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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขแนวคิดคลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์
โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 36 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-
อธิบาย แบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แบบวิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม และแบบ
สะทอ้นผลการปฏิบติั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการจดักลุ่มและใชค้่าความถ่ีร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ ก่อนการเรียนรู้นกัเรียน
ร้อยละ 53.97 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือน โดยเฉพาะเร่ือง การเกิดพนัธะโคเวเลนต์ ชนิดของพนัธะโคเว
เลนตแ์ละโมเลกลุท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต หลงัการเรียนรู้พบวา่ จ านวนนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวทิยาศาสตร์คลาดเคล่ือน
มีจ านวนลดลงร้อยละ 36.91 แสดงให้เห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบงานวิจยัน้ีสามารถแกไ้ขแนวคิดคลาดเคล่ือน
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนเร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์ได ้

 
Abstract 

 This research aimed to correct scientific misconception on the topic of covalent bonding for 36 students in 
Matthayomsuksa 4. The instruments using in this research were the lesson plans based on Model Based Learning 
(MBL) with Predict-Observe-Explain (POE), chemical bonding concept test, chemical bonding concept analytical 
journal, worksheets, exercises and reflective journal. The data were classified and analyzed using the frequency and 
percentages. Before using the model, the results showed that 53.97% misconception in the formation of covalent 
bond, types of the bond and octet rule. It was found that the number of students who have the specific misconception 
decreased to 36.91%. This indicated the use of MBL with POE can improve the misconception on the selected topic. 
 
ค าส าคญั: การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน การเรียนรู้แบบท านาย-สงัเกต-อธิบาย แนวคิดคลาดเคล่ือน พนัธะโคเวเลนต ์
Keywords: Model Based Learning, Predict-Observe-Explain, Misconception, Covalent Bonding 
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บทน า 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียน

สามารถประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั และใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ี
นักเรียนพบเจอได้ แต่ความยากคือ การท่ีนักเรียนจะ
สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นตอ้งเป็นการศึกษาเชิง
ประจกัษ ์ซ่ึงตอ้งเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี
ต่างๆ อย่างถ่องแท้ และมกัเป็นการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล ครูผูส้อนควรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วทิยาศาสตร์เสียก่อน เพราะเม่ือนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์แลว้ จะท าให้การเรียนวิทยาศาสตร์ดีข้ึน
ดว้ย (อรวรรณ จนัทร์ฟู, 2554) นอกจากน้ีนกัการศึกษา
วิทยาศาสตร์พยายามท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีท า
ให้เกิดความรู้ของแต่ละบุคคล และการท่ีนักเรียน
พยายามท าความเขา้ใจขอ้มูลเพ่ือหาค าตอบนั้นอาจท า
ให้เกิดแนวคิดคลาดเคล่ือนได ้(Misconceptions) (พงศ์
พรหม พรเพ่ิมพนู, 2557) 

แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเป็นส่ิงท่ีสามารถปรับ
ให้ เกิ ด ค วาม ถูกต้อ งได้ ย าก  เม่ื อ เกิ ด แน ว คิ ด ท่ี
คลาดเคล่ือนแล้วจะคงอยู่กับนักเรียนเป็นเวลานาน 
หากไม่ท าการแก้ไขแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนก็จะส่งผล
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดการ
ยอมรับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องในระดับ
แนวคิดท่ีสูงข้ึนนั้ นลดลง (Treagust and Duit, 2008 
อา้งถึงใน พงศ์พรหม พรเพ่ิมพูน, 2557) การปรับแก้
แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจ าเป็นตอ้งอาศัยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดการ
สร้างความรู้ท่ีส าคญั และเกิดจากการท่ีนักเรียนนั้นใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการรวบรวมขอ้มูล
จากประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้พบในชีวิตประจ าวนั 
รวมทั้งมีกระบวนการจดัการขอ้มูลอธิบายขอ้มูลท่ีได้
พบ เจออย่างมี เหตุผล เพ่ื อส ร้างองค์ความ รู้ท าง
วิทยาศ าสต ร์  (Martin et al., 2005) การท่ี นัก เรียน
สามารถสร้างแนวคิดท่ีถูกตอ้งได้จะช่วยให้สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัในส่ิงแวดลอ้ม
ได้ และผลท่ีเกิดข้ึนน้ีจะน าไปสู่การสร้างความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ในระดบัสูงข้ึน โดยอาจเกิดการพฒันาเป็น
หลกัการ หรือทฤษฎี ไดใ้นท่ีสุด 

นวตักรรมหรือวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมแนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
มีหลายวิธี หน่ึงในวิธีการต่างๆ นั้นคือการเรียนรู้โดย
ใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน (Model-Based Learning)  เป็น
การจดัการเรียนรู้โดยการน าเสนอแบบจ าลอง เป็นส่ิงท่ี
นักวิทยาศาสตร์ส ร้าง ข้ึน เพ่ื อใช้อ ธิบ ายแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกฎ โดยแบบจ าลองเป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบัความเป็น
จริง แบบจ าลองมีความส าคัญต่อวิทยาศาสตร์ โดย
แบบ จ าลอ งส าม ารถท าให้ เข้ าใจ แน ว คิ ดท าง
วทิยาศาสตร์และแนวคิดต่างๆ ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะช่วยใน
การมองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ และสามารถใชอ้ธิบาย
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ธ ร ร ม ช า ติ (Gilbert, Boulter and 
Rutherford, 1988 อ้างใน  ชาตรี , 2551) นัก เรียนจะ
สามารถสร้างความเขา้ใจโดยการเปรียบเทียบหลกัฐาน
ท่ีได้จากการออกแบบแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนภาพ  ท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงกับ
ความคิด ความเขา้ใจ และพฒันาความเข้าใจแนวคิด
เร่ือ งนั้ นๆ ได้  (Chittkeborough and Treagust, 2007) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รววีรรณ เมืองรามญั (2556) 
ท่ีพบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์
บางส่วนเพ่ิมมากข้ึนกวา่ก่อนเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลอง
เป็นฐาน  แต่นักเรียนยงัมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ไม่
สม บู รณ์ และคลาด เค ล่ื อนบ างส่ วน  มี แน ว คิ ด
วิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือนจ านวนลดลง นอกจากน้ียงั
พบว่าหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
นกัเรียนทุกคนมีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งเพ่ิม
มากข้ึน ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่าการลงมือ
ปฏิบัติแบบจ าลองด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ด้วยการวิเคราะห์เหตุผล เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสต ร์ของนั ก เรียนได ้ 
นอกจากน้ีวิธีการท่ีจะท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้
ปรับเปล่ียนแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนคือ วิธีการจัดการ
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เรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย (Predict-
Observe-Explain) ซ่ึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์อีกวิธีหน่ึงท่ีสนับสนุนให้
นกัเรียนไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัความเขา้ใจท่ีมีอยู ่และอยู่
บนพ้ืนฐานของความเช่ือเดิม โดยวิธีการสอนแบบ
ท าน าย -สั ง เกต -อ ธิบ าย  เป็ น วิ ธี ก าร ท่ี น า เสน อ
สถานการณ์และให้นักเรียนท านายว่าจะเกิดอะไรข้ึน
ถา้มีการเปล่ียนแปลงหลงัจากนักเรียนท านายแลว้ให้
นักเรียนสังเกตสถานการณ์ดังกล่าวโดยใช้วิธีการ
สังเกตการทดลอง หรือการหาขอ้พิสูจน์สถานการณ์
ดงักล่าว ต่อดว้ยการใหน้กัเรียนบอกส่ิงท่ีสงัเกตไดแ้ละ
อธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีไดจ้ากการท านาย 
รวมทั้งการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตวันักเรียนเอง และ
ขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนตอ้งอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างส่ิงท่ีไดจ้ากการท านายและการสังเกตหรือผล
การทดลอง (White and Gunstone, 1992) ซ่ึงในปี 2551 
น ้ าคา้งได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เร่ือง งานและพลงังานชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 บนพ้ืนฐาน
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้วิธีท านาย -สังเกต -
อธิบาย พบว่านักเรียนร้อยละ 70 ได้พัฒนาแนวคิด
ทางเลือกไปสู่แนวคิดทางวทิยาศาสตร์ 

เน่ืองจากพันธะเคมีเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ี
ส าคัญในการเรียนรู้แนวคิดอ่ืนๆ ในวิชาเคมี อีกทั้ ง
ผลการวิจัยต่างๆ และจากการศึกษาเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริบทของโรงเรียน
คณ ะราษฎ ร์บ า รุงป ทุมธานี  พบว่านั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 จ านวนมากมีแนวคิดเร่ือง พันธะ
โคเวเลนต์  ไม่ ถูกต้อง อาจเน่ืองมาจากเน้ือหาใน
บทเรียนน้ีส่วนมากเป็นลักษณะนามธรรมและเป็น
เน้ือหาท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กัน นักเรียนตอ้งอาศยัการ
สร้างมโนภาพเอง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่
สามารถเขา้ใจเน้ือหาภายในเวลาสั้นๆ ได ้หากนกัเรียน
มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพนัธะเคมีเป็นอยา่งดี และ
มีแนวคิดถูกตอ้งก็จะท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้เร่ือง
อ่ืนๆ ไดง่้ายข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนใน
รายวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ต้องการท่ีจะพัฒนา
นกัเรียนให้มีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง รวมถึง
การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีให้สูงข้ึน 
ซ่ึงนักเรียนในชั้ นเรียนมีความแตกต่างกันทั้ งด้าน
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ ความสนใจและความถนัด 
ส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความแตกต่าง
กัน และด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ งสองวิธี
ขา้งตน้มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน หากน าจุดเด่นของการ
เรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานท่ีเนน้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาความเข้าใจจากแบบจ าลองของตัว
นักเรียนเอง ซ่ึงช่วยพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ถูกตอ้ง แต่ยงัไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ร่วมกบัการสอนแบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบายท่ีมุ ้งเน้นให้นักเรียนสามารถ
พิสูจน์ อธิบายและตดัสินใจปรากฎการณ์ต่างๆ ด้วย
ทกัษะการสงัเกตท่ีช่วยปรับเปล่ียนแนวคิดวทิยาศาสตร์
ให้ถูกต้องได้ จะสามารถช่วยพัฒนาแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ไดดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงสนใจใช้การจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน
ร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 
เพ่ือแกไ้ขแนวคิดคลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พนัธะโคเวเลนต ์เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้
วชิาวทิยาศาสตร์ใหส้มบูรณ์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่ อ แ ก้ ไ ข แน ว คิ ด ค ล าด เค ล่ื อ น ท าง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ ดว้ย
การจดัการเรียนการสอน โดยใชก้ารเรียนรู้แบบจ าลอง
เป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียน รู้แบบท านาย-
สงัเกต-อธิบาย 
 
วธีิการวจิยั 

รูปแบบงานวจิยั 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action 

Research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart 
(1988) ท่ีประกอบด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน (Plan; P) 2) ขั้นการ
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ปฏิบติั (Act; A) 3) ขั้นการสังเกต (Observe; O) 4) ขั้น
การสะท้ อน  (Reflect; R) โดยแต่ ล ะขั้ น ตอน จะ
ด าเนินการเป็นวงจรต่อเน่ืองกนั 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่1   แผนภาพวงจร PAOR 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นั ก เรี ยน ระดับ ชั้ น มัธยม ศึ กษ าปี ท่ี  4/3 

ห้ อง เรียนพิ เศษวิท ยาศาสต ร์  ปี ก ารศึกษ า 2558 
โรงเรียนคณะราษฎ ร์บ ารุงป ทุมธานี  จ านวน  1 
ห้องเรียน จ านวน 36 คน เป็นนักเรียนชาย  4 คน 
นกัเรียนหญิง 32 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

- แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ก่อน-หลังเรียน เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ลกัษณะเป็น
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัว เลือกและเขียน เหตุผล
สนับสนุนค าตอบท่ีเลือก (Two-tier Diagnostic Test) 
ทั้งหมด 20 ขอ้ จ านวน 2 ฉบบั เป็นแบบวดัแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์แบบคู่ขนานกนั  

- แ บ บ วิ เค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด ท า ง
วิทยาศาสตร์ก่อน-หลงัเรียน เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ มี
ลกัษณะเป็นเกณฑค์ะแนน 5 ระดบั  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การจดัการเรียนการสอน โดยใชก้ารเรียนรู้แบบจ าลอง
เป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียน รู้แบบท านาย-
สังเกต-อธิบาย เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ จ านวน  7 แผน 
ใชเ้วลา 13 ชัว่โมง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้ น ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ งท า ง
ความคิด เป็นขั้นการใช้ค  าถามปลายเปิดท่ีสามารถ

เช่ือมโยงความรู้ท่ีได้รับกับความคิดเดิม และมีการ
สาธิตการทดลองหรือการสร้างสถานการณ์ 

2. ขั้นแสดงออกแบบจ าลอง เป็น
ขั้นการน าเสนอแบบจ าลอง ดว้ยการวาดภาพ การใช้
ลกัษณะท่าทาง การใชค้  าพดู และเนน้การใชส่ิ้งของ  

