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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ของงานวจิยัแบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในครัง้
นี้คือเพื่อพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 จ านวน 50 คนดว้ยกลวธิแีบบจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-อธบิาย การ
วจิยัเกดิขึน้ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบจ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลับ-อธิบาย และแบบทดสอบวัดมโนมติ
วทิยาศาสตร์ชนิดเลอืกตอบพรอ้มใหเ้หตุผลจ านวน 11 ขอ้ คะแนนของนักเรยีนจากการ
ทดสอบถูกจดัตามระดบัความเขา้ใจเป็น มโนมตวิทิยาศาสตร์ มโนมตคิลาดเคลื่อน และ
มโนมติที่ผดิ วเิคราะห์ขอ้มลูด้วยค่าเฉลี่ย และร้อยละ กลวธิแีบบจ าลอง-สงัเกต-สะท้อน
กลบั-อธบิายช่วยให้นักเรยีนมมีโนมติวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนจากรอ้ยละ 
19.84 เป็น 67.50 โดยมโนมตวิทิยาศาสตร์เพิม่สูงขึน้จากก่อนเรยีนรอ้ยละ 1.43 เป็นรอ้ย
ละ 57.43 ในการสอบหลงัเรยีน ในขณะทีม่โนมตคิลาดเคลื่อนและมโนมติทีผ่ดิลดลงจาก
ก่อนเรยีนร้อยละ 44.86 และ 53.71 เป็นร้อยละ 34.57 และ 8.00 ในการสอบหลงัเรยีน
ตามล าดบั ส าหรบัมโนมตทิีผ่ดิมากทีสุ่ดคอืการอธบิายโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ AX3E 
คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 เนื่องจากนกัเรยีนขาดความสามารถในการระบุค่าอเิลก็โทรเนกาตวิิ
ตขีองธาตุส่งผลต่อการท านายรปูร่างโมเลกุลทีไ่มถู่กตอ้ง 
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ค าส าคญั: กลวธิแีบบจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-อธบิาย มโนมตวิทิยาศาสตร์ มโนมติ
คลาดเคลือ่น รปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

 

Abstract 
The aim of this one-group pre-test/post-test research was to develop the 

science concepts of covalent molecular shapes of fifty grade ten students through 
the use of the Model-Observe-Reflect-Explain (MORE) approach. The study took 
place in the second semester of the 2014 academic year. The research 
instruments were MORE-based lesson plans and a two-tier diagnostic test 
containing 11 questions. The students’ scores from this test were used to classify 
their levels of understanding into scientific concepts (SC), alternative concepts 
(AC), and misconceptions (MC). Data were analyzed by means and percentages. 
The MORE-based approach greatly enhanced students’ science concepts from 
19.84% in the pre-test to 67.50% in the post-test. The students’ SC improved from 
1.43% in the pre-test to 57.43 % in the post-test whereas the AC and MC 
decreased from 44.86% and 53.71% in the pre-test to 34.57% and 8.00% in the 
post-test respectively. Students had misconceptions mostly about structure of 
molecules covalent AX3E (about 22.00%) due to the lack of ability to assign 
electronegativity values of elements leading to the incorrect prediction of molecular 
shapes. 

 

Keywords: Model-Observe-Reflect-Explain: Scientific concepts: Misconceptions: 
Covalent molecular shapes  

 

บทน า  
จากสภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนครูม ักจะพบว่าขณะที่สอนเรื่ อง  

รปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ มนีกัเรยีนหลายคนวาดรปูโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ไมถู่กตอ้ง  
และไมเ่ขา้ใจขัน้ตอนการวาดโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ อกีทัง้กจิกรรมภายในโรงเรยีนมี
มากมายส่งผลให้เวลาที่เรียนในห้องเรียนน้อยลงท าให้ครูต้องสอนนักเรียนโดยการ
บรรยายแทนการลงมอืปฏบิตัิ ท าให้นักเรยีนเบื่อหน่ายไม่ตัง้ใจเรยีนส่งผลใหม้มีโนมติที่
คลาดเคลื่อน (misconception) คอื ความเขา้ใจทีถู่กต้องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะแตกต่างไป
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จากแนวคดิของนักวทิยาศาสตร ์ซึง่อาจจะเกดิมาจากประสบการณ์เดมิ เกดิจากการศกึษา
เล่าเรยีน หรอืเกดิหลงัจากเรยีนเรื่อง รูปร่างโมเลกุลไปแลว้ ในเรื่องรูปร่างโมเลกุลนัน้เป็น
เนื้อหาทีต่้องเขา้ใจในรายละเอยีดของโครงสรา้ง รูปร่างทีถู่กต้อง และชดัเจน (เปรมศกัดิ ์
สมิมาเคน, 2557) เพือ่จะน าความรูไ้ปท านายสมบตัขิองโมเลกุลไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
กบั ชาตรี ฝ่ายค าตา (2551) ได้ศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีนเรื่องรูปร่าง
โมเลกุล โดยนักเรยีนมคีวามเขา้ใจว่ารูปร่างโมเลกุลเกดิจากแรงผลกัระหว่างอเิลก็ตรอนคู่
ร่วมพนัธะเพยีงอย่างเดยีว และขัว้ของพนัธะสามารถใชท้ านายรปูร่างโมเลกุลได ้  

จากปญัหาขา้งต้น นักการศกึษาได้ใช้กลวธิแีบบจ าลอง-สงัเกต-สะท้อนกลบั-
อธิบาย (MORE) เพื่อพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ โดยกลวิธี MORE 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัภาพที ่1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูข้องกลวธิ ีMORE 
 

นักเรยีนสรา้งแบบจ าลองก่อนเรยีน สงัเกต สะทอ้นกลบัและอธบิาย โดยก่อน
เขา้สู่ MORE ครูควรดูแบบจ าลองเบื้องต้น (initial model; ภาพที ่2a) ของนักเรยีนแต่ละ
กลุ่มก่อน หลงัจากนัน้ครูใชก้ลวธิี MORE ในกจิกรรม พรอ้มกบัแนะน าและถามนักเรยีน
จนเกิดแบบจ าลองที่ปรบัปรุงแล้ว (refined model; ภาพที่ 2b) ในขัน้สะท้อนกลบัและ
อธบิาย (ภาพที ่1) กจิกรรมทีส่รา้งจะต้องฝึกฝนใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจดว้ยตนเองให้
มากทีสุ่ด นักเรยีนแสดงออกซึง่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแสดงมโนมติ
ของนักเรียน ต่อเรื่อ งที่ ได้ร ับการพัฒนา  อีกทัง้ยังเน้น ให้นัก เรียนแสดงความรู้  
แนวความคดิของตวัเองทีเ่กดิขึน้ออกมาในรปูแบบของแบบจ าลองของการเปลีย่นแปลงใน
ระดบัโมเลกุลทีเ่ป็นตวักลางเชือ่มโยงการเปลีย่นแปลงในระดบันามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมท า
ใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ (Mattox and Reisner, 2006) ตวัอย่างเช่นแบบจ าลอง
เรื่องการละลายน ้าตาล พบว่านักเรยีนมแีบบจ าลองเบื้องตน้ว่าเมือ่น าน ้าตาลละลายในน ้า  
ทัง้น ้ าตาลและน ้ าจะแตกพันธะออกจากกันกลายเป็นอะตอมเดี่ยวของไฮโดรเจน(H) 
คาร์บอน (C) และออกซิเจน (O) กระจายออกไปทัง้หมด (ภาพที่ 2a) และอะตอมเดี่ยว
เหล่านัน้สามารถทีจ่ะสรา้งพนัธะเกดิใหมไ่ดอ้กีครัง้ แต่เมือ่นกัเรยีนผ่านกลวธิ ีMORE แลว้
พบว่านักเรยีนไดร้บัการพฒันาแบบจ าลองเบื้องต้นใหถู้กต้องกลายเป็นแบบจ าลอง     ที่
ปรบัปรุงแลว้ดงัภาพที ่2b (Tein et al., 2007)  
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(a)                                              (b)  

 

ภาพท่ี  2 แบบจ าลองของนักเรียนเรื่องน ้ าตาลละลายในน ้ า  (a) แบบจ าลองเบื้องต้น            
(b) แบบจ าลองทีป่รบัปรุงแลว้ 

 

