเกตพฤติกรรมการ
สงงาน

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การสงงาน

เกณฑการผาน
1. ระดับ พอใช

1. ระดับ พอใช

1. ระดับ พอใช
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9. กิจกรรมการเรียนรู (แบบ 5E)
9.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)
9.1.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นพลังงานกับการเกิดสารประกอบไออนิก
9.1.1.1 ในการเกิดสารประกอบไอออนิกนั้นเกิดพลังงานอยูกี่ประเภท อะไรบาง
(แนวตอบ 2 ประเภท คือ พลังงานจากการดูดความรอนและพลังงานจากการ
คายความรอน)
9.1.1.2 พลังงานดูดหรือคายความรอนนั้นนักเรียนคิดวาเกี่ยวของกับอุณหภูมิอยางไร
(แนวตอบ จะตองมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิเมื่อเกิดปฏิกิริยา)
9.2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)
9.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5 - 6 คน คละเกง ปานกลางและออน
9.2.2 แจกใบความรูที่ 3 เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิกและใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง
การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ําใหนักเรียนแตละกลุม
9.2.3 ครูอธิบายวิธีปฏิบัติการทดลอง ในกิจกรรม การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ํา
ขอควรระวังในการใชแคลอริมิเตอร และการวัดอุณหภูมิของสารละลาย ดังนี้
9.2.3.1 กอนทําการทดลองทุกครั้งควรเช็ดแคลอริมิเตอรใหแหง
9.2.3.2 เมื่ อ ละลายสารในน้ํ า แล ว ให นั ก เรี ย นอ า นอุ ณ หภู มิ จ ากเทอร โ มมิ เตอร
ตลอดเวลาจนกวาอุณหภูมิจะไมเปลี่ยนแปลง และทําการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด
9.2.4 ใหนักเรียน ตัวแทนกลุมมารับอุปกรณ และสารเคมีที่เตรียมไว จากนั้นลงมือปฏิบัติการ
ทดลองโดยครูเปนผูแนะนํา
9.2.5 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันสังเกต และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้นลงในใบกิจกรรม
ที่ 3 เรื่อง การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ํา
9.2.6 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทดลองจากกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การละลาย
ของสารประกอบไอออนิกในน้ําภายในกลุมของตน
9.2.7 สุมตัวแทนนักเรียน 2 - 3 กลุมออกมาอภิปรายผลการทดลองหนาชั้นเรียน
9.2.8 ครูซักถามนักเรียนจากการทดลอง เรื่อง การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ํา
นักเรียนคิดวาเราสามารถบอกสภาพการละลายของสารไดอยางไร และเมื่อสารประกอบไอออนิก
ละลาย การจัดเรียงตัวของอนุภาคเปนอยางไรเมื่อมีการละลายน้ํา เราจะมาเรียนรูกันจากกิจกรรม
ตอไปนี้
9.2.9 ครูนักใหเรียนทํากิจกรรมที่ 4 เรื่อง การสรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ํา
ของสารประกอบไอออนิก
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9.2.9.1 ครูแจกอุปกรณและใบกิจกรรม จากนั้นใหนักเรียนศึกษาวิธีการทํากิจกรรม
อยางละเอียด โดยมีคําชี้แจงดังนี้
1) ใหนักเรียนสรางโมเดลการละลายน้ําของสารประกอบออนิกที่โจทยกําหนด
2) แต ละกลุ ม ใช เม็ ด แ ม เห ล็ ก ขน าดต าง ๆ จั ด วางล งใน แผน ภ าพ
แทนสารประกอบไอออนิกที่เปนของแข็ง และแทนโมเลกุลของน้ํา ที่อยูในปกเกอร (บันทึกภาพที่)
3) เคลื่อนยายเม็ดแมเหล็กเพื่อแสดงอนุภาคของสารตาง ๆ เมื่อละลายน้ํา
4) แตละกลุมรวมกันอภิปรายภายในกลุมจนไดขอสรุป และคําตอบที่ถูกตอง