3. ขั้นทดสอบแบบจ าลอง เป็นขั้น
การทดลองท่ีส่งเสริมให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี  

3.1  ขั้นท านาย คือ การท านาย
ผลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีครูก าหนด 

3.2  ขั้นสงัเกต คือ การสืบคน้หา
ค าตอบผ่านทักษะการสังเกตแบบจ าลองเพ่ือพิสูจน์
ค  าตอบ 

3.3  ขั้นอธิบาย คือ การอธิบาย
ผลท่ีไดจ้ากการสงัเกต หรือหาค าตอบจากสถานการณ์
ท่ีครูก าหนด 

4. ขั้นประเมินผลแบบจ าลอง เป็น
ขั้นท่ีเน้นการใช้ค  าถามเพ่ือให้ร่วมกนัอภิปราย ด้วย
การใชส่ื้อ ไดแ้ก่ โปรแกรม Simulation วีดิทศัน์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยงเคมีทั้ ง 3 ระดับ คือ 
ระดบัมหภาค ระดบัสัญลกัษณ์และระดบัจุลภาค และ
เน้นให้ทบทวนความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแบบจ าลองทางความคิด 

5. ขั้นขยายแบบจ าลอง เป็นขั้นการ
น าแบบจ าลองท่ีปรับปรุงมาใช้อธิบายโจทยใ์หม่ๆ 
หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

- แบบฝึกหัดและใบกิจกรรม 
เป็นเคร่ืองมือท่ีแทรกอยู่ในแผนการจดัการเรียนรู้ทุก
แผน 

- แบบสะท้อนผลการป ฏิบั ติ 
ประกอบดว้ย อนุทินสะทอ้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และ บนัทึกผลการปฏิบติังานของครู 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยผูว้ิจยั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 

 

 

 

 PAOR 

P 

A

O 

R 

- 1022 -



 
 
 

HMO15-5 

1 ปีการศึกษา 2558 ใช้ระยะเวลาวิจัยรวมทั้ งหมด
จ านวน 15 ชัว่โมง ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนท า
แบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึนล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 

ขั้นท่ี  2 ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
โดยจดัการเรียนการสอนตามแผนท่ีสร้าง ซ่ึงในหน่ึง
แผนผูว้จิยัมีการบนัทึกวดิีโอ เพื่อน าไปวเิคราะห์ผลการ
จดัการเรียนรู้ และเป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
สอน ระหว่างจัดกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนท า
กิจกรรมตามใบงานและท าแบบฝึกหัดทบทวน พร้อม
ใหน้กัเรียนเขียนอนุทินสะทอ้นผลการเรียนรู้หลงัเรียน
เสร็จ และท าเช่นเดิมต่อเน่ืองเป็นวงจรจนครบ 7 แผน 
รวม 13 ชัว่โมง 

ขั้นท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้ครบ 7 แผน 
นกัเรียนท าแบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิ เค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด ค ล าด เค ล่ื อ น ท าง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากแบบวดัแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ 
 1. น าค าตอบท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัแนวคิด
ของนกัเรียน มาวเิคราะห์เป็นรายขอ้ตามแบบวเิคราะห์
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์ 
และจดักลุ่มแนวคิดของนกัเรียนตามค่าเฉล่ียคะแนนใน
แต่ละแนวคิดหลักเป็นรายบุคคล โดยผู ้วิจัยจ าแนก
แนวคิดของนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามแนวคิดการ
จดักลุ่มของ Haidar (1997) ซ่ึงสามารถประยุกตใ์ชก้บั 
Two-tier Diagnostic Test ได ้มี 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.1   แ น ว คิ ด ถู ก ต้ อ ง  ( Sound 
Understanding; SU) หมายถึง นักเรียนเลือกค าตอบท่ี
ถูกตอ้งและอธิบายเหตุผลในการเลือกค าตอบถูกตอ้ง
เก่ียวกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ืองพนัธะโคเวเลนต์
ทั้งหมด  
 1.2 แนวคิดถูกต้องบางส่วน     (Partial 
Understanding; PU) หมายถึง นักเรียนเลือกค าตอบท่ี

ถูกตอ้งและอธิบายเหตุผลในการเลือกค าตอบถูกแต่ยงั
ไม่สมบูรณ์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ืองพนัธะโคเว
เลนต์ หรือเลือกค าตอบถูกต้อง แต่ยงัไม่สามารถให้
เหตุผลในการเลือกค าตอบไดถู้กตอ้งทั้งหมด  

