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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจแบบจำาลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เรือ่งสมดลุเคมี เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้แบบวดัแบบจำาลองทางความคดิเรือ่งสมดลุเคม ีซึง่เปน็ขอ้คำาถาม
ปลายเปิดเพื่อสำารวจเชิงลึกโดยให้นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบรวม
ทั้งสิ้น 5 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องสมดุลเคมีใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้  
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลและหลักของเลอชาเตอลิเอ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการอา่นคำาตอบอย่างละเอยีดและตคีวามหมายของคำาตอบ ซึง่จดักลุม่ตามแนวคดิของ  
Chi and Roscoe (2002) ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญม่แีบบจำาลองทางความคดิไมถ่กูตอ้งตาม
แบบจำาลองทางวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะประเด็นเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ภาวะสมดลุ ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัเรยีน
เรยีนรูแ้บบจำาลองทางความคิดทีค่ลาดเคลือ่นจากหนงัสอืเรยีนเนือ่งจากไมม่กีารอธบิายในระดบัอนภุาค
และนักเรียนไม่คุ้นเคยกับการสร้างแบบจำาลองในระดับอนุภาค งานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอให้นักวิจัย 
นักการศึกษาและครูพัฒนาแบบจำาลองทางความคิดของนักเรียนเรื่องสมดุลเคมีผ่านกระบวนส่งเสริม 
ให้นักเรียนสร้าง ทดสอบ ดัดแปลงแก้ไขและขยายแบบจำาลองของตนเอง ซึ่งคาดหวังว่าจะทำาให้นักเรียน
เข้าใจแบบจำาลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

คำ�สำ�คัญ: แบบจำาลองทางความคิด สมดุลเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
The purpose of this study was to explore eleventh-grade students’ mental models 

on chemical equilibrium. Students’ mental models on chemical equilibrium were elicited  
using a chemical equilibrium mental models questionnaire (CEMMQ). The CEMMQ consisted 
of 5 items covering five main topics of chemical equilibrium ; reversible reaction, dynamic 
equilibrium, factors that affect equilibrium, equilibrium constant and Le Chatelier’s principle, 
in which items included open-ended questions with drawing and explanations. Data were 
analyzed inductively into categories based on the work of Chi and Roscoe (2002). The  
research findings indicate that most of the students held flawed mental models, particularly 
in the topic of factors affecting chemical equilibrium. Causes of these flawed mental models  
are that students learned flawed mental models from textbooks because there was no  
explanation at microscopic level. Students also were not familiar with generating mental 
models at microscopic level. This research suggests researchers, educators and teachers 
to develop activities for enhancing students’ mental models on chemical equilibrium through 
engaging them to produce, test, modify and elaborate their mental models. By doing so, 
the students would increase understanding of scientific models. 

Keywords: mental models, chemical equilibrium, secondary students

บทนำ�
เคมีเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับสสาร 

(matter) และการเปลี่ยนแปลงของสสาร ซึ่ง
มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทำาให้
เนื้อหาส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรม นักเคมีจึง
สร้างแบบจำาลอง (models) เพื่อเป็นตัวแทนของ
สสารดังกล่าว (Justi and Gilbert, 2002) เช่น 
แบบจำาลองอะตอม เนื่องจากอะตอมเป็นอนุภาค
ที่เล็กที่สุดของสสาร โดยเราไม่สามารถมองเห็น
อะตอมผ่านกล้องจลุทรรศนไ์ด้ นกัเคมจีงึพยายาม
สร้างและพัฒนาแบบจำาลองขึ้นมา โดยอาศัยหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ (empirical evidence) ผ่านการ
ทดลองผนวกกับจินตนาการ (imagination) ใน
การอธิบายโครงสร้างอะตอม (ชาตรี ฝ่ายคำาตา,  
2558) ดังนั้นแบบจำาลองซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่นักเคมีสร้างขึ้นอยู่

บนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ยกตั วอย่ า ง เ ช่ น  แบบจำ าลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด เขาได้ทำาการทดลองยิงรังสีแอลฟา
ไปยังแผ่นทองคำา ผลการทดลองพบว่า รังสี
ส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองคำา แต่มีรังสีส่วน
น้อยที่สะท้อนกลับ ทำาให้เขาสันนิษฐานว่า น่า
จะมีอนุภาคบางอย่างที่มีความเป็นบวกเหมือน
รังสีแอลฟาและต้องมีขนาดที่เล็กมากจึงทำาให้
รัทเทอร์ฟอร์ดจินตนาการได้ว่า อะตอมจะต้อง
ประกอบไปด้วยนิวเคลียสขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง
และมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ (สสวท., 2554) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างแบบ
จำาลอง (modeling) มักเริ่มต้นจากนักเคมีสังเกต
ปรากฏการณ์ทางเคมี และพยายามที่จะอธิบาย
ปรากฏการณด์ว้ยสรา้งแบบจำาลองอยา่งงา่ยสดุคอื
แบบจำาลองทางความคดิ (mental models) ซึง่เปน็
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แบบจำาลองเฉพาะของแต่ละบุคคลที่สร้างขึ้นโดย
บคุคลน้ัน โดยเปน็สว่นหนึง่ของความรูท้ีอ่ยู่ภายใน
ของบุคคลนั้น (Gilbert, 2005) ยกตัวอย่างเช่น 
ถ้าหลับตาแล้วมีนักเคมีบอกให้วาดภาพอะตอม 
บางคนอาจจะวาดอะตอมเปน็ทรงกลมตัน บางคน
อาจจะวาดอะตอมทีม่นิีวเคลยีสอยู่ตรงกลางและมี
อิเล็กตรอนล้อมรอบหรือวาดอะตอมเป็นเหมือน
กลุ่มหมอก ซึ่งแต่ละคนมีแบบจำาลองทางความ
คิดที่แตกต่างกันออกไปและถ้าหากแบบจำาลอง
ทางความคิดน้ันได้ผ่านกระบวนการสำารวจตรวจ
สอบจนเป็นที่ยอมรับจากประชาคมวิทยาศาสตร์
จะทำาให้แบบจำาลองทางความคิดพัฒนาไปเป็น
แบบจำาลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Model) 
ซึ่งเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ที่ถูกต้อง แม่นยำา 
และสมบรูณ ์(Gilbert, Boulter and Elmer, 2000 
อ้างใน ณัชธฤต เกื้อทาน และคณะ, 2554)

สมดุลเคมีถูกจัดให้ เป็นเนื้อหาเรียน
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ตาม
หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (สสวท. , 2554) ซึ่ ง
ปรากฏการณ์เรื่องสมดุลเคมีส่วนใหญ่ล้วนมี
ความเป็นนามธรรม เนื่องจากเป็นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสสารที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องสมดุล
ไดนามิก (dynamic equilibrium) เกดิขึน้ ณ ภาวะ
สมดุลอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากันตลอด
เวลา โดยปกตินักเรียนจะทำาการทดลองการทำา
ปฏิกิริยาระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนกับไอโอไดด์
ไอออนในหัวข้อสมดุลในปฏิกิริยาเคมีในหนังสือ
เรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติมเล่ม 3 (สสวท., 2554) 
ซ่ึงผลการทดลองตอบเพียงได้ว่ามีสารทุกชนิด
เหลืออยู่ทุกตัวแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดสมดุล
ไดนามิกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่
สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นแบบจำาลอง

ทางความคิดจึงเป็นตัวช่วยที่ให้นักเรียนอธิบาย
สิ่งท่ีมองไม่เห็นให้เห็นได้ สำาหรับแบบจำาลองทาง
ความคิดเรื่องสมดุลเคมีนั้น นักเคมีมักจะอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสารใน 3 ระดับ 
(Johnstone, 1993) ยกตัวอย่างเช่น แนวคิด
เรื่องปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ นักเคมีเริ่มต้น
จากการสังเกตปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้ (What  
happen) คือ นักเคมีสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีชมพู
และน้ำาเงินสลับไปมาเมื่อนำาสารละลายผสม
ระหว่างโคบอลล์(II) ซัลเฟตกับกรดไฮโดรคลอริก 
ไปให้ความร้อนและความเย็นเรียกว่า การ
เปลี่ยนแปลงระดับมหภาค (Macroscopic level) 
แตก่ารทีจ่ะอธบิายพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงของ
สสารเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร (How) อาจ
จะต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค/
อนุภาค (Microscopic level) กล่าวคือ อนุภาค
ของสารตั้งต้นทำาปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดเป็น
สารผลิตภัณฑ์จากนั้นอนุภาคของสารผลิตภัณฑ์
สามารถทำาปฏิกิริยากันแล้วเกิดกลับมาเป็นสาร
ตั้งต้นได้โดยจะต้องมีอนุภาคเหลืออยู่เพื่อให้เกิด
ปฏกิิรยิาไปข้างหนา้และยอ้นกลบั (ภาพประกอบ 1)  
ทั้งนี้นักเคมีเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ระดับ
ด้วยการอธิบายในระดับสัญลักษณ์ (Symbolic 
level) โดยการกำาหนดสัญลักษณ์ทางเคมีขึ้นมา 
คือ ลูกศรที่มีหัวชี้ไปข้างหน้าและย้อนกลับ เพื่อ
เป็นตัวแทนของปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ อย่างไร
ก็ตามการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับ
ล้วนมีความเชื่อมโยงไม่ได้แยกออกจากกัน ดัง
นั้น ถ้านักเรียนสามารถสร้างภาพในสมองในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีโดยเชื่อมโยงการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับเหมือนกับนักเคมี แสดง
วา่นกัเรยีนมแีบบจำาลองทางความคดิเรือ่งปฏกิริยิา
ที่ผันกลับได้ที่มีความใกล้เคียงกับแบบจำาลองทาง
วิทยาศาสตร์
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดเรื่องสมดุลเคมีพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 
2554) เช่น นักเรียนเข้าใจว่าสมดุลเคมีจะเกิด
ปฏกิริยิาไปขา้งหนา้อย่างสมบูรณก์อ่นเกดิปฏิกริยิา
ย้อนกลับและที่ภาวะสมดุล ระบบจะหยุดนิ่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลง (Wheeler and Kass, 1978, 
Griffiths, 1994 อ้างใน Van Driel and Gräber, 
2002) หรือที่ภาวะสมดุลจะต้องพบสารทุกชนิด
ในระบบและสารต่างๆ จะต้องมีปริมาณเท่ากัน
หรือจะพบเพียงสารผลิตภัณฑ์เท่านั้น (เยาวเรศ 
ใจเย็น และคณะ, 2550 ; ชาตรี ฝ่ายคำาตา, 
2551) เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยว
กับแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องสมดุลเคมีสามารถ
สรุปได้ว่า นักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงแนวคิด
ที่เป็นนามธรรมได้กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถ 
จินตนาการภาพในระดับจุลภาคได้ (ชาตรี   
ฝ่ายคำาตา, 2551) จึงทำาให้นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของสารในระดับอนุภาคได้ 
แสดงวา่การสอนให้นักเรยีนเขา้ใจเพียงแนวคิดและ
ครเูขา้ใจแนวคดิของนักเรยีนอาจไมเ่พียงพอ ดังน้ัน