โดยมีคุณครูเปนผูใหคําแนะนําและปรึกษา
9.3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)
9.3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคความรูเกี่ยวกับ เรื่อง การละลายของสารประกอบ
ไอออนิกในน้ําใหไดความรูดังนี้
9.3.2 ผลึกไอออนิ ก ภายใน ประกอบด วยไอออนบวกยึดเหนี่ ยวกับไอออนลบ ด วยพั น ธะ
ไอออนิกอยางเหนียวแนน เมื่อนําสารประกอบไอออนิกไปละลายน้ํา น้ําซึ่งเปนโมเลกุลมีขั้วก็จะหันดาน
ขั้ ว บวกเข าหาไอออนลบ และหั น ด านขั้ ว ลบเข า หาไอออนบวกที่ อ ยู บ ริ เวณผิ ว ของผลึ ก ไอออนิ ก
เกิดแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ํากับไอออนของผลึกไอออนิกขึ้น ถาแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล
ของน้ํากับไอออนที่ผิวผลึกไอออนิกมากกวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวก และไอออนลบภายใน
ผลึกไอออนิก ผลึกไอออนิกนั้นก็จะละลายน้ําได โดยไอออนบวก และไอออนลบจะหลุดออกจากผลึก
ไอออนิก แลวมีน้ําลอมรอบเกิดเปนไฮเดรตขี้น อยางไรก็ตามโมเลกุลของน้ําจะลอมรอบไอออนบวก
และไอออนลบไดไมเทากัน และไอออนแตละชนิดจะมีโมเลกุลของน้ําลอมรอบมากนอยแคไหนตอง
ขึ้นอยูกับประจุรัศมี และโครงสรางของไอออนนั้น
9.3.3 การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก ตัวอยางเชน NaCl ขั้นแรกโมเลกุลของน้ํา
จะดึงดูดโซเดียมไอออน และคลอไรดไอออนใหหลุดออกจากโครงสราง โดยจะใชพลังงานที่ดูดเขาไป
เทากับพลังงานแลตทิซ ขั้นที่สองไอออนแตละชนิดที่หลุดออกไปนั้นจะถูกลอมลอมดวยโมเลกุลของน้ํา
โดยน้ําจะหันทางดานขั้วตรงขามเขาไปยึดเหนี่ยว และจะคายพลังงานออกมาเรียกวาพลังงานไฮเดรชัน
9.3.4 ถาพลังงาน แลตทิช มากกวา ไฮเดรชัน เปนปฏิกิริยาดูดความรอน
9.3.5 ถาพลังงาน แลตทิช นอยกวา ไฮเดรชัน เปนปฏิกิริยา คายความรอน
9.4 ขั้นขยายความรู (Elaboration)
9.4.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวา นอกจากสมบัติการละลายน้ํ าของสารประกอบ
ไอออนิกแลว ยังมีสมบัติทางกายภาพที่นักเรียนตองรูเชน
9.4.1.1 มีความแข็งแรงแตแตกเปาะงาย เนื่องจากมีแรงผลักกันระกวางไอออเมื่อมีการ
ทบตี
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(ครู ใช เม็ ด แม เหล็ ก วางไอออนบวก และลบเป น ชั้ น ๆ ให ติ ด กั น จากนั้ น
ใชปากกาเขี่ย และเคาะลงไปบนโมเดล นักเรียนจะสังเกตเห็นอนุภาคที่เปนชนิดเดียวกันมาใกลกัน
แลวเกิดแรงผลัก ทําใหสารประกอบไอออนิกมีความเปราะและแตกหักงาย)
9.4.1.2 จุดหลอมเหลวสูง (สังเกตจากการขั้วเกลือแกงที่บาน)
9.4.1.3 การนํ า ไฟฟ า ในสถานะของเหลว (ครู ส าทิ ต การทดลอง Hands on สั้ น ๆ
ของการนําไฟฟา เปรียบเทียบระกวางเกลือแกงแหง และ สารละลายน้ําเกลือ)
9.5 ขั้นประเมิน (Evaluation)
9.5.1 ครู สุ ม ถามนั ก เรี ย นโดยตั้ ง คํ า ถามเกี่ ย วกั บ สมบั ติ ข องสารประกอบไอออนิ ก
วามีอะไรบาง ? โดยครูประเมินจากคําตอบของนักเรียน
9.5.2 ครูประเมินจากการตอบคําถาม ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การละลายของสารประกอบ
ไอออนิ ก ในน้ํ า และใบกิ จ กรรมที่ 4 กิ จ กรรมสร า งโมเดลระดั บ อนุ ภ าคแสดงการละลายน้ํ า
ของสารประกอบไอออนิก
9.5.3 ครูมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาความรู เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกซึ่งจะ
เรียนในคาบตอไปมาลวงหนา
10. สื่อ/แหลงเรียนรู
10.1 สื่อการเรียนรู
10.1.1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม 1 ของ สสวท.
