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การพฒันาแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ 
โดยกลวธีิจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยอีอคเมนต์เตดเรียลริตี้ 

 The Development of Matthayomsuksa 4th ’s Scientific Concepts on Covalent Bond Using Model-
Observe-Reflect-Explain (MORE) with Augmented Reality Technologies (AR) 
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บทคดัย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ โดยใช้การจัด  
การเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลับ-อธิบาย ร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี ของนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 45 คน ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั 
คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบาย ร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี 
แบบทดสอบวดัแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ และอนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
โดยการใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการจดักลุ่มแนวความคิด ผลการวจิยัพบวา่ ก่อนการจดัการเรียนรู้
นักเรียนร้อยละ 30.88 มีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการเขียนสูตรและการ
เรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์หลงัจากการจดัการเรียนรู้พบวา่ จ านวนนกัเรียนท่ีมีแนวความคิดคลาดเคล่ือนมีจ านวน
ลดลงร้อยละ 13.08 และโดยส่วนใหญ่นกัเรียนมีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน โดยแนวความคิดท่ีนกัเรียน 
มีความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แนวความคิดเก่ียวกบัความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ คิดเป็นร้อยละ 60.00   
จากการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้ของผูว้ิจยัสามารถพฒันาแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ใหไ้ปสู่แนวความคิดท่ีถูกตอ้งได ้

ABSTRACT 
This research aimed to develop of scientific concepts on covalent bond for 45 students in Matthayomsuksa 

4 of a school in Pathumthani Province by using Model-Observe-Reflect-Explain (MORE) with Augmented Reality 
Technologies (AR). The instruments using in this research were MORE-based lesson plans, chemical bonding 
concept test and students’ journals. Quantitative data was analyzed using percentages of frequency and idea classified 
of qualitative data. We found that before using the model, the results shown 30.88% misconception in the formation 
of formulas and Nomenclature of Covalent Compounds while after we using the model, the number of students who 
had misconception decreased 13.08%. Students had correct conceptions mostly about bond lengths and energies 
approximately 60%. This indicated the use of MORE with AR can develop the conception on the covalent bond. 
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บทน า 
  ในทุกสาขาวิชาของวิทยาศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่มีแนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนของเน้ือหา
แตกต่างกันไป ซ่ึงแนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถปรับให้เกิดความถูกต้องได้ยาก และเม่ือเกิด
แนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนแลว้จะคงอยู่กบันักเรียนเป็นเวลานาน ซ่ึงหากไม่ท าการแกไ้ขแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนก็จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ  ของวทิยาศาสตร์ตามมาดว้ย วชิาเคมีเป็นแขนงหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตร์ เน้ือหาในวชิา
เคมีประกอบไปดว้ยทั้งส่วนท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม สาระส าคญัของวิชาเคมีเน้นการศึกษาเก่ียวกบัสมบติัของ
สสารและการเปล่ียนแปลงของสสารทั้งในระดบัอะตอม ไอออน หรือโมเลกุล ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้ จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการท าความเข้าใจของนักเรียนทุกระดับชั้ นเป็นอย่างยิ่ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 อา้งถึงใน กมลนุช, เสนอ, 2557) นักเรียนแต่ละคนจึงมีความเขา้ใจเก่ียวกับวิชาเคมีท่ี
แตกต่างกนัไปตามแนวความคิดของตนเองท่ีหลากหลาย มีทั้งความเขา้ใจถูกตอ้ง ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน หรือความ
เขา้ใจผิด ดงันั้น การส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างแนวความคิดท่ีถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงท่ียากและทา้ทายส าหรับครูผูส้อนเคมี 
  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ความรู้ใหม่ 
ได้นั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลับ-อธิบาย (Model-
Observe-Reflect-Explain : MORE) โดยเป็นวิธีการสอนแบบหน่ึงซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดแนวความคิดท่ีถูกต้อง 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การออกแบบ การอธิบายความเขา้ใจโดยอาศยัความรู้เดิม (Model)  การสงัเกต ทดลอง และ
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ (Observe)  การสะทอ้นความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกต (Reflect) และการอธิบายเพื่อน าเสนอ
รูปแบบหรือองค์ความรู้ท่ีได้ (Explain) ซ่ึงกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลับ-อธิบาย เป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความคิดเป็นของตวัเองและสามารถหาค าตอบท่ีถูกตอ้งได้ เม่ือผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดน้ีจะเป็นการกระตุน้
และปลูกฝังให้นักเรียนเร่ิมมีความคิดเป็นของตนเองและตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทดลองซ่ึงนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง (Tien et al., 1991 อา้งถึงใน รุ่งนภา, 2554)  
  นอกจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้แลว้เทคนิคหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนนั้ นเรียกว่า เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี (Augmented Reality : AR)  
โดยหลักการนั้ นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน  
ผา่นซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน กลอ้งวีดีโอ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภาพเสมือนจริง
นั้นจะแสดงผลผ่านหนา้ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอ่ืน ๆ โดยภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏข้ึนจะมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) 
กบัผูช้มไดท้นัที อาจมีลกัษณะทั้งท่ีเป็นภาพน่ิง สามมิติ หรืออาจจะเป็นส่ือท่ีมีเสียงประกอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการออกแบบ
ส่ือแต่ละรูปแบบวา่ใหอ้อกมาแบบใด (สุพรรณพงศ,์ ณฐัว,ี มปป.) 
  เน่ืองจากพนัธะเคมีเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้ในแนวความคิดอ่ืนๆของวิชาเคมี อีกทั้งจาก
ผลการวิจยัท่ีหลากหลายพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัคงมีแนวความคิดเร่ืองพนัธะเคมีไม่ถูกตอ้ง สาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจาก
บทเรียนดงักล่าวส่วนมากเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมและมีความเช่ือมโยงกนั หากนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองพนัธะเคมีเป็นอยา่งดีและมีแนวความคิดถูกตอ้งก็จะท าให้สามารถเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปไดง่้ายข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยั
ในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดเร่ืองพนัธะเคมี ในส่วนของพนัธะโคเวเลนต์ซ่ึงเป็นเน้ือหา
ส่วนใหญ่ของเร่ืองพนัธะเคมี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-
สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบาย ร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหาวทิยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
  เพื่อพฒันาแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์โดยใช ้
การจดัการเรียนรู้โดยกลวธีิจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยอีอคเมนตเ์ตดเรียลริต้ี 

