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บทคัดยอ 

 

งานวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเขาใจของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 คน เกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี 

เครื่ อง มือวิ จัยประกอบดวยแบบวัดแนวคิด เกี่ ยวกับอะตอมกัมมันตรั งสี และ

กัมมันตภาพรังส ีรวมกับการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางรายบุคคล ผูวิจัยตีความและ

วเิคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมคําตอบของนักเรยีน ผลการวจัิยปรากฏวา นักเรียนสวน

ใหญเขาใจวากัมมันตภาพรังสีเกี่ยวของกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนภายนอกนิวเคลียส

ของอะตอม นักเรียนสวนใหญอธิบายกัมมันตภาพรังสี โดยการประยุกตใชความรูใน

วชิาเคมี ประสบการณเดิม และความหมายของคําในภาษาประจําวัน ผลการวิจัยที่ได

เปนแนวทางใหครูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่องอะตอมกัมมันตรังสีและ

กัมมันตภาพรังสตีอไป 
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Abstract 

 

This research aimed at investigating six tenth grade students’ 

understandings about radioactive atoms and radioactivity. The research instruments 

include a conceptual test about radioactive atoms and radioactivity in conjunction 

with individual semi-structured interviews. The researcher interpreted and 

analyzed data by categorizing the students’ answers into groups. The research 

results appear that most of the students explained that radioactivity involves 

electron configuration outside the atomic nucleus. In doing so, they applied their 

chemical knowledge, prior experiences, and meanings of words in everyday life. 

The research results can guide teachers for teaching and learning radioactive atoms 

and radioactivity.     

 

Keywords:   Radioactive atoms; Radioactivity; Misunderstanding; Tenth grade 

students 
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บทนํา 

 

ในปจจุบัน รังสีไดเขามาเกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษย อาทิ 

แพทยใชรังสใีนการตรวจวนิจิฉัยโรคและบําบัดรักษาโรคมะเร็ง เกษตรกรใชรังสีในการ

ปรับปรุงพันธุพชื การทําหมันแมลงศัตรูพชื การชะลอการงอกของเมล็ด และการถนอม

อาหาร เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินใชรังสีในการตรวจสอบวัตถุตอง

สงสัยหรอืสิ่งอันตราย นักโบราณคดใีชรังสใีนการหาอายุของโบราณวัตถุและซากดึกดํา

บรรพ อยางไรก็ตาม หากมีการใชที่ขาดความรอบคอบหรอืความระมัดระวัง การใชรังสี

ก็อาจมีโทษไดเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการรั่วของธาตุกัมมันตรังสีที่ประเทศญี่ปุน 

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 2556; มติชนออนไลน, 2556) ซึ่งกอใหเกิดผลเสียอยาง

กวางขวางและยาวนาน รังสีจึงเปนเสมือน “ดาบสองคม” ที่ใหทั้งประโยชนและโทษ

สําหรับมนุษย     

เนื่องจากรังสีมีทั้งประโยชนและโทษตอมนุษย การเรียนรูเพื่อมีความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีจึงเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับพลเมืองทุกคน ดังนั้น 

กระทรวงศกึษาธกิาร (2553) จึงไดบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีไวใน “ตัวชี้วัด

และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ควรเขาใจวา  

“ธาตุแตละชนิดมีสมบัติบางประการที่คลายกันและแตกตางกัน จึงสามารถ

จําแนกกลุมธาตุตามสมบัติของธาตุเปนธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ และธาตุ

กัมมันตรังสี” (ว 3.1 ม. 2/2)  
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ในขณะที่นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 – 6 ควรเขาใจวา “รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 

ชนิด คือ แอลฟา บีตา และแกมมา ซึ่งมีอํานาจทะลุผานตางกัน” (ว 5.1 ม. 4 – 6/8) 

และ “กัมมันตภาพรังสเีกดิจากการสลายของ...ธาตุที่ไมเสถยีร สามารถตรวจจับไดโดย

เครื่องตรวจวัดรังสี” “ในธรรมชาติมีรังสี แตสวนใหญอยูในระดับต่ํามาก” “รังสีมี

ประโยชนในดานอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย (และ)โบราณคดี” และ “รังสีใน

ระดับสูงมีอันตรายตอสิ่งมีชวีติ” (ว 5.1 ม. 4 – 6/9) ตัวชี้วัดเหลานี้สะทอนอยางชัดเจน

วา พลเมืองทุกคนควรมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี  

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยหลายเรื่องไดเปดเผยวา ผูเรียนจํานวนหนึ่งอาจมี

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ตัวอยางเชน Prather (2005) พบวา 

ผูเรยีนในระดับอุดมศกึษาเขาใจวา วัตถุที่ถูกอาบดวยรังสีจะกลายเปนธาตุกัมมันตรังส ี

และการแผรังสเีกี่ยวของกับเวเลนซอิเล็กตรอนของอะตอม (ไมใชนวิเคลียสของอะตอม) 

ในขณะที่ Johnson & Hafele (2010) พบวา ผูเรยีนมีความสับสนระหวางไอออนและธาตุ

กัมมันตรังสี ในการนี้ ทั้ง Prather (2005) และ Johnson & Hafele (2010) มีความเห็น

ตรงกันวา ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีสวนหนึ่งเปนผลมาจาก

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงสรางของอะตอม กลาวคือ ผูเรียนจํานวนหนึ่ง

ไมสามารถแยกแยะไดวา การแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีเกิดขึ้นจากบริเวณใดของ

อะตอม 

เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

ยังคงมีอยูอยางจํากัดในประเทศไทย (โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับงานวิจัยที่ศึกษาความ