นักวิจัยควรจะทราบถึงการสร้างแบบจำาลองทาง
ความคิดของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร แล้วนำาแบบ
จำาลองทางความคิดของนักเรียนมาเป็นพื้นฐานที่
จะชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลง
ของสารได้ทั้ง 3 ระดับพร้อมๆ กัน (Davidowitz 
and Chittleborough, 2009)

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ า ก ง า นวิ จั ย ท า ง
วิทยาศาสตร์ศึกษาที่ผ่านมามักการสำารวจแบบ
จำาลองทางความคิดในวิชาเคมีในเนื้อหาอื่นๆ แต่
ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาแบบจำาลองทางความคิด
ในเรื่องสมดุลเคมี ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ 
ณัชธฤต เกื้อทาน และคณะ (2554) ที่ศึกษาแบบ
จำาลองทางความคิดเรื่องพันธะเคมี และพบว่า  
นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำาลองทางความคิด
เรื่องพันธะเคมีไม่ถูกต้องตามแบบจำาลองทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนคิดว่าเป็นพันธะโลหะเป็น
พันธะภายในโลหะมีลักษณะเหมือนของแข็งทั่วๆ 
ไป ซึ่งนักเรียนจะวาดภาพอนุภาคเหล็กเรียงชิด
ติดกันอย่างเป็นระเบียบ และงานวิจัยของภรทิพย์ 
สุภัทรชัยวงศ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาแบบ
จำาลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอม พบว่า 
นักเรียนมีแบบจำาลองทางความคิดไม่สอดคล้อง
กับแบบจำาลองทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดใน
ประเด็นเรื่องรูปร่างอะตอม (การเปลี่ยนแปลงรูป
ร่าง) นักเรียนเข้าใจว่า ก่อนให้ความร้อนอะตอม
ของเหล็กจะเป็นของแข็งและถือตัวกันแน่น หลัง
จากให้ความร้อนอะตอมหลอมเหลวสลายและ
แตกตวัหรอือะตอมบางสว่นกห็ายไป จากตวัอยา่ง
ทั้ง 2 งานวิจัยสะท้อนได้ว่า นักเรียนไม่สามารถ
เชือ่มโยงการเปลีย่นแปลงระดบัมหภาคกบัจลุภาค
ได้ ดังนั้นแบบจำาลองทางความคิดของนักเรียน
อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงกับแบบจำาลอง
ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ ดังนั้นการทราบข้อมูล
แบบจำาลองทางความคิดของนักเรียนจะเป็น 
พื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพื่อ
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และยอนกลับ (ดังภาพที่ 1) ทั้งนี้นักเคมีเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ระดับดวยการอธิบาย
ในระดับสัญลักษณ (Symbolic level) โดยการกําหนดสญัลักษณทางเคมีข้ึนมา คือ ลูกศรที่มีหัว
ชี้ไปขางหนาและยอนกลับ เพ่ือเปนตัวแทนของปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได อยางไรก็ตามการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับลวนมีความเชื่อมโยงไมไดแยกออกจากกัน ดังนัน้ ถา
นักเรียนสามารถสรางภาพในสมองในการอธิบายปรากฏการณทางเคมโีดยเชื่อมโยงการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับเหมือนกับนักเคมี แสดงวานักเรยีนมีแบบจําลองทางความคิดเรื่อง
ปฏิกิริยาที่ผันกลับไดทีม่ีความใกลเคียงกับแบบจําลองทางวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของสสารใน 3 ระดับในเรื่องปฏิกิริยาผนักลับได 
 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องสมดุลเคมีพบวา นักเรียนสวนใหญมี
แนวคิดที่คลาดเคลื่อน (ชัยยนต ศรเีชียงหา, 2554) เชน นักเรียนเขาใจวาสมดุลเคมีจะ
เกิดปฏิกิริยาไปขางหนาอยางสมบูรณกอนเกิดปฏิกิริยายอนกลับและที่ภาวะสมดุล ระบบจะหยุด
นิ่งไมมีการเปลี่ยนแปลง (Wheeler and Kass, 1978, Griffiths, 1994 อางใน Van Driel and 
Gräber, 2002) หรือที่ภาวะสมดุลจะตองพบสารทุกชนิดในระบบและสารตาง ๆ จะตองมี
ปริมาณเทากันหรือจะพบเพียงสารผลติภัณฑเทานั้น (เยาวเรศ ใจเย็น และคณะ, 2550; ชาตรี  
ฝายคําตา, 2551) เปนตน จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องสมดุลเคมี
สามารถสรุปไดวา นักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทีเ่ปนนามธรรมไดกลาวคือ นักเรียนไม
สามารถจนิตนาการภาพในระดับจุลภาคได (ชาตรี ฝายคําตา, 2551) จึงทําใหนักเรียนไม

ภ�พประกอบ 1 การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลง
ของสสารใน 3 ระดับในเรื่องปฏิกิริยาผัน
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ไม่ให้นักเรียนมีแบบจำาลองทางความคิดที่คลาด
เคลื่อนและเพื่อปรับเปลี่ยนแบบจำาลองทางความ
คิดให้สอดคล้องกับแบบจำาลองทางวิทยาศาสตร์ 
ประกอบกบังานวจิยัสว่นใหญศ่กึษาแนวคิดในเรือ่ง
สมดุลเคมี (เยาวเรศ ใจเย็นและคณะ, 2550 ;  
ชัยยนต์ ศรีเชียงหา, 2554 ; ชาตรี ฝ่ายคำาตา, 
2551) ซึ่งยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบ
จำาลองทางความคิดในเรื่องสมดุลเคมีทั้งในบริบท
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
สำารวจแบบจำาลองทางความคิดเรื่อง

สมดุลเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนเรื่องสมดุลเคมี

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
รูปแบบของงานวิจัยเป็นการวิจัยสำารวจ

เชิงลึก (in-depth survey research) โดยใช้แบบ
วดัแบบจำาลองทางความคดิเรือ่งสมดุลเคม ี(metal 
models questionnaire)

กลุ่มที่ศึกษ�

กลุม่ทีศ่กึษา เปน็นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่าน
การเรียนเรื่องสมดุลเคมีมาแล้ว ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำานวน 1 ห้องเรียน  
มจีำานวนนักเรยีนทัง้หมด 13 คน เปน็นกัเรยีนชาย 
9 คน และนักเรยีนหญงิ 4 คน ซึง่กลุม่ทีศ่กึษาเปน็
นักเรียนที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เครื่องมือที่ใช้ในง�นวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คอืแบบวัดแบบจำาลองทางความคดิเรือ่งสมดลุเคม ี
ลกัษณะของแบบวัดจะเปน็การกำาหนดสถานการณ์
สมมติ สำาหรับข้อคำาถามประกอบด้วยคำาถาม
ปลายเปิดท่ีให้นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยาย
พร้อมอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด (Vosniadou, 
1994 ; Vosniadou et al., 2004) และคำาถาม
ทีใ่หน้กัเรยีนเลอืกแบบจำาลองทางความคดิ พรอ้ม
ทั้งอธิบายเหตุผลที่เลือกอย่างละเอียดรวมทั้ง
สิ้น 5 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องสมดุลเคมีใน 
5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ 
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุล หลัก
ของเลอชาเตอลเิอ และปจัจยัทีม่ผีลตอ่ภาวะสมดลุ 

การพัฒนาแบบวัดแบบจำาลองทางความ
คิดเรื่องสมดุลเคมีเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่องสมดุลเคมีจากสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553) จากนัน้ 
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแบบจำาลองทาง
ความคิดและแนวคิดทางเลือกของนักเรียนใน
เรื่องสมดุลเคมีเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาข้อคำาถาม 
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งคำาถามส่วนใหญ่เป็นคำาถาม 
ทีผู่วิ้จยัสรา้งขึน้เองรวมไปถงึการดดัแปลงจากแบบ
วัดแนวคิดจากงานวิจัยของ ชัยยนต์ ศรีเชียงหา 
(2554) จากนั้นผู้วิจัยได้นำาแบบวัดที่สร้างขึ้นไป 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 
นกัวทิยาศาสตรศ์กึษา 2 ทา่นและครผููส้อนวชิาเคม ี
1 ท่าน เพื่อประเมินข้อคำาถามกับกรอบแนวคิด 
ที่ต้องการวัด ความเหมาะสมของตัวเลือก รวมถึง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และการสื่อความ
หมายของคำา จากนั้นกลุ่มผู้วิจัยนำาแบบวัดที่ผ่าน
การแกไ้ขและปรบัปรงุแลว้พจิารณารว่มกนัอกีครัง้
เพือ่สรปุประเดน็แลว้จงึนำาแบบวดัแบบจำาลองทาง
ความคิดไปเก็บข้อมูล
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วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียน
เรื่องสมดุลเคมีมาแล้ว ช่วงปลายของภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 13 คน ทำาแบบวัด
แบบจำาลองทางความคดิเรือ่งสมดุลเคมใีช้เวลา 50 
นาที ซึ่งผู้วิจัยได้แบบวัดคืนมาทั้งหมดจำานวน 13 
ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาคำาตอบท่ีได้จากแบบวัดแบบ
จำาลองทางความคิดเรื่องสมดุลเคมีมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการกำาหนด
รหัสบนแบบวัดแบบจำาลองทางความคิดเพื่อ
ให้ง่ายต่อการพิจารณาข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น  
MF01 หมายความว่า M ย่อมาจาก Mental 
model, F ย่อมาจาก Female และ 01 เป็นเลข
ที่ของนักเรียน หรือ นาย ก เลขที่ 13 ก็กำาหนด
รหัสเป็น MM13 เป็นต้น เมื่อได้กำาหนดรหัสของ
นกัเรียนแล้ว จากนัน้ผูว้จิยัได้วเิคราะหค์ำาตอบเปน็
รายข้อโดยอ่านคำาตอบของนักเรียนทั้งหมดอย่าง
ละเอยีด ซึง่พจิารณาทัง้ตัวเลอืก ภาพประกอบวาด 
และเหตผุลทีเ่ขยีนอธบิายและตีความหมายของคำา
ตอบ จากน้ันนำาคำาตอบมาจดักลุม่แบบจำาลองทาง
ความคิดของนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่ง
ประยุกต์จาก Chi and Roscoe (2002) ดังนี้ 
1) แบบจำาลองทางความคิดที่ถูกต้อง (Correct 
mental models, CMM) 2) แบบจำาลองทางความ
คิดที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete correct 
mental models, ICMM) 3) แบบจำาลองความ
คิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถูกต้อง (Complete flawed 
mental models, CFMM) 4) แบบจำาลองความ

