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บทคัดยอ 

 

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 จํานวน 12 คน ในการใชโครงสรางลิวอิสเพื่อจําลองการเกิดพันธะโคเวเลนต 

ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบวัด ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด 4 ขอ รวมกับการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล ผลการวิจัยปรากฏวา พลวิจัยทุกคนยังมี

ความสามารถที่จํากัด ทั้งในการเขียนโครงสรางลิวอิสของโมเลกุลตางๆ และการนํา

โครงสรางลวิอิสเหลานัน้ไปใชในการทํานายและอธบิายสมบัตติางๆ ของโมเลกุล  

 

คําสําคัญ: แบบจําลองทางความคิด; โครงสรางลิวอิส; พันธะโคเวเลนต; นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 4 
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Abstract 

  

This research aimed at studying tweleve tenth grade students’ ability in 

using Lewis Structure to model covalent bonding. The researcher used a test, 

which consists of four open-ended questions, in conjunction with individual semi-

structured interviews. The research results appear that all participants had limited 

ability both in drawing Lewis Structure of molecules and in using those structures to 

predict and explain molecular properties.    

 

Keywords: Mental model; Lewis Structure; Covalent bonding; Tenth grade 

students 
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บทนํา 

  

วิทยาศาสตรเปนทั้งกระบวนการและผลของความพยายามของมนุษยใน

การศกึษาปรากฏการณทางธรรมชาต ินักวิทยาศาสตรทําการศึกษาปรากฏการณทาง

ธรรมชาต ิโดยการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรางความหมายของขอมูล 

ทั้งนี้เพื่อสราง “แบบจําลองทางความคิด” (Mental model) ที่นักวิทยาศาสตรมีตอ

ปรากฏการณทางธรรมชาต ิหากแบบจําลองทางความคิดใดๆ ผานการตรวจสอบจาก

ชุมชนของนักวทิยาศาสตรแลววา มีความสามารถในการบรรยาย ทํานาย และอธิบาย

ปรากฏการณทางธรรมชาติ แบบจําลองทางความคิดนั้นก็จะไดรับการยอมรับและใช

ประโยชนในทางวิทยาศาสตร (ภายใตบริบท เงื่อนไข และชวงเวลาหนึ่ง) ความรูทาง

วทิยาศาสตรจึงเปนแบบจําลองทางความคิดของนักวทิยาศาสตรเกี่ยวกับปรากฏการณ

ทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถมีไดหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ แผนผัง สัญลักษณ 

สมการทางคณิตศาสตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย (Frigg & Hartmann, 2006) 

อะตอมเปนแบบจําลองทางความคิดพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตรใชเพื่ออธิบาย

เกี่ยวกับสารและสมบัตขิองสาร นักวทิยาศาสตรเชื่อกันวา สารทุกชนิดประกอบขึ้นจาก

อะตอมของธาตุตางๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิด อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมักจะมี

โครงสรางและองคประกอบที่เหมือนกัน1 นั่นคือ โปรตอนที่มีสภาพทางไฟฟาเปนบวก 

นิวตรอนที่มีสภาพทางไฟฟาเปนกลาง2 และอิเล็กตรอนที่มีสภาพทางไฟฟาเปนลบ 

อะตอมใดๆ มักมีทั้งโปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันอยูบริเวณตรงกลาง ซึ่งถูกเรียก

รวมกันวานิวเคลียส ในขณะที่อิเล็กตรอนโคจรอยูรอบนิวเคลียส โดยบริเวณระหวาง

นิวเคลียสและอิเล็กตรอนเปนความวางเปลา อะตอมของธาตุแตละชนิดมีจํานวน

โปรตอน จํานวนนวิตรอน และจํานวนอิเล็กตรอนแตกตางกันไป  

พันธะเคมีเปนแบบจําลองทางความคิดซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเขาใจของ

นักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับอะตอม เนื่องจากนักวิทยาศาสตรเชื่อกันวา อะตอมของธาตุ

ใดๆ ซึ่งประกอบดวยอนุภาคที่มีสภาพทางไฟฟา (นั่นคือ โปรตอน และอิเล็กตรอน) 
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สามารถยึดกันไดดวยแรงทางไฟฟาระหวางอนุภาคที่ มีสภาพทางไฟฟาเหลานั้น 

นักวทิยาศาสตรเรยีกแรงทางไฟฟานี้วาพันธะเคมี ซึ่งมีดวยกันหลายแบบ เชน พันธะไอ

ออนกิ พันธะโคเวเลนต และพันธะโลหะ นักวทิยาศาสตรเชื่อวา สารแตละชนิดเกิดจาก

การยึดกันของอะตอมของธาตุตางๆ ดวยอัตราสวน โครงสราง และรูปแบบที่แนนอน 

ทําใหสารชนดิเดยีวกันมีสมบัตเิฉพาะตัวที่เหมือนกัน ซึ่งแตกตางไปจากสมบัติของสาร

ชนดิอ่ืนๆ 

พันธะโคเวเลนตเปนพันธะเคมีแบบหนึ่ง ซึ่งยึดอะตอมของธาตุที่เปนอโลหะ

ตัง้แต 2 อะตอมขึ้นไป การยึดกันนี้เกิดจากแรงทางไฟฟาระหวางโปรตอนของอะตอม

ของธาตุหนึ่งกับอิเล็กตรอนของอีกธาตุหนึ่ง (กฤษณา ชุติมา, 2551: 106) การยึดกันนี้

มักเปนไปตาม “กฎออกเตด” (Law of octaves) ซึ่งระบุวา อะตอมเหลานี้ใชอิเล็กตรอน

ในระดับชั้นนอกสุด (เวเลนซอิเล็กตรอน) รวมกัน เพื่อใหแตละอะตอมมีเวเลนซ

อิเล็กตรอนเทากับ 8 ซึ่งเปนจํานวนที่ทําใหอะตอมเหลานั้นมีความเสถียรสูงสุด (นั่นคือ 

พลังงานศักยไฟฟารวมของอะตอมเหลานี้มีคาต่ําสุด) โดยมีขอยกเวนสําหรับอะตอม

ของไฮโดรเจนและอะตอมของฮีเลียม ซึ่งจะเสถียรเม่ือมีจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน

เทากับ 2 พันธะโคเวเลนตมีดวยกัน 3 อันดับ ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนที่

อะตอมคูหนึ่งใชรวมกัน นั่นคือ พันธะเดี่ยว พันธะคู และพันธะสาม ซึ่งเกิดจากการใช

เวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน 1 2 และ 3 คู ตามลําดับ      

โครงสรางลวิอิสเปนแบบจําลองทางความคิดที่นักวทิยาศาสตรไดสรางขึ้นเพื่อ

จําลองและแสดงการเกดิพันธะโคเวเลนต โดยการใชจุดแทนเวเลนซอิเล็กตรอนของแต

ละอะตอม กฤษณา ชุตมิา (2551: 109) ไดบรรยายการเขยีนโครงสรางลิวอิสไวดังนี้ 

1. เขยีนสัญลักษณอะตอมทั้งหมดลงไป โดยเรียงใหอะตอมที่มีพันธะตอกัน

อยูเคียงกัน ... 