เขาใจของนักเรยีนไทยเรื่องอ่ืนๆ เชน แรง แสง ไฟฟา และพลังงาน) ในจํานวนนี้ มีเพียง

งานวจัิยของ ทัศนวีรรณ เลศิเจรญิฤทธิ์ (2548) ที่ศึกษาความเขาใจและความรูสึกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งเนนการศึกษาความ
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เขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชธาตุกัมมันตรังสี และผลกระทบจากธาตุกัมมันตรังสีตอ

สิ่งมีชวีติและสิ่งแวดลอมในสถานการณตางๆ  อยางไรก็ตาม งานวจัิยนี้ยังไมไดศึกษาวา 

นักเรียนสามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการความเขาใจเกี่ยวกับอะตอมและความเขาใจ

เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสอียางไร ดวยเหตุนี้ ผูวจัิยจึงเกดิความสนใจศกึษาวา นักเรียนมี

ความเขาใจเกี่ยวกับอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีอยางไร ผลการวิจัยที่ไดจะใหขอมูลที่

เปนประโยชนตอการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนเรื่องกัมมันตภาพรังสีที่มี

ประสทิธภิาพตอไป    

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4  เกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี   

 

วธิกีารวจัิย 

  

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ภายใตกระบวน

ทัศนการตคีวาม (Interpretive paradigm) ซึ่งผูวจัิยมุงเนนการสรางความหมายเกี่ยวกับ

ความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 เกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและ

กัมมันตภาพรังสี รายละเอียดเกี่ยวกับบริบทวิจัย พลวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวเิคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้ 

 

บรบิทวิจัย   

 การวจัิยนี้เกดิขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญแหงหนึ่งในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเปดสอนตั้งแต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 2,736 คน หลักสูตรใน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่เนนวิทยาศาสตร และ

หลักสูตรที่ไมเนนวทิยาศาสตร กัมมันตภาพรังสีเปนเนื้อหาหนึ่งที่อยูในทั้ง 2 หลักสูตร 

โดยนักเรียนที่ เรี ยนโดยใชหลักสูตรที่ เนนวิทยาศาสตรจะได เ รียนรู เกี่ ยวกับ

กัมมันตภาพรังสีทั้งในวิชา “ฟสิกสพื้นฐาน” และ “เคมี 1” ซึ่งเปดสอนในระดับ

มัธยมศกึษาปที่ 4 และในวชิา “ฟสกิส 5” ซึ่งเปดสอนในระดับมัธยมศกึษาปที่ 6 ในขณะ

ที่นัก เรี ยนที่ เ รียนโดยใชหลักสูตรที่ ไม เนนวิทยาศาสตรจะได เรี ยนรู เกี่ยวกับ

กัมมันตภาพรังสใีนวชิา “พลังงาน” ซึ่งเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนสวน

ใหญในโรงเรียนนี้มาจากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจปานกลาง นักเรียนสวนหนึ่งมี

การเรยีนพเิศษเพิ่มเตมิในวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีจํานวนทั้งหมด 476 คน ซึ่งแบง

ออกเปน 9 หองเรยีน (หองเรียนที่ใชหลักสูตรที่เนนวิทยาศาสตรมีจํานวน 4 หองเรียน 

และหองเรยีนที่ใชหลักสูตรที่ไมเนนวทิยาศาสตรมีจํานวน 5 หองเรียน) จํานวนนักเรียน

ในแตละหองเรยีนมีประมาณ 55 คน ยกเวนนักเรยีนในหองเรยีนพเิศษวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรมีจํานวน 36 คน ซึ่งนอยกวาจํานวนนักเรียนในหองอ่ืนๆ ในภาพรวมแลว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนในหองตางๆ ที่ใชหลักสูตรที่เนน

วทิยาศาสตรไมแตกตางกันมากนัก 

 

พลวิจัย 

 พลวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (อายุประมาณ 15 - 16 ป) 

จํานวน 6 คน ซึ่งมาจากทุกหองเรียนที่ใชหลักสูตรที่เนนวิทยาศาสตร ในจํานวนนี้ พล

วจัิยประกอบดวยนักเรยีนหญงิ 3 คน และนักเรยีนชาย 3 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชเกณฑความสมัครใจและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนวชิาเคมีที่หลากหลาย ในชวงเวลาของการวิจัยนี้ พลวิจัยทุกคนไดผานการเรียนรู

เรื่องโครงสรางอะตอมมาแลว ดังนัน้ พลวจัิยทุกคนจึงมีความเขาใจพื้นฐานที่วา อะตอม

ประกอบดวยอิเล็กตรอน โปรตอน และนวิตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนรวมกลุมกัน
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เปนนิวเคลียสอยูบริเวณกลางอะตอม และอิเล็กตรอนกระจายอยูหรือโคจรโดยรอบ

นิวเคลียสนั้น นอกจากนี้ พลวิจัยทุกคนเคยเรียนกับผูวิจัยมาแลวในรายวิชาฟสิกส

พื้นฐาน พลวจัิยทุกคนจึงมีความสัมพันธอันดกีับผูวจัิย ในรายงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยอาง

ถึงพลวิจัยแตละคนโดยใชสัญลักษณ S แลวตามดวยตัวเลข 1 – 6 (เชน S1 , S2 และ 

S3 เปนตน) ทัง้นี้เพื่อปองกันความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นกับพลวจัิยในภายหลัง 

 

เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัยประกอบดวย (1) แบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสี

และกัมมันตภาพรังสี และ (2) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล แบบวัด

แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีประกอบดวยคําถามปลายเปด 

จํานวน 6 ขอ ซึ่งผูวจัิยพัฒนาขึ้นจากคําถามในหนังสือเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐาน (สถาบัน

สงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี [สสวท.], 2555) และคําถามในงานวิจัยที่

เกี่ยวของ (ทัศนวีรรณ เลศิเจรญิฤทธิ์, 2548; Prather, 2005) คําถามทั้งหมดไดรับการ

พจิารณาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน รายละเอียดของคําถามแตละขอมีดังนี้ 

