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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่าง
โมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 29 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมการทดลอง
แบบสืบเสาะร่วมกับจ าลองเชิงกายภาพ จ านวน 6 ชั่วโมง และเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความเข้าใจมโนมติ
แบบวินิจฉัยสองล าดับขั้น จ านวน 9 ข้อ โดยนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (mean 11.77, 
S.D. 3.16) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 5.04, S.D. 1.94) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยหลังเรียนมีผลรวมร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีมีความเข้าใจมโนมติและความเข้าใจมโนมติผิด (NU+MU) 
ลดลงจากก่อนเรียนเป็น 5.26 และมีความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ลดลงจาก
ก่อนเรียนเป็น 8.19 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้อง
สมบูรณ์ (PU+SU) เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนเป็น 33.89  

ค าส าคัญ: ความเข้าใจมโนมติ  พันธะโคเวเลนต์  การทดลองแบบสืบเสาะ  แบบจ าลองเชิงกายภาพ 

Abstract 
           The main purpose of this research was to develop conceptual understanding on 
formula, nomenclature and molecular shape of covalent compounds by using 5E inquiry 
learning in conjunction with physical model technique in the engagement step. The 
participants were 29 students, The treatment tool was the inquiry-based experiment in 
conjunction with POE activities (6 hours), while the data collecting tool was the two-tier 
diagnostic conceptual test (9 items). The dependent samples t-test analysis of students' 
conceptual test scores indicated that the post-conceptual test score (mean 11.77, S.D. 3.16) 
was statistically significantly higher than the pre-conceptual test score (mean 5.04, S.D. 1.94) 
at the 95% confidence level. After the intervention, the percentages of students in the no 
and mis-conceptual understanding (NU+MU) and in the partial with mis-conceptual 
understanding (PMU) categories were respectively decreased by 5.26 and 8.19, while the total 
percentage of students in the partial and sound conceptual understanding (PU+SU) categories 
was increased by 33.89.  
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โลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคม เพราะวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลผลิตต่าง ๆที่มนุษย์
ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด และเป็นเหตุ
และเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้น
ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่ มนุษย์สร้ างขึ้น  สามารถน าความรู้ ไปใช้อย่ างมี เหตุผล  สร้ างสรรค์และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทั้งความรู้   กระบวนการและเจตคติมีความมุ่งมั่น
และมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้เพ่ือรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ผล  น าไปสู่ค าตอบของ
ค าถาม  มีการร่วมกันคิด  ลงมือปฏิบัติจริง  สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล  สื่อสารค าถาม  
ค าตอบ  ข้อมูล  และสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้สาระหลักของวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่นักเรียน
ต้องเรียนประกอบด้วย  ส่วนที่เป็นความรู้ เนื้อหาแนวคิดหลักของจิตวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) 
 วิชาเคมีเป็นวิชาแขนงหนึ่งซึ่งมีความส าคัญเช่นเดียวกับวิชาวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ  และเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของเรามากที่เดียว เช่น อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ที่อยู่อาศัย  และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิต  ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากความรู้หลักการวิชาเคมี  และน าหลักของวิชาเคมีก็ได้น ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท  ท าให้ประเทศไทยเรามรการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นและก้าวไปเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่  ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย  (เปรมศักดิ์  สิมมา
เคน, 2557) 

การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีหลากหลายวิธี  ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) เป็นวิธีการหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ 
และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้
ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็น
การน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ โดยจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย แล้วเกิดปัญหา
หรือประเด็นที่จะศึกษา (2) ขั้นส ารวจและค้นหา เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันเป็น
กลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นการให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความรู้แล้วลงข้อสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ 
เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เพ่ิมเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กระจ่าง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นักเรียนจะ
ได้เชื่อมโยงความรู้หรือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น และ (5) ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด  