คิดที่ไม่ถูกต้อง (Flawed mental models, FMM) 
5) แบบจำาลองความคิดไม่เชื่อมโยง (Incoherent 
mental model, IMM) 6) ไมแ่สดงแบบจำาลองทาง
ความคิด (No response, NR)

คำาตอบของนักเรียนที่จัดกลุ่มแล้วได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาจำานวน 2 ท่าน โดยผู้วิจัยสร้างแบบลง
ความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์คำาตอบของนักเรียน
ของผู้วิจัยว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการตีความหมาย
ของผูว้จิยั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ หากมปีระเดน็
หรือการแบ่งกลุ่มคำาตอบใดที่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็น
ด้วยกับการตีความหมายของผู้วิจัย ผู้วิจัยและ 
ผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมเพื่อสรุปหาประเด็นหรือการ
แบ่งกลุ่มให้สอดคล้องกัน และผู้วิจัยรายงานผล
การวิเคราะหโ์ดยใชค้า่รอ้ยละเพือ่แสดงจำานวนของ
นกัเรยีนทีม่แีบบจำาลองทางความคดิในกลุม่ตา่งๆ 

ผลก�รวิจัย
จากผลการวิเคราะห์แบบจำาลองทาง

ความคดิของนกัเรยีนในเรือ่งสมดลุเคมใีนประเดน็
ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุลในปฏิกิริยา
เคมี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล 
และหลกัของเลอชาเตอลเิอ พบวา่ นกัเรยีนมแีบบ
จำาลองทางความคิดที่ถูกต้องมากที่สุดในประเด็น
เรือ่งคา่คงทีส่มดลุ ในขณะทีป่ระเดน็เรือ่งปจัจยัทีม่ี
ผลตอ่ภาวะสมดลุนกัเรยีนมแีบบจำาลองทางความ
คิดไม่สอดคล้องกับแบบจำาลองทางวิทยาศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 92 แสดงดังตาราง 1 เพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น ผู้วิจัยขอนำาเสนอ
รายละเอียดตามลำาดับดังนี้
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ปฏิกิริย�เคมีที่ผันกลับได้

สำาหรับประเด็นน้ีผู้วิจัยได้ให้นักเรียน
เลือกภาพแบบจำาลองของนักวิทยาศาสตร์แบบ
ต่างๆ ในกระบวนการเตรียมแก๊สแอมโมเนียซึ่ง
เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย ซึ่งนักเรียนต้องเลือก
แบบจำาลองที่เป็นไปได้มากที่สุด เมื่อเปิดวาล์วให้
แก๊ส N

2
 และแก๊ส H

2
 ผสมกันเกิดเป็นแก๊ส NH

3
 

(ถังหมายเลข 3) ดังภาพประกอบ 2

นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำาลองความ
คิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 31) เท่ากับ
แบบจำาลองความคิดที่ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 31) 
นักเรียนกลุ่มแบบจำาลองความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่
ถกูตอ้งมองว่า แบบจำาลองปฏกิริยิาผนักลบัไดต้อ้ง
มอีนภุาคสารเหลอือยูแ่ตไ่มค่ำานงึถงึความสมัพนัธ์
ของสัมประสิทธิ์จำานวนโมล ของสมการเคมี เช่น 
ลักษณะคำาตอบนักเรียนรหัส MF03 ระบุเพียงว่า 
“ปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้ ฉะนั้นจะไม่เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด” ดังภาพ 3ค ส่วนนักเรียน
กลุ่มแบบจำาลองความคิดที่ไม่ถูกต้องคิดว่า สาร
ตั้งต้นต้องทำาปฏิกิริยากันหมดแล้วจึงเกิดเป็นสาร
ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ แก๊ส N

2
 ทำาปฏิกิริยากับแก๊ส 

H
2
 จนหมดถึงเกิดเป็นแก๊ส NH

3
 แสดงว่านักเรียน

ใชแ้นวคดิเรือ่งปฏกิริยิาสมบรูณ ์หนึง่ในนกัเรยีนใน
กลุม่นีอ้ธบิายวา่ “ดจูากถงัแรกม ีN

2
 3 อนภุาค ถงั

ที ่2 ม ีH
2
 9 อนภุาคทำาปฏกิริยิากนัในอตัราสว่น 1: 

3 ก็คือ N
2
 1 ตัวใช้ H

2
 3 ตัวถึงจะเกิดแอมโมเนีย 

1 ตัว N
2
 3 ตัว กับ H

2
 9 ตัวจะเกิด NH

3
 3 ตัว 

(MF01)” ดังภาพ 3ข แต่มีนักเรียนส่วนน้อย  
(ร้อยละ 8) มีแบบจำาลองทางความคิดที่ถูกต้อง 
ซึ่งนอกจากนักเรียนเข้าใจว่าปฏิกิริยาผันกลับได้ 

ต�ร�ง 1 จำานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีแบบจำาลองทางความคิดเรื่องสมดุลเคมี

ประเด็นเรื่อง
จำ�นวนนักเรียน [คน (ร้อยละ)]

CMM* ICMM* CFMM* FMM* IMM* NR*

ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ 1 (8) 3 (23) 4 (31) 4 (31) 1 (8) 0 (0)

ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 1 (8) 0 (0) 8 (62) 2 (15) 2 (15) 0 (0)

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (92) 0 (0) 1 (8)

ค่าคงที่สมดุล 6 (46) 0 (0) 1 (8) 3 (23) 3 (23) 0 (0)

หลักของเลอชาเตอลิเอ 1 (8) 0 (0) 4 (31) 7 (54) 0 (0) 1 (8)
หม�ยเหตุ CMM หมายถึง แบบจำาลองทางความคิดที่ถูกต้อง ICMM หมายถึงแบบจำาลองทางความคิดที่ถูกต้องแต่ไม่

สมบูรณ์ CFMM หมายถึง แบบจำาลองความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถูกต้อง FMM หมายถึง แบบจำาลองความ
คิดที่ไม่ถูกต้อง IMM หมายถึง แบบจำาลองความคิดไม่เชื่อมโยง NR หมายถึง ไม่แสดงแบบจำาลองทาง
ความคิด

ถังหมายเลข 1 ถังหมายเลข 2 ถัง
หมายเลข 3

กำาหนดให้

ภ�พประกอบ 2 ภาพประกอบคำาถามประเด็น
เรื่อง ปฏิกิริยา เคมีที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล
ในปฏิกิริยา เคมีและปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล

เคมี
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CMM* ICMM* CFMM* FMM* IMM* NR* 

ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได 1 (8) 3 (23) 4 (31) 4 (31) 1 (8) 0 (0) 

ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคม ี 1 (8) 0 (0) 8 (62) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 

ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (92) 0 (0) 1 (8) 

คาคงที่สมดุล 6 (46) 0 (0) 1 (8) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 

หลักของเลอชาเตอลิเอ 1 (8) 0 (0) 4 (31) 7 (54) 0 (0) 1 (8) 

หมายเหตุ CMM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดที่ถูกตอง ICMM หมายถึงแบบจําลองทางความคิดที่
ถูกตองแตไมสมบูรณ CFMM หมายถึง แบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตอง FMM หมายถึง 
แบบจําลองความคิดที่ไมถูกตอง IMM หมายถึง แบบจําลองความคิดไมเช่ือมโยง NR หมายถึง ไมแสดง
แบบจําลองทางความคิด 
 
ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได 
 สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยไดใหนักเรียนเลือกภาพแบบจําลองของนักวิทยาศาสตรแบบตาง 
ๆ ในกระบวนการเตรียมแกสแอมโมเนียซึง่เปนวัตถุดิบในการผลติปุย ซึ่งนักเรียนตองเลือก
แบบจําลองที่เปนไปไดมากทีสุ่ด เมื่อเปดวาลวใหแกส N2 และแกส H2 ผสมกันเกิดเปนแกส NH3 
(ถังหมายเลข 3) ดังภาพที่ 2 
   N2 (g)   +   3H2 (g)           2NH3 (g) + 93 kJ   
ถังหมายเลข 1  ถังหมายเลข 2  ถังหมายเลข3 
 
 
 
 
 
กําหนดให = N2 = H2 = NH3 
ภาพที ่2 ภาพประกอบคําถามประเด็นเรื่อง ปฏิกิริยา เคมีที่ผันกลับได ภาวะสมดุลในปฏิกิริยา 
เคมีและปจจัยที่มผีลตอสมดุลเคม ี
 
นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถกูตอง (รอยละ 31) เทากับแบบจําลอง
ความคิดที่ไมถูกตอง (รอยละ 31) นักเรียนกลุมแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตองมอง
วา แบบจําลองปฏิกิริยาผันกลับไดตองมีอนุภาคสารเหลอือยูแตไมคํานึงถึงความสัมพันธของ
สัมประสิทธิ์จํานวนโมล ของสมการเคม ีเชน ลักษณะคําตอบนักเรียนรหัส MF03 ระบุเพียงวา 
“ปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได ฉะนัน้จะไมเกิดเปนผลิตภัณฑทั้งหมด” ดังภาพ 3ค สวนนักเรียน
กลุมแบบจําลองความคิดที่ไมถูกตองคิดวา สารตัง้ตนตองทําปฏิกิริยากันหมดแลวจึงเกิดเปน

? 
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CMM* ICMM* CFMM* FMM* IMM* NR* 

ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได 1 (8) 3 (23) 4 (31) 4 (31) 1 (8) 0 (0) 

ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคม ี 1 (8) 0 (0) 8 (62) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 

ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (92) 0 (0) 1 (8) 

คาคงที่สมดุล 6 (46) 0 (0) 1 (8) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 

หลักของเลอชาเตอลิเอ 1 (8) 0 (0) 4 (31) 7 (54) 0 (0) 1 (8) 

หมายเหตุ CMM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดที่ถูกตอง ICMM หมายถึงแบบจําลองทางความคิดที่
ถูกตองแตไมสมบูรณ CFMM หมายถึง แบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตอง FMM หมายถึง 
แบบจําลองความคิดที่ไมถูกตอง IMM หมายถึง แบบจําลองความคิดไมเช่ือมโยง NR หมายถึง ไมแสดง
แบบจําลองทางความคิด 
 
ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได 
 สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยไดใหนักเรียนเลือกภาพแบบจําลองของนักวิทยาศาสตรแบบตาง 
ๆ ในกระบวนการเตรียมแกสแอมโมเนียซึง่เปนวัตถุดิบในการผลติปุย ซึ่งนักเรียนตองเลือก
แบบจําลองที่เปนไปไดมากทีสุ่ด เมื่อเปดวาลวใหแกส N2 และแกส H2 ผสมกันเกิดเปนแกส NH3 
(ถังหมายเลข 3) ดังภาพที่ 2 
   N2 (g)   +   3H2 (g)           2NH3 (g) + 93 kJ   
ถังหมายเลข 1  ถังหมายเลข 2  ถังหมายเลข3 
 
 
 
 
 
กําหนดให = N2 = H2 = NH3 
ภาพที่ 2 ภาพประกอบคําถามประเด็นเรื่อง ปฏิกิริยา เคมีที่ผันกลับได ภาวะสมดุลในปฏิกิริยา 
เคมีและปจจัยที่มผีลตอสมดุลเคม ี
 
นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถกูตอง (รอยละ 31) เทากับแบบจําลอง
ความคิดที่ไมถูกตอง (รอยละ 31) นักเรียนกลุมแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตองมอง
วา แบบจําลองปฏิกิริยาผันกลับไดตองมีอนุภาคสารเหลอือยูแตไมคํานึงถึงความสัมพันธของ
สัมประสิทธิ์จํานวนโมล ของสมการเคม ีเชน ลักษณะคําตอบนักเรียนรหัส MF03 ระบุเพียงวา 
“ปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได ฉะนัน้จะไมเกิดเปนผลิตภัณฑทั้งหมด” ดังภาพ 3ค สวนนักเรียน
กลุมแบบจําลองความคิดที่ไมถูกตองคิดวา สารตัง้ตนตองทําปฏิกิริยากันหมดแลวจึงเกิดเปน

? 