1. คําถามขอที่  1 เปนการใหพลวิจัยบอกความหมายของคําวา “ธาตุ

กัมมันตรังสี” 

2. คําถามขอที่ 2 และ 3 เปนการใหพลวิจัยระบุความแตกตางระหวาง

อะตอมของธาตุชนดิเดยีวกันที่เปนและไมเปนธาตุกัมมันตรังสี (เชน ความ

แตกตางของอะตอม C-12 และอะตอม C-13)  

3. คําถามขอที่ 4 เปนการใหพลวิจัยระบุความแตกตางระหวางอะตอมของ

ธาตุกัมมันตรังส ี“กอน” และ “หลัง” การปลดปลอยรังสแีอลฟา 

4. คําถามขอที่ 5 เปนการใหพลวิจัยระบุความแตกตางระหวางอะตอมของ

ธาตุกัมมันตรังส ี“กอน” และ “หลัง” การปลดปลอยรังสบีตีา 

5. คําถามขอที่ 6 เปนการใหพลวิจัยระบุความแตกตางระหวางอะตอมของ

ธาตุกัมมันตรังส ี“กอน” และ “หลัง” การปลดปลอยรังสแีกมมา 
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โดยคําถามขอที่ 2 – 6 เปดโอกาสใหพลวิจัยไดวาดรูปเพื่อแสดงความเขาใจของตนเอง

เกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางของอะตอม  

 แบบสัมภาษณประกอบดวยคําถามหลัก 2 ขอ คือ “ธาตุกัมมันตรังสีคืออะไร” 

และ “เพราะเหตุใดอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีจึงแผรังสีได” เม่ือพลวิจัยตอบคําถาม

ทั้ง 2 ขอแลว ผูวิจัยใชคําถามที่เปดโอกาสใหพลวิจัยไดแสดงเหตุผลของคําตอบของ

ตนเองในแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี ตัวอยางเชน 

หากพลวจัิยระบุถงึ “ความไมเสถยีร” ของธาตุกัมมันตรังส ีผูวิจัยจะถามตอไปวา คําวา 

“ไมเสถยีร” ในที่นี้หมายความวาอยางไร และหากพลวจัิยระบุถึง “การเปลี่ยนแปลงของ

อะตอมของธาตุกัมมันตรังสี” ผูวิจัยจะถามตอไปวา การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนอยางไร 

เปนตน คําถามเหลานี้ชวยใหผูวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของพลวิจัยเกี่ยวกับ

อะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีไดอยางลกึซึ้งมากขึ้น 

 

การเก็บขอมูล   

 ในการเก็บขอมูลดวยแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและ

กัมมันตภาพรังสี ผูวิจัยใชชวงเวลาพักกลางวัน หลังจากที่พลวิจัยรับประทานอาหาร

เที่ยงเสร็จแลว และกําลังรอเวลาเพื่อเรยีนวชิาถัดไปในชวงบาย ในการนี้ ผูวิจัยไดชี้แจง

ใหพลวจัิยทุกคนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการวิจัยวา ผูวิจัยตองการศึกษาความ

เขาใจของพลวิจัยเกี่ยวกับอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี โดยทุก

คําตอบของพลวจัิยจะไมมีผลตอคะแนนในทุกรายวิชาที่ผูวิจัยสอน พลวิจัยแตละคนใช

เวลาในการตอบคําถามทัง้ 6 ขอ ประมาณ 30 นาท ี   

 หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห ผูวิจัยทําการสัมภาษณพลวิจัยแตละคนใน

ชวงเวลาหลังเลิกเรียน ณ หองพักครูวิทยาศาสตร ซึ่งใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาท ี

ผูวจัิยเนนใหพลวจัิยแตละคนไดชี้แจงเหตุผลของคําตอบของตนเองที่ปรากฏในแบบวัด

แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี ในการนี้ ผูวิจัยไดขออนุญาต

บันทึกเสียงของพลวิจัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกตอการตีความและวิเคราะหขอมูลใน
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ภายหลัง ผูวจัิยสัญญากับพลวจัิยทุกคนวา ผูวิจัยจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่อาจบงชี้ได

วา พลวจัิยคือใคร  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเกิดขึ้นทันทีพลวิจัยทุกคนสงคืนแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับ

อะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีกลับมายังผูวจัิย จากนัน้ ผูวจัิยอานคําตอบของ

พลวิจัยแตละคนทีละขออยางละเอียดและซ้ําไปซ้ํามา ทั้งนี้เพื่อระบุในเบื้องตนวา พล

วิจัยแตละคนมีความเขาใจเกี่ยวกับอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีอยางไร ในสวนของ

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยเริ่มตนจากการถอดคําพูดของพลวิจัยแตละคน

แบบคําตอคํา จากนัน้ ผูวจัิยอานคําพูดของพลวิจัยแตละคนอยางละเอียด และตีความ

รวมกับการพิจารณาคําตอบของพลวิจัยแตละคนในแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม

กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี ในการนี้ ผูวิจัยจัดกลุมความเขาใจของพลวิจัย

ออกเปนกลุมๆ ที่มีความหมายเหมือนหรอืคลายคลงึกัน  

 

ผลการวจัิย 

 

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 จํานวน 6 คน เกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี ขอมูลวิจัยมาจาก

คําตอบของนักเรยีนในแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี 

ซึ่งเปนคําถามปลายเปด จํานวน 6 ขอ และมาจากคําตอบของนักเรียนในระหวางการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล เนื่องจากนักเรียนทุกคนยังไมไดผานการ

เรียนการสอนเกี่ยวกับอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีมากอน นักเรียนสวนหนึ่งจึงเกิด