2. (พจิารณา)จํานวน(เวเลนซ)อิเล็กตรอน...ทัง้หมด(ของโครงสรางลิวอิส) ...

(ซึ่ง)จะเทากับผลบวกของจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนของ(แตละ)อะตอม 

... 
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3. ใสจุด(เวเลนซ)อิเล็กตรอนลงไปรอบๆ สัญลักษณอะตอม โดยปรกติ ทุก

อะตอม...จะมีจํานวน(เวเลนซ)อิเล็กตรอน…ครบแปดตาม(กฎออกเตด) 

[…] 

4. ... เม่ือเห็นวา จํานวน(เวเลนซ)อิเล็กตรอน(ของแตละอะตอม)...ไมพอครบ

แปด ก็ใหคํานงึถงึพันธะคูหรอืพันธะสาม  

ตัวอยางเชน โครงสรางลิวอิส ซึ่งจําลองการเกิดพันธะโคเวเลนตระหวาง 1 

อะตอมของธาตุออกซเิจน (O) กับ 2 อะตอมของธาตุไฮโดรเจน (H) เปนดังนี้ 

  

 

 

นั่นคือ อะตอมของธาตุออกซิเจนมีเวเลนซอิเล็กตรอนครบ 8 ซึ่งประกอบดวยเวเลนซ

อิเล็กตรอนเดิมของตัวเอง 6 ตัว และเวเลนซอิเล็กตรอนที่ใชรวมกับอะตอมของ

ไฮโดรเจนอยางละ 1 ตัว (รวมเปน 2 ตัว) ในขณะเดียวกัน แตละอะตอมของธาตุ

ไฮโดรเจนก็มีเวเลนซอิเล็กตรอนครบ 2 ตัว ซึ่งประกอบดวยเวเลนซอิเล็กตรอนเดิมของ

ตัวเอง 1 ตัว และอีก 1 ตัวที่ใชรวมกับอะตอมของออกซิเจน การเกิดพันธะโคเวเลนต

ระหวางสามอะตอมเหลานี้ทําใหเกดิเปนโมเลกุลของน้ํา (H2O) นั่นเอง 

 โครงสร างลิ วอิส เปนแบบจําลองทางความคิด  ที่ ไม เพียงแค ชวยให

นักวทิยาศาสตรเขาใจวา อะตอมของธาตุตางๆ ยึดกันเปนโมเลกุลอยางไรเทานั้น หาก

ยังชวยใหนักวทิยาศาสตรเขาใจถงึสมบัตติางๆ ของโมเลกุลที่เกดิขึ้นอันเนื่องจากการยึด

กันของอะตอมเหลานัน้อีกดวย กลาวคือ โครงสรางลิวอิสชวยใหนักวิทยาศาสตรทราบ

วา พันธะโคเวเลนตที่เกิดขึ้นนั้นเปนพันธะอันดับใด (นั่นคือ พันธะเดี่ยว พันธะคู หรือ

พันธะสาม) ซึ่งสัมพันธกับความยาวพันธะ พลังงานพันธะ มุมพันธะ และรูปรางของ

โมเลกุล สิ่งที่เปนสมบัตใินระดับโมเลกุลเหลานี้ถูกใชเพื่อการอธิบายและทํานายสมบัติ

ตางๆ ของสารนั้นในระดับมหภาค เชน ความแข็ง ความเปราะ ความเหนียว การนํา

ไฟฟา การละลายในสารชนดิอ่ืน ความสามารถในการเกดิปฏิกริิยาเคมี และพลังงานใน

O H H 



181 

 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี เปนตน ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางลิวอิส 

สมบัตใินระดับโมเลกุล และสมบัตขิองสารในระดับมหภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางโครงสรางลวิอิส สมบัตติางๆ ในระดับโมเลกุล  

และสมบัตติางๆ ของสารในระดับมหภาค 

 โครงสรางลวิอสิ 

แบบจําลองทางความคิด 

 จุดเดอืด  

 จุดหลอมเหลว 

 ความสามารถในการ

เกดิปฏิกริยิา 

 พ ลั ง ง า น ใ น ก า ร

เกดิปฏิกริยิา 

 อื่นๆ 

สมบัติของสารในระดับมหภาค 

จําลอง 

ทํานาย 
อธิบาย 

แสดง 

 ความยาวพันธะ 

 พลังงานพันธะ 

 มุมระหวางพันธะ 

 รูปรางของโมเลกุล 

 อื่นๆ 

สมบัติของสารในระดับโมเลกุล 
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อยางไรก็ตาม แมวาโครงสรางลิวอิสมีประโยชนในการจําลองและแสดงการ

เกิดพันธะโคเวเลนตไดดีในหลายกรณี แตมันก็มีขอจํากัดในบางกรณี ดังตัวอยางที่ 

กฤษณา ชุตมิา (2551: 113) ไดกลาวไววา 

“มีสารหลายชนิดที่เราไมอาจเขียนสูตรโครงสราง(ลิวอิส)เพียงหนึ่งสูตรเพื่อ

แทนโมเลกุลนัน้ โดยใหมีสมบัตติรงตามที่เปนจริง ตัวอยางเชน โอโซน O3 ซึ่ง

ประกอบดวยออกซิเจนสามอะตอม ถาตองการเขียนสูตรของโอโซนโดยให

ถูกตองตาม(กฎออกเตด) พันธะระหวางออกซิเจนกับออกซิเจนสองพันธะนั้น

ตองเปนพันธะคูหนึ่งพันธะและพันธะเดี่ยวหนึ่งพันธะ ... แตจากการทดลอง 

(นักวทิยาศาสตร)พบวา พันธะระหวางออกซเิจนกับออกซิเจนทั้งสองพันธะไม

แตกตางกันเลย (ทั้งคู)เปนพันธะที่เหมือนกันทุกประการ มีความยาว(พันธะ)

และพลังงาน(พันธะ)เทากัน ดังนั้น โมเลกุลโอโซนก็จะตองมีสูตรโครงสรางที่

แทจรงิแบบหนึ่ง ซึ่งไมใชแบบทัง้สองที่เขยีนไว(ตามโครงสรางลวิอิส)”  

กลาวคือ โครงสรางลิวอิสไมสามารถแสดงความเปนพลวัตรของการเกิดพันธะโคเว

เลนตภายในโมเลกุลได ดวยเหตุนี้ นักวทิยาศาสตรจึงตองใชโครงสรางลิวอิสดวยความ

ตระหนักถงึขอจํากัดดังกลาว  

 เนื่องจากพันธะเคมี (รวมทั้งพันธะโคเวเลนต) เปนแนวคิดหนึ่งที่ปรากฏใน

มาตรฐาน ว 3.1 ของสาระที่ 3 “สารและสมบัติของสาร” ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2553: 40) ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งวา 

“(เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว นักเรียนควร) เขาใจสมบัติของสาร 

ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวาง

อนุภาค”  

โดยนักเรยีนในระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายควรเขาใจวา  
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“แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนหรอือะตอมของธาตุใหอยูรวมกันเปนโครงผลึก