10.1.2 Power point เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก
10.1.3 ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สมบัติการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
10.1.4 ใบกิจกรรมที่ 4 สรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ําของสารประกอบ
ไอออนิก
10.2 แหลงการเรียนรู
10.2.1 หองสมุดโรงเรียน
10.2.2 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
(1) http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1171
(2) http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/ChenBond.htm
(3) http://th.wikipedia.org/wwiki/
(4) http://www.thaigoodview.com/node/17385
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11. บันทึกการจัดการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปญหาและอุปสรรค/ขอบกพรองที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกปญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ....................................................ผูจัดการเรียนรู
( นายกฤษฎา พนันชัย )
........../............/..........
ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร
ใชสอนได
ควรปรับปรุง
ขอแนะนํา/สิ่งที่ควรปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ..................................................หัวหนากลุมสาระ
(นางสาวปยะธิดา พึ่งพินิจ)
........../............/..........
ความคิดเห็นของผูอํานวยการ
ใชสอนได
ควรปรับปรุง
ขอแนะนํา/สิ่งที่ควรปรับปรุง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ................................................ผูอํานวยการ
(นายนิติพงษ ยาวไธสง)
........../............/........
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ใบความรูที่ 3
เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก
สารประกอบไอออนิกที่ละลายในตัวทําละลายที่เปนน้ําแลว จะแตกตัวเปนไอออน สามารถ
นําไฟฟาไดพรอมกันนั้นก็จะมีพลังงานเปลี่ยนแปลงคูกันไปดวยเสมอ แตสารประกอบ ไอออนิกจะแตก
ตัวอยางไรในน้ําเราจะศึกษาตอไป
1. กลไกของการละลายของสารประกอบไอออนิกในน้าํ
ผลึกไอออนิกภายใน ประกอบดวยไอออนบวกยึดเหนี่ยวกับไอออนลบ ดวยพันธะไอออนิก
อยางเหนียวแนน เมื่อนําสารประกอบไอออนิกไปละลายน้ํา น้ําซึ่งเปนโมเลกุลมีขั้วก็จะหันดานขั้วบวก
เขาหาไอออนลบและหันดานขั้วลบเขาหาไอออนบวกที่อยูบริเวณผิวของผลึกไอออนิก เกิดแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุลของน้ํากับไอออนของผลึกไอออนิกขึ้น ถาแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ํากับไอออน
ที่ ผิวผลึ ก ไอออนิ ก มากกวาแรงยึ ด เหนี่ ย วระหวางไอออนบวกและไอออนลบภายในผลึ ก ไอออนิ ก
ผลึกไอออนิกนั้นก็จะละลายน้ําได โดยไอออนบวก และไอออนลบจะหลุดออกจากผลึกไอออนิก แลวมี
น้ําลอมรอบเกิดเปนไฮเดรตขี้น อยางไรก็ตามโมเลกุลของน้ําจะลอมรอบไอออนบวก และไอออนลบได
ไมเทากันและไอออนแตละชนิดจะมีโมเลกุลของน้ําลอมรอบมากนอยแคไหนตองขึ้นอยูกับประจุรัศมี
และโครงสรางของไอออนนั้น เชน
ในกรณี โซเดี ย มคลอไรด ละลายน้ํ าจะแตกตั ว เป น ไอออน Na+ และ Cl- จากนั้ น ก็ จ ะมี น้ํ า
ล อ มรอบกลายเป น ไฮเดรต (Hydrate) ซึ่ งแทนได เป น Na+(H2O)X , Cl- (H2O)Y แต ค า x และ y
ไมทราบวามีคาแนนอนเทาไร ดังนั้น จึงเขียนแทนเปน Na+(aq), Cl- ( aq ) aq ยอมาจาก aqueous
แปลวา มีน้ําลอมรอบ