ความลังเลในการตอบคําถาม โดยนักเรียนบางคนระบุวา ตนเองคาดเดาคําตอบจาก

ความรูและประสบการณเดิมของตนเอง ในบาง โอกาส นักเรียนบางคนมีการ



97 

 
เปลี่ยนแปลงคําตอบของตนเองในระหวางการใหสัมภาษณ รายละเอียดของผลวิจัยมี

ดังตอไปนี้ 

 

ธาตุกัมมันตรังส ี 

 เม่ือใหนักเรยีนแตละคนตอบคําถามวา “ธาตุกัมมันตรังสีคืออะไร” นักเรียน 4 

คน (S1 S2 S4 และ S5) สามารถบอกไดวา ธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่เกี่ยวของกับรังสี

หรือเกี่ยวของกับการปลดปลอยรังสี อยางไรก็ตาม นักเรียนกลุมนี้อาจอธิบายเกี่ยวกับ

การปลดปลอยรังสขีองธาตุกัมมันตรังสแีตกตางกันไป ตอไปนี้เปนตัวอยางคําตอบของ

นักเรยีนในกลุมนี้  

 

S1 ธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอะตอม ... และปลดปลอย

รังสอีอกมา  

S2 ธาตุที่มีความสามารถในการปลดปลอยรังสไีด 

S4 ธาตุกัมมันตรังสคืีอธาตุที่มีรังสอียูภายในอะตอม  

S5 ธาตุที่มีกัมมันตรังสีประกอบอยูดวย 

 

 ในขณะที่นักเรียนคนหนึ่ง (S3) ระบุเพียงวา ธาตุกัมมันตรังสีเปนธาตุชนิดหนึ่ง 

ซึ่งแตกตางไปจากธาตุอ่ืนๆ ทั่วไป โดยไมมีการระบุวา ธาตุกัมมันตรังสีเกี่ยวของกับรังสี

หรือการปลดปลอยรังสี ดังแสดงในคําตอบที่วา “(ธาตุกัมมันตรังสีคือ) ธาตุชนิดหนึ่ง 

ซึ่งมีจํานวนอิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน แตธาตุนี้จะไมเหมือนกับธาตุอ่ืน และมีการ

โคจรของอิเล็กตรอนไมเหมือนกับธาตุอ่ืน”  
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สวนนักเรียนอีกคนหนึ่ง (S6) กลับระบุวา ธาตุกัมมันตรังสีคือ “รังสีที่ไมมี

อันตรายหรือมีอันตรายนอย” นักเรียนคนนี้ มีความสับสนระหวางคําวา “ธาตุ

กัมมันตรังสี” และ “รังสี”    

 

ความแตกตางระหวางอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีและอะตอมของธาตุที่ไมใช

ธาตุกัมมันตรังส ี 

เม่ือใหนักเรยีนแตละคนตอบคําถามวา “อะตอมของธาตุกัมมันตรังสีแตกตาง

จากอะตอมของธาตุชนดิเดยีวกันที่ไมใชธาตุกัมมันตรังสีอยางไร” คําตอบของนักเรียน

แตละคนแตกตางกันอยางสิ้นเชงิ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 คําตอบของนักเรียนเกี่ยวกับความแตกตางระหวางอะตอมของธาตุ

กัมมันตรังสแีละอะตอมของธาตุที่ไมใชธาตุกัมมันตรังสี  
 

นักเรยีน ความแตกตาง คําพูด 

S1 จํานวนอะตอม 
อะตอมของธาตุกัมมันตรังสีมอีะตอมนอยกวาอะตอมของ

ธาตุอื่นท่ีไมใชธาตุกัมมันตรังสี 

S2 จํานวนนิวตรอน 
(อะตอมของธาตุกัมมันตรังสี)มจีํานวนนิวตรอนมาก(กวา

อะตอมของธาตุท่ีไมใชธาตุกัมมันตรังสี) 

S3 
การเรยีงตัวของ

อะตอม 

(อะตอมของธาตุกัมมันตรังสี)มีการเรยีงอะตอมท่ีไม

เหมอืนกับธาตุอื่น(ท่ีไมใชธาตุกัมมันตรังสี) 

S4 
การมหีรอืไมมรีังสี

ภายในอะตอม 

อะตอมของธาตุ(ท่ีไมใชธาตุกัมมันตรังสี)จะไมมรีังสี แต

อะตอมของธาตุกัมมันตรังสีจะมรีังสีอยูภายในอะตอม 

S5 ขนาดของอะตอม 
อะตอมของธาตุท่ีไมใชกัมมันตรังสีจะมขีนาดเล็กกวา

(อะตอมของ)ธาตุท่ีมกัีมมันตรังสี 
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นักเรยีน ความแตกตาง คําพูด 

S6 ความอันตราย 

(อะตอมของ)กัมมันตรังสีมอัีนตรายตอสุขภาพเรามาก แต

อะตอมของธาตุอื่น(ท่ีไมใชธาตุกัมมันตรังสี)ไมเปนอันตราย

ตอตัวเรามาก 

  

อยางไรก็ตาม เม่ือแสดงภาพอะตอมของคารบอนที่ไมเปนธาตุกัมมันตรังส ี

(C-12) และใหนักเรียนแตละคนวาดภาพอะตอมของคารบอนที่เปนธาตุกัมมันตรังส ี

(นั่นคือ C-13 หรือ C-14) พรอมทั้งระบุความแตกตางระหวางภาพทั้งสอง นักเรียน 3 

คน (S2 S5 และ S6) ยังคงใหคําตอบที่คลายเดิม กลาวคือ นักเรียนคนที่ 2 ระบุถึง 

“การเพิ่มจํานวนของนิวตรอน” ในขณะที่นักเรียนคนที่ 5 ระบุถึง “ขนาดของอะตอมที่

ใหญขึ้น” ดังแสดงในคําตอบตอไปนี้  

 