หรอืโมเลกุล เรยีกวา พันธะเคมี (ซึ่ง)แบงออกเปนพันธะไอออนิก พันธะโคเว

เลนต และพันธะโลหะ” 

ซึ่งโครงสรางลวิอิสเปนเครื่องมือทางความคิดที่นักวิทยาศาสตรใชเพื่อจําลองและแสดง

การเกดิพันธะโคเวเลนต ดังนัน้ นักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงควรสามารถ

ใชโครงสรางลวิอิสเพื่อแสดงและจําลองการเกิดพันธะโคเวเลนตระหวางอะตอมตางๆ 

ได ในการนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่ง

กําลังเรยีนเรื่องพันธะโคเวเลนต มีความสามารถดังกลาวในระดับใด ผลการศึกษานี้จะ

ชวยใหผูวิ จัยออกแบบและจัดการเรียนการสอนเรื่องพันธะโคเวเลนซไดอยางตรง

ประเด็นและมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นตอไป    

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 ในการใชโครงสรางลวิอิสเพื่อจําลองการเกดิพันธะโคเวเลนต  

 

วธิกีารวจัิย 

 

 งานวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชกรอบแนวคิด

ของกระบวนทัศนการวิจัยเชิงตีความ (Interpretive paradigm) (Erickson, 1985) ซึ่ง

มุงเนนการทําความเขาใจความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ที่พลวิจัยหรือ

ผูเขารวมการวิจัย (Research participants) ไดสรางขึ้นจากประสบการณ ความรู และ

ความเขาใจสวนบุคคล (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2554) รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยมี

ดังนี้  
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บรบิทวิจัย 

 การวจัิยนี้เกดิขึ้นในภาคเรยีนที่ 1 ของปการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนนาเชือก

พิทยาสรรค ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ และเปดสอนตั้งแตระดับชั้น

มัธยมศึกษาที่ 1 – 6 โดยมีนักเรียนทั้งหมด 2,156 คน ในจํานวนนี้ มีนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 4 จํานวน 387 คน ซึ่งแบงออกเปน 9 หอง (ม. 4/1 – ม. 4/9) นักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ในแตละหองมีประมาณ 40 คน ซึ่งมีความสามารถและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตรไมแตกตางกัน ยกเวนนักเรียนในหอง ม. 4/1 จํานวน 35 คน 

ที่มีความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยรวมสูงกวานักเรียนใน

หองอ่ืนๆ ในชวงเวลาของการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคนกําลังเรียนวิชา

เคมีพื้นฐาน จํานวน 3 คาบตอสัปดาห (คาบละ 50 นาที) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

โครงสรางอะตอม พันธะเคมีกับการเกิดสารประกอบ (ซึ่งมีพันธะโคเวเลนตเปนหัวขอ

ยอยหนึ่ง) ปฏิกริยิาเคมีและอัตราการเกดิปฏิกริยิาเคมี ปโตรเลียม สารชีวโมเลกุล และ

พอลเิมอร วชิาดังกลาวมีผูสอนทัง้หมด 3 คน ซึ่งหนึ่งในนัน้คือผูวจัิย  

 

พลวิจัย 

 พลวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (อายุประมาณ 15 - 16 ป) จํานวน 

12 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรยีนชาย 3 คน และนักเรยีนหญงิ 9 คน โดยไมมีคนใดเลยที่

อยูในหอง ม. 4/1 นักเรียนทั้งหมดไดมาจากการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposeful 

sampling) โดยใชเกณฑความสมัครใจ ในชวงเวลาของการวิจัย พลวิจัยทุกคนไดเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม พันธะเคมีกับการเกิดสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมีและ

อัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี แตยังไมไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับปโตรเลียม สารชีวโมเลกุล 

และพอลิเมอร ในตอนแรกของการวิจัย ผูวิจัยไดแจงใหพลวิจัยทุกคนทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการวจัิยวา ผูวจัิย (ในฐานะครูผูสอน) ตองการศกึษาวา นักเรียนเขาใจ

และสามารถใชโครงสรางลวิอิสเพื่อจําลองการเกิดพันธะโคเวเลนซไดในระดับใด ทั้งนี้

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต ใหมี
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ประสทิธภิาพมากขึ้นตอไป ในรายงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยอางถึงนักเรียนแตละคนโดยใช

สัญลักษณ S  แลวตามดวยตัวเลข 1 – 12  (เชน S1, S2, และ S3 เปนตน) ทั้งนี้เพื่อ

ปองกันความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นกับพลวจัิยในภายหลัง 

 

เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ผูวิ จัยใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ประกอบดวย (1) แบบวัด

ความสามารถในการใชโครงสรางลิวอิสเพื่อแสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต ซึ่ง

ประกอบดวยคําถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ ดังนี้  

 คําถามขอที่ 1 ใหพลวิจัยเขียนโครงสรางลิวอิสเพื่อแสดงการเกิดพันธะ

โคเวเลนตของโมเลกุล Br2, H2O, และ N2H4  

 คําถามขอที่ 2 ใหพลวิจัยเขียนโครงสรางลิวอิส เพื่อเปรียบเทียบความ

ยาวพันธะและพลังงานพันธะระหวางอะตอมคารบอนของโมเลกุล C2H2, 

C2H4, และ C2H6  พรอมทัง้การระบุเหตุผล 

 คําถามขอที่ 3 ใหพลวิจัยเขียนโครงสรางลิวอิส เพื่อเปรียบเทียบรูปราง

และขนาดของมุมระหวางพันธะของโมเลกุล H2S และ CS2 พรอมทั้งการ

ระบุเหตุผล 

 คําถามขอที่ 4 ใหพลวิจัยเขียนโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล [CO3]
2-  ซึ่ง

สามารถเกิดปรากฏการณเรโซแนนซได เพื่อระบุถึงขอจํากัดของ

โครงสรางลวิอิส 

และ (2) การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล ซึ่งผูวจัิยใชคําถามซักไซไลเลียง

เกี่ยวกับเหตุผลที่พลวิจัยใชในการทําแบบวัดความสามารถในการใชโครงสรางลิวอิส

เพื่อแสดงการเกดิพันธะโคเวเลนต 
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การเก็บขอมูล   

 ผูวิ จัยเก็บขอมูลโดยใหพลวิจัยทุกคนทําแบบวัดความสามารถในการใช

โครงสรางลวิอิสเพื่อแสดงการเกิดพันธะโคเวเลนตพรอมกัน โดยใชเวลาประมาณ 40 

นาที จากนั้น ผูวิจัยทําการสัมภาษณพลวิจัยแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล โดยใช

เวลาคนละ 10 – 15 นาที การสัมภาษณเกิดขึ้นหลังเวลาเลิกเรียน ในการสัมภาษณทุก

ครัง้ ผูวจัิยไดแจงใหพลวิจัยทราบกอนวา ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงการสัมภาษณ เพื่อ

ความสะดวกในการตีความและวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดในภายหลัง โดยคําตอบ