 แบบจ าลองโมเลกุลสามารถสร้างได้ง่ายจากวัสดุในชีวิตประจ าวัน เช่น 
แบบจ าลองโมเลกุลทีป่ระกอบดว้ยพอลสิไตรนีโฟมใชแ้ทนธาตุสามญั เขม็หมุด 2 อนัแทน
จ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว และไม้จิ้มฟนัแทนพันธะ ดังภาพที่ 3a (กานต์ตะรตัน์     
วุฒเิสลา, 2557) ชุดสาธติบรรจุในกล่องพลาสตกิใส ซึง่ภายในประกอบดว้ยกาวลาเทก็ซ์ใน
ถ้วยพลาสติกขนาดเล็กบรรจุในขวดพลาสติกไมไ้อศกรมีส าหรบัคนสาร และไมต้ะเกยีบ
ส าหรบัเป็นแขนพนัธะ ดงัภาพที่ 3b (สายทพิย์ ณ เวยีงจนัทร์ และกานดา ว่องไวลขิติ , 
2558) ซึ่งแบบจ าลองโมเลกุลอย่างงา่ยนี้ช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง กระตุน้ให้
เกิดความสนใจ และการอภิปรายกนัมากขึ้น จนสามารถจดัรูปร่างโมเลกุลต่าง  ๆ ได้
ถูกต้อง (กานต์ตะรตัน์ วุฒเิสลา, 2557; สายทพิย ์ณ เวยีงจนัทร์ และกานดา ว่องไวลขิติ, 
2558) 

          
                    (a)                                        (b)                             

 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างแบบจ าลองโมเลกุล AX4 ส าหรบัการสอน เรือ่ง รปูร่างโมเลกุล  
(a) โฟมและไมจ้ิม้ฟนั (b) พอลเิมอรแ์ละไมต้ะเกยีบ 
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จากความส าเรจ็ที่กลวธิ ีMORE และแบบจ าลองโมเลกุลสามารถลดความเขา้ใจ
คลาดเคลื่อนได้ ผู้วจิยัจงึท าวจิยัเพื่อพัฒนามโนมติวทิยาศาสตร์   เรื่อง รูปร่างโมเลกุล          
โคเวเลนต์ โดยใช้กลวธิี MORE ส าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบจ าลอง
โมเลกุลเป็นสือ่ในขัน้สงัเกต 

 

วตัถปุระสงค ์
การใช้กลวิธี MORE เรื่อ งรูปร่างโมเลกุ ลโค เว เลนต์  ของนัก เรียนชั ้น

มธัยมศกึษาปีที่ 4 มวีตัถุประสงค์คือเพื่อพฒันามโนมติวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนรายขอ้ และมโนมตวิทิยาศาสตรร์ายวตัถุประสงค์ 

 

วิธีการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างและประชากรเป็นกลุ่มเดยีวกนั คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์ จ านวน 2 หอ้งเรยีน รวมทัง้หมด 50 คน  
 การวจิยัครัง้นี้เป็นแบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (one group 
pretest-posttest design) โดยมีล าดับขัน้ตอนดังนี้  (1) ทดสอบก่อนเรียน (2) จัดการ
เรยีนรูใ้ชก้ลวธิ ีMORE (3) ทดสอบหลงัเรยีน 
  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั   
 1. แผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ จ านวน 1 แผน รวม
เวลา 5 ชัว่โมง 
 เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื รปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ จ านวน 1 แผนการจดัการ
เรยีนรู้ จดัการเรยีนรูเ้ป็น 4 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ แบบจ าลอง สงัเกต สะทอ้นกลบั และอธบิาย  
ดงันี้ 

(1) ขัน้แบบจ าลอง ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแบบจ าลองเบื้องต้นของ 
BeCl2 H2S BF3  PH3 CH4 AsF5 และ TeF6 ลงในกระดาษ A4 โดยก าหนดให้นักเรียน
บอกชื่อรูปร่างโมเลกุล วาดโครงสร้าง แสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอม แสดง
สญัลกัษณ์และขนาดแทนอะตอมกลางและอะตอมที่ล้อมรอบ เส้นพนัธะระหว่างอะตอม  
และขนาดมุมระหว่างพนัธะ โดยให้ขอ้มูลประกอบการวาดคือตารางธาตุ ขนาดอะตอม 
และความยาวพันธะเฉลี่ยระหว่างอะตอม (สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2556). 

