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บทคัดยอ 

  

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 8 คน เกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของ

สาร ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณนักเรียนแบบกึ่งโครงสรางรายบุคคล และ

วิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมความเขาใจของนักเรียนที่มีความหมายเหมือนหรือ

คลายกัน ผลการวจัิยปรากฏวา นักเรยีนทุกคนสามารถระบุสถานะของสารที่กําหนดให

ไดอยางถูกตอง แตนักเรยีนสวนใหญไมสามารถใหเหตุผลไดสอดคลองกับแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งสามารถวาดภาพเพื่อแสดงองคประกอบของ

สารในระดับจุลภาคได และนักเรียนสวนใหญระบุถึงการสัมผัสความรอน การสัมผัส

ความเย็น และ/หรอื การสัมผัสสิ่งตางๆ วาเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร ผลการวจัิยนี้จะเปนแนวทางการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจ

ของนักเรยีนเรื่องสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสารตอไป 

 

คําสําคัญ : ความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา; สถานะของสาร; การเปลี่ยน

สถานะของสาร  
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Abstract 

  

This qualitative research aims to examine eight sixth-grade students’ 

understandings about states of matter and the change of states of matter. The 

researcher collected data using individual semi-structured interviews with the 

students, and analyzed the data by categorizing the students’ understandings into 

groups that have same or similar meanings. The research results appear that all 

the students correctly identified the state of given types of matter, but most did not 

explain their state scientifically. About a half of the students were able to draw 

components of a matter in microscopic level. And, most of the students referred to 

heat contact, coolness contact and/or thing contact as a cause of the change of 

states of matter. The research results can be guideline for developing learning 

activities to promote students’ understandings of states of matter and the change 

of states of matter.         

 

Keywords: Elementary students’ understandings; State of matter; Change of the 

states of matter   
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บทนํา 

 

สารเปนสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยทุกคน ดังนั้น มนุษยทุกคนจึงควรมีความ

เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัตขิองสาร ในการนี้ กระทรวงศกึษาธกิาร (2553) จึงไดบรรจุ

เนื้อหาเกี่ยวกับสารไวใน “ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” 

โดยเฉพาะในสาระที่ 3 “สารและสมบัติของสาร” ซึ่งระบุไววา นักเรียนในระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานควร “เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร

กับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค” (มาตรฐาน ว 3.1) และ “เขาใจ

หลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ

เกดิปฏิกริยิา” (มาตรฐาน ว 3.2) ในการนี้ นักเรียนควรไดรับการจัดการเรียนการสอน 

ที่เนนใหเกดิพัฒนาการทางแนวคิดเกี่ยวกับสาร ตั้งแตแนวคิดพื้นฐานที่ซับซอนนอยไป

ยังแนวคิดขัน้สูงที่ซับซอนมากขึ้น ตามลําดับ (Stevens et al., 2010) ในการนี้ นักเรียน

ในระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 ควรเขาใจวา  

 สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลว หรอืแกส สาร(ชนิดเดียวกัน)

ทัง้สามสถานะมีสมบัติบางประการเหมือนกัน และบางประการแตกตาง

กัน (ว 3.1 ป. 6/1) 

 เม่ือสารเกดิการ...เปลี่ยนสถานะ สารแตละชนิดยังคงสมบัติของสารเดิม 

(ว 3.2 ป. 6/1) 

ความเขาใจแนวคิดทัง้สองนี้จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ “ทฤษฎีอนุภาคของสาร” (Particulate theory of matter) 

ในระดับมัธยมศกึษาตอไป (Smith et al., 2006) 

อยางไรก็ตาม งานวจัิยในอดตีที่ผานมา ทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย 

ระบุวา นักเรยีนจํานวนไมนอยมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องสารและสมบัติ

ของสาร ตัวอยางเชน กฤษดา สงวนสนิ (2549) และ ปฐมาภรณ พิมพทอง & นฤมล  ยุตาคม 
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(2548) พบวา นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาไมสามารถระบุสถานะของสารบางชนิด และไม

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได นอกจากนี้ วราภรณ แยมจินดา 

(2547) ก็พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาก็มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเหลานี้เชนกัน ใน

ทํานองเดียวกัน Ozmen (2011) พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาในประเทศตุรกีไม

สามารถอธบิายสมบัตขิองสารโดยใชมุมมองระดับจุลภาคได ผลการวิจัยเหลานี้สะทอน

อยางชัดเจนวา การเรียนรูเกี่ยวกับสมบัติของสารเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับนักเรียน 

(โดยเฉพาะนักเรยีนในระดับชัน้ประถมศกึษา) ดวยเหตุนี้ การจัดการเรียนการสอนเรื่อง

สมบัตขิองสารจึงเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับครูวทิยาศาสตรดวยเชนกัน   

 จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับชาติ ผูวิจัยพบวา นักเรียน

จํานวนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจ 

โดยเฉพาะในเรื่องสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร ดวยเหตุนี้ ผูวิจัย (ใน

ฐานะผูสอน) จึงตองการทราบในเชงิลกึวา นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 มีความเขาใจ

เดมิเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจเดิมของนักเรียนจะเปนประโยชน

ตอการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการ

ทางแนวคิดเกี่ยวกับสารไดอยางสอดคลองกับ “ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551” ตอไป 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 เกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร 
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วธิกีารวจัิย 

  

งานวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2554) ซึ่งมุงเนนการ

ทําความเขาใจความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ ที่นักเรียนไดสรางขึ้นจาก

ประสบการณสวนบุคคล โดยปรากฏการณในการวิจัยนี้คือสถานะของสารและการ

เปลี่ยนสถานะของสาร รายละเอียดของบริบทวิจัย กลุมที่ศึกษา การเก็บขอมูล และ

การวเิคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้ 

 

บรบิทวิจัย 

 การวจัิยนี้เกดิขึ้นในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2556 ณ โรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดกลางแหงหนึ่ง ซึ่งเปดสอนตัง้แตชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีจํานวน

นักเรียนทั้งหมด 466 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 45 คน จาก 2 

หองเรียน (ป.6/1 และ ป.6/2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 มีจํานวน 22 คน และ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 มีจํานวน 23 คน นักเรียนทั้งสองหองมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรไมแตกตางกันมากนัก ในชวงเวลาของการดําเนินการวิจัย 

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 เรียนวิชาวิทยาศาสตร 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวของกับระบบตาง ๆ ของรางกาย สิ่ ง มีชี วิตกับสิ่ งแวดลอม และสารใน

ชวีติประจําวัน โดยผูวจัิยเปนผูสอนวชิาวทิยาศาสตรดังกลาวทัง้สองหองเรยีน 

 

กลุมที่ศกึษา 

กลุมที่ศกึษาในการวจัิยนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (อายุระหวาง 10 

-11 ป) จํานวน 8 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนหญิง 4 คน นักเรียนชาย 4 คน กลุมที่

ศกึษามาจากการเลอืกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากทั้งสองหองเรียน

โดยใชเกณฑความสมัครใจและกลาแสดงความคิดเห็นของนักเรยีน ในตอนแรกของการ

วจัิย ผูวจัิยไดแจงใหนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค
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ของการวิจัยวา ผูวิจัยตองการทราบความเขาใจเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสถานะของ

สารและการเปลี่ยนสถานะของสาร “กอน” การจัดการเรียนการสอนเรื่องดังกลาว 

ผูวิจัยทราบจากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและจากการสอบถามนักเรียนใน

เบื้องตนวา นักเรยีนทุกคนไดผานการเรยีนรูเรื่องสถานะของสารในวิชาวิทยาศาสตรชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 มาบางแลว ในรายงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยอางถึงนักเรียนแตละคน

โดยใชสัญลักษณ S แลวตามดวยตัวเลข 1 - 8 ( เชน S1, S2, และ S3)  

 

การเก็บขอมูล 

ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณนักเรียนแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล 

โดยใชคําถามปลายเปด จํานวน 6 ขอ ดังนี้ 

1. คําถามขอที่ 1 เปนการใหนักเรียนระบุสถานะของสารที่กําหนดให ซึ่ง

ประกอบดวย ปากกา น้ําสมสายชู และอากาศในลูกโปง พรอมทั้งระบุ

เหตุผลวา ทําไมสารแตละชนดิจึงมีสถานะดังกลาว  

2. คําถามขอที่ 2 เปนการใหนักเรียนวาดภาพเพื่อแสดง “องคประกอบของ

น้ํา” ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส พรอมทั้งอธิบายความหมาย

ของภาพเหลานัน้ 

3. คําถามขอที่ 3 เปนการใหนักเรยีนอธบิายการหลอมเหลวของเทยีนไข  

4. คําถามขอที่ 4 เปนการใหนักเรยีนอธบิายการแข็งตัวของน้ําตาเทยีน 

5. คําถามขอที่ 5 เปนการใหนักเรยีนอธบิายการเดอืดของน้ําในบกีเกอรที่อยู

บนเตาไฟ 

6. คําถามขอที่ 6 เปนการใหนักเรียนอธิบายการเกิดหยดน้ําบนกระจก เม่ือ

มีไอน้ํามากระทบ 

 

ในระหวางการสัมภาษณนักเรียนแตละคน ผูวิจัยใชเทคนิคทํานาย-สังเกต-

อธิบาย (Predic-Observe-Explain: POE) เพื่อใหนักเรียนแสดงความเขาใจของตนเอง 
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โดยผูวิจัยหลีกเลี่ยงการตัดสินวา คําตอบของนักเรียนถูกหรือผิด ผูวิจัยเปดโอกาสให

นักเรียนสามารถถามผูวิจัยไดทุกเม่ือ หากนักเรียนไมเขาใจคําถามแตละขอ การ

สัมภาษณนักเรยีนแตละคนเกดิขึ้นในเวลาหลังเลิกเรียน โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที

ตอคน ในการนี้ ผูวจัิยไดแจงใหนักเรียนทราบวา ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงของนักเรียน 

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตีความและวิเคราะหขอมูลในภายหลัง ผูวิจัยเนนยํ้ากับ

นักเรียนทุกคนวา ชื่อและสกุลของนักเรียนทุกคนจะถูกเก็บเปนความลับและไมมีการ

เผยแพรสูสาธารณะ และคําตอบของนักเรยีนในระหวางการสัมภาษณจะไมมีผลตอการ

ตัดสนิผลการเรยีนในวชิาวทิยาศาสตรที่ผูวจัิยสอน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง (The constant 

coparative method) (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2554) ในการนี้ ผูวจัิยทําการถอดคําพูดของ