ของพลวจัิยจะไมเกี่ยวของกับการตัดสนิผลการเรยีนในทุกรายวชิาที่ผูวิจัยเปนผูสอน ใน

การนี้ ผูวจัิยสัญญากับพลวจัิยวา ชื่อและสกุลของพลวจัิยทุกคนจะถูกเก็บเปนความลับ

และไมมีการเผยแพรสูสาธารณะ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลโดยเริ่มจากการพิจารณาคําตอบของพลวิจัยในแบบวัด

ความสามารถในการใชโครงสรางลิวอิสเพื่อแสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต โดยการ

เปรยีบเทยีบคําตอบเหลานัน้กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร จากนั้น ผูวิจัยถอดคําพูดจาก

การสัมภาษณพลวจัิยทุกคนแบบคําตอคํา แลวจึงอานและตีความคําพูดของพลวิจัยแต

ละคนโดยละเอียด ทัง้นี้เพื่อนําขอมูลทัง้หมดมาแบงกลุมตามเหตุผลของพลวิจัยเกี่ยวกับ

โครงสรางลิวอิสและการเกิดพันธะโคเวเลนต ในการนี้ ผูวิจัยขอใหผูสอนในรายวิชา

เดยีวกันนี้ จํานวน 2 ทาน รวมตรวจสอบผลการวเิคราะหของผูวจัิยดวย 

 

ผลการวจัิย 

  

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 จํานวน 12 คน ในการใชโครงสรางลิวอิสเพื่อแสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต โดย

ใชคําถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ รวมกับการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปน
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รายบุคคล ผลการวจัิยปรากฏวา พลวจัิยทัง้หมดเขาใจวา พันธะโคเวเลนตเกิดจากการ

ยึดกันระหวางอะตอมของธาตุอโลหะตั้งแต 2 อะตอมขึ้นไป โดยการใชเวเลนซ

อิเล็กตรอนรวมกัน ซึ่งมักเปนไปตามกฎออกเตด แมวาพลวิจัยสวนใหญสามารถเขียน

โครงสรางลวิอิสของโมเลกุลตางๆ ไดอยางถูกตอง แตไมสามารถใชโครงสรางลิวอิสที่

ตนเองเขียนขึ้น เพื่อทํานายและอธิบายสมบัติตางๆ ของโมเลกุลได รายละเอียดของ

ผลการวจัิยเปนดังนี้ 

 

การเขียนโครงสรางลวิอิสของโมเลกุล Br2, H2O, และ N2H4  

 เม่ือใหพลวจัิยทุกคนเขยีนโครงสรางลวิอิสเพื่อจําลองการเกิดพันธะโคเวเลนต

ของโมเลกุล Br2, H2O, และ N2H4 ผูวิจัยพบวา พลวิจัยทุกคนสามารถเขียนโครงสราง

ลิวอิสของโมเลกุล Br2 และ H2O ไดอยางถูกตอง ในการนี้ พลวิจัยทุกคนสามารถ

อธบิายเหตุผลของการเขยีนโครงสรางลวิอิสของทัง้สองโมเลกุลไดอยางชัดเจน ภาพที่ 2 

แสดงภาพและคําตอบนักเรียนคนที่ 2 ซึ่งคลายหรือเหมือนกับภาพและคําตอบของ

นักเรยีนอีก 11 คน ดังนี้   
 

        
 

ภาพที่ 2 โครงสรางลวิอิสของโมเลกุล Br2 และ H2O  

ตามความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 2 

 

S2 (พันธะโคเวเลนต)เกิดจาก(การที่อะตอมของ)ธาตุอโลหะกับธาตุ

อโลหะใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน (เพื่อ)ให(แตละอะตอมมีเวเลนซ

อิเล็กตรอน)ใหครบ 8 ครับ 

T เม่ือดูไดโบรมีน (Br2) Br อยูหมูไหนคะ 
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S2 (Br) อยูหมู 7 ครับ (มัน)ตองการเวเลนซอิเล็กตรอนแค 1 ตัว ก็จะ

ครบ 8 ครับ  

[...] 

T เม่ือเราดูโมเลกุลของน้ํา (H2O) O อยูหมูไหนครับ  

S2 (O) อยูหมู 6 ครับ (มัน)ตองการเวเลนซอิเล็กตรอนอีก 2 ตัว จะครบ 

8 (ตัว) 

T แลว H ละคะ ทําไมมีเวเลนซอิเล็กตรอนแค 2 ตัว 

S2 ออ H ตองการ(เวเลนซอิเล็กตรอน) แค 1 ตัว จะครบ 2 (ตัว) ก็

เสถยีรครับ 
 

เชนเดียวกับพลวิจัยคนอ่ืนๆ นักเรียนคนที่ 2 เขาใจวา อะตอมของธาตุไฮโดรเจนจะ

เสถยีรก็ตอเม่ือมันมีจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 2  

 อยางไรก็ตาม พลวิจัยเหลานี้กลับเขียนโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล N2H4 

แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 โครงสรางลวิอิสของโมเลกุล N2H4 ตามความเขาใจของพลวิจัย 
 

โครงสรางลิวอสิของโมเลกุล N2H4 รายละเอยีด พลวิจัย 
ความถี่ 

(คน) 

 

พันธะโคเวเลนต

ระหวางอะตอมของ

ธาตุไนโตรเจนเปน

พันธะเด่ียว 

S11 1 

 

พันธะโคเวเลนต

ระหวางอะตอมของ

ธาตุไนโตรเจนเปน

พันธะคู 

S1 S2 S3 

S4 S5 S6 

S7 S8 S9 

& S10 

10 
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โครงสรางลิวอสิของโมเลกุล N2H4 รายละเอยีด พลวิจัย 
ความถี่ 

(คน) 

 

พันธะโคเวเลนต

ระหวางอะตอมของ

ธาตุไนโตรเจนเปน

พันธะสาม 

S12 1 

รวม 12 

  

กลาวคือ มีเพยีงนักเรยีนคนที่ 11 คนเดยีวเทานัน้ที่อธบิายและเขยีนโครงสรางลิวอิสของ

โมเลกุล N2H4 ไดอยางถูกตอง (นั่นคือ พันธะโคเวเลนตระหวาง 2 อะตอมของธาตุ

ไนโตรเจนคือพันธะเดี่ยว) ในขณะที่พลวจัิยสวนใหญ (S1 – S10 และ S12) เขยีนโครงสราง

ลวิอิสของโมเลกุล N2H4 ไมถูกตอง 

จากการสัมภาษณพลวจัิยเปนรายบุคคล ผูวจัิยพบวา สิ่งที่ทําใหนักเรียนคนที่ 11 

เขยีนโครงสรางลวิอิสของโมเลกุล N2H4 ไดถูกตอง และแตกตางจากพลวิจัยคนอ่ืนๆ ก็คือ

การตรวจสอบจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนของอะตอมเดิมทั้งหมด “กอน” ที่อะตอม

เหลานัน้จะยึดกันเปนโมเลกุล ดังคําตอบของนักเรยีนคนที่ 11 ตอไปนี้ 

 

T แลว (โครงสรางลวิอิสของ)โมเลกุล N2H4 หนูคิดวา หนูเขยีนถูกไหม 

S (หนู)คิดวาถูกคะ [ย้ิม] 

T ... หนูเช็ค(ตรวจสอบ)ยังไงคะ ... 