แบบจ าลองเชิงกายภาพ คือ  แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้เห็นรูปทรง  รูปร่างทางกายภาพ ซึ่งมี
ทั้งมาตราส่วนที่ย่อขนาด จากของจริงที่มีขนาดใหญ่ หรือมาตราส่วนขยายใหญ่ จากของจริงที่มีขนาดเล็ก (วา
โร  เพ็งสวัสดิ์, 2553)บันส่งเสริม 

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการเรียนรู้วิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนมติทางวิทยาศาสตร์  ควบคู่
กับการพัฒนาทักษะ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญา



 

 

ทุกระดับ (ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับที่ สุดารัตน์ ดวงเงิน และนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 
(2553) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการ
ส ารวจ ตรวจสอบและการปฏิบัติการทดลอง เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจในมโนมติวิทยาศาสตร์  
(Scientific concept) และได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (Science process skills) 
นอกจากนี้ กรรณิการ์ กวางคีรี (2555) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เช่นกันว่าเป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการ
คิดวิเคราะห์ในการสืบเสาะแสวงหา ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็น
ตอน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ขึ้นและใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบจ าลองเชิงกายภาพ  ในขั้นส ารวจและค้นหา เพ่ือสนับสนุนมโนมติ
ที่ถูกต้องและปรับแก้มโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือผิด เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อและโมเลกุลของสารโคเว
เลนต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีลักษณะส าคัญ คือ (1) ใช้กิจกรรมการทดลองแบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่เหมาะกับพัฒนาการของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม สร้าง
ค าอธิบายและขยายแนวคิดจากการทดลองได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านองค์
ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (ศักดิ์ศรี 
สุภาษร, 2554) และ (2) ใช้กิจกรรมแบบจ าลองเชิงกายภาพ  ในขั้นส ารวจและค้นหา ในกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นแบบจ าลองเชิงกายภาพที่ขยายมาจากของจริง และสามารถแสดง
ความคิดเห็น พิสูจน์ และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดหรือมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมโนมติเป้าหมาย และ
สร้างมโนมติที่ถูกต้องขึ้น จากนั้นเชื่อมโยงมโนมติที่ถูกต้องเข้ากับสถานการณ์ใหม่ในขั้นส ารวจและค้นหาด้วย
แบบจ าลองเชิงกายภาพ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นแบบกลุ่มเดียวก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (one group pretest-posttest 
design) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เครื่องมือทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การเขียนสูตร การ

เรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 2 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนการสอน 
6 ชั่วโมง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิง
กายภาพ  ในขั้นส ารวจและค้นหา รายละเอียดแสดง             ในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะและการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ  
 

แผนการเรียนรู้ กิจกรรม 5E การทดลองแบบสืบเสาะ 
1. การเขียนสูตร  การ
เรียกชื่อสารโคเวเลนต์    
(3 ชั่วโมง) 

การเขียนสูตรสารโคเวเลนต์เกิดขึ้นได้
อย่างไร และมีชื่อเรียกว่าอย่างไร 
(ขั้นสร้างความสนใจ) 

การทดลองโดยใช้แบบจ าลองเชิง
กายภาพ เรื่อง การเขียนสูตร   การ
เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ โดยนักเรียนจะ
ใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพเป็นกลุ่มใน
การเขียนสูตรและเรียกชื่อ



 

 

สารประกอบโคเวเลนต์  (ขั้นส ารวจ
และค้นหา) 

2.รูปร่างโมเลกุลของ 
สารโคเวเลนต์              
(3 ชั่วโมง) 

รูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์แบ่ง
ออกเป็นก่ีแบบ มีรูปร่างอะไรบ้าง และ
มุมพันธะอย่างไร 
 (ขั้นสร้างความสนใจ) 

การสร้างรูปร่างโมเลกุลของสารโคเว
เลนต์ ตามแบบจ าลองเชิงกายภาพตาม
แบบจ าลองที่ครูก าหนดให้ โดยให้
นักเรียนสร้างเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนมี
การวัดความยาวพันธะ มุมพันธะตาม
อัตราส่วนของจริง และท านายรูป
รูปร่างโมเลกุล  (ขั้นส ารวจและค้นหา) 