?
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จะต้องเหลือสารอยู่ในระบบแล้วแต่นักเรียนยัง
แสดงอนุภาคตามสดัสว่นของสมการเคม ีนกัเรยีน
รหัส MM10 คนนี้ให้เหตุผลว่า “ปฏิกิริยาเป็น
ปฏิกิริยาไปกลับได้ จึงไม่กลายเป็นแอมโมเนีย
ทั้งหมดและดูจากอัตราส่วนของสัมประสิทธิ์หน้า
ปฏกิริยิาแบบจำาลองคนที ่1 จงึเปน็ไปได้มากทีส่ดุ” 
ดังภาพประกอบ 3ก
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สารผลติภัณฑ กลาวคือ แกส N2 ทําปฏิกิริยากับแกส H2 จนหมดถึงเกิดเปนแกส NH3 แสดงวา
นักเรียนใชแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาสมบูรณ หนึ่งในนักเรียนในกลุมนี้อธิบายวา “ดูจากถังแรกมี N2 
3 อนุภาค ถังที่ 2 มี H2 9 อนุภาคทําปฏิกิริยากันในอัตราสวน 1 : 3 ก็คือ N2 1 ตัวใช H2 3 ตัว
ถึงจะเกิดแอมโมเนีย 1 ตัว N2 3 ตัว กับ H2 9 ตัวจะเกิด NH3 3 ตัว (MF01)” ดังภาพ 3ข แตมี
นักเรียนสวนนอย (รอยละ 8) มีแบบจําลองทางความคิดที่ถูกตอง ซึง่นอกจากนักเรียนเขาใจวา
ปฏิกิริยาผันกลับไดจะตองเหลือสารอยูในระบบแลวแตนกัเรียนยังแสดงอนุภาคตามสัดสวนของ
สมการเคมี นักเรียนรหัส MM10 คนนี้ใหเหตผุลวา “ปฏิกิริยาเปนปฏิกิริยาไปกลับได จึงไม
กลายเปนแอมโมเนียทั้งหมดและดูจากอัตราสวนของสมัประสิทธิห์นาปฏิกิริยาแบบจําลองคนที ่
1 จึงเปนไปไดมากที่สุด” ดังภาพ 3ก 
 
 
 
 

(ก)                 (ข)          (ค) 
ภาพที ่3 ภาพแบบจําลองที่ใหนักเรียนเลือก(ถังที่ 3)เมื่อเปดวาลวใหแกส N2 และแกส H2 ผสม
กัน 
 
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใชสถานการณตอเนื่องจากประเด็นแรก โดยใชคําถามเพ่ิมเติมวา เมื่อ
ระบบเขาสูภาวะสมดุล จงวาดภาพและอธิบายแสดงอนุภาคของสารที่อยูในถังหมายเลข 3 
พบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองความคิดทีส่มบูรณแตไมถูกตอง (รอยละ 62) 
ประกอบดวย 2 ประเด็นความคลาดเคลื่อนคือ ประเด็นที ่1 ที่ภาวะสมดุลจะตองมีอนุภาคสาร
ทุกชนิดเหลืออยูแตจํานวนอนุภาคไมสอดคลองกับสัดสวนจํานวนโมลในสมการ (6 คน) 
ลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF02 อธิบายวา “ที่ภาวะสมดุล อัตราสวนโมลที่ทําปฏิกิริยา 
N2 : H2 : NH3 เทากับ 1 : 1 : 1 กลาวคือ ใช N2 2 อนุภาค ทําปฏิกิริยากับ H2 2 อนุภาค จะ
เกิด NH3 2 อนุภาค” ดังภาพ 4ก ประเด็นที่ 2 ที่ภาวะสมดุลจะตองมีอนุภาคสารทุกชนิด
เหลืออยูจํานวนที่เทากัน (2 คน) ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MM07 บอกวา 
“เมื่อระบบสูภาวะสมดุลจะมสีารทุกชนิดเทากัน” ดังภาพ 4ข แตอยางไรก็ตามมีนักเรียนเพียง 1 
คน (รอยละ 8) ที่มีแบบจําลองทางความคิดที่ถูกตอง นักเรียนคนนี้อธิบายวา “ที่ภาวะสมดุล N2 
ทําปฏิกิริยากับ H2 เกิด NH3 เปนอัตราสวน 1 : 3 : 2” ดังภาพ 4ค แตยังพบนักเรียนที่มี
แบบจําลองไมถูกตอง (รอยละ 15) คิดวาที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ ดังภาพ 4ง 
 
 
 

 (ก) (ข) (ค)

ภ�พประกอบ 3 ภาพแบบจำาลองที่ให้นักเรียน
เลือก (ถังที่ 3) เมื่อเปิดวาล์วให้แก๊ส N

2
  

และแก๊ส H
2
 ผสมกัน

ภ�วะสมดุลในปฏิกิริย�เคมี

ประเด็นนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ สถานการณ์ต่ อ
เนื่องจากประเด็นแรก โดยใช้คำาถามเพ่ิมเติม
ว่า เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล จงวาดภาพและ
อธิบายแสดงอนุภาคของสารที่อยู่ในถังหมายเลข 
3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำาลองความคิด
ทีส่มบูรณ์แต่ไม่ถูกตอ้ง (รอ้ยละ 62) ประกอบด้วย 
2 ประเด็นความคลาดเคลื่อนคือ ประเด็นที่ 1 ที่
ภาวะสมดุลจะต้องมีอนุภาคสารทุกชนิดเหลืออยู่
แต่จำานวนอนุภาคไม่สอดคล้องกับสัดส่วนจำานวน
โมลในสมการ (6 คน) ลกัษณะคำาตอบของนักเรยีน
รหัส MF02 อธิบายว่า “ที่ภาวะสมดุล อัตราส่วน
โมลที่ทำาปฏิกิริยา N

2
: H

2
: NH

3
 เท่ากับ 1: 1: 1 

กล่าวคือ ใช้ N
2
 2 อนุภาค ทำาปฏิกิริยากับ H

2
 

2 อนุภาค จะเกิด NH
3
 2 อนุภาค” ดังภาพ 4ก 

ประเดน็ท่ี 2 ทีภ่าวะสมดุลจะตอ้งมอีนภุาคสารทกุ
ชนิดเหลืออยู่จำานวนที่เท่ากัน (2 คน) ยกตัวอย่าง

ลักษณะคำาตอบของนักเรียนรหัส MM07 บอก
ว่า “เมื่อระบบสู่ภาวะสมดุลจะมีสารทุกชนิดเท่า
กัน” ดังภาพ 4ข แต่อย่างไรก็ตามมีนักเรียนเพียง 
1 คน (ร้อยละ 8) ที่มีแบบจำาลองทางความคิดที่
ถกูตอ้ง นกัเรยีนคนนีอ้ธบิายวา่ “ทีภ่าวะสมดลุ N

2
 

ทำาปฏิกิริยากับ H
2
 เกิด NH

3
 เป็นอัตราส่วน 1: 3: 

2” ดงัภาพ 4ค แตย่งัพบนกัเรยีนทีม่แีบบจำาลองไม่
ถูกต้อง (ร้อยละ 15) คิดว่าที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยา
จะเกิดสมบูรณ์ ดังภาพประกอบ 4ง

ปัจจัยที่มีผลต่อภ�วะสมดุล

ประเด็นนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ สถานการณ์ต่ อ
เนือ่งจากประเดน็เรือ่งภาวะสมดลุในปฏกิริยิาเคม ี
แตเ่พิม่เงือ่นไขวา่ ใหว้าดภาพอนภุาคของสารทีอ่ยู่
ในถังหมายเลข 3 เมื่อถูกรบกวนสมดุลด้วยการ
เพิ่มความดัน ซึ่งผู้วิจัยต้องการให้นักเรียนอธิบาย
โดยอาศัยกฎของแก๊สในอุดมคติ (PV=nRT) ซึ่ง
ความดนัเปน็สดัสว่นโดยตรงกบัจำานวนโมล ฉะนัน้
การเพิ่มความดันส่งผลต่อจำานวนโมลของอนุภาค
แก๊สที่มีโมลมาก ระบบจะปรับตัวโดยลดความดัน  
โดยการลดจำานวนโมลของแกส๊ คอื การใหแ้กส๊ N

2
 

ทำาปฏกิริยิากบัแกส๊ H
2
 (สารตัง้ตน้ทำาปฏกิริยิากนั) 

เพื่อเกิดเป็นแก๊ส NH
3
 มากขึ้น ดังภาพประกอบ 

5ก แต่จากการสำารวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีแบบจำาลองทางความคิดไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 
92) ประกอบด้วย 2 ประเด็นความคลาดเคลื่อน 
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สารผลติภัณฑ กลาวคือ แกส N2 ทําปฏิกิริยากับแกส H2 จนหมดถึงเกิดเปนแกส NH3 แสดงวา
นักเรียนใชแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาสมบูรณ หนึ่งในนักเรียนในกลุมนี้อธิบายวา “ดูจากถังแรกมี N2 
3 อนุภาค ถังที่ 2 มี H2 9 อนุภาคทําปฏิกิริยากันในอัตราสวน 1 : 3 ก็คือ N2 1 ตัวใช H2 3 ตัว
ถึงจะเกิดแอมโมเนีย 1 ตัว N2 3 ตัว กับ H2 9 ตัวจะเกิด NH3 3 ตัว (MF01)” ดังภาพ 3ข แตมี
นักเรียนสวนนอย (รอยละ 8) มีแบบจําลองทางความคิดที่ถูกตอง ซึง่นอกจากนักเรียนเขาใจวา
ปฏิกิริยาผันกลับไดจะตองเหลือสารอยูในระบบแลวแตนกัเรียนยังแสดงอนุภาคตามสัดสวนของ
สมการเคมี นักเรียนรหัส MM10 คนนี้ใหเหตผุลวา “ปฏิกิริยาเปนปฏิกิริยาไปกลับได จึงไม
กลายเปนแอมโมเนียทั้งหมดและดูจากอัตราสวนของสมัประสิทธิห์นาปฏิกิริยาแบบจําลองคนที ่
1 จึงเปนไปไดมากที่สุด” ดังภาพ 3ก 
 