S (หนู)เช็คเวเลนซอิเล็กตรอนคะ … (N อยู) หมู 5 ... (มัน)ตองการอีก 

3 ตัว (ก็จะครบ 8 ตัว)     
 

ในขณะที่พลวิจัยคนอ่ืนๆ ไมมีการตรวจสอบดังกลาว หากเพียงตรวจสอบเวเลนซ

อิเล็กตรอน “หลัง” จากที่อะตอมเหลานั้นยึดกันเปนโมเลกุลแลวเทานั้น ตัวอยางเชน 

นักเรยีนคนที่ 2 4 6 7 และ 12 ตอบวา:  
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S2 ผมเช็คเวเลนซอิเล็กตรอนของ N แลวครับวา ครบ 8 และ H ก็ครบ 

2 ผมม่ันใจครับวา มันถูก(ตอง)   

 

S4 เวเลนซอิเล็กตรอน(ของอะตอมของธาตุไนโตรเจน) ... มันครบ 8 คะ ... 

ของไฮโดรเจนก็ครบ 2 พอด ีก็เลยคิดวา มันถูก 

 

S6 (หนู)เช็ค(เวเลนซ)อิเล็กตรอน(วา) มันครบ 8 คะ ... มันนาจะถูก 

 

S7 เพราะ(หนู)นับ(เวเลนซอิเล็กตรอน)รวมกันแลว มันได 8 คะ  

S12 ถูกคะ เพราะหนูตรวจ(เวเลนซอิเล็กตรอน)ดูแลว มันครบ 8 คะ   

 

อยางไรก็ตาม ในระหวางการสัมภาษณ พลวิจัย 2 คน (S5 และ S8) ตรวจสอบจํานวน

เวเลนซอิเล็กตรอนของอะตอมเดิมทั้งหมด “กอน” ที่อะตอมเหลานั้นจะยึดกันเปน

โมเลกุล และเกิดความตระหนักวา คําตอบเดิมของตนเองไมถูกตอง ซึ่งปรากฏในคํา

สัมภาษณของพลวจัิยทัง้คูดังนี้  

 

T ... หนูคิดวา หนูเขยีนสูตรโครงสรางการเกดิ(โมเลกุล N2H4) ถูกไหม 

S5 ไมถูกคะ 

T ทําไมละ 

S5 เพราะวา N อยูหมู 5 (มัน)ตองการ(เวเลนซอิเล็กตรอน)อีก 3 คะ 

T แตทําไมตอนนัน้หนูเขยีนแบบนี้ 

S5 คือตอนนัน้ หนูไมเขาใจคะ หนูคิดวา (หนู)ตองทําใหครบ 8 ...  

 

T  ... เราเขยีนสูตรโครงสราง(ลวิอิสของโมเลกุล N2H4) ถูกไหม 

S8 ไมคะ 
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T ทําไมไมถูกคะทนีี้ 

S8 เพราะวา หนูเขยีน(จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนของ N)ไปแค 4 คะ วัน

นัน้หนูทําผดิคะ ... (มัน)ตองการ 3 ตัว จะครบ 8   

 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดกลุมตามความสามารถในการเขียนโครงสรางลิวอิสเพื่อ

จําลองการเกดิพันธะโคเวเลนตได 2 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 การเขียนโครงสรางลวิอิส 
 

การเขยีนโครงสรางลิวอสิ ลักษณะสําคัญ พลวิจัย 

นักเรยีนเขียนสูตรโครงสรางลิว

อิสของโมเลกุล Br2, H2O, และ 

N2H4 ไดถูกตอง 

 ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับ “กฎ

ออก เตด ”  แ ละจํ านว นเว เลนต

อเิล็กตรอนของธาตุตางๆ 

 การ ตร ว จส อ บ จํ า น วน เ ว เ ล นซ

อเิล็กตรอนของแตละอะตอม “หลัง” 

การเกิดพันธะโคเวเลนต 

 การ ตร ว จส อ บ จํ า น วน เ ว เ ล นซ

อเิล็กตรอนของแตละอะตอม “กอน” 

การเกิดพันธะโคเวเลนต 

S11 

นักเรยีนเขียนสูตรโครงสรางลิว

อิสของโมเลกุล Br2 และ H2O 

ไดถูกตอง แตเขยีนโครงสรางลิว

อสิของโมเลกุล N2H4 ไมถูกตอง 

 ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับ “กฎ

ออก เตด ”  แ ละจํ านว นเว เลนต

อเิล็กตรอนของธาตุตางๆ 

 การ ตร ว จส อ บ จํ า น วน เ ว เ ล นซ

อเิล็กตรอนของแตละอะตอม “หลัง” 

การเกิดพันธะโคเวเลนต 

S1 S2 S3 

S4 S5 S6 

S7 S8 S9 

S10 & S12 
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การใชโครงสรางลวิอิสเพื่อทํานายและอธิบายความยาวพันธะและพลังงานพันธะ 

 จากการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบคําถามที่ 2 ในแบบวัดความสามารถ

ในการใชโครงสรางลวิอิสเพื่อแสดงการเกดิพันธะโคเวเลนต ผูวจัิยพบวา พลวจัิย 10 คน 

(S1 – S10) ใหคําตอบที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล C2H2 C2H4 และ 

C2H6 (นั่นคือ พันธะโคเวเลนตระหวางอะตอมของคารบอน 2 อะตอมในโมเลกุล C2H2 

C2H4 และ C2H6 เปนพันธะสาม พันธะคู และพันธะเดี่ยว ตามลําดับ) ในจํานวนนี้ 

นักเรยีน 9 คน (S1 – S5 และ S7 – S10) สามารถเขยีนโครงสรางลิวอิสไดอยางถูกตอง 

ดังตัวอยางในภาพที่ 3 ซึ่งเปนคําตอบของนักเรยีนคนที่ 5 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางลวิอิสของโมเลกุล C2H2 C2H4 และ C2H6 

ตามความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 5 
 

ในขณะที่ นักเรยีน 1 คน (S6) แมไมไดวาดภาพโครงสรางลิวอิสของทั้งสามโมเลกุล แต

ก็เขียนบรรยายไดอยางถูกตองวา “C2H2 มีการสรางพันธะสาม ... C2H4 มีการสราง

พันธะคู ... (และ) C2H6 มีการสรางพันธะเดี่ยว”  

อยางไรก็ตาม พลวจัิยอีก 2 คน (S11 และ S12) ไมสามารถทําเชนนั้นได โดย

นักเรยีนคนที่ 11 เขาใจคลาดเคลื่อนวา พันธะโคเวเลนตระหวางอะตอมของคารบอน 2 

อะตอมในโมเลกุล C2H4 และ C2H6 เปนพันธะเดี่ยวและพันธะคู ตามลําดับ ในขณะที่

นักเรยีนคนที่ 12 ใหขอมูลเพียงวา “ระหวางอะตอมคารบอนกับอะตอมคารบอน จะมี

อนุภาคที่ เล็ก แตยังคงรักษาคุณสมบัติของธาตุนั้น สามารถทําปฏิกิริยาได แตไม
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สามารถอยูตามลําพังได” เชน กลวยไมกับตนไม ถากลวยไมไมมีตนไม กลวยไมก็จะไม