รูปที่ 1 การเกิดสารละลายโซเดียมคลอไรดในน้ํา โมเลกุลมีขั้วของน้ํา เขาดึงไอออนที่ผิวของ
สารประกอบโซเดียมคลอไรดออกเปนไอออนที่มีน้ําลอมรอบ
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รูปที่ 2 ไอออนถูกน้ําลอมรอบ ไอออนของสารไอออนิกละลายในน้ํา โมเลกุลของน้ําเขาดึงไอออน
ดวยแรงดึงดูดระหวางไอออน/ขั้ว ออกเปนไอออนบวก และลบ แลวน้าํ จึงเขาลอมรอบ
โดยดึงดูดดวยแรงที่เกิดจากประจุของไอออนกับขั้วของน้ํา
โซเดียมคลอไรดละลายน้ําสามารถเขียนเปนสมการแสดงการละลายน้ําไดดังนี้
NaCl (s) + ( x + y ) H2O o Na+ (H2O)x + Cl- (H2O)y
หรือ

NaCl (s)

Na+ (aq) + Cl- (aq)

สรุปการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
1. สารประกอบไอออนิ ก ทุ ก ชนิ ด ที่ ล ะลายน้ํ าได จะต อ งมี พ ลั งงานเปลี่ ย นแปลงควบคู กั น
ไปเสมอ อาจเปนแบบคายพลังงานหรือดูดพลังงาน
2. สารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ําได เกิดในกรณี ที่แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ํากับ
ไอออนของผลึกไอออนิกมากกวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวก และไอออนลบของผลึกไอออนิกนั้น
3. สารประกอบไอออนิกที่ไมละลายน้ําหรือละลายน้ําไดนอยมาก เกิดในกรณี ที่แรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุลของน้ําไมสามารถแยกไอออนจากผลึกไดโดยไอออนบวก และไอออนลบของผลึก
ไอออนิกดึงดูดแรงมาก
4. สารประกอบไอออนิกใดละลายน้ําไดมาก จะอิ่มตัวชา และถาสารประกอบไอออนิกใด
ที่ละลายน้ําไดนอยจะอิ่มตัวเร็ว
5. ความสามารถในการละลายของสาร คือ ความสามารถของสารที่ละลายในตัวทําละลาย
จนอิ่มตัวแตความสามารถในการละลายของสารประกอบไอออนิกจะมากแคไหนขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
และชนิดของสาร สําหรับการบอกความสามารถในการละลายโดยมากมักจะบอกหยาบ ๆ ดังนี้
ตัวถูกละลาย < 0.1 g / H2O 100 g ที่ 25 0C = แสดงวาไมละลาย
ตัวถูกละลาย 0.1 ถึง 1 g / H2O 100 g ที่ 25 0C = แสดงวาไมละลาย
ตัวถูกละลาย > 1 g / H2O 100 g ที่ 25 0C = แสดงวาละลายไดบางสวน
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ตารางที่ 1 ความสามารถในการละลายในน้าํ ของสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากไออนบวก และ
ไอออนลบชนิดตาง ๆ
ไอออนบวก (Cations)
ไอออนลบ (Anions)
ความสามารถ
ในการละลายในน้าํ
ของสารประกอบ
1. ไอออนบวกของแอลคาไล
ไอออนลบทุกชนิด
ละลายได
(ธาตุหมู 1A) Li+, Na+, K+, Rb+,Cs+, Fr+
2. ไฮโดรเจนไอออน (H+ (aq))
ไอออนลบทุกชนิด
ละลายได
3. แอมโมเนียมไอออน (NH4+)
ไอออนลบทุกชนิด
ละลายได
4. ไอออนบวกทุกชนิด
ไนเตรต (NO3- )
ละลายได
5. ไอออนบวกทุกชนิด
อะซิเตต (CH3COO- )
ละลายได
6. Ag+, Pb2+, Hg22+, Cu+
ละลายไดเล็กนอย
คลอไรด Clไอออนบวกชนิดอื่น ๆ
โบรไมด Brละลายได
ไอไ ไอไดด I7. Ag+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+
ซัลเฟต (SO42- )
ละลายไดเล็กนอย
ซัลเฟต (SO42- )
ไอออนบวกชนิดอื่น
ละลายไดเล็กนอย
ซัลไฟด S28. ไอออนแอลคาไล (ธาตุหมู 1A) H+
ละลายได
NH4+, Be2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+
ซัลไฟด S2ละลายได
ไอออนบวกชนิดอื่น
ซัลไฟด S2ละลายไดเล็กนอย
ละลายได
9. ไอออนแอลคาไล, H+, NH4+, Sr2+,
ไฮดรอกไซด (OH- )
ละลายไดเล็กนอย
Ba2+
ไฮดรอกไซด (OH- )
ไอออนบวกชนิดอื่น
ฟอสเฟต (PO43- )
10. ไอออนแอลคาไล, H+, NH4+
ละลายได
2คารบอเนต (CO3 )
ไอออนบวกชนิดอื่น
ละลายไดเล็กนอย
ซัลไฟต (SO32- )

พลังงานกับการละลายสารประกอบไอออนิก
เมื่อนําผลึกสารประกอบไอออนิกละลายน้ํา จะมีพลังงานความรอนเปลี่ยนแปลงควบคูกันไป
เสมอ และการละลายของผลึกสารประกอบไอออนิกนี้มีกระบวนการตาง ๆ เกิดขึ้นเปนขั้นยอย ๆ และ
แตละขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานดวย เชน

99
การละลายโซเดียมคลอไรด (NaCl) ในน้ํา มีขั้นตอนยอย ๆ เปลี่ยนแปลงพลังงานดังนี้
ขั้นที่ 1 ผลึกสารประกอบไอออนิกแตกตัวเปนไอออนในสภาวะก าซ ซึ่งมีการดูด พลังงาน
เพื่อสลายพันธะไอออนิกระหวาง Na+กับ Cl- ออกจากกันเปนไอออนในสภาวะกาซ พลังงานนี้มีคา
เทากับ พลังงานแลตทิซ (Lattice energy) ใชสัญลักษณยอวา
NaCl (s) o Na+ (g) + Cl- (g);