(2) ขัน้สงัเกต ครูสรา้งแบบจ าลองโมเลกุลอย่างง่ายโดยใช้ใบงานจุดประกาย
ความคิดรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ Three Steps Technical (TST) แก่นักเรียน            
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ดงัตวัอย่างภาพที ่4 เพือ่ใหน้ักเรยีนศกึษาและลงมอืท ากจิกรรมตามขัน้ตอนจนกระทัง่ต่อ
โครงสร้างโมเลกุลจากดินน ้ ามนัหลากหลายสีแทนอะตอมกลางและอะตอมล้อมรอบ  
หลอดดูดชนิดแขง็แทนพนัธะระหว่างอะตอม ไมโ้ปรเจคเตอร์ส าหรบัวดัขนาดมุมระหว่าง
พนัธะ และกรรไกรเพือ่ตดัหลอดดดูทีแ่สดงพนัธะทีม่คีวามยาวแตกต่างกนั ในภาพที ่5 

 
 

  Step 1 หาเวเลนตอ์เิลก็ตรอนคู่รว่มพนัธะทีก่ าหนดให ้
 
 
 

  Step 2 เขยีนโครงสรา้งแบบจดุจากเวเลนตอ์เิลก็ตรอนทีไ่ดใ้น step 1  
 

 
 

  Step 3 เขยีนโครงสรา้งแบบเสน้แทนอเิลก็ตรอนคูร่ว่มพนัธะแสดงอเิลก็ตรอน 
คู่โดดเดีย่วมมุระหวา่งพนัธะและระบุชื่อรปูรา่งโมเลกุลภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 
 

 
 

 

 
ภาพท่ี 4  ตวัอย่างกจิกรรมในใบงานจุดประกายความคดิรปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ BeF2 
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ภาพท่ี 5 อุปกรณ์การต่อโครงสรา้ง 
 

(3) ขัน้สะทอ้นกลบั นักเรยีนอธบิายและอภปิรายภายในกลุ่มเพื่อปรบัเปลีย่น
แบบจ าลองเบื้องต้น โดยใช้ Three Steps Technical (TST) จากขัน้สงัเกตมาช่วยโดยมี
ครคูอยแนะน า และซกัถามเพือ่ใหไ้ดแ้บบจ าลองปรบัปรุงทีถู่กตอ้งลงในกระดาษแผ่นใหม่ 

(4) ขัน้อธบิาย ครใูหน้ักเรยีนเปรยีบเทยีบแบบจ าลองเบื้องตน้และแบบจ าลอง
ปรบัปรุง รปูร่างโมเลกุลของ BeCl2 H2S BF3 PH3 CH4 AsF5 และ TeF6 และครูสาธติการ
ต่อโครงสร้างโมเลกุ ลจากการใช้ โปรแกรม  PhET INTERACTIVE SIMULATION 
(University of Colorado) เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งมากยิง่ขึน้ 
 2. แบบทดสอบวดัมโนมตวิทิยาศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนแบบ 2 ส่วน (2-
teir test) ชุดเดยีวกนั ส่วนที่ 1 เป็นขอ้สอบปรนัยทีม่ ี2 3 หรอื 4 ตวัเลอืก ส่วนที ่2 เป็น
ขอ้สอบอตันยัใหเ้หตุผลแบบปลายเปิดทีส่นับสนุนการตอบในตวัเลอืกส่วนที ่1 (ภาพที ่6) 
จ านวน 11 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน รวมคะแนน 33 คะแนน และจดักลุ่มมโนมตขิองนักเรยีน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื มโนมตวิทิยาศาสตร์ คลาดเคลื่อน และผดิ (สมเจตน์ อุระศลิป์ และ
ศกัดิศ์ร ีสุภาษร, 2554) ตามตารางที ่1  
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ภาพท่ี 6 ตวัอย่างค าถามวดัมโนมตแิบบ 2 ระดบั แบบทดสอบขอ้ที ่10 
 

ตารางท่ี 1 สรุปมโนมตขิองนกัเรยีน 3 กลุ่ม 
 

มโนมติ วิทยาศาสตร ์ คลาดเคล่ือน ผิด 
ส่วนที ่1 / / X X 
ส่วนที ่2 / X / X 

 