1.3 แนวคิดถูกตอ้งบางส่วนคลาดเคล่ือน
บ า ง ส่ ว น  ( Partial Understanding with Specific 
Misconception; PUSM) หมายถึง นกัเรียนเลือกค าตอบ
ท่ีถูกต้อง แต่อธิบายเหตุผลในการเลือกค าตอบไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์เร่ืองพนัธะโคเว
เลนต์ หรือเลือกค าตอบถูกตอ้ง แต่อธิบายเหตุผลใน
การเลือกค าตอบซ่ึงมีบางส่วนสอดคล้องและยงัมี
บางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์ 
 1.4 แ น ว คิ ด ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  ( Specific 
Misconception; SM) หมายถึง นักเรียนเลือกค าตอบไม่
ถูกตอ้ง อธิบายเหตุผลในการเลือกไม่ถูกตอ้ง และอธิบาย
เหตุผลไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ือง 
พนัธะโคเวเลนต ์ 
 1.5 ไม่มีแนวคิด (No Understanding; NU) 
หมายถึง นักเรียนไม่ตอบ หรือตอบว่าไม่ทราบ หรือ
อธิบายไม่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในเร่ือง
ท่ีถาม  

2. ใช้ค่ าสถิติ พ้ืนฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่ม
แนวคิดในแต่ละแนวคิดหลกั และขอ้มูลเชิงคุณภาพใน
การลงขอ้สรุป 
 
ผลการวจิยัและการอภิปรายผลการวจิยั 
 การวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจัยเก็บข้อมูล โดยแบ่ง
ผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. การศึกษาเเนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์ ก่อนการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ารเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกบักิจกรรม
การเรียน รู้แบบท านาย -สังเกต -อธิบาย ด้วยการ
วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากการท าแบบวัด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนร้อยละ 53.97 มี
แนวคิดคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพนัธะโคเวเลนต์  ร้อยละ 
37.30 ไม่มีแนวคิดวทิยาศาสตร์  ร้อยละ 6.75 มีแนวคิด
ถูกตอ้งบางส่วนคลาดเคล่ือนบางส่วน  ร้อยละ 0.40  มี
แนวคิดท่ีถูกต้อง   ร้อยละ 0.40 มีแนวคิดท่ีถูกต้อง
บางส่วน  
 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 ขอ้มูลผลการวจิยั
แสดงให้เห็นวา่ ก่อนการเรียนรู้เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์
นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคล่ือนถึงร้อยละ 
53.97 และรองลงมาคือ นักเรียนไม่มีแนวคิดเก่ียวกับ
พันธะโคเวเลนต์ร้อยละ 37.30 นอกจากน้ียงัพบว่า 
แนวคิดคลาดเคล่ือนของนกัเรียนส่วนใหญ่คือ แนวคิด
เร่ือง การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพนัธะโคเว
เลนตแ์ละโมเลกุลท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต คิดเป็น
ร้อยละ  69.44 รองลงมาคือ  ความยาวพันธะและ
พลงังานพนัธะ และรูปร่างของโมเลกุล คิดเป็นร้อยละ 
58.33 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่ยงัไม่
เขา้ใจและมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับ
พนัธะโคเวเลนต ์ 2. ก า ร ศึ ก ษ า เ เน ว คิ ด ท า ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ หลงั
การเรียนรู้โดยใช้การเรียน รู้แบบจ าลองเป็นฐาน
ร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 
จากการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากการท าแบบ
วดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยภาพรวมพบว่า หลังเรียนรู้ด้วยวิธีการน้ี
นักเรียนร้อยละ 39.29 มีแนวคิดถูกต้องบางส่วน
คลาดเคล่ือนบางส่วน ร้อยละ 38.89 มีแนวคิดถูกตอ้ง
บางส่วน ร้อยละ 17.06 มีแนวคิดคลาดเคล่ือน ร้อยละ 
3.97 มีแนวคิดท่ีถูกตอ้ง และร้อยละ 0.79 ไม่มีแนวคิด  
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 39.29 ยังมีแนวคิดท่ี ถูกต้องบางส่วน
คลาดเคล่ือนบางส่วน และนักเรียนร้อยละ 38.89 มี
แนวคิดท่ีถูกตอ้งบางส่วน นอกจากน้ียงัพบวา่ แนวคิด
ท่ีนักเรียนมีแนวคิดถูกตอ้งมากท่ีสุดคือ การเขียนสูตร
และการเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ คิดเป็นร้อยละ 61.11 
รองลงมาคือ แนวคิดเก่ียวกับรูปร่างของโมเลกุล คิด