 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบทดสอบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การ
เขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ เป็นแบบวินิจฉัยสองล าดับขั้น 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 9  ข้อ โดยขั้นที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกเดียวที่ถูกต้อง และขั้นที่ 2 
เป็นการเขียนตอบแสดงเหตุผลเพ่ือแสดงความเข้าใจมโนมติในเรื่องนั้น หรืออาจจะเป็นการเขียนอธิบายหรือ
วาดภาพแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ (ภาพที่ 1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างแบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัยสองล าดับขั้น เรื่อง การเขียนสูตรของสารโคเวเลนต์  
 

กลุ่มที่ศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็กแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 29 คน จากจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 29  
คน ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เพราะสะดวกต่อการด าเนินการวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ค าถาม :  โมเลกุลของสารในข้อใดมีจ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางมากทีสุ่ด  
  ก.  CCl4   ข.  NH3 

ค.  PCl5   ง.  H2O 
จงวาดโครงสร้างตามสูตรลวิอิสประกอบ :  



 

 

(1)  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ (Pre-Test) เพ่ือวัดความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน เรื่อง 
การเขียนสูตร อ่านชื่อสารโคเวเลนต์ และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ 

(2) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเขียนสูตรและอ่านชื่อและรูปร่างโมเลกุลของสารโคเว
เลนต์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแบบจ าลองเชิงกายภาพ ในขั้นส ารวจและค้นหา ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 แผน ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 2 สัปดาห์) 

(3) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ (Post-Test) เพ่ือวัดความเข้าใจมโนมติหลังเรียน เรื่อง 
การเขียนสูตร อ่านชื่อสารโคเวเลนต์   และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

(1) ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบวัดความเข้าใจมโนมติแต่ละข้อตามเกณฑ์ของ  ศักดิ์ศรี     
สุภาษร และคณะ (2559) โดยขั้นที่ 1 เป็นแบบปรนัย นักเรียนที่ตอบตัวเลือกถูกได้ 1 และนักเรียนที่ตอบ
ตัวเลือกผิดได้ 0 และขั้นที่ 2 เป็นการเขียนหรือวาดภาพแสดงเหตุผลส าหรับค าตอบขั้นที่  1 โดยผู้ตรวจจะ
พิจารณาการให้คะแนนตามประเด็นที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ ซึ่งอาจจะเป็นได้ท้ัง 0.00 0.25 0.5 หรือ 0.75 คะแนน 
เมื่อรวมทุกประเด็นค าตอบที่ครอบคลุมแล้วจะได้คะแนนเต็มในขั้นนี้  1 คะแนน จากนั้นน าคะแนนทั้ง 2 ขั้น 
มารวมกันและจ าแนกกลุ่มความเข้าใจมโนมติของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงจาก สุภาพ ตาเมือง กานต์ตะ
รัตน์ วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร (2560) ดังแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 แนวทางการจัดกลุ่มความเข้าใจมโนมติของนักเรียนจากแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ 
 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติ 
การพิจารณาค าตอบในแต่ละส่วน 

ตัวเลือก เหตุผล* 
กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ 

(SU) 
ถูกต้อง ถูกต้องสมบูรณ์ (มี S ครบ) 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้อง 
แต่ไม่สมบูรณ์ (PU) 

ถูกต้อง ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์และไม่มีส่วนผิด 
(มี S ไม่ครบ แต่ไม่มี M) 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วน 
และผิดบางส่วน (PMU) 

ถูกต้อง ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (มีทั้ง S และ M) 
ผิด ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ (มี S ครบ) 
ผิด ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (มี S ไม่ครบ แต่ไม่มี M) 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติผิด (MU) 
ผิด ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (มีทั้ง S และ M) 
ผิด ไม่ถูกต้อง แต่ยังเกี่ยวข้องกับโจทย์ (มี M ไม่ม ีS) 

กลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ผิด ไม่เก่ียวกับโจทย์/ไม่แสดงเหตุผล (ไม่มีทั้ง S และ 
M) 

กลุ่มไม่มีค าตอบ (NR) ถูกต้องหรือผิด ไม่แสดงเหตุผล 
        *S และ M แทนรหัสของมโนมติที่ถูกต้องและผิด 
 

(2) เปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที
แบบกลุ่มที่ศึกษาไม่อิสระต่อกัน (dependent samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนี้
ยังมีการค านวณความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งในกรณีที่เป็นร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริง  (% 



 

 

actual learning gain) ซึ่งค านวณจากร้อยละของคะแนนหลังเรียนลบด้วยร้อยละของคะแนนก่อนเรียน และ
ในกรณีที่เป็นความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (normalized learning gain: <g>) ซึ่งค านวณตามสูตร
ของ Hake (1998) ได้แก่ <g> = (%post-test – %pre-test) (100% – %pre-test) โดยที่ค่า <g> น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.30 จัดเป็นความก้าวหน้าระดับต่ า  ค่า <g> มากกว่า 0.30 แต่น้อยกว่า 0.70 จัดเป็น
ความก้าวหน้าระดับปานกลาง และค่า <g> มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 จัดเป็นความก้าวหน้าระดับสูง 

(3) เปรียบเทียบร้อยละความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและเหลังเรียนในกลุ่มความเข้าใจ
มโนมติผิด คลาดเคลื่อน และถูกต้อง 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 1. คะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียน เรื่อง การเขียนสูตร การอ่านชื่อ และรูปร่างโมเลกุล
สารโคเวเลนต ์
 จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ  พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนความ
เข้าใจมโนมติเป็น 5.04 (S.D. 1.94) และหลังเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเป็น 11.77 (S.D. 3.16) คิด
เป็นความก้าวหน้าทางการเรียนจริงร้อยละ 37.40 หรือมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ <g> เป็น 0.52 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ความก้าวหน้าปานกลาง” จากการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มที่ศึกษาไม่อิสระต่อกัน (dependent samples t-test) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียน เรื่อง การเขียนสูตร การอ่านชื่อ และรูปร่าง
โมเลกุลสารโคเวเลนต์ 

เรื่อง (คะแนนเต็ม) 
ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 

t 
mean S.D. % mean S.D. % % <g> 

1. การเขียนสูตรและ
เรียกช่ือ (10) 

2.84 1.76 28.40 7.09 1.90 70.90 42.50 0.59 13.49 

   ตัวเลือก (5) 1.93 1.39 38.62 3.93 1.03 78.62 40.00 0.66 7.88* 
   เหตุผล (5) 0.91 0.61 18.28 3.16 1.09 63.17 44.89 0.55 13.29* 
2. รูปร่างโมเลกุล (8) 2.19 0.98 27.34 4.67 1.55 58.38 31.04 0.43 8.71 
   ตัวเลือก (4) 1.34 1.01 33.50 2.93 0.92 73.25 39.75 0.60 7.11* 
   เหตุผล (4) 0.84 0.32 21.00 1.75 0.90 43.75 22.75 0.29 5.97* 
รวม (18) 5.04 1.94 27.98 11.77 3.16 65.38 37.40 0.52 15.43* 
   ตัวเลือก (9) 3.28 1.43 36.40 6.86 1.70 76.25 39.85 0.63 12.58* 
   เหตุผล (9) 1.76 0.83 19.58 4.90 1.78 54.52 34.94 0.50 11.85* 

 

    * แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) 
 

จากตารางที ่2 เมื่อพิจารณาคะแนนความเข้าใจมโนมติ จ าแนกตามเนื้อหาย่อย ได้แก ่(1) การเขียน
สูตรการเรียก ชื่อสารโคเวเลนต์ และ (2) รูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนน
ความเข้าใจมโนมติเป็น 2.84 (S.D. 1.76)  และ 2.19 (S.D. 0.98)   หลังเรียนเป็น 7.09 (S.D. 1.90) และ 