 ถ้านัก เรียนตอบได้ถู กต้องทั ้ง  2 ส่วนแสดงว่ านัก เรียนมีมโนมติ
วทิยาศาสตร์ แต่ถา้อย่างใดอย่างหนึ่งผดิถอืว่าเป็นมโนมตคิลาดเคลื่อน และถ้าผดิทัง้สอง
ส่วนจดัเป็นมโนมตทิีผ่ดิ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู  
 การวเิคราะหค์ะแนนมโนมตกิ่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชค้่าเฉลีย่ รอ้ยละ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวดัมโนมติแต่ละขอ้มี
คะแนนมโนมตใินส่วนที ่1 กบัส่วนที ่2 คะแนนเต็ม 1 และ 2 ตามล าดบั รวมทัง้สองส่วน
เท่ากบั 3 คะแนน  ปรบัปรุงจาก เกยีรตมิณ ีบ ารุงไร่ (2553) 
 

ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ตอนคอืมโนมตกิ่อนเรยีนและหลงัเรยีนรายขอ้และ

รายวตัถุประสงค ์  
1. มโนมตกิ่อนเรยีนและหลงัเรยีนรายขอ้ 

 มโนมติก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ร่วมกบั
กลวธิ ีMORE ในแบบทดสอบ 11 ขอ้ ซึ่งบางขอ้อยู่ในวตัถุประสงคเ์ดยีวกนัแสดงดงัตาราง
ที ่2 
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ตารางท่ี 2 คะแนนและรอ้ยละมโนมตเิฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนรายขอ้ คะแนนเตม็ทุก
ขอ้คอื 3 คะแนน 

 

วตัถปุระสงค์ 
แบบทดสอบ  

ข้อท่ี 

คะแนนมโนมติวิทยาศาสตร ์

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X รอ้ยละ X รอ้ยละ 

1. การวาดรปูโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ 
1 0.62 20.56 2.21 73.61 

2 0.76 25.17 2.24 74.78 

2. การวาดรปูโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ 
AXm และ AXmEn 

3 0.46 15.27 1.96 65.47 

4 0.35 11.73 1.89 63.07 
3. สารโคเวเลนตเ์ชือ่มโยงกบัสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ในชวีติประจ าวนั 

5 0.61 20.40 2.35 78.40 
6 0.58 19.47 1.92 64.13 

4. การเปรยีบเทยีบความยาวและความ
แขง็แรงของพนัธะเดีย่ว พนัธะคู่ และพนัธะ
สามของโมเลกุลโคเวเลนต์ 

7 0.82 27.33 1.91 63.50 

8 0.48 16.00 1.76 58.67 

5. การอธบิายอทิธพิลของค่า EN ต่อ
อเิลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 

9 0.78 25.83 2.13 70.89 

6. การอธบิายโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ 
AX3E  

10 0.32 10.53 1.67 55.67 

7. การอธบิายโครงสรา้งแบบผลกึ                
ร่างตาขา่ย 

11 0.78 26.00 2.23 74.33 

 เฉล่ีย 
 

0.60 19.84 2.02 67.50 
 

SD  0.18 5.89 0.22 7.32 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนและร้อยละมโนมติเฉลี่ยของนักเรยีนหลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีนทุกขอ้ โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 1.42 
คะแนน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีจ่ดัการเรยีนรูน้ี้ในเรือ่งอตัราปฏกิริยิาเคม ีเพราะกลวธิีนี้
สามารถท าให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นอันได้จากการสงัเกตไปสู่การอธิบายการ
เปลีย่นแปลงในระดบัอะตอมหรอืโมเลกุลซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได ้ อกีทัง้กระตุ้น
ให้นักเรยีนมคีวามสนใจในการเรียนและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  (รุ่งนภา จนัทร์แรม , 
2554) และผลวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัการสรา้งแบบจ าลองโมเลกุลอย่างงา่ยส าหรบัการสอน 
เรือ่งรปูร่างโมเลกุล โดยกระตุ้นใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ อภปิรายกนัภายในกลุ่มจนเกดิ
ความเขา้ใจที่ถูกต้อง และสามารถจดัรูปร่างโมเลกุลต่างๆ ได้ (สายทพิย์ ณ เวยีงจนัทร ์
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และกานดา ว่องไวลขิติ, 2558) อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที่มมีโนมติ
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนต ่าทีสุ่ดคอืขอ้ที ่10 การอธบิายโครงสรา้งโมเลกุลโคเวเลนต์ AX3E 
เพราะนักเรยีนเขา้ใจว่าอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่วและค่า EN ของอะตอมกลางมผีลต่อรปูร่าง
โมเลกุลของ NH3 และ PH3 แต่เข้าใจผิดค่า EN ของ P สูงกว่า N ดังนัน้ P จึงดึงดูด
อเิลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะเขา้ใกลอ้ะตอมกลางมากกว่า N ขนาดมุมระหว่างพนัธะของ PH3 
จงึกวา้งกว่า NH3 ส่วนขอ้ทีม่คีะแนนมโนมตหิลงัเรยีนมากทีสุ่ดคอืสารโคเวเลนต์เชื่อมโยง
กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั 
 