เจรญิเตบิโต” ซึ่งไมเกี่ยวของกับโครงสรางลวิอิสเลย 

ในจํานวนพลวิจัย 10 คน (S1 – S10) ที่สามารถเขียนโครงสรางลิวอิสของ

โมเลกุล C2H2 C2H4 และ C2H6 ไดอยางถูกตอง ไมมีพลวิจัยคนใดเลยที่สามารถนํา

โครงสรางลิวอิสที่ตนเองเขียนขึ้นไปใชในการทํานายและอธิบายความยาวพันธะและ

พลังงานพันธะของโมเลกุลเหลานัน้ไดอยางถูกตอง โดยพลวิจัย 3 คน (S2 S3 และ S6) 

ระบุวา อันดับของพันธะมีความสัมพันธกับความยาวพันธะและพลังงานพันธะใน

ลักษณะเดยีวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 
 

 

 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางอันดับของพันธะและความยาวพันธะ 
 

 

 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางอันดับของพันธะและพลังงานพันธะ 

 

ดังแสดงในคําตอบของพลวจัิยทัง้ 3 คนในระหวางการสัมภาษณตอไปนี้   

 

S2 ผมคิดวา พันธะสามนาจะมีพลังงาน(พันธะ)มากกวาพันธะคูและ

พันธะเดี่ยว (ตามลําดับ) ครับ ... ผมก็คิดวา ความยาวพันธะก็

เหมือนกับพลังงานพันธะ  

 

S3 ผมคิดวา พันธะสามมีความยาวพันธะและพลังงานพันธะมากกวา

พันธะคูและพันธะเดี่ยว (ตามลําดับ) ครับ 

 

พันธะสาม > พันธะคู > พันธะเดี่ยว 

พันธะสาม > พันธะคู > พันธะเดี่ยว 
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S6 หนูคิดวา สารที่มีพันธะสามนาจะมีความยาวพันธะและพลังานพันธะ

มากกวาพันธะเดี่ยวและพันธะคูคะ [แตในแบบทดสอบฯ พลวิจัยคนนี้

เขยีนไววา] “พันธะสามมากกวาพันธะคูและพันธะเดี่ยว”  

 

  อยางไรก็ตาม พลวิจัยอีก 7 คน (S1 S4 S5 S7 S8 S9 และ S10) แสดงความ

ไมแนใจเกี่ยวกับพลังงานพันธะและความยาวพันธะ ดังตัวอยางที่นักเรียนคนที่ 5 ให

ขอมูลในระหวางการสัมภาษณไววา 

 

T เราทราบเกี่ยวกับความยาวพันธะและพลังงานพันธะ(ของโมเลกุล 

C2H2 C2H4 และ C2H6) ไหมคะ 

S5 ไมคะ 

T … แตวา ... หนูเขียนสูตรโครงสรางออกมาใหครูไดทั้ง 3 (โมเลกุล) 

เลย หนูพยายามจะสื่ออะไรใหครูทราบคะ 

S5 หนูสามารถเขยีนสูตรโครงสรางไดคะ (หนู)รูวา...เขาใจวา ธาตุอยูหมู

ไหนและตองการ(เวเลนซอิเล็กตรอน)เทาไหร แตหนูไมสามารถ

เปรยีบเทยีบความยาวพันธะและพลังงานพันธะออกมาไดคะ 
 

กลาวคือ นักเรียนเหลานี้ไมเขาใจวา อันดับของพันธะในโครงสรางลิวอิสเหลานั้น

เกี่ยวของกับความยาวพันธะและพลังงานพันธะอยางไร  

ดังนัน้ ผูวจัิยจึงจัดกลุมตามความสามารถในการนําโครงสรางลิวอิสไปใชเพื่อ

ทํานายและอธิบายความยาวพันธะและพลังงานพันธะออกเปน 4 กลุม ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 (ในหนาถัดไป) 
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ตารางที่ 3 การนําโครงสรางลิวอิสไปใชเพื่ออธิบายและทํานายความยาวพันธะ

พลังงานพันธะ 
 

 

การประยุกตใชโครงสรางลิวอสิเพ่ือ

ทํานายและอธบิายความยาวพันธะ

และพลังงานพันธะ 

ลักษณะสําคัญ พลวิจัย 

นักเรียนเขียนสูตรโครงสรางลิวอิสของ

โมเลกุล C2H2, C2H4, และ C2H6 ได

ถูกตอง รวมท้ังสามารถเรียงลําดับ

พลังงานพันธะและความยาวพันธะของ

ท้ังสามโมเลกุลไดถูกตอง 

 การเขยีนสูตรโครงสรางลิวอสิ 

 ความสัมพันธระหวางอันดับ

พันธะและพลังงานพันธะ 

 ความสัมพันธระหวางอันดับ

พันธะและความยาวพันธะ 

- 

นักเรียนเขียนสูตรโครงสรางลิวอิสของ

โมเลกุล C2H2, C2H4, และ C2H6 ได

ถู กต อ ง  แ ละส ามา รถ เ รี ย ง ลํา ดั บ

พลังงานพันธะของท้ังสามโมเลกุลได

ถูกตองเทาน้ัน แตไมสามารถเรียงลําดับ

ความยาวพันธะของท้ังสามโมเลกุลได

ถูกตอง  

 การเขยีนสูตรโครงสรางลิวอสิ 

 ความสัมพันธระหวางอันดับ

พันธะและพลังงานพันธะ 
S2 S3 & S6 

นักเรียนเขียนสูตรโครงสรางลิวอิสของ

โมเลกุล C2H2, C2H4, และ C2H6 ได

ถูกตอง แตไมสามารถเรียงลําดับท้ัง

พลังงานพันธะและความยาวพันธะของ

ท้ังสามโมเลกุลไดถูกตอง 

 การเขยีนสูตรโครงสรางลิวอสิ 

S1 S4 S5 S7 

S8 S9 & S10 

นักเรียนเขียนไมถูกตองหรือไมเขียน

สูตรโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล C2H2, 

C2H4, และ C2H6  

- 

S11 & S12 
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 การใชโครงสรางลิวอิสเพื่อทํานายและอธิบายมุมระหวางพันธะภายในโมเลกุล

และรูปรางของโมเลกุล 

จากการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบคําถามที่ 3 ในแบบวัดความสามารถ

ในการใชโครงสรางลวิอิสเพื่อแสดงการเกดิพันธะโคเวเลนต ผูวิจัยพบวา พลวิจัย 4 คน 

(S2 S3 S5 และ S8) สามารถเขยีนโครงสรางลวิอิสของโมเลกุล CS2 และ H2S ไดอยาง

ถูกตอง ดังภาพที่ 6 ซึ่งเปนผลงานของนักเรยีนคนที่ 3 
 

     
 

ภาพที่ 6 โครงสรางลวิอิสของโมเลกุล CS2 และ H2S  

ตามความเขาใจของนักเรียนคนที่ 3 

 
 

กลาวคือ พลวิจัยกลุมนี้เขาใจวา ในกรณีของโมเลกุล CS2 อะตอมของคารบอน 1 

อะตอมยึดกับ 2 อะตอมของซัลเฟอรดวยพันธะคู โดยอะตอมของคารบอนไมมี

อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวเลย สวนในกรณีของโมเลกุล H2S อะตอมของซัลเฟอรยึดกับ 2 