นักเรียนทุกคนแบบคําตอคํา (Verbatim transcription) จากนั้น ผูวิจัยอานคําตอบของ

นักเรียนแตละคนซ้ําๆ อยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบและจัดกลุมความเขาใจที่มี

ความหมายเหมือนหรอืคลายคลงึกัน  

 

ผลการวจัิย 

 

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 จํานวน 8 คน (ชาย 4 คน และหญิง 4 คน) เกี่ยวกับสถานะของสารและการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ผูวิ จัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณนักเรียนแบบกึ่ง

โครงสรางเปนรายบุคคล คําถามในการสัมภาษณนี้เปนการใหนักเรียนระบุสถานะของ

สารตางๆ การวาดรูปองคประกอบของสารในสถานะตางๆ และการอธิบายสาเหตุของ

การเปลี่ยนสถานะของสาร ผลการวจัิยเปนดังตอไปนี้  
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ความเขาใจเกี่ยวกับสถานะของสาร 

 เม่ือผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนระบุวา สารที่กําหนดให (ปากกา น้ําสมสายชู 

และอากาศ) อยูในสถานะอะไร นักเรยีนทั้ง 8 คน สามารถระบุสถานะของสารทั้งหมด

ไดอยางถูกตอง นั่นคือ ปากกาเปนสารในสถานะของแข็ง น้ําสมสายชูเปนสารในสถานะ

ของเหลว และอากาศเปนสารในสถานะแกส อยางก็ตาม นักเรียนเหลานี้อาจใหเหตุผล

ที่แตกตางกัน เนื่องจากปรมิาตรและรูปรางเปนสมบัตทิี่ทําใหสารแตละสถานะแตกตาง

กัน ดังนัน้ ผูวจัิยจึงวเิคราะหคําตอบของนักเรยีนแตละคน โดยการพจิารณาวา นักเรียน

ระบุถงึสมบัตทิัง้สองไดอยางถูกตองหรอืไม ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คําตอบของนักเรยีนเกี่ยวกับสถานะของสาร   
 

นักเรยีน 

ปากกา  

(ของแข็ง) 

นํ้าสมสายชู 

(ของเหลว) 

อากาศ  

(แกส) 

รวม สมบัติ สมบัติ สมบัติ 

ปรมิาตร รูปราง ปรมิาตร รูปราง ปรมิาตร รูปราง 

เฉลย คงตัว คงตัว คงตัว ไมคงตัว ไมคงตัว ไมคงตัว 

S1       6 

S2       6 

S3 -  -  - - 2 

S4 -  -  -  3 

S5 -      4 

S6       5 

S7 - - -   - 2 

S8 - - - - - - 0 

รวม 3 6 3 7 4 5 
28/48 

(58%) 

หมายเหตุ: หมายถึงนักเรียนอางถึงและถูกตอง;  หมายถึงนักเรียนอางถึงแตไมถูกตอง;            

- หมายถึงนักเรยีนไมอางถึง  
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จากตารางที่ 1 ขางตน นักเรียน 2 คน (S1 และ S2) สามารถใหเหตุผลได

สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร โดยการระบุวา ปากกาอยูในสถานะของแข็ง 

เพราะเปนสารที่มีทั้งปริมาตรและรูปรางคงตัว น้ําสมสายชูอยูในสถานะของเหลว 

เพราะเปนสารที่มีปริมาตรคงตัวแตรูปรางไมคงตัว และอากาศในลูกโปงอยูในสถานะ

แกส เพราะเปนสารที่ทั้งปริมาตรและรูปรางไมคงตัว ขางลางเปนตัวอยางคําตอบของ

นักเรยีนคนที่ 1   

 

T หนูคิดวา ปากกาอยูในสถานะอะไรคะ 

S1 ของแข็งคะ 

T ทําไมถงึคิดวา มันอยูในสถานะของแข็งละคะ 

S1 เพราะ(ปากกา)ตองการที่อยู มีปรมิาตรคงที่ รูปรางคงที่คะ 

T แลวน้ําสมสายชูละคะ (นักเรยีน)คิดวาอยูในสถานะอะไรคะ 

S1 เพราะ(น้ําสมสายชู)ตองการที่อยู ปรมิาตรคงที่ รูปรางไมคงที่ 

T แลวอากาศละคะ (นักเรยีน)คิดวาอยูในสถานะอะไร 

S1 แกสคะ 

T ทําไมถงึคิดวาเปนสถานะแกสคะ 

S1 เพราะ(อากาศ)ตองการที่อยู ปรมิาตรไมคงที่ รูปรางไมคงที่คะ  

 

 อยางไรก็ตาม นักเรียน 6 คน ไมสามารถใหเหตุผลไดสอดคลองกับแนวคิด

ทางวทิยาศาสตร ในจํานวนนี้ นักเรยีน 3 คน (S5 S6 และ S7) ไดพจิารณาปรมิาตรของ

สารเปนเกณฑในการใหเหตุผลวา สารแตละชนิดอยูในสถานะใด ถึงแมวาเหตุผล

เหลานัน้อาจไมถูกตองทั้งหมด ตัวอยางเชน นักเรียนคนที่ 5 ระบุวา น้ําสมสายชูอยูใน

สถานะเปนของเหลว เพราะเปนสารที่มีปริมาตรไมคงตัว และนักเรียนคนที่ 6 ระบุวา 

อากาศอยูในสถานะแกส เพราะเปนสารที่มีปริมาตรคงตัว เปนตน สวนนักเรียนอีก 3 

คน (S3 S4 และ S8) ไมมีการอางถึงปรมิาตรของสารเลย นักเรียนกลุมนี้อางถึงสมบัติ
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ทางกายภาพอ่ืนๆ เชน ความแข็ง ความสามารถในการจับหรือสัมผัสได  และ

ความสามารถในการมองเห็น ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้   

 

T หนูคิดวา ปากกาอยูในสถานะอะไรคะ 

S3 ของแข็งคะ 

T ทําไมคิดวาเปนของแข็ง 

S3 เพราะคิดวา ปากกามีรูปรางคงที่และมีความแข็ง  

 

T ทําไมคิดวาปากกาอยูในสถานะของแข็ง 

S4 รูปรางคงที่ จับแลวแข็ง ไมเปราะ 

... 