2. มโนมตกิ่อนเรยีนและหลงัเรยีนรายวตัถุประสงค์ 
 จากการวเิคราะห์แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่องรูปร่างโมเลกุล
โคเวเลนต์ โดยกลวธิ ีMORE รายวตัถุประสงค์ โดยวตัถุประสงค์เช่นเดยีวกบัตารางที่ 2 
แบ่งนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามตารางที ่1  คอื มโนมตวิทิยาศาสตร์ คลาดเคลื่อน และ
ผดิ  ดงัแสดงผลในตารางที ่3 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 รอ้ยละจ านวนนกัเรยีนทีม่มีโนมตวิทิยาศาสตร ์คลาดเคลือ่น และผดิ ก่อนและ
หลงัเรยีน    

                              

  วตัถปุระสงค ์
จ านวน 

แบบทดสอบ 

ร้อยละมโนมติก่อนเรียน ร้อยละมโนมติหลงัเรยีน 

วทิยาศาสตร ์ คลาดเคลื่อน ผดิ วทิยาศาสตร ์ คลาดเคลื่อน ผดิ 

1 2 9.00 33.00 58.00 76.00 23.00 1.00 

2 2 0.00 28.00 72.00 68.00 22.00 10.00 

3 2 0.00 45.00 55.00 69.00 25.00 6.00 

4 2 1.00 56.00 43.00 27.00 68.00 5.00 

5 1 0.00 62.00 38.00 76.00 18.00 6.00 

6 1 0.00 30.00 70.00 34.00 44.00 22.00 

7 1 0.00 60.00 40.00 52.00 42.00 6.00 

เฉล่ีย 1.43 44.86 53.71 57.43 34.57 8.00 
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จากตารางที่ 3 พบว่าหลงัจากเรยีน เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ร่วมกับ
กลวธิี MORE แล้วร้อยละนักเรยีนที่มีมโนมติวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรยีน และ    
รอ้ยละนกัเรยีนทีม่มีโนมตทิีผ่ดิลดลงจากก่อนเรยีนทุกวตัถุประสงค ์  

มโนมตกิ่อนเรยีนทีถู่กตอ้งมากทีสุ่ดไดแ้ก่วตัถุประสงคท์ี ่1 โดยนักเรยีนมคีวาม
เข้าใจถูกต้องว่า BeCl2 H2S  BF3  CCl4  PCl5 และ SF6 มีรูปร่างแบบเส้นตรง มุมงอ  
สามเหลี่ยมแบนราบ ทรงสี่หน้า พิระมดิคู่ฐานสามเหลี่ยม และทรงแปดหน้า ตามล าดบั  
นกัเรยีนสามารถวาดรปูร่างโมเลกุล แสดงสญัลกัษณ์อะตอมกลางและอะตอมทีล่อ้มรอบได ้ 
แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางหรืออะตอมที่
ลอ้มรอบ และนักเรยีนทุกคนไม่แสดงมุมระหว่างพนัธะและไม่วาดขนาดอะตอม แต่หลงั
เรียนนักเรยีนได้คะแนนในส่วนที่ 2 คือการให้เหตุผลจึงสามารถท าให้วตัถุประสงค์นี้
นกัเรยีนมมีโนมตวิทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัวตัถุประสงคอ์ื่นๆ  