S2 เพราะธาตุกัมมันตรังสนีาจะมีการเพิ่มจํานวนของนวิตรอน ทําใหตาง

ไปจากเดมิ  

S5 เพราะธาตุคารบอนที่เปนธาตุกัมมันตรังสีมีขนาดใหญกวาธาตุ

คารบอนปกต ิ 

 

ในขณะที่นักเรยีนคนที่ 6 ใหขอมูลที่คลายเดิม โดยการระบุถึง “ความอันตราย” แตได

ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา “ธาตุกัมมันตรังสเีปนอันตราย (เพราะ)นาจะมีนิวตรอนอยูรอบนอก

โปรตอน” แทนที่การกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอของโปรตอนและนิวตรอนภายใน

นวิเคลยีส 

อยางไรก็ตาม นักเรียนอีก 3 คน กลับใหคําตอบที่แตกตางไปจากเดิม โดย

นักเรยีนคนที่ 1 ระบุวา “(อะตอมของธาตุคารบอนที่เปนธาตุกัมมันตรังสี)มีโปรตอนนอย
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กวาปกติ” นักเรียนคนที่ 3 ระบุถึง “วงโคจร(ของอิเล็กตรอนที่)ไมเหมือนกับธาตุอ่ืน” 

และนักเรียนคนที่ 4 ระบุถึง “การจัดเรียง shell ของ C จะ(เปลี่ยนไป โดยวงโคจรของ

อิเล็กตรอน)ชั้นนอกสุด ... จะรับเอาโปรตอนมา 2 ตัว เพื่อให(อิเล็กตรอน)ชั้นนอกสุด

เสถยีร จึงเขยีนเปนสัญลักษณนวิเคลยีส(ของ)ธาตุไดเปน C-2”  

 

การแผรังสีแอลฟาของธาตุกัมมันตรังสี 

เม่ือใหนักเรยีนอธบิายการแผรังสีแอลฟาของอะตอมของธาตุพลูโตเนียม (Po-

210) ซึ่งเปนธาตุกัมมันตรังสี นักเรยีน 4 คน (S1 S2 S3 และ S4) อธบิายวา การแผรังสี

แอลฟานี้เปนผลจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในบริเวณวงโคจรของอิเล็กตรอน กลาวคือ 

นักเรยีนทัง้ 4 คนนี้ อธบิายวา การแผรังสแีอลฟาเกิดขึ้นจาก “การรับ” หรือ “การให”

อิเล็กตรอนภายนอกนวิเคลยีส ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 
  

 

 

  
 

ภาพที่ 1 ความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 1 เกี่ยวกับอะตอมของ Po-210  

“กอน” และ “หลัง” การแผรังสีแอลฟา  
 

โดยนักเรยีนคนที่ 1 ไดใหเหตุผลไววา 

 

กอนการแผรังสีแอลฟา หลังการแผรังสีแอลฟา 
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S1 (หลังการแผรังสแีอลฟาแลว อะตอมของ Po-210 จะมี)โปรตอนเทา

เดมิ นวิตรอนเทาเดมิ อิเล็กตรอนไมเทาเดมิ 

R อิเล็กตรอนหายไปไหนคะ 

S1 คําวา “แอลฟา” รูสึกวา มันเปนอิเล็กตรอน ก็เลยเอาอิเล็กตรอน

หายไป 
 

ในทํานองเดียวกัน นักเรียนคนที่ 4 วาดภาพอะตอมของ Po-210 หลังการ

สลายรังสแีอลฟา ดังแสดงในภาพที่ 2 พรอมทั้งใหเหตุผลวา “เพราะเม่ือจัดเรียง shell 

ของ Po จะไดเปน 2 8 18 32 28 6 แตเนื่องจากยังไมเสถยีรจึงตองรับโปรตอนมา 2 ตัว 

เพื่อใหอิเล็กตรอนชัน้นอกสุดเสถยีร จึงเขยีนเปนสัญลักษณนวิเคลยีสธาตุไดเปน Po2-” 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ความเขาใจของนักเรียนคนที่ 4 เกี่ยวกับอะตอมของ Po-210  

“หลัง” การแผรังสีแอลฟา  

  

ในขณะที่นักเรียนอีก 2 คน (S5 และ S6) ใหเหตุผลวา การแผรังสีแอลฟานี้

เปนผลจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในนิวเคลียสของอะตอม ซึ่งเกี่ยวของกับอัตราสวน

ระหวางจํานวนโปรตอนและจํานวนนิวตรอนที่เปลี่ยนไป (S5) หรือการเรียงตัวของ

โปรตอนและนวิตรอนที่เปลี่ยนไป (S6) ดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ตามลําดับ ซึ่ง

จํานวนอิเล็กตรอนรอบนวิเคลยีสยังคงมีจํานวนเทาเดมิ 
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ภาพที่ 3 ความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 5 เกี่ยวกับอะตอมของ Po-210  

“หลัง” การแผรังสีแอลฟา  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ความเขาใจของนักเรียนคนที่ 6 เกี่ยวกับอะตอมของ Po-210  

“หลัง” การแผรังสีแอลฟา  

 

อยางไรก็ตาม คําตอบของนักเรียนทั้ง 2 คนนี้ยังคงคลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทาง

วทิยาศาสตรที่วา จํานวนโปรตอนและจํานวนนิวตรอนของอะตอมของธาตุพลูโตเนียม

จะลดลงไปอยางละ 2 ตัว ภายหลังการแผรังสีแอลฟา ดังแสดงในคําตอบของนักเรียน

ทัง้ 2 คน ตอไปนี้ 

 

S5 แตกตางครับ ผมคิดวา อันนี้ (อะตอมของ Po กอนการแผรังสี

แอลฟา) มันมีสารกัมมันตรังสีประกอบอยู แตตัวนี้ (อะตอมของ Po 
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หลังการแผรังสีแอลฟา) ที่มันปลอยออกไป โปรตอนหรือนิวตรอน