= +776 kJ

ขั้นที่ 2 ไอออนที่ เป น ก าซจะถู ก น้ํ าล อ มรอบเกิ ด ไฮเดรตมี ก ารคายพลั งงานออกมา เรี ย ก
พลังงานนี้วา พลังงานไฮเดรชัน ( Hydration energy) ใชสัญลักษณยอวา
Na+ (g) + Cl- (g)

Na+ (aq) + Cl- (aq);

= -771 kJ

รวมขั้นที่ 1 และ 2 ขาดวยกันจะได
NaCl (s)
ถา

Na+ (aq) + Cl- (aq);

= +5 kJ

= พลังงานของการละลาย

รูปที่ 3 ความสัมพันธะระหวางพลังงานแลตทิซ, พลังงานไฮเดรชัน และพลังงานการละลาย
ขอสังเกต
พลังงานแลตทิซ (Lattice energy) คือ พลังงานที่คายออกมาเมื่อไอออนในสภาวะกาซ
ที่มีประจุตรงขามมารวมกันเปนของแข็งไอออนิก 1 โมล
พลังงานไฮเดรชั น (Hydration energy) คือ พลังงานที่ คายออกมาเมื่อไอออนของกาซ
รวมกับน้ํา
พลังงานการละลาย (Heat of Solution) คือ พลังงานที่คายออกหรือดูดเขาไปจากการ
ละลายสาร 1 โมล ในตัวทําละลายตามจํานวนที่กําหนดให
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ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ํา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง พันธะไอออนิก

รายวิชา เคมี 2 (ว 31221)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

_____________________________________________________________
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําการทดลองตามวิธีการทดลองตอไปนี้ พรอมทั้งบันทึกผลการทดลอง อภิปราย
ผล สรุปผลใหสมบูรณ
จุดประสงค 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อสารประกอบไอออนิกละลายน้ํา
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อสารประกอบไอออนิกละลายน้ําได
ผูทําการทดลอง
กลุมที่……………. ชั้น ม. 4 /…………
สมาชิก 1)………………………………………………………………………เลขที่……………
2)………………………………………………………………………เลขที่…………...
3)………………………………………………………………………เลขที่…………...
4)………………………………………………………………………เลขที่…………...
5)………………………………………………………………………เลขที่…………...
อุปกรณและสารเคมี
6. น้ํา
1. คอปเปอร (II) ซัลเฟตที่ปราศจากน้ํา
2. แอมโมเนียมคลอไรด
7. แคลอริมิเตอร
3. โซเดียมคลอไรด
8. เทอรมิเตอร
4. แทงแกวคนสาร
9. ชอนตักสาร
5. โกรงหรือที่บด
10. กระบอกตวง
วิธีการทดลอง
1. บรรจุน้ํา 25 cm3 ในแคลอริมิเตอร วัดอุณหภูมิของน้ํา บันทึกผล
2. ใสคอปเปอร (II) ซัลเฟตที่ปราศจากน้ํา 1 g ลงในน้ําที่เตรียมไว คนสารละลายแลวรีบปดฝา
แคลอริมิเตอร บันทึกอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดของสารละลาย
3. ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 1 - 2 โดยเปลี่ยนสารละลายเปนแอมโมเนียมคลอไรด และ
โซเดียมคลอไรดแทน ตามลําดับ
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
สาร

มวลของสาร

อุณหภูมิของน้าํ oC

อุณหภูมิของ
สารละลาย oC

NH4Cl
NaCl
CuSO4
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจรรมที่ 4
เรื่อง กิจกรรมสรางโมเดลระดับอนุภาคแสดงการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก
สมาชิกในกลุม ……..
ชื่อ-สกุล………………………..…………………………………….ชั้น……….เลขที่………….
ชื่อ-สกุล………………………..…………………………………….ชั้น……….เลขที่………….
ชื่อ-สกุล………………………..…………………………………….ชั้น……….เลขที่………….
ชื่อ-สกุล………………………..…………………………………….ชั้น……….เลขที่………….
ชื่อ-สกุล………………………..…………………………………….ชั้น……….เลขที่………….
คําชี้แจง
1) ใหนักเรียนสรางโมเดลการละลายน้ําของสารประกอบออนิกที่โจทยกําหนด
2) แตละกลุมใชเม็ดแมเหล็กขนาดตาง ๆ จัดวางลงในแผนภาพ แทนสารประกอบไอออนิกที่เปน
ของแข็ง และแทนโมเลกุลของน้ํา ที่อยูในปกเกอร
3) เคลื่อนยายเม็ดแมเหล็กเพื่อแสดงการการละลายน้ํา และแสดงตําแหนงอนุภาคของสารที่เกิดขึ้น
คําสั่ง
จงสรางโมเดลการละลายน้ําของสารประกอบออนิกตอไปนี้ในแผนแมเหล็ก พรอมทั้งเขียนสมการและ
ดุลสมการการละลายน้ําใหถกู ตอง
1) NaCl (s)

?