มโนมติก่อนเรยีนที่ผดิมากที่สุด ได้แก่ วตัถุประสงค์ที่ 2 ในแบบทดสอบที่ 3 
นักเรียนมีมโนมติที่ผิดเรื่องรูปร่างโมเลกุลของ  BeCl2 และ H2O ได้ร ับอิทธิพลจาก
อเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่วจากอะตอมกลาง จากการสมัภาษณ์นักเรยีนใหเ้หตุผลว่า ไม่ทราบ
ว่าอะตอมกลางตัวใดในตัวเลือก  ทุกข้อที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว และไม่เข้าใจว่า
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางไปมอีิทธิพลต่อโมเลกุลอย่างไร แม้ว่าครูจะให้
ตารางธาตุเป็นขอ้มลูประกอบการท าแบบทดสอบ อีกทัง้มนีกัเรยีนบางคนใหเ้หตุผลว่าสาร
ทัง้คู่เกดิจากธาตุอโลหะกบัอโลหะ สอดคล้องกบัผลงานวจิยัเรื่อง แนวคดิทางเลอืกของ
นกัเรยีนในวชิาเคม ีทีพ่บว่าการท านายรูปร่างโมเลกุลของนักเรยีน บางคนพจิารณาเพยีง
แรงผลกัระหว่างอเิลก็ตรอน      คู่ร่วมพนัธะ หรอืบางคนพจิารณาเพยีงแรงผลกัระหว่าง
อเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่ว (ชาตร ี ฝา่ยค าตา, 2551) มนีกัเรยีนบางส่วนทีเ่ลอืกค าตอบถูกตอ้ง 
H2S และ NH3 ได้รบัอิทธพิลจากอเิล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจากอะตอมกลางแต่ไม่แสดงเส้น
พนัธะเดีย่วในโครงสรา้ง วาดรูปร่างโมเลกุล H2S เป็นเส้นตรงและ NH3 เป็นสามเหลี่ยม
แบนราบ ดงัภาพที ่7a  ซึง่ทีถู่กตอ้งนักเรยีนจะตอ้งแสดงเสน้พนัธะเดีย่วในโครงสรา้งและ
วาดรูปร่างโมเลกุล H2S เป็นมุมงอและ NH3 เป็นพิระมิดฐานสามเหลี่ยม และใน
แบบทดสอบที่ 4 นักเรยีนมมีโนมติทีผ่ดิเรื่องรูปร่างโมเลกุลของ H2S และ NH3 ไม่ไดร้บั
อทิธพิลจากอเิลก็ตรอนคู่โดดเดี่ยวจากอะตอมกลาง โดยใหเ้หตุผลว่าเมือ่น าสารทัง้สองมา
จ าแนกตามรูปของโมเลกุลแล้วไม่มีการใช้อะตอมจากอะตอมคู่โดดเดี่ยว มีนักเรียน
บางส่วนเลอืกค าตอบถูกต้อง BeCl2 และ BF3 ไม่ไดร้บัอทิธพิลจากอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่ว
จากอะตอมกลางแต่วาดรูปร่างโมเลกุล BF3 เป็นตวัท ีดงัภาพที ่7b ซึ่งที่ถูกต้องนักเรยีน
จะต้องวาดรูปร่างโมเลกุลเป็นสามเหลี่ยม   แบนราบ นอกจากนี้แบบทดสอบทัง้ 2 ข้อ 
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นกัเรยีนส่วนใหญ่ไมแ่สดงอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่วและขนาดของอะตอม และนกัเรยีนทุกคน
ไม่แสดงมุมระหว่างพนัธะและไม่ระบุชื่อรูปร่างโมเลกุลเพราะจากการสมัภาษณ์นักเรียน
ส่วนใหญ่ไมท่ราบมมุระหว่างพนัธะและชือ่รปูร่างโมเลกุล  

   (a) แบบทดสอบขอ้ที ่3                        (b) แบบทดสอบขอ้ที ่4 
 

ภาพท่ี 7 มโนมตทิีค่ลาดเคลือ่นของนกัเรยีน 
(a) แบบทดสอบขอ้ที ่3 (b) แบบทดสอบขอ้ที ่4 

 

มโนมติวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนหลงัเรยีนได้คะแนนมากที่สุดร้อยละ 76 ใน
วตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1 (แบบทดสอบขอ้ที ่1 และ 2) และวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 5 (แบบทดสอบ
ขอ้ที่ 9) รองลงมา คอื ร้อยละ 69 ในวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 3 (แบบทดสอบขอ้ที่ 5 และ 6) 
ส าหรบัวัตถุประสงค์ที่ 1 เรื่องการวาดโครงสร้างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยในส่วนที่ 1 
นกัเรยีนส่วนใหญ่เลอืกค าตอบไดถู้กตอ้ง แตกต่างกนัทีห่ลงัเรยีนนกัเรยีนใหเ้หตุผลในส่วน
ที่ 2 ได้มากกว่าก่อนเรียน คือ นักเรียนสามารถวาดขนาดอะตอมกลางและอะตอมที่
ลอ้มรอบ และแสดงมมุระหว่างพนัธะไดม้ากขึน้จากทีก่่อนเรยีนนกัเรยีนไมแ่สดงเลย    

เนื้อหาที่หลงัเรยีนด้วยกลวิธ ีMORE ยงัมคีวามเขา้ใจผิดอยู่มากที่สุดคดิเป็น
ร้อยละ 22 คือวัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ข้อที่ 10 โดยนักเรียนมีมโนมติที่ผิดว่า PH3 มีมุม
ระหว่างพนัธะมากกว่า NH3 เพราะค่า EN ของ P สูงกว่า N ดงันัน้ P จงึดงึดดูอเิลก็ตรอน
คู่ร่วมพนัธะเขา้ใกลอ้ะตอมกลางมากกว่า N และนกัเรยีนบางส่วนใหเ้หตุผลทีผ่ดิว่าขนาด
อะตอมของ P ใหญ่กว่า N ส่งผลต่อมุมระหว่างพันธะของ PH3 มากกว่า NH3 และมี
นักเรยีนบางส่วนที่เลอืกค าตอบถูกต้อง NH3 มมีุมระหว่างพนัธะมากกว่า PH3 แต่วาด
รปูร่างโมเลกุลของ NH3 และ PH3 เป็นตวัท ีแสดงอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่วไมถู่กตอ้ง และไม่
แสดงขนาดมุมระหว่างพนัธะ ดงัภาพที ่8b ซึ่งทีถู่กต้องนักเรยีนจะต้องวาดรปูร่างโมเลกุล
เป็นพรีะมดิฐานสามเหลีย่ม แสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดีย่วของอะตอมกลาง 1 คู่ ขนาดมุม
ระหว่างพนัธะของ NH3 เท่ากบั 107.3 องศา และ PH3 เท่ากบั 93.7 องศา ดงัภาพที ่8a       
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(a) 
 

 
 
 
 

(b) 
 

ภาพท่ี 8  มโนมติของนักเรียนในแบบทดสอบข้อที่  10 (a) มโนมติวิทยาศาสตร ์              
(b) มโนมตทิีค่ลาดเคลือ่น   

 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษามโนมติวทิยาศาสตร์ คลาดเคลื่อน และผดิ ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน เรือ่ง รปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ร่วมกบักลวธิ ีMORE สรุปผลดงัต่อไปนี้ 

1. นักเรยีนมคีะแนนมโนมติหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนทุกแบบทดสอบ โดย
ภาพรวมนักเรยีนมคีะแนนมโนมติวทิยาศาสตร์เพิม่ขึ้นจากก่อนเรยีนร้อยละ 19.84 เป็น 
67.50 ในการทดสอบหลงัเรยีน 

2. เมือ่น าผลการทดสอบวดัมโนมตขิองนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาจัด
กลุ่ม 3 กลุ่ม คอื มโนมตวิทิยาศาสตร ์คลาดเคลือ่น และผดิ พบว่า รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ ี
มโนมตวิทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้และรอ้ยละของนักเรยีนทีม่มีโนมตทิีผ่ดิลดลงจากก่อนเรยีนทุก
วตัถุประสงค์แบบทดสอบวดัมโนมต ิค่ารอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ ีมโนมตทิีผ่ดิ คลาดเคลือ่น 
และวทิยาศาสตร ์ก่อนเรยีนเฉลีย่เท่ากบั 53.71 44.86 และ 1.43 ตามล าดบั และหลงัเรยีน
เฉลี่ยเท่ากบั 8.00, 34.57 และ 57.43 ตามล าดบั แสดงว่ามโนมติที่ผิดและคลาดเคลื่อน
ลดลง ในขณะทีม่โนมตวิทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรศกึษาความคงทนมโนมติทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ใช้แบบจ าลอง

โมเลกุลอย่างงา่ยเรือ่ง รปูร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ร่วมกบักลวธิ ีMORE  
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