เป็นร้อยละ 50.00 แสดงให้ เห็นว่า หลังการเรียนรู้
นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองทางความคิดด้วย
ตนเองผ่านกระกวนการท านาย สังเกต และสามารถ
อธิบายแนวคิดเร่ือง พนัธะโคเวเลนตไ์ดอ้ยา่งมีเหตุผล
เพ่ิ มม าก ข้ึ น ตามหลักการ  กฎ  ห รือทฤษ ฎีท าง
วทิยาศาสตร์  
 ผลการวิเคราะห์ค าตอบในใบกิจกรรม และ
แบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน ดงัต่อไปน้ี 

การเกิดพันธะโคเวเลนต์  ชนิดของพันธะ
โคเวเลนต์ และโมเลกลุทีไ่ม่เป็นไปตามกฎออกเตต 

นกัเรียนร้อยละ 61.11 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ท่ีถูกตอ้งแต่ยงัไม่สมบูรณ์ ลกัษณะการตอบค าถามของ
นักเรียนกลุ่มน้ี คือ โมเลกุล F2 สร้างพนัธะโคเวเลนต์
โดยอาศยัการยดึเหน่ียวของอิเลก็ตรอนระหวา่งอะตอม
ท่ีใช้ร่วมกัน ซ่ึงมีจ านวน 1 คู่  เรียกว่า พันธะเด่ียว 
ส าหรับ O2 และ N2 ใชอิ้เล็กตรอนร่วมกนั 2 คู่ เรียกว่า 
พนัธะคู่ และ 3 คู่ เรียกวา่ พนัธะสาม ตามล าดบั เพ่ือให้
ธาตุแต่ละอะตอมมีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 8 ตามกฎ
ออกเตต ซ่ึงแต่ละโมเลกุลประกอบดว้ยอะตอมท่ีมีค่า 
EN เท่ากัน แต่ก็มีนักเรียนร้อยละ 22.22 ท่ีมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนบางส่วน  

การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
นักเรียนร้อยละ 83.33 มีแนวคิดท่ีถูกต้อง 

กล่าวคือ นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนสูตรของ
สารประกอบโคเวเลนตไ์ดถู้กตอ้ง เช่น C กบั Cl เขียน
ไ ด้ เ ป็ น  CCl4 แ ล ะ ต อ น ท่ี  2 นั ก เ รี ย น อ่ าน ช่ื อ
สารประกอบโคเวเลนตไ์ดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านช่ือ
ของสารประกอบโคเวเลนต์ เช่น N2O อ่านว่า ได
ไนโตรเจนมอนอออก นอกจากน้ียงัเขียนสูตรจากช่ือ
ของสารประกอบ ท่ี ก าหนดให้ ได้  เช่น  เตตระ
ฟอสฟอรัสเดคะออกไซด ์เขียนเป็น P4O10  

ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ 
นักเรียนร้อยละ 75 มีแนวคิดถูกต้องแต่ไม่

สมบูรณ์ กล่าวคือ นกัเรียนสามารถตอบไดว้า่ ความยาว
พนัธะมีล าดบัดงัน้ี พนัธะเด่ียว > พนัธะคู่ > พนัธะสาม 
และพลังงานงานพันธะมีล าดับดังน้ี พันธะสาม  > 
พันธะคู่   > พันธะเด่ียว แต่นักเรียนยังไม่สามารถ
ค านวณหาค าตอบพลังงานพันธะจากสมการท่ีครู
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ก าหนดให้ได ้และนกัเรียนร้อยละ 16.67 ยงัมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือน  