2) MgCl2 (s)

3) NaOH (s)

4) K2SO4 (s)

5) Li2CO3 (s)

6) Na2CO3(s)

?
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เกณฑการประเมินการสรางแบบจําลองทางความคิด
กลุมที่………..

เกณฑ

คะแนน

1) เขียนระบุไอออนบวกและลบไดถูกตอง
2) เลือกขนาดของเม็ดแมเหล็กแทนอะตอมได
ถูกตอง
3) ใชเม็ดแมเหล็กสรางโมเลกุลน้ําไดถูกตอง
4) แสดงลักษณะการเกิดการละลายน้ําของ
สารประกอบไอออนิกไดถูกตอง

เกณฑการประเมินผล
- 10 – 9 คะแนน อยูในระดับ
- 8 – 6 คะแนน อยูในระดับ
- 5 - 3 คะแนน อยูในระดับ
- 2 - 0 คะแนน อยูในระดับ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
พอใช
ควรปรับปรุง

ถูกตองทั้ง 4 ประเด็น ได 10
ถูกตอง 3 ประเด็น ได 8
ถูกตอง 2 ประเด็น ได 5
ถูกตอง 1 ประเด็น ได 2
ไมถูกตอง ได 0
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
วันที่ประเมิน...................เรือ่ ง........................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/ ...........
รายการประเมิน
1

2

3

คะแนนกลุม ที่
4 5 6 7

8

1. มีความตั้งใจ สนใจในขณะเรียน
2. การมีสวนรวมในการเรียน
3. ความมีระเบียบวินัย
4. การรักษาความสะอาด
5. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
6. ยอมรับฟงความเห็นของผูอนื่
7. มีเจตคติตอการเรียนที่ดี
8. ไมคุยเลนกันในขณะเรียน
รวม

เกณฑการประเมิน
1
ผาน
0
ไมผาน

ลงชื่อ……………………………….........
(นายกฤษฎา พนันชัย)
ผูประเมิน

9

10
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เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการเรียน (Rubric scoring)
รายการประเมิน
1. มีความตั้งใจ สนใจในขณะ
เรียน
2. การมีสวนรวมในการเรียน
3. ความมีระเบียบวินยั
4. การรักษาความสะอาด
5. รับผิดชอบตองานที่ไดรบั
มอบหมาย
6. ยอมรับฟงความเห็นของ
ผูอื่น

เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการเรียน (คะแนน)
1
มีความตั้งใจ และสนใจในขณะ
เรียน
มีสวนรวมในการเรียนมาก
มีระเบียบวินัยในชั้นเรียน
เก็บขยะใตโตะของกลุมกอนออก
จากหองเรียน
งานเสร็จ สงทันเวลา

0
ขาดความตั้งใจ และไมสนใจ
ในขณะเรียน
มีสวนรวมในการเรียนนอย
ขาดระเบียบวินัยในชั้นเรียน
ไมเก็บขยะใตโตะของกลุม
กอนออกจากหองเรียน
งานเสร็จลาชา สงไมทันเวลา

ยอมรับฟงความเห็นของเพื่อน
ในกลุม

ไมยอมรับฟงความเห็นของ
เพื่อนในกลุมและแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ไมพยายามตอบคําถาม
เวลาครูถาม
คุยและสงเสียงดังในขณะเรียน

7. มีเจตคติตอการเรียนที่ดี

พยายามตอบคําถามเวลาครูถาม

8. ไมคุยเลนกันในขณะเรียน

ไมคุยเลนกันในขณะเรียน
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แบบประเมินทักษะในการปฏิบตั ิการทดลอง
วิชา.........................................................................ชั้น.......................................................................
หนวยการเรียนรูที่...................................................กิจกรรม..............................................................
คําชี้แจง: ให ผูสอน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติ กิจกรรมทดลอง โดย
ใหระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผูเรียน (ดูเกณฑในหนาตอไป)
เกณฑการใหคะแนน 3 = ดี
2 = พอใช
1 = ตองปรับปรุง
รายการประเมิน
กลุมที่