 

วธีิการวจิยั 
  รูปแบบการวจิยั 
  การวิจยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action  Research) ตามขั้นตอนแนวคิดของ Kemmis and 
Mc Taggart (1988 ถูกอ้างถึงใน Kemmis, Mc Taggart, 2000) ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังน้ี ขั้นวางแผน (Planning)  
ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสงัเกต (Observing) และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting)  
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียน 
คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 152 คน  
   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะ
ราษฎร์บ ารุงป ทุมธานี  ท่ี เรียนในภาคเรียน ท่ี  1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน  เป็นจ านวน 45 คน  
โดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive-sampling) 

  ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบาย ร่วมกับเทคโนโลย ี
ออคเมนตเ์ตดเรียลริต้ี 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  - แบบทดสอบวดัแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก โดยมีการ
ใหเ้หตุผลประกอบ จ านวน 20 ขอ้  
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
   - แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยกลวธีิจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-อธิบาย ร่วมกบั
เทคโนโลยอีอคเมนตเ์ตดเรียลริต้ี จ านวน 9 แผน เวลาการท ากิจกรรม 12 ชัว่โมง    
  - แบบสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 
  - แบบบนัทึกภาคสนาม 
  - อนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน   
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้ระยะเวลาวิจยั 12 ชั่วโมง 
จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ 9 แผน ซ่ึงงานวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ตามแนวคิดของ 
Kemmis and Mc Taggart ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นสังเกต (Observing) 
และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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  ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียนโดยการใชแ้บบทดสอบวดัแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
  ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงในระหว่างจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกวิดีโอ และมีผูช่้วยวิจยัช่วยสังเกตพฤติกรรมการสอนของผูว้ิจยัและพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน รวมถึงให้นักเรียนเขียนอนุทินสะท้อนความคิดหลงัการจดัการเรียนรู้ เพื่อน ามาสะทอ้นผลส าหรับปรับใช ้
ในแผนการจดัการเรียนรู้ถดัไป  
  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลท่ีได้จากการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาและขอ้บกพร่อง 
ท่ีเกิดข้ึน    
  ขั้นตอนท่ี 4  แก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ โดยด าเนินการ 
ดงัขา้งตน้กบัแผนการจดัการเรียนรู้ถดัไปจนครบทั้ง 9 แผน 
  หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จส้ินทุกแผนแล้ว ผู ้วิจัยได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวดั
แนวความคิดทางวทิยาศาสตร์อีกคร้ัง 