 
 
 

(ก)                 (ข)          (ค) 
ภาพที่ 3 ภาพแบบจําลองที่ใหนักเรียนเลือก(ถังที่ 3)เมื่อเปดวาลวใหแกส N2 และแกส H2 ผสม
กัน 
 
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใชสถานการณตอเนื่องจากประเด็นแรก โดยใชคําถามเพ่ิมเติมวา เมื่อ
ระบบเขาสูภาวะสมดุล จงวาดภาพและอธิบายแสดงอนุภาคของสารที่อยูในถังหมายเลข 3 
พบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองความคิดทีส่มบูรณแตไมถูกตอง (รอยละ 62) 
ประกอบดวย 2 ประเด็นความคลาดเคลื่อนคือ ประเด็นที ่1 ที่ภาวะสมดุลจะตองมีอนุภาคสาร
ทุกชนิดเหลืออยูแตจํานวนอนุภาคไมสอดคลองกับสัดสวนจํานวนโมลในสมการ (6 คน) 
ลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF02 อธิบายวา “ที่ภาวะสมดุล อัตราสวนโมลที่ทําปฏิกิริยา 
N2 : H2 : NH3 เทากับ 1 : 1 : 1 กลาวคือ ใช N2 2 อนุภาค ทําปฏิกิริยากับ H2 2 อนุภาค จะ
เกิด NH3 2 อนุภาค” ดังภาพ 4ก ประเด็นที่ 2 ที่ภาวะสมดุลจะตองมีอนุภาคสารทุกชนิด
เหลืออยูจํานวนที่เทากัน (2 คน) ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MM07 บอกวา 
“เมื่อระบบสูภาวะสมดุลจะมสีารทุกชนิดเทากัน” ดังภาพ 4ข แตอยางไรก็ตามมีนักเรียนเพียง 1 
คน (รอยละ 8) ที่มีแบบจําลองทางความคิดที่ถูกตอง นักเรียนคนนี้อธิบายวา “ที่ภาวะสมดุล N2 
ทําปฏิกิริยากับ H2 เกิด NH3 เปนอัตราสวน 1 : 3 : 2” ดังภาพ 4ค แตยังพบนักเรียนที่มี
แบบจําลองไมถูกตอง (รอยละ 15) คิดวาที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ ดังภาพ 4ง 
 
 
 

 (ก) (ข) (ค) (ง)

ภ�พประกอบ 4 ภาพวาดของนักเรียนแสดง
อนุภาคของแก๊สที่อยู่ในถังหมายเลข 3  

เมื่อระบบ 
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ประเดน็ที ่1 การเพ่ิมความดัน (ลดปรมิาตร) ทำาให้
อนุภาคชนกันมากขึ้น แต่ยังพบอนุภาคสารทุก
ชนิดในระบบ (8 คน) ยกตัวอย่างลักษณะคำาตอบ
ของนักเรียนรหัส MF01 และ MM04 นักเรียน
ท้ังสองอธิบายในทางเดียวกันว่า “Increase 
pressure=decrease area=ชนกันมากขึ้น (เกิด
ปฏิกิริยามากขึ้น)” (5ข) ประเด็นที่ 2 การเพิ่ม
ความดันทำาให้อนุภาคสารทำาปฏิกิริยากันมาก
ขึ้นเม่ือส้ินสุดปฏิกิริยาจะเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ 
100% (4 คน) ลักษณะคำาตอบของนักเรียนรหัส 
MF12 อธิบายว่า เมื่อเพิ่มความดันสารตั้งต้นจะ
ทำาปฏิกิริยามากขึ้นเกิดเป็น NH

3
 มากขึ้น แสดง

ดังภาพประกอบ 5ค

นักเรียนรหัส MF12 นักเรียนอธิบายว่า “N
2
 และ 

O
2
 จะมีเท่ากัน จะได้ NO 2 เท่า คือ อัตราส่วน 

1: 2” ดงัภาพ 6ก นอกจากนีม้ลีกัษณะคำาตอบของ
นกัเรยีนรหสั MM09 วาดภาพในระดบัสญัลกัษณ ์
โดยให้เหตุผลว่า “การเกิดไนโตรเจนมอนออกไซด์ 
ได้จากครึ่งหนึ่งของอนุภาค N

2
 และ O

2
” ดังภาพ 

6ข แต่อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนจำานวนไม่น้อยที่มี
แบบจำาลองทางความคิดไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 23) 
ซึง่นกัเรยีนบางคนในกลุม่นีเ้ขา้ใจวา่ คา่คงทีส่มดลุ
แสดงถงึอนภุาคสารตา่งๆ ผสมเทา่ๆ กนั นกัเรยีน
เขยีนคำาตอบวา่ “ในอากาศมโีมเลกลุตา่งๆ ผสมกนั
ไป ” ดังภาพประกอบ 6ค

 10 

       (ก)            (ข)     (ค)            (ง) 
ภาพที่ 4 ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกสที่อยูในถังหมายเลข 3 เมื่อระบบเขาสูภาวะ
สมดุล 
 
ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใชสถานการณตอเนื่องจากประเด็นเรื่องภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี แต
เพ่ิมเงื่อนไขวา ใหวาดภาพอนุภาคของสารที่อยูในถงัหมายเลข 3 เมื่อถกูรบกวนสมดุลดวยการ
เพ่ิมความดัน ซึ่งผูวิจัยตองการใหนักเรียนอธิบายโดยอาศัยกฎของแกสในอุดมคต ิ(PV = nRT) 
ซึ่งความดันเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนโมล ฉะนั้นการเพ่ิมความดันสงผลตอจํานวนโมลของ
อนุภาคแกสที่มีโมลมาก ระบบจะปรับตัวโดยลดความดัน โดยการลดจํานวนโมลของแกส คือ 
การใหแกส N2 ทําปฏิกิริยากับแกส H2 (สารตัง้ตนทําปฏิกิริยากัน) เพ่ือเกิดเปนแกส NH3 มาก
ข้ึน ดังภาพที่ 5ก แตจากการสํารวจพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองทางความคิดไม
ถูกตอง (รอยละ 92) ประกอบดวย 2 ประเด็นความคลาดเคลื่อน ประเด็นที ่1 การเพ่ิมความดัน 
(ลดปริมาตร) ทําใหอนุภาคชนกันมากข้ึน แตยังพบอนุภาคสารทุกชนิดในระบบ (8 คน) 
ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF01 และ MM04 นักเรียนทัง้สองอธิบายในทาง
เดียวกันวา “Increase pressure = decrease area = ชนกันมากข้ึน (เกิดปฏิกิริยามากข้ึน)” 
(5ข) ประเด็นที่ 2 การเพ่ิมความดันทําใหอนุภาคสารทําปฏิกิริยากันมากข้ึนเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา
จะเกิดเปนสารผลิตภัณฑ 100% (4 คน) ลักษณะคําตอบของนักเรียนรหสั MF12 อธิบายวา เมื่อ
เพ่ิมความดันสารตัง้ตนจะทําปฏิกิริยามากข้ึนเกิดเปน NH3 มากข้ึน แสดงดังภาพ 5ค 
 
 
 
 
 

(ก)                 (ข)           (ค) 
ภาพที่ 5 ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกสที่อยูในถังหมายเลข 3 เมื่อเพ่ิมความดัน 
 
คาคงทีส่มดลุ 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใหนักเรียนวาดภาพอนุภาคของสารจากคาคงที่สมดุลของการเกิด
ไนโตรเจนมอนอกไซด (N2 + O2          2NO) นักเรียนตองเขาใจวาคาคงทีส่มดุลจะเกิดข้ึนได
เมื่อระบบตองอยูในภาวะสมดุล ผลการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน พบวานักเรียนเกือบครึ่งมี
แบบจําลองทางความคิดถูกตอง (รอยละ 46) ประกอบดวยประเด็นความเขาใจอยูเพียงประเด็น
เดียว ไดแก คาคงทีส่มดุลเกิดข้ึนเมื่ออนุภาคของสารสมัพันธกับจํานวนโมลหรือสัมประสทิธิ์ใน
สมการ (4 คน) ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF12 นักเรียนอธิบายวา “N2 และ 

 10 

       (ก)            (ข)     (ค)            (ง) 
ภาพที่ 4 ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกสที่อยูในถังหมายเลข 3 เมื่อระบบเขาสูภาวะ
สมดุล 
 
ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใชสถานการณตอเนื่องจากประเด็นเรื่องภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี แต
เพ่ิมเงื่อนไขวา ใหวาดภาพอนุภาคของสารที่อยูในถงัหมายเลข 3 เมื่อถกูรบกวนสมดุลดวยการ
เพ่ิมความดัน ซึ่งผูวิจัยตองการใหนักเรียนอธิบายโดยอาศัยกฎของแกสในอุดมคต ิ(PV = nRT) 
ซึ่งความดันเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนโมล ฉะนั้นการเพ่ิมความดันสงผลตอจํานวนโมลของ
อนุภาคแกสที่มีโมลมาก ระบบจะปรับตัวโดยลดความดัน โดยการลดจํานวนโมลของแกส คือ 
การใหแกส N2 ทําปฏิกิริยากับแกส H2 (สารตัง้ตนทําปฏิกิริยากัน) เพ่ือเกิดเปนแกส NH3 มาก
ข้ึน ดังภาพที่ 5ก แตจากการสํารวจพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองทางความคิดไม
ถูกตอง (รอยละ 92) ประกอบดวย 2 ประเด็นความคลาดเคลื่อน ประเด็นที ่1 การเพ่ิมความดัน 
(ลดปริมาตร) ทําใหอนุภาคชนกันมากข้ึน แตยังพบอนุภาคสารทุกชนิดในระบบ (8 คน) 
ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF01 และ MM04 นักเรียนทัง้สองอธิบายในทาง
เดียวกันวา “Increase pressure = decrease area = ชนกันมากข้ึน (เกิดปฏิกิริยามากข้ึน)” 
(5ข) ประเด็นที่ 2 การเพ่ิมความดันทําใหอนุภาคสารทําปฏิกิริยากันมากข้ึนเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา
จะเกิดเปนสารผลิตภัณฑ 100% (4 คน) ลักษณะคําตอบของนักเรียนรหสั MF12 อธิบายวา เมื่อ
เพ่ิมความดันสารตัง้ตนจะทําปฏิกิริยามากข้ึนเกิดเปน NH3 มากข้ึน แสดงดังภาพ 5ค 
 
 
 
 
 

(ก)                 (ข)           (ค) 
ภาพที่ 5 ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกสที่อยูในถังหมายเลข 3 เมื่อเพ่ิมความดัน 
 