T ทําไมคิดวาน้ําสมสายชูอยูในสถานะของเหลวคะ  

S4 เพราะวา รูปรางจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ รูปรางไมคงที่  

 

T ทําไมอากาศเปนแกสคะ 

S8 เพราะอากาศ เราสามารถมองเห็นดวยตาเปลา และเราไมสามารถ

สัมผัสมันไดครับ 

 

 สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือวา ในการใหเหตุผลเกี่ยวสถานะของสารทั้ง 3 

ชนดิ นักเรยีนมีแนวโนมในการพจิารณารูปรางของสารมากกวาปรมิาตรของสาร   

 

ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของสาร 

 เม่ือผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนวาดภาพเพื่อแสดงองคประกอบของน้ําใน

สถานะตางๆ นักเรียน 5 คน (S1 S2 S3 S4 และ S5) วาดภาพวงกลมเล็กๆ เพื่อแสดง

องคประกอบของน้ําในแตละสถานะ นักเรียนกลุมนี้ระบุดวยวา องคประกอบของน้ําใน
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แตละสถานะมีการเรียงตัวที่แตกตางกัน โดยองคประกอบของน้ําในสถานะของแข็ง 

ของเหลว และแกส มีการเรียงตัวชิดกันจากมากไปหานอย ตามลําดับ ภาพที่ 1 แสดง

ความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 4  

 

 
ภาพที่ 1 องคประกอบของน้ําในสถานะตางๆ ตามความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 4 

 

นอกจากนี้ ในระหวางการสัมภาษณ นักเรียนกลุมนี้ยังระบุวา วงกลมเล็กๆ เปนสิ่งที่

แทน “อนุภาคของน้ํา” ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 อนุภาคของของแข็งมีความยึดเหนี่ยวติดกันมาก ... อนุภาคของ

ของเหลวมีความยึดเหนี่ยวนอยกวาอนุภาคของของแข็ง ... อนุภาค

ของแกสมีความยึดเหนี่ยวนอยมาก  

S2 น้ําในสถานะของแข็งมีอนุภาคชิดกัน ... น้ําในสถานะของเหลวมี

อนุภาคที่เรียงหางกัน ... น้ําในสถานะไอมีอนุภาคหางกัน มีการฟุง

กระจายหรอืเคลื่อนที่ตลอดเวลา 

S3 รูปอนุภาคของน้ําที่(เปน)ของน้ําแข็งจะมีการจัดเรียงเปนระเบียบและ

อยูชดิกันมาก ... อนุภาคของของเหลวจะมีการเรียงกันอยางไมเปน

ระเบยีบและอยูหางกันมากกวาของแข็งคะ ... อนุภาคของอากาศอยู

หางกันมากกวาของแข็งและของเหลว  
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อยางไรก็ตาม นักเรยีนอีก 3 คน (S6 S7 และ S8) ไมสามารถวาดภาพที่แสดง

อนุภาคที่เปนองคประกอบของน้ําในสถานะตางๆ ได นักเรียนกลุมนี้วาดภาพที่แสดงน้ํา

ในระดับมหภาค ตามที่ตนเองสามารถสังเกตไดดวยตาเปลา ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่ง

เปนผลงานของนักเรยีนคนที่ 8  

 
ภาพที่ 2 องคประกอบของน้ําในสถานะตางๆ ตามความเขาใจของนักเรียนคนที่ 8 

 

ในระหวางการสัมภาษณ นักเรยีนกลุมนี้ไมสามารถใหเหตุผลในระดับจุลภาคไดเลย ดัง

ตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

T ในสถานะที่มันเปนของแข็งเนี่ย ผมวาดรูปอะไร 

S7 น้ําแข็งครับ 

T ... วาดรูปกอนน้ําแข็ง อะ ลองอธิบายซิวา ... องคประกอบของ

น้ําแข็งเปนยังไง 

S7 มีมวลคงที่ 

T มันมีมวลคงที่ อืม … แลวอันที่เปนของเหลวละ ... ผมวาดรูปอะไร   

S7 น้ํา 

T วาดรูปน้ํา 

S7 ครับ 

T แลวยังไงคะ ลองอธบิายองคประกอบ(ของน้ํา) ... มันเปนยังไง 

S7 ตองการที่อยูครับ 
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T มันตองการที่อยู แลวยังไงอีก  

S7 และเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส  

... 