แนวคดิเกีย่วกบัเรโซแนนซ์ 
นัก เรียน ร้อยละ 47.22 มีแนวคิดถูกต้อง

บางส่วนคลาดเคล่ือนบางส่วน แนวคิดของนักเรียน
กลุ่มน้ี คือ SO2 มีโครงสร้างแบบเรโซแนนซ์ และ
อธิบายเหตุผลวา่ SO2 สามารถเขียนสูตรได ้2 แบบ โดย 
S กับ O ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่  ซ่ึงอิเล็กตรอนน้ี
สามารถเคล่ือนท่ีไปมาระหว่างสองอะตอมได้ และ
นักเรียนร้อยละ 41.67 มีแนวคิดท่ีถูกต้องแต่ย ังไม่
สมบูรณ์ โดยค าตอบของนกัเรียนคือ สารประกอบหรือ
ไอออนท่ีมีโครงสร้างแบบเรโซแนนซ์ เน่ืองจากเขียน
สูตรไดม้ากกวา่ 1 แบบ และระบุไดว้า่อิเลก็ตรอนคู่ร่วม
พนัธะมีก่ีคู่ เช่น SO2 นักเรียนอธิบายว่า เน่ืองจาก SO2 
สามารถเขียนสูตรได้ 2 แบบ  จึงมีโครงสร้างเป็นเร
โซแนนซ์ และระหวา่ง S 1 อะตอม กบั O 2 อะตอม ใช้
อิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 3 คู่ แต่ยงัไม่สามารถอธิบายได้
วา่พนัธะท่ีเกิดข้ึนมีความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ
เท่ากนั  

รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 
นกัเรียนสามารถระบุรูปร่างของโมเลกลุ และ

สามารถอธิบายเหตุผลได ้ดงัน้ี นักเรียนร้อยละ 80.56 
มีแนวคิดท่ีถูกตอ้งแต่ยงัไม่สมบูรณ์ เช่น H2O นกัเรียน
ตอบว่ามีรูปร่างโมเลกุลเป็นมุมงอ และอธิบายเหตุผล
วา่ เน่ืองจาก O ท่ีเป็นอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดด
เด่ียวเหลืออยู่ 2 คู่ จึงเกิดแรงผลกั ส่งผลให้โมเลกุลมี
รูป ร่าง เป็น มุมงอ  แสดงให้ เห็ น ถึงผลท่ี เกิดจาก
อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงยงัไม่
ครบถว้นสมบูรณ์  

สภาพขั้วของโมเลกลุโคเวเลนต์   
นัก เรียน ร้อยละ 44.44 มีแนวคิดถูกต้อง

บางส่วนคลาดเคล่ือนบางส่วน ลกัษณะการให้เหตุผล
ของนักเรียนกลุ่มน้ีคือ CO2 เป็นโมเลกุลท่ีไม่มีขั้ ว มี
รูปร่างเป็นเส้นตรง ซ่ึง O มีค่า EN สูงกว่า C จึงดึงดูด
อิเล็กตรอนได้ดีกว่า ซ่ึงมีทิศทางตรงกันข้าม ท าให้
พันธะไม่มีขั้ ว ส่งผลให้โมเลกุลไม่มีขั้ วด้วย และ
นักเรียน ร้อยละ 38.89 มีแนวคิดถูกต้องแต่ย ังไม่
สมบูรณ์คือ นักเรียนอธิบายได้ว่า HCN มีรูปร่างเป็น
เส้นตรง N มีค่า EN มากว่า C และ H ตามล าดบั ท าให้
มีทิศทางของแรงลพัธ์เกิดข้ึน ส่งผลให้โมเลกลุมีขั้ว ซ่ึง

ยงัมีเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการอธิบาย เช่น สภาพขั้ ว
พนัธะ และโครงสร้างลิวอิส 

แรงยดึเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 
 นักเรียนร้อยละ 47.22 ยงัมีแนวคิดท่ีถูกตอ้ง
บางส่วนคลาดเคล่ือนบางส่วน  ซ่ึงนักเรียนอธิบายว่า 
SiH4 มีมวลมากกวา่ NH3 แต่มีจุดเดือดท่ีต ่ากวา่นั้น เป็น
เพราะวา่ SiH4 เป็นโมเลกุลมีขั้ว จึงยึดกนัดว้ยแรงแวน
เดอร์วาล์ว ส่วน NH3 เป็นโมเลกุลท่ีไม่มีขั้ว ซ่ึงยึดดว้ย
แรงลอนดอน และสามารถสร้างพนัธะไฮโดรเจนได ้3 
พนัธะ จึงท าให้มีจุดเดือดท่ีสูงมากกว่า และนักเรียน
ร้อยละ 22.22 มีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน โดยมีความ
เขา้ใจวา่ HF มีจุดเดือดสูงกวา่ H2O  
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ตารางที ่1  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เร่ืองพนัธะโคเวเลนต์ ในระดบัต่างๆ ก่อนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

(N=36) 

แนวคดิทางวทิยาศาสตร์ 
ร้อยละของนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม (%) 