 

 

4.67 (S.D. 1.55)   นักเรียนมีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริงเป็น 42.50 และ 31.04  และมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ <g> เป็น 0.59 และ 0.43 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ความก้าวหน้าปาน
กลาง” จากการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที
แบบกลุ่มที่ศึกษาไม่อิสระต่อกัน (dependent samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ง 2 เนื้อหา 

จากข้อมูลที่ยกมากล่าวข้างต้น จะเห็นว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเนื้อหาย่อย
ที่ (1) มากที่สุด เนื้อหาย่อยที่ (2) น้อยที่สุด แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเขียนสูตร การ
อ่านชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ อยู่พอสมควร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาย่อยเรื่องแรกเป็น
เนื้อหาที่ยังไม่ยากมากนัก ซึ่งนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้วหรือมีประสบการณ์ อาจจะยังมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่อง
นี้อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับความจ าและความเข้าใจ จึงท าให้นักเรียนมีคะแนนความ
เข้าใจมโนมติก่อนเรียนสูงที่สุด ส่วนเรื่องรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอยู่
บ้างแต่ยังน้อย โดยนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติใกล้เคียงกัน และมีค่าน้อยกว่าเนื้อหาย่อยเรื่องที่ (1) 
ทั้งนี้เพราะเนื้อหาย่อยนี้อาจจะเป็นเนื้อหาย่อยที่จะต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานมากยิ่งขึ้นในการท าแบบทดสอบ 
ดังนั้นนักเรียนจะต้องจ าหรือเข้าใจในรูปร่างโมเลกุล ประกอบกับคนส่วนใหญ่คิดว่าความรู้เหล่านั้นไม่ค่อยได้
เอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากนัก จึงไม่ได้เอาใจใส่ ดังนั้นจึงส่งผลท าให้นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติ
ก่อนเรียนในเนื้อหา เรื่องนี้ต่ า และหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว พบว่า นักเรียนมี
คะแนนความเข้าใจมโนมติในเนื้อหาย่อยทั้ง 2 เรื่อง เพ่ิมมากขึ้น โดยนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติ
เนื้อหาย่อยที่ (1) มากที่สุด รองลงมาคือเนื้อหาย่อยที่ (2) น้อยที่สุด ซึ่งเนื้อหาย่อยเรื่อง (2) นักเรียนมีคะแนน
ความเข้าใจมโนมติใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ เนื้อหาย่อยเรื่องแรกจะเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเนื้อหาย่อยเรื่องที ่(2) จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จงึท าให้ผลการ
ทดสอบความเข้าใจมโนมติเป็นไปตามข้อมูลที่ได้น าเสนอ 

เมื่ อ เปรียบเทียบร้อยละความก้าวหน้าทางการเรี ยนจริ ง  (%actual learning gain) และ
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (normalized learning gain: <g>) ของเนื้อหาย่อยทั้ง 2 เรื่อง โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เนื้อหาย่อยเรื่องท่ี (1) เป็นเรื่องที่นักเรียนมีร้อยละความก้าวหน้าทางการ
เรียนจริงและความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากก่อนเรียนนักเรียนมีร้อยละคะแนน
ความเข้าใจมโนมติในเรื่องนี้น้อยที่สุด แล้วหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การท า ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและเป็นกิจกรรมที่มองเป็นรูปธรรม  จึงเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
มีความสนใจเป็นอย่างมากและเกิดการเรียนรู้ได้ดี  ส่งผลให้ร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริงและ
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติสูงที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อน าร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนแบบ
ปกติของเนื้อหาย่อยทั้ง 2 เรื่องไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ก็ถือว่าอยู่ในระดับความก้าวหน้าเดียวกันคือ 
“ความก้าวหน้าระดับปาน” เมื่อพิจารณาค่าทีแบบกลุ่มที่ศึกษาไม่อิสระต่อกัน (dependent samples t-
test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
เนื้อหาย่อยทั้ง 2 เรื่อง พบว่า เนื้อหาย่อยทั้ง 2 เรื่องนั้น นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการ
ใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ  ในขั้นสร้างความสนใจ สามารถพัฒนาคะแนนความเข้าใจมโนมติเรื่องนี้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สูงขึ้นได ้