ชื่อ-นามสกุล

รวม
12 คะแนน
คะแนนที่
ทําได

สรุปผลการ
ประเมิน
ผาน
3

ไม
ผาน
4

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
..................../........................./......................
เกณฑการประเมินผล ทักษะในการปฏิบัติการทดลอง (คิดจากคะแนนรวม)
- ตั้งแต 8 คะแนนขึ้นไป อยูในระดับ ดีมาก
- 5 - 7 คะแนน
อยูในระดับ พอใช
- ต่ํากวา 5 คะแนน
อยูในระดับ ควรปรับปรุง
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เกณฑการประเมินทักษะในการปฏิบตั ิการทดลอง
ประเด็นทีป่ ระเมิน
ระดับ 3
1. วิธีดําเนินการ
- กําหนดวิธีการ
ทดลอง
ขั้นตอนถูกตอง
เลือกใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ
ในการทดลอง
เหมาะสม
2. การปฏิบัตกิ าร
- ดําเนินการทดลอง
ทดลอง
เปนขั้นตอน และใช
อุปกรณตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง
3. ความคลองแคลว - มีความคลองแคลว
ในขณะทําการทดลอง ในการดําเนินการ
ทดลอง และการใช
อุปกรณดําเนิน
การทดลองไดอยาง
ปลอดภัย และเสร็จ
ทันเวลา
4. การนําเสนอ
- บันทึกผลการทดลอง
และสรุปผลการ
ทดลองถูกตอง และ
นําเสนอเปนขั้นตอน
ชัดเจน

ระดับคะแนน
ระดับ 2
- กําหนดวิธีการ
ขั้นตอนถูกตอง
การใชเครื่องมือ และ
วัสดุอุปกรณ
ยังไมเหมาะสม

ระดับ 1
- กําหนดวิธีการ และ
ขั้นตอนไมถูกตอง
ตองใหความชวยเหลือ

- ดําเนินการทดลอง
เปนขั้นตอน และ
ใชอุปกรณถูกตอง
ถาใหคําแนะนํา
- มีความคลองแคลว
ในการทําการทดลอง
และการใชอุปกรณ
แตตองชี้แนะเรื่องการ
ใชอุปกรณอยาง
ปลอดภัย

- ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการทดลอง
และการใชอุปกรณ
- ทําการทดลอง
ไมทันเวลาที่กาํ หนด
เนื่องจากขาดความ
คลองแคลวในการ
ใชอุปกรณ และ
การดําเนินการทดลอง

- บันทึกผลการทดลอง
และสรุปผลการ
ทดลองถูกตองแต
การนําเสนอยังไมเปน
ขั้นตอน

- ตองใหคําชี้แนะ
ในการบันทึกผล
การทดลอง
การสรุปผลการทดลอง
และการนําเสนอ
จึงจะปฏิบัติได
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร
เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางเอมอร

ออยทิพย

ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

2. นางจันทนา

พิทักษานุรัตน

ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

3. นายคุณากร

จําปาเงิน

ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี
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ภาคผนวก ง
การวิเคราะหเครื่องมือ
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
แบบปรนัยชนิดตัวเลือก 2 ลําดับขัน้
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ตารางที่ ง.1 ผลการวิเคราะหคา IOC
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวมคะแนน

คาIOC

สรุปผล

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

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

ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
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ตารางที่ ง.1 ผลการวิเคราะหคา IOC (ตอ)
ขอที่
24
25
26
27
28
29
30

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวมคะแนน

คา IOC

สรุปผล

3
3
2
3
3
3
3

1
1
0.67
1
1
1
1

ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
ขอสอบใชได
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ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร
เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก
แบบปรนัยชนิดตัวเลือก 2 ลําดับขัน้
ตารางที่ ง.2 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คา (p)
0.67
0.58
0.58
0.58
0.50
0.50
0.58
0.67
0.58
0.58
0.58
0.75
0.58
0.50
0.25
0.33
0.75
0.58
0.42
0.67
0.67
0.42
0.75

คา (r)
0.00
0.50
0.83
0.83
0.33
0.33
0.50
0.67
0.50
0.50
0.17
0.50
0.83
0.33
-0.17
0.67
0.17
0.50
0.50
0.67
0.67
0.50
0.50

ขอที่
24
25
26
27
28
29
30

คา (p)
0.42
0.58
0.50
0.17
0.33
0.25
0.33

คา (r)
0.17
0.83
0.33
0.00
0.33
0.17
0.33

จากขอมูลในตารางที่ ง.1 เมื่อนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยคํานวณจากสูตร
KR20 ไดคาเทากับ 0.71
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ภาคผนวก จ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน และความคงทน
เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
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ตารางที่ จ.1 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนที่เปนแบบ 4 ตัวเลือก
(คะแนนเต็ม 21)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
mean
SD

คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน
14.00
11.00
14.00
3.00
9.00
9.00
6.00
13.00
8.00
6.00
9.00
10.00
11.00
12.00
9.00
6.00
5.00
15.00
7.00
11.00
8.00
3.00
9.00
13.00
6.00
8.00
9.04
3.29

21.00
16.00
20.00
7.00
11.00
11.00
7.00
14.00
9.00
12.00
19.00
5.00
19.00
17.00
10.00
7.00
9.00
16.00
17.00
18.00
7.00
11.00
9.00
13.00
10.00
10.00
12.50
4.69