  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัวิเคราะห์ในเร่ือง แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ เม่ือจดัการเรียนรู้โดยกลวธีิจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-
อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยีออคเมนตเ์ตดเรียลริต้ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์ โดยมีวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 
   1. น าค าตอบท่ีได้จากการท าแบบวดัแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาวิเคราะห์และจัดกลุ่ม
แนวความคิดของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยผูว้ิจยัจ าแนกแนวความคิดของนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามแนวความคิด
การจดักลุ่มของ Haidar (1997) ดงัน้ี 
       1.1) แนวความคิดถูกต้อง (Sound Understanding: SU) หมายถึง ค าตอบของนักเรียนมีแนวความคิด
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเกณฑท่ี์ใชจ้ าแนกคือ นกัเรียนเลือกค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและอธิบาย
เหตุผลในการเลือกค าตอบไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ทั้งหมด 
       1.2) แนวความคิดถูกต้องบางส่วน (Partial Understanding: PU) หมายถึง ค าตอบของนักเรียนมี
แนวความคิดสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ โดยเกณฑท่ี์ใชจ้ าแนกคือ นกัเรียน
เลือกค าตอบถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้แต่สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ยงัไม่สมบูรณ์
ตามแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์  
       1 .3 ) แนวความ คิดถูกต้อ งบ างส่ วนคลาด เค ล่ือนบ างส่ วน  (Partial Understanding with Specific 
Misunderstanding: PU with SM: PUSM) หมายถึง ค าตอบของนักเรียนมีแนวความคิดสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเชิง
วทิยาศาสตร์ อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ และมีแนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวความคิดวิทยาศาสตร์ดว้ย โดยเกณฑ์
ท่ีใชจ้ าแนกคือ นักเรียนเลือกค าตอบถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้แต่อธิบายเหตุผลในการเลือกค าตอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง
บางส่วนและยงัมีบางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ 
       1.4) แนวความคิดคลาดเคล่ือนจากแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Specific Misunderstanding: SM) 
หมายถึง ค าตอบของนกัเรียนมีแนวความคิดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเชิงวทิยาศาสตร์ โดยเกณฑท่ี์ใชจ้ าแนก คือ 
นกัเรียนเลือกค าตอบไม่ถูกตอ้งและอธิบายเหตุผลในการเลือกไม่ถูกตอ้ง หรือนกัเรียนเลือกค าตอบถูกตอ้งแต่ไม่มีการ
อธิบายเหตุผล 
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       1.5) ไม่มีแนวคิด (No Understanding: NU) หมายถึง นักเรียนไม่ตอบค าถามใดๆ หรือไม่อธิบายค าตอบ
หรือตอบในลกัษณะทวนค าถาม หรือตอบไม่ตรงประเด็น โดยเกณฑท่ี์ใชจ้ าแนกคือ นกัเรียนเลือกค าตอบไม่ถูกตอ้งและ
ไม่มีการอธิบายเหตุผล หรือนกัเรียนไม่เลือกค าตอบ 
  2. น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค้่าสถิติร้อยละ และค่าเฉล่ียของกลุ่มแนวความคิดในแต่ละ
แนวความคิดหลกั และใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพในการลงขอ้สรุป 

 

ผลการวจิยั  
   ผูว้ิจยัศึกษาแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะทอ้นกลบั-อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี โดยใช้
แบบวดัแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากการท าแบบวดั
แนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ดงัตารางท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 
  
ตารางที่  1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ในระดับต่างๆ ก่อน 
  การจดัการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี 
  (n = 45) 

แนวความคิดหลกั 
จ านวนนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม(%) 

SU* PU* PUSM* SM* NU* 
1. การเกิดพนัธะโคเวเลนต ์ ชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์และ
โมเลกลุท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต 

1.48 2.22 4.07 30.00 62.23 

2. แนวคิดเก่ียวกบัเรโซแนนซ์ 0.00 0.00 0.00 26.67 73.33 
3. การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์ 0.00 0.00 6.67 43.33 50.00 
4. ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ 1.11 2.22 0.00 31.11 65.56 
5. รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 0.00 0.00 17.04 82.96 
6. สภาพขั้วของโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 0.00 4.44 37.78 57.78 
7. แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต ์ 0.00 0.00 4.44 24.44 71.12 
8. ประยกุตใ์ชแ้นวความคิด 0.00 0.00 1.11 36.67 62.22 

รวมเฉล่ีย 0.32 0.56 2.59 30.88 65.65 
*SU หมายถึง แนวความคิดถูกตอ้ง,  PU หมายถึง แนวความคิดถูกตอ้งบางส่วน,  PUSM หมายถึง แนวความคิดถูกตอ้ง
บางส่วนคลาดเคล่ือนบางส่วน,  SM หมายถึง แนวความคิดคลาดเคล่ือน และ NU หมายถึง ไม่มีแนวความคิด 

 

  จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.65 ไม่มีแนวความคิดวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ
พนัธะโคเวเลนต ์ ร้อยละ 30.88 มีแนวความคิดคลาดเคล่ือน ร้อยละ 2.59 มีแนวความคิดถูกตอ้งบางส่วนคลาดเคล่ือน
บางส่วน ร้อยละ 0.56 มีแนวความคิดถูกตอ้งบางส่วน และร้อยละ 0.32 มีแนวความคิดท่ีถูกตอ้ง  
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ตารางที่  2  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ใ นระดับต่างๆ หลัง 
  การจดัการเรียนรู้โดยกลวิธีจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ี 
  (n = 45) 

แนวความคิดหลกั 
จ านวนนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม (%) 

SU PU PUSM SM NU 
1. การเกิดพนัธะโคเวเลนต ์ ชนิดของพนัธะโคเวเลนต ์และ
โมเลกลุท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต 

26.30 26.29 15.93 12.96 18.52 

2. แนวคิดเก่ียวกบัเรโซแนนซ์ 46.67 4.44 0.00 20.00 28.89 
3. การเขียนสูตรและการเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต ์ 41.12 3.33 10.00 22.22 23.33 
4. ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ 60.00 20.00 1.11 10.00 8.89 
5. รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต ์ 38.33 15.56 11.11 18.33 16.67 
6. สภาพขั้วของโมเลกลุโคเวเลนต ์ 6.67 68.89 0.00 11.11 13.33 
7. แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต ์ 51.11 0.00 5.56 24.44 18.89 
8. ประยกุตใ์ชแ้นวความคิด 0.00 61.11 0.00 23.33 15.56 

รวมเฉล่ีย 33.78 24.95 5.46 17.80 18.01 
 

  จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 33.78 มีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัพนัธะโคเวเลนต ์ร้อยละ 24.95 มีแนวความคิดถูกตอ้งบางส่วน ร้อยละ 18.01 ไม่มีแนวความคิด ร้อยละ 17.80  
มีแนวความคิดคลาดเคล่ือน และร้อยละ 5.46 มีแนวความคิดถูกตอ้งบางส่วนคลาดเคล่ือนบางส่วน  
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  จากการวจิยัพบวา่ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่มีแนวความคิดและมีแนวความคิดท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพนัธะโคเวเลนต ์ หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้นั้น โดยส่วนใหญ่นกัเรียนมีแนวความคิด
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน โดยแนวความคิดท่ีนักเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งมากท่ีสุด ได้แก่ แนวความคิดเก่ียวกับ 
ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะ รองลงมาคือแนวความคิดเก่ียวกบัแรงยึดเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต ์คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และ 51.11 ตามล าดบั นอกจากน้ีจ านวนนักเรียนท่ีมีแนวความคิดคลาดเคล่ือนนั้นมีจ านวนลดลงร้อยละ 
13.08 จากการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัการเรียนรู้โดยกลวธีิจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลย ี
ออคเมนต์เตดเรียลริต้ี สามารถพัฒนาแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ไปสู่
แนวความคิดท่ีถูกตอ้งได ้
  แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยัพบว่า หลงัการจัดการเรียนรู้นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใชแ้นวความคิด 
ในหลาย ๆ แนวความคิดเขา้รวมไวด้ว้ยกนัได ้ในทางกลบักนัมีจ านวนถึงร้อยละ 23.33 ท่ีนกัเรียนยงัมีแนวความคิดท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวความคิด ทั้ งน้ี เน่ืองจากลักษณะเน้ือหาของแนวความคิดในเร่ือง 
พนัธะโคเวเลนต์ยงัมีความเป็นนามธรรมและซับซ้อนจึงเป็นเร่ืองท่ีท าความเข้าใจยาก ถึงแม้จะมีกิจกรรมท่ีเน้น 
ให้นกัเรียนเห็นเป็นรูปธรรมของแนวความคิดแลว้ก็ตาม นกัเรียนสามารถสรุปแนวความคิดดว้ยตนเองไดเ้พียงมิติเดียว
แต่ไม่สามารถรับรู้และเขา้ใจได้อย่างลึกซ้ึงจนสามารถน าแนวความคิดไปประยกุต์ใชก้บัแนวความคิดอ่ืนได ้ดงันั้น 
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ในการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรมีการตั้งค  าถามเพ่ือใหน้กัเรียนแกปั้ญหาน าไปสู่การเช่ือมโยงแนวความคิดใหม่เขา้กบั
แนวความคิดเดิม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กประยกุตแ์นวความคิดอยูเ่ป็นประจ า  
 

กติตกิรรมประกาศ 
  การด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ีได้รับความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ  
 ท่ีให้ค  าแนะน าในทุกขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์  และขอขอบพระคุณ ครูทองใบ สุขประเสิรฐชยั ครูผูช่้วยวิจยั  
ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี 
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