T ตอไป แลวไอน้ําละคะ ผมวาดรูปอะไร 

S7 กาตมน้ําและมีไอน้ําออกมา 

T ... ลองอธบิายสวิา องคประกอบของน้ํามันเปนยังไง 

S7 มีมวลไมคงที่ 

T  มีมวลไมคงที่ แลวยังไงตอ 

S7  หมดแลว 

 

 ในการนี้ ผูวิจัยจึงจัดกลุมความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับองคประกอบของ

สารในสถานะตางๆ ออกเปน 2 กลุม นั่นคือ 1. กลุมที่อธิบายสถานะของสารในระดับ

จุลภาค และ 2. กลุมที่ไมสามารถอธบิายสถานะของสารในระดับจุลภาค  

 

ความเขาใจเกี่ยวกับการหลอมเหลวและการแข็งตัวของสาร 

 เม่ือผูวจัิยใหนักเรียนแตละคนอธิบายการหลอมเหลวเทียนไข นักเรียนทุกคน

ระบุไดวา ความรอนเปนสาเหตุที่ทําใหเทียนไขหลอมเหลว ดังแสดงในตารางที่ 2 

อยางไรก็ตาม นักเรียนแตละคนอาจใหเหตุผลเกี่ยวกับการหลอมเหลวของเทียนไข

แตกตางกัน  
 

ตารางที่ 2 ความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับการหลอมเหลวของเทยีนไข   
 

คําตอบ 
นักเรยีน 

รวม 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

การถายโอนความรอน         2 

การสัมผัสความรอน         6 



125 

 
นักเรียนคนที่ 1 ไดอธิบายการหลอมเหลวของเทียนไขวา “ความรอนผาน

อนุภาค(ของเทยีนไข) ... ความรอนทําใหอนุภาคของเทียนไขหางออกจากกัน มีแรงยึด

เหนี่ยวนอยลง จึงเปลี่ยนสถานะ” ในขณะที่นักเรยีนคนที่ 6 ไดอธิบายวา “เทียนไขไดรับ

ความรอน” ซึ่งคําอธบิายทั้งสองนี้สื่อความหมายไดวา ความรอนไดถายโอนจากไฟไป

ยังเทียนไข นั่นคือ การหลอมเหลวนี้เกิดจาก “การถายโอนความรอน” จากไฟไปยัง

เทยีนไข นั่นเอง 

อยางไรก็ตาม นักเรยีนอีก 7 คน ไมไดใหเหตุผลที่สื่อความหมายถึง “การถาย

โอนความรอน” นักเรียนเหลานี้อธิบายการหลอมเหลวของเทียนไข โดยการอางถึง 

“การถูก” หรือ “การโดน” ซึ่งสื่อความหมายถึง “การสัมผัสความรอน” ของเทียนไข

เทานัน้ ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้  

 

S2 เพราะวา(เทยีนไข)ถูกความรอนจากไฟ  

S3 ไฟทําใหเทียนเกิดการหลอมเหลวคะ ... ความรอนไปหลอมเหลว

เทยีนคะ 

S4 เม่ือเทยีนโดนความรอน ก็จะหลอมเหลว 

S5 เพราะเทยีนไขถูกนําไปโดนความรอน จึงทําใหเทยีนไขเปลี่ยนสถานะ 

S7 เทยีนไขถูกไฟแลวมันรอน 

S8 ความรอนไปโดนเทยีน ทําใหเทยีนไขเกดิการหลอมเหลวครับ 

 

 แตในกรณีของการแข็งตัวของน้ําตาเทียน ซึ่งเกิดจากการถายโอนความรอน

จากน้ําตาเทยีนไปยังสิ่งแวดลอม คําตอบของนักเรยีนเหลานี้มีความหลากหลายมากขึ้น 

เม่ือเทยีบกับกรณีที่เทยีนไขหลอมเหลวเปนน้ําตาเทยีน ดังแสดงในตารางที่ 3 

นักเรยีนคนที่ 3 เปนนักเรยีนเพยีงคนเดยีวที่อธิบายการแข็งตัวของน้ําตาเทียน

โดยการระบุวา “ความรอนถูกระเหยออกไป จนน้ําตาเทียนแข็งตัว” ถึงแมวาคําตอบนี้
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เปนการใชคําที่ไมถูกตองในทางวิทยาศาสตร แตคําตอบนี้สื่อความหมายถึง “การถาย

โอนความรอน” จากน้ําตาเทยีนไปยังสิ่งแวดลอม  

ในทางตรงกันขาม นักเรียนคนที่ 6 (S6) อธิบายการแข็งตัวของน้ําตาเทียน 

โดยการระบุวา “(น้ําตาเทยีนแข็งตัวเพราะมัน)ไดรับความเย็นจากอากาศ” ซึ่งสื่อความ

หมายถึง “การถายโอนความเย็น” จากอากาศไปยังน้ําตาเทียน ไมใช “การถายโอน

ความรอน” จากน้ําตาเทยีนไปยังอากาศหรอืสิ่งแวดลอม 
 

ตารางที่ 3 ความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับการแข็งตัวของน้ําตาเทยีน   
 

คําตอบ 
นักเรยีน 

รวม 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

การถายโอนความรอน         1 

การถายโอนความเย็น         1 

การสัมผัสความเย็น         2 

การสัมผัสอากาศ         2 

คําตอบไมชัดเจน         2 

 

นักเรยีน 2 คน (S1 และ S2) อธบิายการแข็งตัวของน้ําตาเทียนโดยการระบุถึง 

“การสัมผัสความเย็น” ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 น้ําตาเทียนปกติจะมีความรอน แตถาโดน...ความเย็น จะทําให

น้ําตาเทยีนแข็งตัวคะ 

S2 เ ม่ือความรอน (ของน้ํ าตา เทียน )มาเจอกับความเ ย็น (ของ )