อะตอมของไฮโดรเจนดวยพันธะเดี่ยว โดยอะตอมของซัลเฟอรมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 

จํานวน 2 คู   

อยางไรก็ตาม พลวิจัย 3 คน (S1 S9 และ S10) เขียนโครงสรางลิวอิสของ

โมเลกุล H2S หรอื CS2 ไดถูกตองเพยีงโมเลกุลเดยีว ในขณะที่พลวิจัยอีก 5 คน (S4 S6 

S7 S11 และ S12) เขยีนไมถูกตองหรอืไมเขยีนโครงสรางลวิอิสของโมเลกุลเหลานี้  

 เม่ือพิจารณาเฉพาะในกรณีของพลวิจัย 4 คน (S2 S3 S5 และ S8) ที่เขียน

โครงสรางลวิอิสของโมเลกุล CS2 และ H2S ไดอยางถูกตองนั้น ไมมีพลวิจัยคนใดเลยที่

สามารถใชโครงสรางลิวอิสที่ตนเองเขียนขึ้นมาไปใชในการทํานายและอธิบายมุม

ระหวางพันธะภายในโมเลกุลและรูปรางของโมเลกุลไดเลย แมวาพลวิจัย 2 คน (S2 
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และ S3) ตระหนักดวีา โครงสรางลิวอิสที่ตางกันอาจแสดงถึงมุมระหวางพันธะภายใน

โมเลกุลและรูปรางของโมเลกุลที่แตกตางกันก็ตาม ดังปรากฏในคําสัมภาษณของ

นักเรยีนคนที่ 2 ดังนี้ 

 

S2 ผมคิดวา รูปรางโมเลกุลและมุมระหวางพันธะตองมีความสัมพันธกัน

(กับโครงสรางลิวอิส)แนๆ ครับ ... เม่ือเขียนสูตรโครงสราง(ลิวอิส)

ออกมา มันจะมีพันธะคูและพันธะเดี่ยวครับ ผมจึงคิดวา มันไม

เทากันระหวางรูปรางโมเลกุลและมุมระหวางพันธะครับ 

 

S3 ผมพิจารณาจากสูตรโครงสราง(ลิวอิส)ครับ เม่ือผมเขียนสูตร

โครงสราง(ลวิอิส)ออกมา (ผม)ก็พบวา (โมเลกุล)บางชนิด(มี)พันธะ

เดี่ยว และบางชนดิ(มี)พันธะคู ผมก็เลยคิดวา มันไมนาจะเทากันครับ  
 

ในขณะที่พลวจัิยอีก 2 คน (S5 และ S8) แสดงความไมแนใจวา โครงสรางลิวอิสมีความ

เกี่ยวของกันกับมุมระหวางพันธะภายในโมเลกุลและรูปรางของโมเลกุลหรือไม โดยพล

วจัิยทัง้คูใหเหตุผลเหมือนกันวา ตนเองยังไมไดเรยีนเรื่องเหลานี้  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดกลุมความสามารถในการนําโครงสรางลิวอิสไปใชเพื่อ

ทํานายและอธบิายมุมระหวางพันธะภายในโมเลกุลและรูปรางของโมเลกุลออกเปน 3 

กลุม ดังแสดงในตารางที่ 4 (ในหนาถัดไป) 
 

ความเขา ใจเกี่ ยวกับขอจํากัดของโครงสรางลิวอิสในกรณีของการเกิด

ปรากฏการณเรโซแนนซ 

นอกจากนี้  เ ม่ือพิ จารณาขอมูลที่ ไ ด จาก คํ าถามขอที่  4  ในแบบวั ด

ความสามารถในการใชโครงสรางลวิอิสเพื่อแสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต ผูวิจัยพบวา 

ไมมีพลวิจัยคนใดที่เขียนและบรรยายโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล [CO3]
2- ไดอยาง
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ถูกตอง โดยพลวจัิย 5 คน (S2 S3 S5 S9 และ S10) เขยีนโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล

นี้ไมถูกตอง ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางผลงานของพลวจัิยเหลานี้  
 

       

      
 

ภาพที่ 7 โครงสรางลวิอิสของโมเลกุล [CO3]
2- ตามความเขาใจของนักเรยีน 

คนที่ 2 3 5 9 และ 10 ตามลําดับจากซายไปขวา และจากบนลงลาง 
 

ตารางที่ 4 การนําโครงสรางลวิอิสไปใชเพื่ออธิบายและทํานายมุมระหวางพันธะ

ภายในโมเลกุลและรูปรางโมเลกุล 
 

การประยุกตใชโครงสรางลิวอสิเพ่ือทํานาย

และอธบิายมุมระหวางพันธะภายใน

โมเลกุลและรูปรางของโมเลกุล 

ลักษณะสําคัญ พลวิจัย 

นักเรยีนเขยีนสูตรโครงสรางลิวอสิของโมเลกุล 

CS2 และ H2S ไดถูกตอง และสามารถนําไปใช

เพื่อ ทํานายและอธิบายมุมระหวางพันธะ

ภายในโมเลกุลและรูปรางของโมเลกุลได 

 การเขยีนโครงสรางลิวอสิ 

 ความ สัมพั นธ ร ะหว า ง

โครงสรางลิวอิสและมุม

ร ะห ว า ง พั นธ ะภาย ใ น

โมเลกุล 

 ความ สัมพั นธ ร ะหว า ง

โค ร ง ส ร า ง ลิ ว อิ ส แ ล ะ

รูปรางโมเลกุล 

- 
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การประยุกตใชโครงสรางลิวอสิเพ่ือทํานาย

และอธบิายมุมระหวางพันธะภายใน

โมเลกุลและรูปรางของโมเลกุล 

ลักษณะสําคัญ พลวิจัย 

นักเรยีนเขยีนสูตรโครงสรางลิวอสิของโมเลกุล 

CS2 และ H2S ไดถูกตอง แตไมสามารถใชเพื่อ

ทํานายและอธิบายมุมระหวางพันธะภายใน

โมเลกุลและรูปรางของโมเลกุลได 

 การเขียนสูตรโครงสราง

ลิวอสิ S2 S3 S5 & 

S8 

นักเรยีนเขยีนไมถูกตองหรอืไมเขียนโครงสราง

ลิวอสิของโมเลกุล CS2 และ H2S 

- S1 S4 S6 S7 

S9 S10 S11 

& S12 
 

ในขณะที่พลวิจัยอีก 7 คน (S1 S4 S6 S7 S8 S11 และ S12) ไมเขียนโครงสรางลิวอิส

ของโมเลกุลนี้เลย ในการนี้ พลวิจัยบางคนระบุอยางชัดแจงวา ตนเองไดพยายามเขียน

โครงสรางลวิอิสของโมเลกุลดังกลาวแลว แตไมสามารถทําได 

 

S8 หนูพยายามแลวคะ แตวาทํายังไงก็ไมครบ 8 สักที บางทีมันก็ได 7 

บางทมัีนก็ได 9 มันเกนิมา 

 