คาคงทีส่มดลุ 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใหนักเรียนวาดภาพอนุภาคของสารจากคาคงที่สมดุลของการเกิด
ไนโตรเจนมอนอกไซด (N2 + O2          2NO) นักเรียนตองเขาใจวาคาคงทีส่มดุลจะเกิดข้ึนได
เมื่อระบบตองอยูในภาวะสมดุล ผลการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน พบวานักเรียนเกือบครึ่งมี
แบบจําลองทางความคิดถูกตอง (รอยละ 46) ประกอบดวยประเด็นความเขาใจอยูเพียงประเด็น
เดียว ไดแก คาคงทีส่มดุลเกิดข้ึนเมื่ออนุภาคของสารสมัพันธกับจํานวนโมลหรือสัมประสทิธิ์ใน
สมการ (4 คน) ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF12 นักเรียนอธิบายวา “N2 และ 
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(ก)                 (ข)           (ค) 
ภาพที่ 5 ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกสที่อยูในถังหมายเลข 3 เมื่อเพ่ิมความดัน 
 
คาคงทีส่มดลุ 
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 (ก) (ข) (ค)

ภ�พประกอบ 5 ภาพวาดของนักเรียนแสดง
อนุภาคของแก๊สที่อยู่ในถังหมายเลข 3  

เมื่อเพิ่มความดัน

ค่�คงที่สมดุล

ประเด็นนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนวาดภาพ
อนุภาคของสารจากค่าคงที่สมดุลของการเกิด
ไนโตรเจนมอนอกไซด์ (N

2
 + O

2
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เดียว ไดแก คาคงทีส่มดุลเกิดข้ึนเมื่ออนุภาคของสารสมัพันธกับจํานวนโมลหรือสัมประสทิธิ์ใน
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2NO) 
นักเรียนต้องเข้าใจว่าค่าคงที่สมดุลจะเกิดขึ้นได้
เมื่อระบบต้องอยู่ในภาวะสมดุล ผลการวิเคราะห์
คำาตอบของนักเรียน พบว่านักเรียนเกือบครึ่งมี
แบบจำาลองทางความคิดถูกต้อง (ร้อยละ 46) 
ประกอบดว้ยประเด็นความเขา้ใจอยูเ่พียงประเดน็
เดียว ได้แก่ ค่าคงที่สมดุลเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของ
สารสัมพันธ์กับจำานวนโมลหรือสัมประสิทธิ์ใน
สมการ (4 คน) ยกตัวอย่างลักษณะคำาตอบของ
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O2 จะมีเทากัน จะได NO 2 เทา คือ อัตราสวน 1 : 2” ดังภาพ 6ก นอกจากนี้มีลักษณะคําตอบ
ของนักเรียนรหสั MM09 วาดภาพในระดับสัญลักษณ โดยใหเหตผุลวา “การเกิดไนโตรเจนมอน
ออกไซด ไดจากครึ่งหนึง่ของอนุภาค N2 และ O2” ดังภาพ 6ข แตอยางไรก็ตาม มีนักเรียน
จํานวนไมนอยที่มีแบบจําลองทางความคิดไมถกูตอง (รอยละ 23) ซึ่งนักเรียนบางคนในกลุมนี้
เขาใจวา คาคงที่สมดุลแสดงถึงอนุภาคสารตาง ๆ ผสมเทา ๆ กัน นักเรียนเขียนคําตอบวา “ใน
อากาศมีโมเลกุลตาง ๆ ผสมกันไป ” ดังภาพ 6ค 
 
 
               (ก)                            (ข)     
 
 
                              (ค)             
กําหนดให = N2 = O2 = NO 
 
ภาพที่ 6 ภาพของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกส ตาง ๆ ที่อยูในอากาศ 
 
หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 ในประเด็นนี้ผูวิจัยสมมตสิถานการณเก่ียวกับการปนเขาเอเวอรเรสต ซึง่ถาอยูที่สงูจะมี
อาการปวดหัว คลื่นไส เนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเย่ือในรางกายไมเพียงพอ เรียกวา 
อาการของโรคไฮพอกเซีย (hypoxia) แสดงสมการดังนี้ Hb + O2           HbO2 ซึ่งถามนักเรียน
วา เมื่อนํานักปนเขาเอเวอรเรสตไปตรวจเลือดเพ่ือหาอาการไฮพอกเซีย โดยการเอกซเรยใช
เวลา 1 ชั่วโมงถงึจะทราบผลที่แนนอน จงวาดภาพแสดงอนุภาคของสาร พบวา มีนักเรียนนอย
มากมีแบบจําลองทางคิดถูกตอง (รอยละ 8) ซึ่งนักเรียนวาดภาพที่สื่อความหมายทิศทางการ
ปรับตัวเมื่อออกซิเจนนอย โดยแสดงการสลายตัวสารผลติภัณฑเพ่ือเกิดเปนสารตัง้ตนมากข้ึน 
นักเรียนคนนี้อธิบายวา “เวลาย่ิงผานไปรางกายเริ่มปรับตัวได Hb จึงเริ่มมาจับตัวกับ O2 และ
นําไปเลี้ยงรางกายใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย” ดังภาพที่ 7ก แตอยางไรก็ตาม
พบวา นักเรียนเกินครึ่งมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตอง (รอยละ 54) นักเรียนสวนใหญ
ไมไดใชภาวะขาดแกสอออกซิเจนมาพิจารณา แตนักเรียนจะพิจารณาจากความสมัพันธจาก
โจทย ดังภาพ ที ่7ข นักเรียนอธิบายวา “เมื่อเวลาผานไปทําให Hb ไปรวมตัวกับ O2 มากข้ึนทํา
ใหเกิด HbO2 มากข้ึน” หรือ “ที่ 60 นาที O2 , Hb ไมนาเหลือแลว แต HbO2 จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ” 
ดังภาพที่ 7ค นอกจากนี้พบวามีนักเรียนอีกสวนที่มีแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตอง 
(รอยละ 31) นักเรียนบางสวนในกลุมนี้วาดภาพการสลายตัวสารผลติภัณฑ แตอธิบายโดยใช
เรื่องสมการเคมี เชน นักเรียนใหเหตผุลวา “ถา O2 นอยการจับตัว Hb นอยทําให HbO2 นอยไป
ดวย” ดังภาพที่ 7ง 

 11 

O2 จะมีเทากัน จะได NO 2 เทา คือ อัตราสวน 1 : 2” ดังภาพ 6ก นอกจากนี้มีลักษณะคําตอบ
ของนักเรียนรหสั MM09 วาดภาพในระดับสัญลักษณ โดยใหเหตผุลวา “การเกิดไนโตรเจนมอน
ออกไซด ไดจากครึ่งหนึง่ของอนุภาค N2 และ O2” ดังภาพ 6ข แตอยางไรก็ตาม มีนักเรียน
จํานวนไมนอยที่มีแบบจําลองทางความคิดไมถกูตอง (รอยละ 23) ซึ่งนักเรียนบางคนในกลุมนี้
เขาใจวา คาคงที่สมดุลแสดงถึงอนุภาคสารตาง ๆ ผสมเทา ๆ กัน นักเรียนเขียนคําตอบวา “ใน
อากาศมีโมเลกุลตาง ๆ ผสมกันไป ” ดังภาพ 6ค 
 
 
               (ก)                            (ข)     
 
 
                              (ค)             
กําหนดให = N2 = O2 = NO 
 
ภาพที่ 6 ภาพของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกส ตาง ๆ ที่อยูในอากาศ 
 
หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 ในประเด็นนี้ผูวิจัยสมมตสิถานการณเก่ียวกับการปนเขาเอเวอรเรสต ซึง่ถาอยูที่สงูจะมี
อาการปวดหัว คลื่นไส เนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเย่ือในรางกายไมเพียงพอ เรียกวา 
อาการของโรคไฮพอกเซีย (hypoxia) แสดงสมการดังนี้ Hb + O2           HbO2 ซึ่งถามนักเรียน
วา เมื่อนํานักปนเขาเอเวอรเรสตไปตรวจเลือดเพ่ือหาอาการไฮพอกเซีย โดยการเอกซเรยใช
เวลา 1 ชั่วโมงถงึจะทราบผลที่แนนอน จงวาดภาพแสดงอนุภาคของสาร พบวา มีนักเรียนนอย
มากมีแบบจําลองทางคิดถูกตอง (รอยละ 8) ซึ่งนักเรียนวาดภาพที่สื่อความหมายทิศทางการ
ปรับตัวเมื่อออกซิเจนนอย โดยแสดงการสลายตัวสารผลติภัณฑเพ่ือเกิดเปนสารตัง้ตนมากข้ึน 
นักเรียนคนนี้อธิบายวา “เวลาย่ิงผานไปรางกายเริ่มปรับตัวได Hb จึงเริ่มมาจับตัวกับ O2 และ
นําไปเลี้ยงรางกายใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย” ดังภาพที่ 7ก แตอยางไรก็ตาม
พบวา นักเรียนเกินครึ่งมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตอง (รอยละ 54) นักเรียนสวนใหญ
ไมไดใชภาวะขาดแกสอออกซิเจนมาพิจารณา แตนักเรียนจะพิจารณาจากความสมัพันธจาก
โจทย ดังภาพ ที ่7ข นักเรียนอธิบายวา “เมื่อเวลาผานไปทําให Hb ไปรวมตัวกับ O2 มากข้ึนทํา
ใหเกิด HbO2 มากข้ึน” หรือ “ที่ 60 นาที O2 , Hb ไมนาเหลือแลว แต HbO2 จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ” 
ดังภาพที่ 7ค นอกจากนี้พบวามีนักเรียนอีกสวนที่มีแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตอง 
(รอยละ 31) นักเรียนบางสวนในกลุมนี้วาดภาพการสลายตัวสารผลติภัณฑ แตอธิบายโดยใช
เรื่องสมการเคมี เชน นักเรียนใหเหตผุลวา “ถา O2 นอยการจับตัว Hb นอยทําให HbO2 นอยไป
ดวย” ดังภาพที่ 7ง 

 11 

O2 จะมีเทากัน จะได NO 2 เทา คือ อัตราสวน 1 : 2” ดังภาพ 6ก นอกจากนี้มีลักษณะคําตอบ
ของนักเรียนรหสั MM09 วาดภาพในระดับสัญลักษณ โดยใหเหตผุลวา “การเกิดไนโตรเจนมอน
ออกไซด ไดจากครึ่งหนึง่ของอนุภาค N2 และ O2” ดังภาพ 6ข แตอยางไรก็ตาม มีนักเรียน
จํานวนไมนอยที่มีแบบจําลองทางความคิดไมถกูตอง (รอยละ 23) ซึ่งนักเรียนบางคนในกลุมนี้
เขาใจวา คาคงที่สมดุลแสดงถึงอนุภาคสารตาง ๆ ผสมเทา ๆ กัน นักเรียนเขียนคําตอบวา “ใน
อากาศมีโมเลกุลตาง ๆ ผสมกันไป ” ดังภาพ 6ค 
 
 
               (ก)                            (ข)     
 