อุณหภูมิหอง จึงเกดิการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเปนของแข็งคะ  
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 ในขณะที่นักเรยีนอีก 2 คน (S4 และ S7) ไมไดระบุถงึความรอนหรอืความเย็น

เลย นักเรยีนกลุมนี้ใหเหตุผลของการแข็งตัวของน้ําตาเทยีน โดยการระบุถงึ “การสัมผัส

กับอากาศ” เทานัน้ ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S4 (น้ําตาเทยีนแข็งตัว)เพราะ(มัน)โดนอากาศ 

S7 (น้ําตาเทยีน)ถูกอากาศภายนอกครับ (มัน)โดนอากาศ แลวมันก็แหง 

 

 นอกจากนี้ นักเรยีนอีก 2 คน (S5 และ S8) ใหคําอธิบายที่คอนขางคลุมเครือ 

ซึ่งยากตอการตีความ โดยนักเรยีนคนหนึ่งบอกเพยีงวา “อุณหภูมิของน้ําตาเทียนจะเย็น

ลง” (S5) ในขณะที่นักเรยีนอีกคนหนึ่ง (S8) บอกวา “น้ําตาเทยีนแข็งตัวไดงาย” เทานัน้  

 

ความเขาใจเกี่ยวกับการระเหยและการควบแนนของสาร 

เม่ือผูวจัิยใหนักเรยีนแตละคนอธบิายการระเหยของน้ําในบีกเกอรที่อยูบนเตา

ไฟ นักเรยีนทุกคนระบุไดวา ความรอนเปนสาเหตุที่ทําใหน้ําเกิดการระเหย ดังแสดงใน

ตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับการระเหยของน้ําในบีกเกอรที่อยูบน

เตาไฟ    
 

คําตอบ 
นักเรยีน 

รวม 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

การถายโอนความรอน         3 

การสัมผัสความรอน         4 

คําตอบไมชัดเจน         1 
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 นักเรยีนจํานวน 3 คน (S3 S5 และ S6) อธบิายการระเหยของน้ําในบีกเกอรที่

อยูบนเตาไฟ โดยการอางถึง “การไดรับความรอน” ซึ่งสื่อความหมายถึงการถายโอน

ความรอนจากไฟของเตาไปยังน้ําในบกีเกอร ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S3 เม่ือน้ําไดรับความรอน น้ําจะเดอืดและระเหยกลายเปนไอ 

S5 เม่ือน้ําไดรับความรอน จะทําใหน้ําเดือด และทําใหกลายเปนไอน้ํา

ครับ 

S6 (น้ํา)ไดรับความรอน 

 

 นักเรียนจํานวน 4 คน (S1 S2 S4 และ S8) อธิบายการระเหยของน้ําในบีก

เกอรที่อยูบนเตาไฟ โดยการอางถึงเพียงแค “การโดนความรอน” หรือ “การถูกความ

รอน” ซึ่งสื่อความหมายถงึการที่น้ําสัมผัสกับความรอนเทานั้น ดังตัวอยางคําตอบของ

นักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 ถาน้ําโดนความรอนมากๆ จะทําใหระเหยกลายเปนไอคะ 

S2 การที่น้ําถูกความรอนแลวเปลี่ยนสถานะกลายเปนแกส แลวลอยขึ้น

ไปในอากาศคะ 

S4 น้ําโดนความรอนของเปลวไฟจนเดอืด ทําใหมีไอรอนขึ้นมา 

S8 เพราะ(น้ํา)โดนความรอน จึงทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนไป 

  

ในขณะที่นักเรยีนอีกคนหนึ่ง (S7) ใหคําตอบสัน้ๆ เพยีงแควา “ความรอนทําให

น้ําเดอืด” เทานัน้  

 แตในกรณีของการควบแนนของไอน้ําเปนหยดน้ําบนกระจก ซึ่งเกิดจากการ

ถายโอนความรอนจากไอน้ําไปยังกระจก ไมมีนักเรียนคนใดเลยที่ระบุถึงการถายโอน

ความรอน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับการควบแนนของไอน้ําเปนหยดน้ํา

บนกระจก    
 

คําตอบ 
นักเรยีน 

รวม 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

การถายโอนความรอน         0 

การสัมผัสกระจก         4 

การสะสมของไอนํ้า         4 

  

นักเรยีนจํานวน 4 คน (S4 S6 S7 และ S8) อธบิายการควบแนนของไอน้ําเปน

หยดน้ําบนกระจก โดยการอางถงึการที่ไอน้ําสัมผัสกระจก โดยไมมีการอธิบายถึงการ

ถายโอนความรอนระหวางไอน้ําและกระจกเลย ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S4 เพราะวาไอน้ําลอยขึ้นไปที่กระจก 

S6 เพราะไอน้ําไปเกาะอยูที่กระจก ทําใหเกดิละอองน้ําครับ 

S7 น้ําถูกความรอน แลวก็ระเหยไปตดิที่กระจก (ก็)เลยเปนละออง 

S8 เพราะวาพอตมน้ําเสร็จ จะมีไอน้ําออกมา แลวเอากระจกไปวาง

เหนอืกระจก ทําใหมีละอองตดิอยูครับ 

 