มันจะแตกตางไปจากเดิม โปรตอนมันจะลดลง สวนนิวตรอนมันจะ

เพิ่มขึ้น 

… 

R การลดลงของโปรตอนนี้กับนวิตรอนเกี่ยวกันหรอืไม 

S5 ไมเกี่ยวครับ 

R แลวทําไมผมจึงคิดวาโปรตอนมันจะเหลอื 74 

S5 ผมคาดเดา ผมไมรู [หัวเราะ]  

 

S6 โปรตอนและนวิตรอนกระจาย(หรือแยก)กันอยู ... ก็คือ(อะตอมของ 

Po)ปลดปลอย(รังสแีอลฟา)ไปแลว มัน(โปรตอนและนิวตรอน)นาจะ

กระจาย(หรือแยกกัน)อยูเทากัน แตหนูไมรูจะเขียนเลขอะไร ก็เลย

เขยีนไวอยางนี้ จํานวนมันอาจจะมากกวาหรอืนอยกวาหนึ่งก็ได 

 

การแผรังสีบีตาของธาตุกัมมันตรังสี 

 
เม่ือใหนักเรยีนอธิบายการแผรังสีบีตาของอะตอมของทริเทียม (H-3) ซึ่งเปน

ธาตุกัมมันตรังสี นักเรยีน 2 คน (S2 และ S4) วาดภาพที่แสดงวา การแผรังสีบีตานี้เปน

ผลจากกระบวนการที่เกดิขึ้นในบรเิวณวงโคจรของอิเล็กตรอน โดยนักเรียนคนที่ 2 ลบ

ภาพอิเล็กตรอนออกไป 1 ตัว และอธิบายสั้นๆ วา “การปลดปลอยรังสีบีตา ทําให

สูญเสยีพลังงาน” ในขณะที่จํานวนโปรตอนและจํานวนนิวตรอนในนิวเคลียสยังคงเดิม 

ในขณะที่นักเรยีนคนที่ 4 วาดภาพอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว (รวมเปน 2 ตัว) พรอมทั้ง
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ใหเหตุผลวา “เม่ือจัดเรียง shell ของ H จะไดเปน 1 แตเนื่องจากยังไมเสถียร จึงรับ

โปรตอนมา 1 เพื่อใหตน(เอง)เสถียร จึงเขียนเปนสัญลักษณนิวเคลียส(ของ)ธาตุไดเปน 

H-” ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 แสดงภาพวาดของนักเรยีนคนที่ 2 และ 4 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 2 เกี่ยวกับอะตอมของ H-3  

“กอน” และ “หลัง” การแผรังสีบีตา  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ความเขาใจของนักเรียนคนที่ 4 เกี่ยวกับอะตอมของ H-3  

“กอน” และ “หลัง” การแผรังสีบีตา  

 

กอนการแผรังสีบีตา หลังการแผรังสีบีตา 

กอนการแผรังสีบีตา หลังการแผรังสีบีตา 
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นักเรียนอีก 4 คน (S1 S3 S5 และ S6) อธิบายวา การแผรังสีบีตานี้เปนผล

จากกระบวนการที่เกดิขึ้นในนวิเคลยีสของอะตอม โดยนักเรียน 3 คน (S1 S3 และ S6) 

ระบุถงึการสูญเสยีโปรตอน 1 ตัว ในขณะที่นักเรยีนคนที่ 5 ระบุถงึการเปลี่ยนแปลงของ

นิวตรอน จํานวน 1 ตัว โดยในระหวางการใหสัมภาษณ นักเรียนแตละคนใหเหตุผลที่

แตกตางกัน ซึ่งสวนใหญเปนการคาดเดาคําตอบโดยใชสามัญสํานึก เชน “อิเล็กตรอน

จะไมมีไมได ก็คืออิเล็กตรอนยังมีอยู แตโปรตอนจะหายไป 1 ตัว” (S3) “ผมคิดวา มัน

นาจะเพิ่มนวิตรอนครับ [ทัง้ๆ ที่ภาพในแบบวัดฯ แสดงจํานวนนิวตรอนลดลงไป 1 ตัว]” 

(S5) และ “(อะตอม)จะเสยีสิ่งที่มีนอยกวาไป นั่นคือโปรตอน” (S6)  

 

การแผรังสีแกมมาของธาตุกัมมันตรังสี 

 เม่ือใหนักเรยีนอธบิายการแผรังสีแกมมาของอะตอมของโซเดียม (Na-22) ซึ่ง

เปนธาตุกัมมันตรังส ีนักเรียนแตละคนใหคําตอบที่แตกตางกันไป โดยมีนักเรียน 2 คน 

(S2 และ S4) ที่ใหคําตอบที่คลายกัน ซึ่งระบุถึงจํานวนอิเล็กตรอนที่ลดลงไป 1 ตัว 

ในขณะที่นักเรยีนอีก 4 คน ระบุถงึจํานวนนวิตรอนที่ลดลง (S1) จํานวนโปรตอนที่ลดลง 

(S3) การสลับตําแหนงกันระหวางโปรตอนและนวิตรอน (S6) และไมมีการเปลี่ยนแปลง 

(S5) ดังแสดงในคําตอบของนักเรยีนแตละคนตอไปนี้   

 

S1 นวิตรอนนอยกวาเดมิ ... (เพราะ)รังสแีกมมานาจะเปนนวิตรอน 

S2 การปลอยรังสีนาจะทําใหเสียพลังงานชั้นนอกสุด ...(หนูหมายถึง)

เวเลนซอิเล็กตรอน ก็คือสูญเสยีเวเลนซอิเล็กตรอน 

S3 รังสจีะทําใหโปรตอนนัน้หายไป แตวาอยางอ่ืนเหมือนเดมิ 
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S4 เพราะการจัดเรียง(อิเล็กตรอน)ของ Na จะไดเปน 2 8 1 แตละ