ในกรณีของโครงสรางลิวอิสของโมเลกุล [CO3]
2- นั้น อะตอมของคารบอน 1 

อะตอม ยึดกับอะตอมของออกซิเจน 2 อะตอมดวยพันธะเดี่ยว และยึดกับอะตอมของ

ออกซิ เจนอีก  1  อะตอมดวยพันธะคู  อยาง ไรก็ตาม โมเลกุลนี้สามารถ เกิด

ปรากฏการณเรโซแนนซไดเชนเดยีวกับโมเลกุลของโอโซน (O3) ซึ่งพันธะคูสามารถเกิด

สลับที่กับพันธะเดี่ยวได นั่นคือ โครงสรางลิวอิสมีขอจํากัดในการแสดงและจําลอง

โมเลกุล [CO3]
2-  

ในการนี้ ไมมีพลวิจัยคนใดที่ตระหนักถึงขอจํากัดดังกลาว ดังจะเห็นไดจาก

การที่พลวิจัยทุกคนไมสามารถระบุไดวา โครงสรางลิวอิสเปนเพียงแบบจําลองทาง
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ความคิดที่ไมสามารถแสดงความเปนพลวัตรของการเกิดพันธะโคเวเลนตภายใน

โมเลกุลของ [CO3]
2-    

  

บทสรุป 

  

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 จํานวน 12 คน ในการใชโครงสรางลวิอิสเพื่อจําลองการเกดิพันธะโคเวเลนต โดย

ใชแบบวัดความสามารถในการใชโครงสรางลวิอิสเพื่อแสดงการเกดิพันธะโคเวเลนต ซึ่ง

ประกอบดวยคําถามปลายเปด 4 ขอ รวมกับการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปน

รายบุคคล ผูวจัิยสามารถสรุปผลการวจัิยเปนรายขอไดดังนี้  

1. พลวจัิยทุกคนเขาใจวา พันธะโคเวเลนตเกดิจากการใชเวเลนซอิเล็กตรอน

รวมกันระหวางอะตอมของธาตุอโลหะตัง้แต 2 อะตอมขึ้นไป  

2. พลวิจัยทุกคนสามารถเขียนโครงสรางของลิวอิสของบางโมเลกุลได 

โดยเฉพาะโมเลกุลที่พลวจัิยคุนหรอืเคยเห็นมากอน เชน Br2 และ H2O แต

ไมสามารถเขยีนโครงสรางลวิอิสของโมเลกุลที่ซับซอนได เชน N2H4 และ 

[CO3]
2-  

3. พลวจัิยสวนใหญไมสามารถนําโครงสรางลิวอิสที่ตนเองเขียนขึ้นไปใชใน

การทํานายและอธิบายสมบัติตางๆ ในระดับโมเลกุลได เชน ความยาว

พันธะ พลังงานพันธะ มุมระหวางพันธะภายในโมเลกุล และรูปรางของ

โมเลกุล  

4. พลวจัิยทุกคนไมตระหนัก(หรือไมเขาใจ)วา โครงสรางลิวอิสมีขอจํากัดที่

ไมสามารถแสดงความเปนพลวัตรของการเกิดพันธะโคเวเลนตภายใน

โมเลกุลใดๆ ที่เกดิปรากฏการณเรโซแนนซได 

ผลการวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวา พลวิจัยทุกคนยังมีความสามารถที่จํากัด ทั้งในการ

เขียนโครงสรางลิวอิสของโมเลกุลตางๆ และการนําโครงสรางลิวอิสเหลานั้นไป
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ประยุกตใช ดังจะเห็นไดจากการที่พลวจัิยเหลานี้ไมสามารถใชโครงสรางลิวอิสที่ตนเอง

เขยีนขึ้นไปใชในการทํานายและอธบิายสมบัตติางๆ ของโมเลกุลได  

 

การนําไปใชประโยชน 

 

 ผลการวจัิยนี้ใหขอมูลวา พลวจัิยทุกคนเขาใจวา พันธะโคเวเลนซเกิดจากการ

ใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกันระหวางอะตอมของธาตุอโลหะตั้งแต 2 อะตอมขึ้นไป แม

ความเขาใจนี้เปนพื้นฐานทั่วไปในการเขียนโครงสรางลิวอิสของโมเลกุลตางๆ ตามกฎ

ออกเตด แตความเขาใจนี้อาจยังไมเพียงพอใหพลวิจัยเขาใจวา การใชเวเลนซ

อิเล็กตรอนรวมกันระหวาง 2 อะตอมใดๆ เกดิขึ้นไดอยางไร ในการนี้ พลวิจัยทุกคนควร

มีความเขาใจเพิ่มเติมดวยวา โดยแทจริงแลว พันธะโคเวเลนตเปนแรงดึงดูดทางไฟฟา

ระหวางนวิเคลียสของอะตอมหนึ่ง (ซึ่งมีสภาพทางไฟฟาเปนบวก) กับอิเล็กตรอนของ

อีกอะตอมหนึ่ง (ซึ่งมีสภาพทางไฟฟาเปนลบ) แรงทางไฟฟานี้ดึงดูดให 2 อะตอมยึดกัน

ในรูปของพันธะโคเวเลนต ทําใหพลังงานศักยไฟฟารวมของอะตอมทั้งหมดมีคานอย

ที่สุด แมวาความเขาใจเพิ่มเติมนี้เปนเรื่องซับซอน แตก็จะเปนพื้นฐานสําหรับความ

เขาใจที่วา จํานวนคูของเวเลนซอิเล็กตรอนที่ 2 อะตอมใดๆ ใชรวมกันนั้น เกี่ยวของกับ

ความยาวพันธะและพลังงานพันธะอยางไร นั่นคือ จํานวนคูของเวเลนซอิเล็กตรอนที่

มาก แรงทางไฟฟาก็ย่ิงมีคามาก ทําใหอะตอมคูนั้นอยูใกลกันมาก (นั่นคือ ความยาว

พันธะที่นอย) และยากตอการแยกออกจากกัน (นั่นคือ พลังงานพันธะที่มาก ) 

นอกจากนี้ ความเขาใจดังกลาวยังชวยในการทําความเขาใจวา เหตุใดพันธะตางๆ 

ภายในโมเลกุลใดๆ จึงทํามุมระหวางกัน ซึ่งก็เปนเพราะแรงทางไฟฟาระหวางพันธะ

เหลานัน้ มุมระหวางพันธะตางๆ ภายในโมเลกุลจะสงผลตอรูปรางของโมเลกุลนั่นเอง 

ในการนี้ การจัดการเรยีนการสอนเรื่องพันธะโคเวเลนตจึงควรสงเสรมิใหพลวิจัยเห็นถึง

ศักยภาพของโครงสรางลิวอิสในการอธิบายและทํานายสมบัติตางๆ ในระดับโมเลกุล 

ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการอธบิายและทํานายสมบัตติางๆ ในระดับมหภาคตอไป 
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1 ยกเวนอะตอมของธาตุท่ีเปนไอโซโทป 
2
 ยกเวนอะตอมของธาตุไฮโดรเจน ซ่ึงไมมนิีวตรอนเปนองคประกอบ 