 ในขณะที่นักเรียนอีก 4 คน (S1 S2 S3 และ S5) อธิบายการควบแนนของไอ

น้ําเปนหยดน้ําบนกระจก โดยการอางถงึ “การสะสม” หรอื “การรวมตัว” ของไอน้ําบน

กระจก โดยไมมีการอธิบายไปถึงการถายโอนความรอนระหวางไอน้ําและกระจกเลย 

ดังตัวอยางคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 เม่ือมีละอองจํานวนมากมารวมกัน จึงกลายเปนน้ํา 



130 

 
S2 ไอน้ําก็จะติดกับกระจก ไอน้ําก็จะติดอยูกับกระจกคะ พอติดอยู

เยอะๆ เขา ก็เกดิการควบแนนกลายเปนหยดน้ําคะ 

S3 ไอน้ํารวมตัวกันมากๆ จนกลายเปนละอองน้ํา 

S5 ไอน้ํารวมตัวกันกลายเปนละอองน้ําครับ 

 

บทสรุป 

 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 จํานวน 8 คน (ชาย 4 คน และหญงิ 4 คน) เกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยน

สถานะของสาร ผลการวจัิยปรากฏวา  

1. นักเรียนทุกคนสามารถระบุสถานะของสารที่กําหนดใหไดอยางถูกตอง 

แตนักเรยีนจํานวนหนึ่งไมสามารถใหเหตุผลไดสอดคลองกับแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร กลาวคือ นักเรยีนจํานวนนี้ไมไดใชความคงตัวของปริมาตร

และความคงตัวของรูปรางเปนเกณฑในการพจิารณาสถานะของสาร โดย

นักเรียนจํานวนนี้พิจารณาสมบัติทางกายภาพอ่ืนๆ ไดแก ความแข็ง 

ความเปราะ ความสามารถในการมองเห็นได และความสามารถในการ

สัมผัสได 

2. นักเรยีนจํานวนหนึ่งสามารถจินตนาการถงึองคประกอบของสารในระดับ

จุลภาคไดโดยการวาดภาพเพื่อแสดงวา สารมีอนุภาคขนาดเล็กจํานวน

มากเปนองคประกอบ และการเรียงตัวของอนุภาคเหลานี้เกี่ยวของกับ

สถานะของสาร อยางไรก็ตาม นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งไมสามารถให

คําอธบิายในลักษณะเดยีวกันนี้ได  

3. นักเรียนจํานวนนอยที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารโดยการ

อางถงึการถายโอนความรอน นักเรียนสวนใหญระบุถึงการสัมผัสความ
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รอน การสัมผัสความเย็น และ/หรอื การสัมผัสสิ่งตางๆ วาเปนสาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  

 

การอภปิรายผล 

 

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยในอดีต (กฤษดา สงวนสิน, 2549;    

ปฐมาภรณ พิมพทอง & นฤมล ยุตาคม, 2548; วราภรณ แยมจินดา, 2547; Ozmen, 

2011) ซึ่งระบุวา นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของสาร องคประกอบของสาร และการเปลี่ยนสถานะของ

สาร สาเหตุประการหนึ่ งที่ มีสวนทําใหนักเรียนจํานวนหนึ่ ง เกิดความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนก็คือวา สมบัติบางอยางของสารเปนเรื่องยากแกการสังเกตดวยตาเปลา 

โดยปราศจากเครื่องมือวัดสมบัติเหลานั้นโดยตรง (Smith, et al., 2006) นักเรียน

จํานวนหนึ่งจึงอธิบายสถานะของสารโดยการอางถึงลักษณะทางกายภาพของสาร ที่

ตนเองสามารถสังเกตหรอืรับรูไดโดยการใชประสาทสัมผัส เชน ความแข็ง ความเปราะ 

ความสามารถในการมองเห็นได และความสามารถในการสัมผัสได เปนตน 

ตัวอยางหนึ่งที่ชัดเจนคือวา ความคงตัวของปริมาตรของสารเปนเรื่องที่

นักเรียนสังเกตไดยาก โดยเฉพาะในกรณีที่สารนั้นอยูในสถานะของเหลวและสถานะ

แกส ดวยเหตุนี้ นักเรยีนจํานวนหนึ่งจึงไมไดพิจารณาการคงตัวของปริมาตรเปนเกณฑ

ในการพิจารณาสถานะของสาร อีกตัวอยางหนึ่งก็คือองคประกอบของสาร (เชน 

โมเลกุล และอะตอม) มีขนาดเล็กเกินกวาการสังเกตดวยตาเปลา นักเรียนจํานวนหนึ่ง

ไมสามารถจินตนาการถงึการเรยีงตัวของอนุภาคขนาดเล็กเหลานี้ได นักเรียนเหลานี้จึง

แทบไมมีโอกาสเชื่อมโยงระหวางการเรียงตัวของอนุภาคของสารกับสถานะของสารได

เลย ในทํานองเดียวกัน แมวาความรอนเปนสิ่งที่นักเรียนรูสึกได แตการถายโอนความ

รอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเปนกระบวนการที่เปนนามธรรม ซึ่งยากตอการสังเกต
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ดวยตา ดวยเหตุนี้ นักเรยีนจํานวนมากจึงไมอางถงึการถายโอนความรอนวาเปนสาเหตุ

ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร     

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยนี้ไดใหขอมูลที่นาสนใจบางอยาง ซึ่งสมควรไดรับการ

พจิารณาอยางละเอียด กลาวคือ เม่ือเปรยีบเทยีบจํานวนนักเรยีนที่ใหเหตุผลสอดคลอง

กับแนวคิดทางวทิยาศาสตรในสถานการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาร จํานวน