อะตอมในชัน้นอกสุดตองจายอะตอมเพื่อใหตนเองเสถียร จึงไดเปน

สัญลักษณนวิเคลยีส(ของ)ธาตุคือ Na+ 

S5 ผมไมรู (หัวเราะ) ผมคิดวา มันไดเทาเดมิ ... มันมีรังสีแกมมาผสมอยู

แลว ถงึปลอยไป ก็เหลือเทาเดมิ เพราะไมมีอะไรหายไป 

S6 (เดมิ)โปรตอนอยูดานบน นวิตรอนอยูดานลาง ถาเกดิการปลดปลอย

(รังสแีกมมา)แลว สองตัว(โปรตอนและนิวตรอน)อาจเกิดการสลับที่

กันได เหมือนนวิตรอนไปอยูขางบน โปรตอนมาอยูขางลางแทน 

 

บทสรุปและการอภปิรายผล 

 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4  จํานวน 6 คน เกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี โดยการใหนักเรียน

ทุกคนทําแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี รวมกับการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล ผลการวจัิยโดยสรุปเปนดังนี้  

1. นักเรยีนสวนใหญเขาใจวา ธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่เกี่ยวของกับรังสีหรือ

การปลดปลอยรังสี  

2. นักเรียนแตละคนมีความเขาใจที่หลากหลายเกี่ยวกับความแตกตางของ

อะตอมชนิดเดยีวกันของธาตุที่เปนธาตุกัมมันตรังสีและของธาตุที่ไมเปน

ธาตุกัมมันตรังสี ตัวอยางเชน นักเรียนบางคนระบุถึงจํานวนอะตอม 

ขนาดของอะตอม การเรียงตัวของอะตอม การมีหรือไมมีรังสีภายใน

อะตอม ความอันตราย และจํานวนนวิตรอน เปนตน 

3. นักเรยีนสวนใหญเขาใจวา การแผรังสีแอลฟาเปนผลมาจากกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นในบริเวณวงโคจรของอิเล็กตรอน ซึ่งอยูนอกนิวเคลียสของ
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อะตอม ในขณะที่นักเรยีนสวนนอยเขาใจวา การแผรังสีแอลฟาเปนผลมา

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสของอะตอม แตเหตุผลของ

นักเรยีนกลุมนี้ยังคงคลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

4. นักเรยีนสวนใหญเขาใจวา การแผรังสีบีตาเปนผลมาจากกระบวนการที่

เกิดขึ้นในนิวเคลียสของอะตอม แตเหตุผลของนักเรียนกลุมนี้ยังคง

คลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร ในขณะที่นักเรียนสวนนอย

เขาใจวา การแผรังสแีอลฟาเปนผลมาจากกระบวนการที่เกิดขึ้นภายนอก

นวิเคลยีสของอะตอม  

5. นักเรยีนแตละคนมีความเขาใจที่หลากหลายเกี่ยวกับการแผรังสีแกมมา 

ตัวอยางเชน นักเรียนบางคนระบุถึงจํานวนอิเล็กตรอนที่ลดลง จํานวน

นิวตรอนที่ลดลง จํานวนโปรตอนที่ลดลง การสลับตําแหนงกันระหวาง

โปรตอนและนวิตรอน และไมมีการเปลี่ยนแปลง  

ผลการวจัิยนี้สวนหนึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Prather (2005) ที่ระบุวา 

ผูเรยีนมักใหเหตุผลเกี่ยวกับการแผรังสีของอะตอมกัมมันตรังสี โดยการอางถึงจํานวน

และ/หรอืการจัดเรยีงตัวของอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนิวเคลียสของอะตอม จากการ

พจิารณาคําตอบของนักเรยีนแตละคนอยางละเอียด ผูวิจัยพบวา นักเรียนบางคน (เชน 

S4) อางถึงสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูมาจากวิชาเคมี (ซึ่งเนนการอธิบายปรากฏการณทาง

เคมี โดยการพิจารณาจํานวนและการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของอะตอม) ในการ

อธบิายการแผรังสขีองอะตอมกัมมันตรังส ีนั่นคือ นักเรยีนเหลานี้ยังไมสามารถแยกแยะ

หรือตระหนักถึงขอจํากัดของการนําความรูทางเคมีมาประยุกต ใชในการอธิบาย

ปรากฏการณอ่ืนๆ เชน การแผรังสขีองอะตอมกัมมันตรังสี 
นอกจากนี้ นักเรียนสวนหนึ่งมักอธิบายการแผรังสีของอะตอมกัมมันตรังส ี

โดยการเปรยีบเทยีบคําศัพททางวทิยาศาสตรที่ตนเองไมคุนเคย กับคําที่ปรากฏในภาษา

ประจําวัน ตัวอยางเชน นักเรยีนคนที่ 6 ระบุวา “คุณครูเคยฟงโฆษณาที่...วา...แอลฟา

เลกตาบลูมิน หนูวา มันเปนประโยชน หมายความวา มันเปนประโยชนกับตัวเรา มันก็



108 

 
นาจะเปนบวก มากกวาเปนลบ” ในทํานองเดียวกัน นักเรียนคนที่ 1 ระบุวา “อานวา

แอลฟา แลวนาจะรูสกึวาเปนอิเล็กตรอนอะ” สิ่งเหลานี้สะทอนอยางชัดเจนวา นักเรียน

สรางความหมายของสิ่งที่ตนเองไมคุนเคยโดยใชความรูและประสบการณเดิมของ

ตนเอง และภาษาเปนเครื่องมือหนึ่งที่นักเรียนใชในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งบางครั้งอาจ