 
                              (ค)             
กําหนดให = N2 = O2 = NO 
 
ภาพที่ 6 ภาพของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกส ตาง ๆ ที่อยูในอากาศ 
 
หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 ในประเด็นนี้ผูวิจัยสมมตสิถานการณเก่ียวกับการปนเขาเอเวอรเรสต ซึง่ถาอยูที่สงูจะมี
อาการปวดหัว คลื่นไส เนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเย่ือในรางกายไมเพียงพอ เรียกวา 
อาการของโรคไฮพอกเซีย (hypoxia) แสดงสมการดังนี้ Hb + O2           HbO2 ซึ่งถามนักเรียน
วา เมื่อนํานักปนเขาเอเวอรเรสตไปตรวจเลือดเพ่ือหาอาการไฮพอกเซีย โดยการเอกซเรยใช
เวลา 1 ชั่วโมงถงึจะทราบผลที่แนนอน จงวาดภาพแสดงอนุภาคของสาร พบวา มีนักเรียนนอย
มากมีแบบจําลองทางคิดถูกตอง (รอยละ 8) ซึ่งนักเรียนวาดภาพที่สื่อความหมายทิศทางการ
ปรับตัวเมื่อออกซิเจนนอย โดยแสดงการสลายตัวสารผลติภัณฑเพ่ือเกิดเปนสารตัง้ตนมากข้ึน 
นักเรียนคนนี้อธิบายวา “เวลาย่ิงผานไปรางกายเริ่มปรับตัวได Hb จึงเริ่มมาจับตัวกับ O2 และ
นําไปเลี้ยงรางกายใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย” ดังภาพที่ 7ก แตอยางไรก็ตาม
พบวา นักเรียนเกินครึ่งมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตอง (รอยละ 54) นักเรียนสวนใหญ
ไมไดใชภาวะขาดแกสอออกซิเจนมาพิจารณา แตนักเรียนจะพิจารณาจากความสมัพันธจาก
โจทย ดังภาพ ที ่7ข นักเรียนอธิบายวา “เมื่อเวลาผานไปทําให Hb ไปรวมตัวกับ O2 มากข้ึนทํา
ใหเกิด HbO2 มากข้ึน” หรือ “ที่ 60 นาที O2 , Hb ไมนาเหลือแลว แต HbO2 จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ” 
ดังภาพที่ 7ค นอกจากนี้พบวามีนักเรียนอีกสวนที่มีแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตอง 
(รอยละ 31) นักเรียนบางสวนในกลุมนี้วาดภาพการสลายตัวสารผลติภัณฑ แตอธิบายโดยใช
เรื่องสมการเคมี เชน นักเรียนใหเหตผุลวา “ถา O2 นอยการจับตัว Hb นอยทําให HbO2 นอยไป
ดวย” ดังภาพที่ 7ง 

 11 

O2 จะมีเทากัน จะได NO 2 เทา คือ อัตราสวน 1 : 2” ดังภาพ 6ก นอกจากนี้มีลักษณะคําตอบ
ของนักเรียนรหสั MM09 วาดภาพในระดับสัญลักษณ โดยใหเหตผุลวา “การเกิดไนโตรเจนมอน
ออกไซด ไดจากครึ่งหนึง่ของอนุภาค N2 และ O2” ดังภาพ 6ข แตอยางไรก็ตาม มีนักเรียน
จํานวนไมนอยที่มีแบบจําลองทางความคิดไมถกูตอง (รอยละ 23) ซึ่งนักเรียนบางคนในกลุมนี้
เขาใจวา คาคงที่สมดุลแสดงถึงอนุภาคสารตาง ๆ ผสมเทา ๆ กัน นักเรียนเขียนคําตอบวา “ใน
อากาศมีโมเลกุลตาง ๆ ผสมกันไป ” ดังภาพ 6ค 
 
 
               (ก)                            (ข)     
 
 
                              (ค)             
กําหนดให = N2 = O2 = NO 
 
ภาพที ่6 ภาพของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกส ตาง ๆ ที่อยูในอากาศ 
 
หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 ในประเด็นนี้ผูวิจัยสมมตสิถานการณเก่ียวกับการปนเขาเอเวอรเรสต ซึง่ถาอยูที่สงูจะมี
อาการปวดหัว คลื่นไส เนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเย่ือในรางกายไมเพียงพอ เรียกวา 
อาการของโรคไฮพอกเซีย (hypoxia) แสดงสมการดังนี้ Hb + O2           HbO2 ซึ่งถามนักเรียน
วา เมื่อนํานักปนเขาเอเวอรเรสตไปตรวจเลือดเพ่ือหาอาการไฮพอกเซีย โดยการเอกซเรยใช
เวลา 1 ชั่วโมงถงึจะทราบผลที่แนนอน จงวาดภาพแสดงอนุภาคของสาร พบวา มีนักเรียนนอย
มากมีแบบจําลองทางคิดถูกตอง (รอยละ 8) ซึ่งนักเรียนวาดภาพที่สื่อความหมายทิศทางการ
ปรับตัวเมื่อออกซิเจนนอย โดยแสดงการสลายตัวสารผลติภัณฑเพ่ือเกิดเปนสารตัง้ตนมากข้ึน 
นักเรียนคนนี้อธิบายวา “เวลาย่ิงผานไปรางกายเริ่มปรับตัวได Hb จึงเริ่มมาจับตัวกับ O2 และ
นําไปเลี้ยงรางกายใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย” ดังภาพที่ 7ก แตอยางไรก็ตาม
พบวา นักเรียนเกินครึ่งมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตอง (รอยละ 54) นักเรียนสวนใหญ
ไมไดใชภาวะขาดแกสอออกซิเจนมาพิจารณา แตนักเรียนจะพิจารณาจากความสมัพันธจาก
โจทย ดังภาพ ที ่7ข นักเรียนอธิบายวา “เมื่อเวลาผานไปทําให Hb ไปรวมตัวกับ O2 มากข้ึนทํา
ใหเกิด HbO2 มากข้ึน” หรือ “ที่ 60 นาที O2 , Hb ไมนาเหลือแลว แต HbO2 จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ” 
ดังภาพที่ 7ค นอกจากนี้พบวามีนักเรียนอีกสวนที่มีแบบจําลองความคิดที่สมบูรณแตไมถูกตอง 
(รอยละ 31) นักเรียนบางสวนในกลุมนี้วาดภาพการสลายตัวสารผลติภัณฑ แตอธิบายโดยใช
เรื่องสมการเคมี เชน นักเรียนใหเหตผุลวา “ถา O2 นอยการจับตัว Hb นอยทําให HbO2 นอยไป
ดวย” ดังภาพที่ 7ง 

(ก)

(ข) 

(ค) 

กำาหนดให้

ภ�พประกอบ 6 ภาพของนักเรียนแสดงอนุภาค 
ของแก๊สต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ
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หลักของเลอช�เตอลิเอ

ในประเด็นน้ีผู้วิจัยสมมติสถานการณ์
เกี่ยวกับการปีนเขาเอเวอร์เรสต์ ซึ่งถ้าอยู่ที่สูงจะมี
อาการปวดหัว คลืน่ไส ้เนือ่งจากออกซเิจนไปเลีย้ง
เนื้อเยื่อในร่างกายไม่เพียงพอ เรียกว่า อาการของ
โรคไฮพอกเซยี (hypoxia) แสดงสมการดังนี ้Hb + 
O

2
 

 10 

       (ก)            (ข)     (ค)            (ง) 
ภาพที่ 4 ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของแกสที่อยูในถังหมายเลข 3 เมื่อระบบเขาสูภาวะ
สมดุล 
 
ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล 
 ประเด็นนี้ผูวิจัยใชสถานการณตอเนื่องจากประเด็นเรื่องภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี แต
เพ่ิมเงื่อนไขวา ใหวาดภาพอนุภาคของสารที่อยูในถงัหมายเลข 3 เมื่อถกูรบกวนสมดุลดวยการ
เพ่ิมความดัน ซึ่งผูวิจัยตองการใหนักเรียนอธิบายโดยอาศัยกฎของแกสในอุดมคต ิ(PV = nRT) 
ซึ่งความดันเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนโมล ฉะนั้นการเพ่ิมความดันสงผลตอจํานวนโมลของ
อนุภาคแกสที่มีโมลมาก ระบบจะปรับตัวโดยลดความดัน โดยการลดจํานวนโมลของแกส คือ 
การใหแกส N2 ทําปฏิกิริยากับแกส H2 (สารตัง้ตนทําปฏิกิริยากัน) เพ่ือเกิดเปนแกส NH3 มาก
ข้ึน ดังภาพที่ 5ก แตจากการสํารวจพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองทางความคิดไม
ถูกตอง (รอยละ 92) ประกอบดวย 2 ประเด็นความคลาดเคลื่อน ประเด็นที ่1 การเพ่ิมความดัน 
(ลดปริมาตร) ทําใหอนุภาคชนกันมากข้ึน แตยังพบอนุภาคสารทุกชนิดในระบบ (8 คน) 
ยกตัวอยางลักษณะคําตอบของนักเรียนรหัส MF01 และ MM04 นักเรียนทัง้สองอธิบายในทาง
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ภาพที่ 7  ภาพวาดของนักเรียนแสดงอนุภาคของสารเมือ่นักปนเขามอีาการของโรคไฮพอกเซีย 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการสํารวจแบบจําลองทางความคิดเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 ที่ผานการเรียนเรื่องนีม้าแลว สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองทางความคิดที่
หลากหลายและมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตองในทกุประเด็น โดยเฉพาะประเด็นปจจัยที่มี
ผลตอภาวะสมดุล พบวานักเรียนมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตองมากทีสุ่ด เมื่ออานคําตอบ
ของนักเรียนจะเห็นไดชัดวา นักเรียนอธิบายการปรับตัวเขาสูสมดุลเมื่อเพ่ิมความดันโดยใช
แนวคิดเรื่องปฏิกิริยาเคม ีนักเรียนอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคของสสารในแงของการชนกัน 
การเพ่ิมโอกาสในการทําปฏิกิริยา รวมไปถงึการเกิดสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมมากข้ึน ที่เปนเชนนี้
แสดงวานักเรียนสามารถอธิบายพฤตกิรรมของอนุภาคของสสารไดจากเนื้อหาเรื่องปจจัยความ
ดันที่สงผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี สอดคลองกับหนังสือเรียนเคมีไทยหรือสื่อการสอนตาง ๆ 
(สสวท., 2554) มักจะอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของสสารโดยใชการเปลี่ยนแปลงระดับอนุภาค 
ในทางกลับกันไมพบการอธิบายในระดับอนุภาคในหนังสอืเรียนเคมีไทยในเนื้อหาเรื่องปจจัย
ความดันที่สงผลภาวะสมดุลจงึทําใหนักเรียนไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 
อยางไรก็ตาม Van Driel and Gräber (2002) คนพบสาเหตุของความเขาใจคลาดเคลื่อนหนึ่งใน
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ที่ 5 ที่ผานการเรียนเรื่องนีม้าแลว สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลองทางความคิดที่
หลากหลายและมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตองในทกุประเด็น โดยเฉพาะประเด็นปจจัยที่มี
ผลตอภาวะสมดุล พบวานักเรียนมีแบบจําลองทางความคิดไมถูกตองมากทีสุ่ด เมื่ออานคําตอบ
ของนักเรียนจะเห็นไดชัดวา นักเรียนอธิบายการปรับตัวเขาสูสมดุลเมื่อเพ่ิมความดันโดยใช
แนวคิดเรื่องปฏิกิริยาเคม ีนักเรียนอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคของสสารในแงของการชนกัน 
การเพ่ิมโอกาสในการทําปฏิกิริยา รวมไปถงึการเกิดสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมมากข้ึน ที่เปนเชนนี้
แสดงวานักเรียนสามารถอธิบายพฤตกิรรมของอนุภาคของสสารไดจากเนื้อหาเรื่องปจจัยความ
ดันที่สงผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี สอดคลองกับหนังสือเรียนเคมีไทยหรือสื่อการสอนตาง ๆ 
(สสวท., 2554) มักจะอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของสสารโดยใชการเปลี่ยนแปลงระดับอนุภาค 
ในทางกลับกันไมพบการอธิบายในระดับอนุภาคในหนังสอืเรียนเคมีไทยในเนื้อหาเรื่องปจจัย
ความดันที่สงผลภาวะสมดุลจงึทําใหนักเรียนไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 
อยางไรก็ตาม Van Driel and Gräber (2002) คนพบสาเหตุของความเขาใจคลาดเคลื่อนหนึ่งใน