นักเรียนที่ใหเหตุผลถูกตองในสถานการณที่สาร “ไดรับ” ความรอน (นั่นคือ การ

หลอมเหลวและการระเหย) จะสูงกวาจํานวนนักเรยีนที่ใหเหตุผลถูกตองในสถานการณ

ที่สาร “สูญเสีย” ความรอน (นั่นคือ การแข็งตัวและการควบแนน) ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา ในสถานการณที่สารไดรับความรอนนั้น นักเรียนสามารถสังเกตเห็นแหลง

ความรอน (เชน ไฟ) ไดอยางชัดเจน แตการสังเกตสิ่งแวดลอม (เชน อากาศ) ที่ไดรับ

ความรอนจากสารนั้นเปนไปไดยากกวา นักเรียนสวนใหญจึงไมสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนสถานะของการที่มีการสูญเสยีความรอนได  

เนื่องจากนักเรยีนทัง้หมดที่ใหขอมูลในการวิจัยนี้ยังไมไดเรียนเรื่อง “การถาย

โอนความรอน”  ซึ่งปรากฏในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

(ว 5.1 ม 1/2) การที่นักเรยีนอธบิายการเปลี่ยนสถานะของสารโดยไมไดระบุถึงการถาย

โอนความรอนจึงไมใชเรื่องนาแปลกใจแตอยางใด อยางไรก็ตาม Reiner et al. (2000) 

ไดใหขอมูลไววา นักเรยีนจํานวนหนึ่งอาจเขาใจวา ความรอนเปน “สารชนิดหนึ่ง” (ไมใช

พลังงานรูปหนึ่ง) ที่สามารถถายโอนจากบรเิวณหนึ่งไปยังอีกบรเิวณหนึ่งได ดังจะเห็นได

จากนักเรยีนคนหนึ่ง (S3) ที่ระบุถึง “การระเหยของความรอน” ดังนั้น การศึกษาและ

พัฒนาความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับความรอนจึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญในการ

สงเสริมใหนักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารไดอยางถูกตองและมี

ความหมาย  

นอกจากการนําเสนอความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตางๆ ขางตนแลว งานวิจัยนี้

ยังไดใหขอมูลเกี่ยวกับการใชภาษาที่ยังไมสอดคลองกับการใชภาษาในทางวิทยาศาสตร 

ตัวอยางเชน การใชคําวา “อากาศ” แทนสารที่อยูในสถานะแกส การใชคําวา “น้ํา” 
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แทนสารที่อยูในสถานะของเหลว การใชคําวา “ละลาย” แทนการหลอมเหลวของสาร 

การใชภาษาในลักษณะนี้สวนหนึ่งอาจเกดิจากการที่นักเรียนยังไมสามารถแยกแยะการ

ใชภาษาในบรบิทที่แตกตางกันได (ปฐมาภรณ พมิพทอง & นฤมล ยุตาคม, 2548) และ/

หรือ นักเรียนอาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับชนิดของสารเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานะ  

 

แนวทางการนําผลการวจัิยไปใชในการจัดการเรียนรู 

  

ผลการวจัิยนี้นําเสนอความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 คน 

เกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร ซึ่งมีประโยชนตอผูสอน

วิทยาศาสตร ทั้งในการวิเคราะหความเขาใจเดิมของนักเรียน การออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน กลาวคือ ขอมูลเหลานี้

สามารถเปนกรอบในการวิเคราะหความเขาใจของนักเรียน “กอน” การจัดการเรียนรู 

ทัง้นี้เพื่อระบุวา นักเรยีนแตละคนมีความเขาใจเกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยน

สถานะของสารอยางไร เม่ือทราบขอมูลดังกลาวแลว ผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู ที่เอ้ือใหนักเรียนแตละคนปรับเปลี่ยนความเขาใจใหมีความสอดคลองกับ

แนวคิดทางวทิยาศาสตรมากขึ้น หลังจากนัน้ ผูสอนสามารถวิเคราะหความกาวหนาใน

การเรยีนรูของนักเรยีน “หลัง” การจัดการเรยีนรู โดยใชกรอบการวิเคราะหเดิมอีกครั้ง 

ผลการวิจัยนี้จึงเปนแนวทางที่ มีประโยชนตอผูสอนในการสงเสริมการเรียนรูของ

นักเรยีนเรื่องสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในอนาคต 

 

 การวจัิยนี้ไดแสดงประเภทของความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 8 คน เกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร ซึ่งผูวจัิยตระหนัก
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ดวีา ผลการวิจัยดังกลาวอาจยังไมครอบคลุมประเภทของความเขาใจของนักเรียนคน

อ่ืนๆ ที่ไมไดเปนผูใหขอมูลในงานวิจัยนี้ ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษาความ

เขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยมีจํานวน

นักเรยีนที่เปนผูใหขอมูลที่มากขึ้นและความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ผลการวิจัยที่

ไดจึงอาจจะเพิ่มความเขาใจประเภทอ่ืนๆ ที่ยังไมปรากฏในงานวิจัยนี้ นอกจากนี้ 

งานวจัิยในอนาคตควรมีการศกึษาวา หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว นักเรียน

แตละคนจะมีการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของ

สารอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูเรื่องสถานะของสารและการ

เปลี่ยนสถานะของสารตอไป 
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