ทําใหนักเรยีนเขาใจคลาดเคลื่อนไดเชนกัน  
สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือวา ในระหวางการสัมภาษณ นักเรียนบางคน

เกดิความสับสนระหวางการแผรังสแีละการรับรังส ีกลาวคือ แมวาคําถามสวนใหญเนน

ใหนักเรยีนทุกคนอธบิายเกี่ยวกับการแผรังสี แตนักเรียนบางคนกลับอธิบายในทํานอง

ที่วา หลังจากที่อะตอมไดรับรังสแีลว อะตอมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ดังแสดง

ในบทสนทนาตอไปนี้  

 
T ถาธาตุพลูโตเนยีมสลายใหรังสแีอลฟาออกมา อะตอมของมันจะเปน

อยางไร 

… 

S3 มันจะตองเหมือนเดิม โปรตอนกับนิวตรอนมันจะตองเหมือนเดิม

เสมอ รังสทีี่เขามามันจะตองเจอกับอิเล็กตรอนกอน 

T เดี๋ยวกอนนะ ...โจทยนี้ตองการถามวา ถาอะตอมนี้เกิดการสลายมัน

จะเปนอยางไร 

S3 ออ ตัวนี้มันปลอยรังสีออกมา ปลอยรังสีแอลฟาออกมา มันตองดึง

อิเล็กตรอนออกมาบางสวน 

 

นั่นคือ นักเรียนบางคนคุนเคยกับการรับรังสีมากกวาการแผรังสี ทั้งๆ ที่ประเด็นของ

การวจัิยครัง้นี้คือการแผรังสีเทานั้น 
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การนําผลการวจัิยไปใชประโยชน 

  

เนื่องจากการแผรังสโีดยธาตุกัมมันตรังสีเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิด

อ่ืนๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางของอะตอม 

ดังนัน้ กอนที่นักเรยีนจะเริ่มตนเรยีนรูเกี่ยวกับการแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสี นักเรียน

ควรมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางของอะตอม (Johnson & 

Hafele, 2010) โดยอยางนอยที่สุด นักเรยีนควรเขาใจวา อะตอมสวนใหญประกอบดวย

โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยูบริเวณ

นวิเคลยีส ซึ่งอยูตรงกลางของอะตอม ในขณะที่อิเล็กตรอนโคจรอยูรอบนิวเคลียสนั้น 

นอกจากนี้ นักเรียนควรเขาใจสภาพทางไฟฟาของแตละองคประกอบของอะตอมดวย 

ความเขาใจนี้จะเปนพื้นฐานสําคัญในการเรยีนรูเกี่ยวกับการแผรังสขีองธาตุกัมมันตรังสี 

ในการนี้ ครูจึงควรสํารวจความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับองคประกอบและโครงสราง

ของอะตอม กอนการจัดการเรยีนการสอนเรื่องการแผรังสขีองธาตุกัมมันตรังสี 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นวา ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

องคประกอบและโครงสรางของอะตอมเพียงอยางเดียวนั้นอาจยังไมเพียงพอ นักเรียน

ยังตองเขาใจและตระหนักดวยวา การแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีนั้นเปนผลที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการในบรเิวณใดของอะตอม กลาวคือ ครูจึงจําเปนตองชี้แจงตั้งแตเริ่มตน

ของการเรยีนการสอนเรื่องกัมมันตภาพรังสวีา การแผรังสขีองธาตุกัมมันตรังสีเปนผลที่

เกดิขึ้นจากกระบวนการภายในนิวเคลยีสของอะตอม โดยครูอาจเปรยีบเทยีบใหนักเรียน

เห็นความแตกตางระหวางการแผรังสีและการเกิดปฏิริยาเคมี และระหวางการแผรังสี

กับการปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของ

อิเล็กตรอน การระบุ “ที่เกิดเหตุ” อยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนอาจชวยลดปญหาของ

นักเรยีนในการเรยีนรูเรื่องการแผรังสขีองธาตุกัมมันตรังสี ในทางตรงกันขาม การระบุ

อยางคลุมเครอืเพยีงวา การแผรังสเีกดิจากการ “ความไมเสถียร” ของอะตอมของธาตุ

กัมมันตรังส ีดังที่ปรากฏในสื่อตางๆ (Sesen & Ince, 2010) อาจทําใหนักเรียนสับสนวา 



110 

 
ความไมเสถียรนี้เกิดขึ้นในบริเวณใดของอะตอม ซึ่งเปนไปไดที่นักเรียนจะเขาใจ

คลาดเคลื่อนวา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนภายนอกนิวเคลียสของอะตอมไมเสถียร 

เพราะเปนสิ่งที่นักเรยีนไดรับการเนนยํ้าอยูเสมอในวิชาเคมี นอกจากนี้ ในระหวางการ

เรยีนการสอนเรื่องกัมมันตภาพรังสี ครูอาจจําเปนตองชี้แจงกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียน

เห็นความแตกตางระหวางการแผรังสแีละการรับรังสดีวยเชนกัน  

 

ขอเสนอแนะในการวจัิย 

 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มีนักเรียนที่เปนผูใหขอมูลจํานวนคอนขางนอย การนํา

ผลการวิจัยไปประยุกตใชในบริบทอ่ืนๆ ควรเปนไปดวยความระมัดระวัง ผูอานพึง

ตระหนักวา นักเรยีนจากบรบิทอ่ืนๆ อาจมีความเขาใจเกี่ยวกับอะตอมกัมมันตรังสีและ

กัมมันตภาพรังสีที่แตกตางไปจากผลการวิจัยนี้ ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม

จํานวนนักเรยีนที่หลากหลายมากขึ้น ผูวจัิยเสนอวา การศึกษาความเขาใจของนักเรียน 

ดวยจํานวนที่มากขึ้นและในบรบิทที่หลายหลายขึ้น จึงเปนสิ่งจําเปน   
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