อภิปร�ยผล
จากผลการสำารวจแบบจำาลองทางความ

คิดเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องนี้มาแล้ว สรุปได้ว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำาลองทางความคิดที่
หลากหลายและมีแบบจำาลองทางความคิดไม่ 
ถูกต้องในทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็นปัจจัยที่
มีผลต่อภาวะสมดุล พบว่านักเรียนมีแบบจำาลอง
ทางความคิดไม่ถูกต้องมากที่สุด เมื่ออ่านคำาตอบ
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ของนักเรียนจะเห็นได้ชัดว่า นักเรียนอธิบายการ
ปรบัตวัเขา้สูส่มดุลเมื่อเพิ่มความดันโดยใช้แนวคดิ
เรื่องปฏิกิริยาเคมี นักเรียนอธิบายพฤติกรรม
ของอนุภาคของสสารในแง่ของการชนกัน การ
เพ่ิมโอกาสในการทำาปฏิกิริยา รวมไปถึงการเกิด
สารผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่า
นักเรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมของอนุภาค
ของสสารได้จากเน้ือหาเรื่องปัจจัยความดันที่ส่ง
ผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี สอดคล้องกับหนังสือ
เรียนเคมีไทยหรือสื่อการสอนต่างๆ (สสวท., 
2554) มักจะอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของสสาร
โดยใช้การเปลี่ยนแปลงระดับอนุภาค ในทางกลับ
กันไม่พบการอธิบายในระดับอนุภาคในหนังสือ
เรยีนเคมไีทยในเน้ือหาเรือ่งปจัจยัความดันทีส่ง่ผล
ภาวะสมดลุจงึทำาให้นักเรยีนไมส่ามารถอธบิายการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม Van Driel 
and Gräber (2002) ค้นพบสาเหตุของความ
เข้าใจคลาดเคล่ือนหนึ่งในการสอนเรื่องสมดุล
เคมีคือ การเข้าสู่บทเรียนด้วยเรื่องปฏิกิริยาเคมี
ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจว่าปฏิกิริยาต้องเกิดใน
ทิศทางเดียว กล่าวคือ สารตั้งต้นทำาปฏิกิริยาเกิด
เป็นสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนและสารผลิตภัณฑ์
ถึงถูกเปลี่ยนกลับเป็นสารตั้งต้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยประเด็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ที่พบว่า 
นกัเรยีนสว่นใหญค่ดิวา่ สารตัง้ตน้ตอ้งทำาปฏกิริยิา
กันหมดแล้วจึงเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ (แก๊ส N

2
 

ทำาปฏิกิริยากับแก๊ส H
2
 จนหมดถึงเกิดเป็นแก๊ส 

NH
3
) ทั้งนี้เนื่องจากลำาดับของการเรียนวิชาเคมี

นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีก่อนจึงจะเรียนเน้ือหาเร่ืองสมดุลเคมีได้ ดัง
นัน้วตัถุประสงคข์องการสอนปฏกิริยิาทีผ่นักลบัได้
ควรใหน้กัเรยีนแยกความแตกต่างระหวา่งปฏิกริยิา
สมบูรณ์กับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ อาจจะอธิบาย
ความแตกต่างของลูกศรระหว่างสารตั้งต้นกับ
สารผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น ในประเด็น
เดยีวกนัยงัพบสาเหตขุองความเขา้ใจคลาดเคลือ่น

คือการทดลองปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ส่วนใหญ่จะ
เป็นการให้นักเรียนสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงสี
ของสารละลายสลับไปมา ยกตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนแปลงสีน้ำาเงินสลับกับชมพูของสารละลาย
ชนิดหนึ่ง โดยนักเรียนอาจจะรู้จักลักษณะของ
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่า
และอาจจะสรุปว่าสีชมพูที่เห็นเป็นการยืนยันว่า
เกิดสารผลิตภัณฑ์ 100% ในเวลาเดียวกันการ
ไม่สังเกตเห็นสีน้ำาเงินเป็นการยืนยันว่าสารตั้งต้น
หมดแล้ว (Wheeler and Kass, 1978 cited in 
Van Driel and Graber, 2002) แสดงว่าการให้
นกัเรยีนเขา้ใจการเปลีย่นแปลงระดบัมหภาคเพยีง
อย่างเดียวอาจจะทำาให้นักเรียนมีแบบจำาลองทาง
ความคดิทีค่ลาดเคลือ่นได ้วธิกีารแกไ้ขความคลาด
เคลื่อนอาจจะต้องหากิจกรรมหรือสื่อที่ทำาให้
แนวคิดมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การสร้าง
แบบจำาลองในอธิบายเปลี่ยนแปลงของสสารใน
ระดับโมเลกุล สำาหรับประเด็นเรื่องภาวะสมดุล
ในปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุลมี นักเรียนยัง
มีความเข้าใจว่า ที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยาจะเกิด
สมบูรณ์ (ชาตรี ฝ่ายคำาตา, 2551) นอกจากนี้ยัง
พบนักเรียนอีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่า ที่ภาวะสมดุลจะ
ตอ้งพบสารทกุชนดิในปรมิาณทีเ่ทา่กนั (ในอากาศ
มีโมเลกุลต่างๆ ผสมกันไป ในจำานวนเท่ากัน)  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เยาวเรศ ใจเย็นและ
คณะ (2550) อธิบายว่านักเรียนมีความสับสน 
เรื่องภาวะสมดุล นักเรียนพยายามที่จะใช้คำาว่า 
“เท่ากัน” หรือ “เท่ากับ” ในการอธิบาย อย่างไร
ก็ตามจะเห็นว่า การท่ีนักเรียนมีจำาลองทางความ
คิดพื้นฐานคลาดเคลื่อนทำาให้นักเรียนไม่สามารถ
เชื่อมโยงความเข้าใจไปยังเรื่องการรบกวนสมดุล
และหลักของเลอชาเตอลิเอได้ นักเรียนมักจะ
อธิบายว่าปฏิกิริยาจะเกิดไปในทางเดียว เช่น 
นักเรียนอธิบายว่า “เมื่อเพิ่มความดันให้กับระบบ
ทำาให้อนุภาคชนกันมากขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาได้ 
ดีขึ้น” หรือ “ที่ 60 นาที O

2
, Hb ไม่น่าเหลือแล้ว 
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แต่ HbO
2
 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นต้น

จากข้อค้นพบของงานวิจัย ผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก เน้ือหาเคมี
ที่มีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับอนุภาค
ทำาให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมของสสารมากขึ้น 
ยกตัวอย่างเนื้อหาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนั้น ถ้าใช้การอธิบาย
ในระดับอนุภาคในเนื้อหาสมดุลเคมีน่าจะทำาให้
เข้าใจพฤติกรรมของสสารมากขึ้นเช่นกัน ประเด็น
ที่สอง การให้นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ระดับมหภาคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้อง
ให้นักเรียนเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในระดับ
อนุภาคด้วยจะทำาให้แบบจำาลองทางความคิดชัด
ขึ้นและสามารถแก้ไขแบบจำาลองทางความคิด
ที่คลาดเคลื่อนได้ ประเด็นสุดท้าย ผลการวิจัย 
พบวา่นักเรยีนสว่นใหญม่แีบบจำาลองทางความคดิ
ไม่ถูกต้องทุกประเด็น สาเหตุอาจจะเป็นเพราะ
ว่านักเรียนไม่คุ้นเคยการสร้างแบบจำาลองทาง
ความคดิรวมไปถึงขาดการจนิตนาการอนัเปน็องค์
ประกอบทีส่ำาคญัอย่างหน่ึงในการสรา้งแบบจำาลอง
โดยเฉพาะในระดับอนุภาค 

จากสาเหตดุงักลา่ว สามารถแกไ้ขปญัหา
โดยให้นักเรียนสร้างแบบจำาลองของตนเอง โดย
ผ่านกระบวนการทดสอบ ดัดแปลงแกไ้ข และขยาย

แบบจำาลองทางความคิดจนกระทั่งสอดคล้องกับ
แบบจำาลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมลักษณะ
นี้คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำาลองเป็น
ฐาน (Mode-based learning) (Harrison and 
Treagust, 2000)

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งต่อไปจึงเสนอให้พัฒนาแบบ

จำาลองทางความคดิเรือ่งสมดลุเคมดีว้ยการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชแ้บบจำาลองเปน็ฐาน รวมทัง้เสนอแนะ
ให้นักพัฒนาหลักสูตรและผู้แต่งหนังสือเรียนให้
ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาค 
ซึง่จะทำาใหเ้นือ้หาวิชาเคมมีคีวามเปน็รปูธรรมมาก
ข้ึน การกำาหนดตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ควรให้
นักเรียนสร้างแบบจำาลองทางความคิดได้ ซึ่งอาจ
จะสร้างจากการวาดรูป การแสดงบทบาทสมมติ 
การใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างแบบจำาลอง เป็นต้น 
รวมไปถึงการวัดและประเมินผลนอกจากจะวัด
แนวคิดแล้วควรจะวัดแบบจำาลองทางความคิด
ด้วยจะทำาให้ตรวจสอบได้ว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหา
เคมีอย่างถ่องแท้หรือไม่ ท้ังนี้ผลการวิจัยดังกล่าว 
จะ เป็นประ โยชน์ทำ า ให้ นั กทำ าหลั กสู ตร ได้  
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียน
วิชาเคมีให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น
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