ความกาวหนา
%
<g>
7.00
5.00
6.00
4.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
6.00
10.00
-5.00
8.00
5.00
1.00
1.00
4.00
1.00
10.00
7.00
-1.00
8.00
0.00
0.00
4.00
2.00
3.46
3.62

0.08
0.06
0.07
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.06
0.11
-0.06
0.09
0.06
0.01
0.01
0.04
0.01
0.11
0.08
-0.01
0.08
0.00
0.00
0.04
0.02
0.04
0.04

คะแนน
ความคงทน
21.00
16.00
17.00
9.00
10.00
11.00
7.00
13.00
7.00
12.00
18.00
6.00
17.00
15.00
8.00
7.00
10.00
15.00
14.00
15.00
6.00
10.00
9.00
11.00
11.00
7.00
11.62
4.16
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ตารางที่ จ.2 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนที่เปนการเขียนอธิบายเหตุผล
(คะแนนเต็ม 42)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
mean
SD

คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน
18.00
16.75
11.00
10.00
7.75
6.50
10.50
12.00
10.00
6.50
8.75
7.75
10.25
13.50
7.75
4.00
8.00
11.75
10.75
18.50
7.50
8.25
4.25
9.75
8.25
4.75
9.72
3.77

30.00
29.50
28.00
26.50
20.00
21.00
22.50
27.00
21.25
23.75
26.75
23.75
25.50
29.50
24.25
24.00
21.75
24.75
23.75
25.25
25.25
24.50
23.00
22.50
22.25
23.50
24.61
2.67

ความกาวหนา
%
<g>
12.00
12.75
17.00
16.50
12.25
14.50
12.00
15.00
11.25
17.25
18.00
16.00
15.25
16.00
16.50
20.00
13.75
13.00
13.00
6.75
17.75
16.25
18.75
12.75
14.00
18.75
14.88
2.93

0.15
0.15
0.19
0.18
0.13
0.16
0.13
0.17
0.13
0.18
0.20
0.17
0.17
0.18
0.18
0.21
0.15
0.15
0.15
0.08
0.19
0.18
0.20
0.14
0.15
0.20
0.16
0.03

คะแนน
ความคงทน
30.00
30.00
26.75
27.00
19.50
21.00
22.50
27.00
20.50
23.75
27.25
23.75
26.00
29.25
23.75
24.00
22.25
24.75
25.50
25.25
25.25
25.50
22.00
22.00
20.75
24.00
24.59
2.86
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ตารางที่ จ.3 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือกและ
สวนเขียนอธิบายเหตุผล (คะแนนเต็ม 63)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
mean
SD

คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน
32.00
27.75
25.00
13.00
16.75
15.50
16.50
25.00
18.00
12.50
17.75
17.75
21.25
25.50
16.75
10.00
13.00
26.75
17.75
29.50
15.50
11.25
13.25
22.75
14.25
12.75
18.76
6.15

51.00
45.50
48.00
33.50
31.00
32.00
29.50
41.00
30.25
35.75
45.75
28.75
44.50
46.50
34.25
31.00
30.75
40.75
40.75
43.25
32.25
35.50
32.00
35.50
32.25
33.5
37.11
6.66

ความกาวหนา
%
<g>
19.00
17.75
23.00
20.50
14.25
16.50
13.00
16.00
12.25
23.25
28.00
11.00
23.25
21.00
17.50
21.00
17.75
14.00
23.00
13.75
16.75
24.25
18.75
12.75
18.00
20.75
18.35
4.31

0.28
0.25
0.31
0.24
0.17
0.20
0.16
0.21
0.15
0.27
0.34
0.13
0.30
0.28
0.21
0.23
0.20
0.19
0.28
0.20
0.20
0.27
0.22
0.17
0.21
0.24
0.23
0.05

คะแนน
ความคงทน
51.00
46.00
43.75
36.00
29.50
32.00
29.50
40.00
27.50
35.75
45.25
29.75
43.00
44.25
31.75
31.00
32.25
39.75
39.50
40.25
31.25
35.50
31.00
33.00
31.75
31.00
36.20
6.37
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ภาคผนวก ฉ
ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง พันธะไอออนิก และคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก
โดยการจัดการเรียนรูด วยวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับโมเดลระดับอนุภาค
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ภาพที่ ฉ.1 การบรรยากาศการสอบวัดมโนมติของนักเรียน

ภาพที่ ฉ.2 กิจกรรมการสรางโมเดลการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

ภาพที่ ฉ.3 กิจกรรมกลุมการสรางโมเดลการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไออนิก

120

ภาพที่ ฉ.4 กิจกรรมการทํางานกลุมในการทดลอง

ภาพที่ ฉ.5 การสรางโมเดลการละลายน้าํ ของสารประกอบไออนิก
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ภาพที่ ฉ.6 การอธิบายและใหคําปรึกษาของครูในการทํากิจกรรม
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