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บทคัดย่อ
ออร์บิทัลเชิงอะตอม (Atomic orbital) เป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมากในวิชาเคมี เพราะเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการศึกษาแนวคิดอื่นๆ เช่น พันธะเคมี เคมีอินทรีย์ เป็นต้น ในประเทศไทยก็ได้มีการบรรจุ
แนวคิดนี้เป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชาเคมี (เพิ่มเติม) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จาก
การสัมภาษณ์ครูพบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
3 ประเภทคือ (1) เนื้อหาที่ยากและ
ไม่เหมาะสมสําหรับวัยของนักเรียน (2) นักเรียนไม่เข้าใจและเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนจํานวนมาก (3)
ความรู้ของครูผู้สอนไม่มีเพียงพอ โดยได้แนะนําวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ง่ายที่สุดคือแก้ความไม่เข้าใจ
และแนวคิดคลาเคลื่อนของนักเรียนโดยเริ่มต้นที่การสํารวจแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียน
คําสําคัญ: ปัญหา, การเรียนการสอน, ออร์บิทัลเชิงอะตอม, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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Have you ever studied
chemistry?
Atomic orbital?
Can you remember that?

By Yutasin Aramsri
Chemistry Student, Faculty of Science, Mahidol
University
Science Achievement Scholarship of Thailand

Learning and teaching
problem
• From the result of interviews of 6 teachers
who teach chemistry in secondary
schools, We can classifies problems into 3
types.

Another students have problem like you.
(R. Cervellati and D. Perugini,1981)

Suggestion
• 1. Content is difficult and not
matching with the students’ age.
Not easy to solve
• 2. Students do not understand and
have misconceptions.
• 3. Knowledge of teachers is
Not easy to solve
insufficient
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• To change misunderstanding and
misconception of students must to know
“what are their misconceptions?”
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• Make surveys about students’
misconceptions
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