 
2. ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มที่มีความเข้าใจมโนมติผิด คลาดเคลื่อน และถูกต้อง ก่อนเรียนและ

หลังเรียน 



 

 

               จากการวิเคราะห์ร้อยละความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งจ าแนก
นักเรียนออกเป็นกลุ่มไม่มีค าตอบ (NR) ไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เข้าใจมโนมติผิด (MU) ความเข้าใจมโน
มติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) เข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) และเข้าใจมโนมติถูกต้อง
สมบูรณ์ (SU) เป็น 29.89 6.13 6.51 28.35 27.97 และ 1.14 ตามล าดับ และหลังเรียนเป็น 8.04  3.44  
3.83  21.46  40.61 และ 22.61 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 
  
ตารางท่ี 4 ร้อยละความเข้าใจมโนมติของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติระดับต่างๆ 
เรื่อง % (ก่อนเรียน) % (หลังเรียน) % (เปลี่ยนแปลง) 
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จากตารางที ่4 จะเห็นว่าก่อนเรียนจะมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มท่ีไม่มีค าตอบ (NR = 29.89) ความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU = 28.35) และถูกบางส่วน (PU = 27.97) เป็นส่วนใหญ่ 
เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีค าตอบ (NR) มีความเข้าใจมโนมติในระดับต่ า (MU+NU) 
ความเข้าใจมโนมติระดับปานกลาง (PMU) และความเข้าใจมโนมติระดับมาก (PU+SU) พบว่ามีค่าร้อยละเป็น 
29.89 12.64 28.35 และ 29.11 ตามล าดับ   ภายหลังที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ
แบบจ าลองเชิงกายภาพ พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีค าตอบ (NR) มีความเข้าใจมโนมติใน
ระดับต่ า (MU+NU) ความเข้าใจมโนมติระดับปานกลาง (PMU) และความเข้าใจมโนมติระดับมาก (PU+SU) 
พบว่ามีค่าร้อยละเป็น 8.04 7.27 21.46 และ 63.22 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีร้อย
ละไม่มีค าตอบหรือไม่เขียนค าตอบลดลงจากร้อยละ  29.89 เป็น 8.04 และนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติใน
ระดับมาก  (PU+SU) สูงขึ้นมากจากร้อยละ 29.11  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.22  นั้นหมายความว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ ในขั้นส ารวจและค้นหา  สามารถลดความ
เข้าใจมโนมติที่ไม่เขียนค าตอบของนักเรียนลงได้  และตรงกันข้ามสามารถเพ่ิมความเข้าใจมโนมติถูกต้องของ
นักเรียนให้สูงขึ้นได้  อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) เพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 27.97 เพ่ิมเป็นร้อยละ 40.61  ทั้งนี้อาจเป็นนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติที่ไม่มีค าตอบ และ
กลุ่มถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วนเปลี่ยนมาเป็นนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์  
(PU)เพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้น 



 