SU PU PUSM SM NU 

1.  การเกิดพนัธะโคเวเลนต์ ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์และ
โมเลกลุท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต 

0.00 0.00 8.33 69.44 22.22 

2.  การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารโคเวเลนต ์ 0.00 2.78 2.78 44.44 50.00 
3.  ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ 0.00 0.00 5.56 58.33 36.11 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัเรโซแนนซ์ 2.78 0.00 11.11 52.78 33.33 
5.  รูปร่างของโมเลกลุ 0.00 0.00 5.56 58.33 36.11 
6.  สภาพขั้วของโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 0.00 2.78 44.44 44.44 
7.  แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 0.00 11.11 50.00 38.89 

รวมเฉลีย่ 0.40 0.40 6.75 53.97 37.30 
 
ตารางที ่2  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เร่ืองพนัธะโคเวเลนต์ ในระดบัต่างๆ หลงัการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

(N=36) 

แนวคดิทางวทิยาศาสตร์ 
ร้อยละของนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม (%) 

SU PU PUSM SM NU 

1.  การเกิดพนัธะโคเวเลนต์ ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์และ
โมเลกลุท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต 

2.78 47.22 41.67 8.33 0.00 

2.  การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารโคเวเลนต ์ 8.33 61.11 22.22 8.33 0.00 
3.  ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ 2.78 22.22 47.22 27.78 0.00 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัเรโซแนนซ์ 8.33 33.33 41.67 13.89 2.78 
5.  รูปร่างของโมเลกลุ 5.56 50.00 38.89 5.56 0.00 
6.  สภาพขั้วของโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 36.11 38.89 22.22 2.78 
7.  แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 22.22 44.44 33.33 0.00 

รวมเฉลีย่ 3.97 38.89 39.29 17.06 0.79 
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สรุปผลการวจิยั 
จ าก ก าร วิ จั ย เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข แ น ว คิ ด ท า ง

วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ นั้ น ผลการวิจัย
ขา้งตน้พบวา่ ก่อนการเรียนรู้นักเรียนโดยส่วนใหญ่ยงั
มีแนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้งและคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพนัธะ
โคเวเลนต์ จากนั้ นหลังการเรียนรู้พบว่า โดยเฉล่ีย
นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ
พันธะโคเวเลนต์มากข้ึน และจ านวนนักเรียนท่ีมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือนนั้ นมีจ านวนลดลง
ร้อยละ 36.91 โดยแนวคิดท่ีถูกต้องมากท่ีสุด ได้แก่ 
การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารโคเวเลนต์  และ
แนวคิดเก่ียวกับรูปร่างของโมเลกุล คิดเป็นร้อยละ 
61.11 และ 50.00 ตามล าดบั ผลจากการวิจยัน้ีแสดงให้
เห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ท าน าย -สั ง เกต -อ ธิบ ายส าม ารถแก้ไข แน ว คิ ด
คลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเร่ือง พนัธะ
โคเวเลนต์ ไปสู่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ือง พนัธะ
โคเวเลนต ์ท่ีถูกตอ้งได ้
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

1. ก าร จดั ก าร เรีย น ก าร ส อ น โ ด ย ใช้
การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย จะต้องเน้นให้
นักเรียนออกแบบและสร้างแนวคิดด้วยตนเอง ผ่าน
กระบ วน ก ารท าน าย  สั ง เก ต  แล ะก ารอ ธิบ าย
ปรากฎการณ์ต่างๆ ดงันั้นครูผูส้อนมีบทบาทส าคญัท่ี
จะตอ้งใชค้  าถามหรือส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้
ผู ้ เรี ยนส ร้างแนวคิด เอง และสามารถ เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์วชิาเคมีทั้ง 3 ระดบัใหไ้ด ้

2. นกัเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้โดยวธีิการท่องจ า 
ดงันั้น ครูผูส้อนจะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้เดิมน้ี 
โดยการอธิบาย เนน้ย  ้า และฝึกใหน้กัเรียนสร้างแนวคิด
ให้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ี
ถูกตอ้ง 

3. ก าร จดั ก าร เรีย น ก าร ส อ น โ ด ย ใช้
การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบท านาย-สังเกต -อธิบาย สามารถแก้ไข
แนวคิดคลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์เร่ือง พนัธะโคเว
เลนต์ได้  ดังนั้ น จึงควรน าไปป รับใช้กับ เน้ื อห า
วิทยาศาสตร์ในหัวขอ้อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม
ดว้ย 
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