 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้าใจมโนมติที่ไม่มีค าตอบ (NR)  กลุ่มไม่มีความเข้าใจมโน
มติ (NU) กลุ่มความเข้าใจมโนมติผิด (MU) กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU)  
กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU)  กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) เรื่อง การ
เขียนสูตร การเรียก และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ จ าแนกตามเนื้อหาย่อยเรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลง
ร้อยละความเข้าใจมโนมติที่ไม่มีค าตอบหรือไม่เขียนค าตอบ (NR) มีแนวโน้มลดลง (-33.11) มีร้อยละความ
เข้าใจมโนมติในระดับต่ า (MU+NU) มีแนวโน้มลดลง (-6.19) ส่วนความเข้าใจมโนมติระดับปานกลาง (PMU) 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  (+3.45) และ ความเข้าใจมโนมติระดับมาก (PU+SU) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+35.87)  ส่วน
ในเนื้อหาย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้าใจมโนมติที่ไม่มีค าตอบหรือไม่เขียนค าตอบ (NR) มี
แนวโน้มลดลง (-7.76) มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละความเข้าใจมโนมติในระดับต่ า (MU+NU) มีแนวโน้มลดลง (-
4.32) ส่วนความเข้าใจมโนมติระดับปานกลาง (PMU) มีแนวโน้มลดลง (-19.83) และความเข้าใจมโนมติระดับ
มาก (PU+SU) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (+31.90)  

จากข้อมูลที่ยกมากล่าวข้างต้น  จะพบว่า ก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มที่มีความเข้าใจมโน
มติกลุ่มที่ไม่มีค าตอบ (NR = 29.89) ความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU = 28.35) 
และถูกบางส่วน (PU = 27.97) รวมกันสูงมากและมีความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องต่ า ภายหลังจากที่มีการใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ ในขั้นส ารวจและค้นหา  
เรียบร้อยแล้ว นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจมโนมติไปในทิศทางดีขึ้น นักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติที่ไม่มี
ค าตอบสามารถพัฒนาไปอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้าใจมโมติที่ถูกต้องบางส่วน และผิดบางส่วน ส่วนนักเรียนที่
ความเข้าใจมโนมติถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ก็พัฒนาไปอยู่ในกลุ่มที่เข้าใจมโนมติที่ถูกต้องได้ และไม่พบนักเรียน
ในกลุ่มที่มีความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องมีการพัฒนาลดลงเลย หลังจากที่มีการจัดการเรียนรู้  นักเรียนทุกคน
สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา กันยะกาญจน์ และ
ศักดิ์ศรี สุภาษร (2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบ โดยพบว่า การเรียนรู้
แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบ สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้นได้ ช่วย
ปรับเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือมโนมติที่ผิดของนักเรียนให้เป็นมโนมติที่ถูกต้องและนักเรียนมีคะแนน
หลังเรียนไม่แตกต่างกับคะแนนวัดความคงทนทางการเรียน แสดงว่า การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบ
เปรียบเทียบ นอกจากจะพัฒนามโนมติให้สูงขึ้นได้แล้ว ยังท าให้นักเรียนมีความจ าที่คงทนในมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์นั้น ๆ อีกด้วย และสอดคล้องกับ ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความ
เข้าใจมโนมติเรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพบว่า หลังเรียนนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารละลาย สูงกว่า ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจมโนมติไปเป็นมโนมติที่ถูกต้องมากขึ้น และมีความเข้าใจมโนมติผิดและคลาดเคลื่อนลดลง และยัง
พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีความเข้าใจระดับอนุภาคเกี่ยวกับสารละลายสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับ
ภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติและความเข้าใจระดับอนุภาคเกี่ยวกับ
สารละลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สนทยา บ้งพรม และศักดิ์ศรี สุภาษร (2558) 
ได้ศึกษาการใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการท านาย สังเกต อธิบาย ในขั้น
ขยายความรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคท านาย-สังเกต-
อธิบาย ในขั้นขยายความรู้ สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องให้สูงขึ้นได้ และช่วยลดความเข้าใจมโน
มติที่คลาดเคลื่อนหรือผิดลงได้ นักเรียนมีความพึงพอใจและเจตคติต่อวิชาเคมีในระดับดี 



 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ ในขั้นส ารวจและค้นหา 
สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร  การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ให้
สูงขึ้นได้ โดยช่วยเพ่ิมความเข้าใจมโนมติถูกต้องให้มากขึ้น และท าให้มีความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องได้ การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ เป็นการใช้สื่อการสอนที่มองเห็นเป็น
ภาพสามมิติ นักเรียนสามารถเขียนสูตรจาก เรียกชื่อ และมองเห็นรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ได้ ซึ่ง
รูปร่างโมเลกลุโคเวนต์นั้น เป็นแบบจ าลองเชิงกายภาพที่เป็นเหมือนโมเลกุลจริง และสร้างแบบจ าลองให้ใหญ่
ขึ้นโดยมีมุมพันธะ และความยาวพันธะที่ขยายขนาดโมเลกลุจริง แตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนที่สร้างเพ่ือให้
นักเรียนมองเห็นภาพเพียงอย่างเดียวและครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดค าถามหรือเกิดข้อสงสัย เกิด
ความคิด และเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 
2560) ท าให้ผู้เรียนได้คิด ค้นคว้า ปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) อีกทั้งการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ 
เป็นการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ในขั้นส ารวจและค้นหา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหรือ
ความต้องการที่จะสืบค้นหรือเสาะแสวงหาความรู้  ท าให้กิจกรรมมีความหมายต่อผู้เรียนและมีความท้าทาย
เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาค าตอบ และยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิด จะยิ่งท าให้ผู้เรียนต้องการที่จะเสาะแสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิ่งขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 
2560)  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเชิงกายภาพ ในขั้นส ารวจและ
ค้นหา จึงมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเพ่ิมความเข้าใจมโนมติให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาแบบจ าลอง
เชิงกายภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง  การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุลของสารโคเว
เลนต์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. แบบจ าลองเชิงกายภาพ คือ ขั้นสร้างส ารวจและค้นหา (engagement) ควรใช้เวลาให้เหมาะสม
กับไม่ควรมากเกินไปและควรเป็นกิจกรรมที่แฝงด้วยความรู้หรือความเข้าใจมโนมติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่
จะท าในขั้นส ารวจและค้นหา  

2. ควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะคาดคะเนค าตอบได้ยากหรือท าให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยให้มากเพ่ือ
ฝึกให้นักเรียนได้คิด หรือใช้ความรู้เดิมส าหรับคิดและเป็นที่มาของการคาดคะเนค าตอบ เมื่อนักเรียนอยากรู้
ค าตอบ นักเรียนก็จะลงมือปฏิบัติเพ่ือหาค าตอบให้ได้ว่าสิ่งที่นักเรียนคิดหรือความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ถูกต้อง
หรือไม ่ 

3. แบบจ าลองเชิงกายภาพต้องดูน่าสนใจท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  จึงจะเป็นการ
สร้างความสนใจอย่างท่ีได้ผลดียิ่ง  
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในเรื่องการเขียนสูตร การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ครั้งต่อไป ควรมี
ความหลากหลาย ของสารโคเวเลนต์ เช่น ธาตุที่จะน ามาให้นักเรียนเขียนสูตรควรมีจ านวนมาก เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเรียกชื่อได้อย่างหลากหลาย  ส่วนรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ควรให้นักเรียนศึกษา
รูปร่างโมเลกุลที่เป็นแบบง่ายๆก่อนที่จะลงมือท าแบบจ าลองเชิงกายภาพ  ควรหาสื่อที่สามารถสร้างความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องให้เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่านี้ อาจจะเป็นสื่อที่เป็นโปรแกรมทางเคมี อาจจะส่งผลให้นักเรียนมี
ความเข้าใจมโนมติเรื่อง รูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ให้สูงขึ้นได ้
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยาศาสตร์ศึกษาทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้การ
ท างานวิจัยให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นจนสามารถท างานวิจัยได้ส าเร็จ ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
อ านวยความสะดวกสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการท างานวิจัย และขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอน
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ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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