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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและวิเคราะหความเขาใจแนวคิดหลังเรียน เร่ือง การสังเคราะหดวย

แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 40 คน โดยการสุมตัวอยาง

แบบเจาะจงจากโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2552 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

สํารวจแนวคิด เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง จํานวน 30 ขอ ประกอบดวยคําถามแบบปลายเปดใหอธิบายคําตอบ 4 

ขอ และคําถามแบบเลือกตอบพรอมอธิบายเหตุผล 26 ขอ วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาและจําแนกแนวคิดออกเปน 5 

ระดับ ไดแก มีแนวคิดถูกตอง มีแนวคิดถูกตองบางสวน มีแนวคิดถูกตองบางสวนและมีแนวคิดคลาดเคลื่อน

บางสวน มีแนวคิดคลาดเคลื่อน และไมมีแนวคิด วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติรอยละ และเสนอผล      

การวิเคราะหขอมูลตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนไมมีแนวคิดถูกตอง 

(SU) แตมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) ในทุกหัวขอ โดยสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) เกี่ยวกับการตรึง

คารบอนไดออกไซดของพืช C3 (รอยละ 70) โฟโตเรสไพเรชัน (รอยละ 65) การตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช C4 

(รอยละ 57.5) การตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช CAM (รอยละ 57.5) และปฏิกิริยาแสง (รอยละ 50) ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวนและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนบางสวน (PU/AC) เกี่ยวกับสารสี

ในปฏิกิริยาแสง (รอยละ 85) ปจจัยบางประการที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสง (รอยละ 75) การคนควาที่

เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (รอยละ 72.5) และโครงสรางของคลอโรพลาสต (รอยละ 55) 

ตามลําดับ และมีแนวคิดถูกตองบางสวน (PU) เกี่ยวกับการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง (รอยละ 40) แสดงใหเห็นวา

นักเรียนยังขาดความเขาใจแนวคิดอยางถองแท ดังนั้น ครูจึงควรนําผลการวิจัยนี้มาใชเปนแนวทางในการวาง

แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง การสังเคราะหดวยแสง เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดที่ถูกตองมากขึ้น 
 
คําสําคัญ : แนวคิด  สังเคราะหดวยแสง 
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ABSTRACT 
 This research purposed to explore and analyze the photosynthesis concepts understanding of 

40 grade 12 science-mathematics program students, who were selected by purposive sampling from a 

school in Nakhon Ratchasima during the 2009 academic year. The data were collected by 30 questions 

photosynthesis concepts test: 4 open-ended questions, and 26 multiple-choice including explanation 

questions. Next, the contents data were analyzed and classified were 5 degrees as the following: sound 

understanding (SU), partial understanding (PU), partial understanding with alternative conception 

(PU/AC), alternative conception (AC), and no understanding (NU). After that, the student conception 

categories were descriptive statistics analyzed by percentage. Finally, data analysis were determined 

by expert. The result showed that the most students none sound understanding but had alternative 

conception in all topics, especially carbon dioxide fixation in C3 plant (70%), photorespiration (65%), 

carbon dioxide fixation in C4 plant (57.5%), carbon dioxide fixation in CAM plant (57.5%) and light 

reaction (50%), respectively. Furthermore, the students had partial understand with alternative 

conception in pigment in light reaction (85%), factors affect photosynthesis rate (75%), the study of 

photosynthesis (72.5%), respectively and had partial understand in plant adaptation under light 

intensity (40%). This research indicates that the students lack meaningful understanding. Thus, the 

teacher should use this result to plan in teaching and learning on photosynthesis for the students had 

more sound understanding.  

 
Keywords : Concepts, Photosynthesis 
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คํานํา 
 การสังเคราะหดวยแสง เปนแนวคิดพื้นฐานที่มีความสําคัญตอความเขาใจแนวคิดอื่น เชน นิเวศวิทยา   

การถายทอดพลังงาน เปนตน (Lumpe and Staver, 1995) และจัดเปนหนึ่งในเนื้อหาของสาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับ

กระบวนการดํารงชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ในทุกระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แตเนื่องจากเนื้อหาที่มีลักษณะซับซอนและตองเชื่อมโยง

ความสัมพันธหลายแนวคิด จึงเปนเรื่องที่เขาใจยากสําหรับนักเรียน (Waheed & Lucas, 1992) สงผลใหนักเรียนไม

เขาใจและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น (Ozay and Oztas, 2003; Ekici, Ekici, and Aydin, 2007)  

จากทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเชื่อวา การสรางความรูของนักเรียนเกิด

จากการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูจากกระบวนการเรียนรู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 2550) 

ดังนั้น หากนักเรียนมีความรูเดิมคลาดเคลื่อน อาจสงผลใหการสรางความรูใหมเกิดขึ้นไดยาก (Tytler, 2002) ดวย

เหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาแนวคิด เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน 

การวางแผนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีแนวคิดที่ถูกตองตอไป 
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วัตถุประสงค 
เพื่อสํารวจและวิเคราะหแนวคิดหลังเรียน เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน

โรงเรียนแหงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

เครื่องมือวิจัย 
 แบบสํารวจแนวคิด เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง จํานวน 30 ขอ ประกอบดวย คําถามแบบปลายเปดให

อธิบายคําตอบ 4 ขอ และคําถามแบบเลือกตอบพรอมอธิบายเหตุผล 26 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบความตรง        

เชิงโครงสราง ความตรงเชิงเนื้อหา และภาษา จากผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสราง

เครื่องมือวิจัย ดานการวิจัยแนวคิด และครูผูสอนชีววิทยา โดยผานการทดลองใช พบวา มีความเหมาะสมทางภาษา

และระยะเวลาในการใชเครื่องมือ 

 

วิธีการ 
ผูวิจัยสํารวจแนวคิดโดยใชแบบสํารวจแนวคิด เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ที่ผานการเรียน เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง ในรายวิชาชีววิทยา 4       

(ว40244) จํานวน 40 คน โดยมาจากการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากนักเรียน 120 คน ในโรงเรียนแหงหนึ่ง

ของจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 ชั่วโมง ทําการ

วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาโดยการเปรียบเทียบคําตอบและคําอธิบายเหตุผลกับแนวคิดวิทยาศาสตรและจําแนก

ประเภทแนวคิดเปน 5 ระดับ ตามหลักการจําแนกของ Abraham et al. (1992) ดัง Table 1 จากนั้นจึงวิเคราะห  

เชิงสถิติโดยหาคารอยละในแตละระดับแนวคิด และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน

เพื่อตรวจสอบความถูกตองโดยการลงความคิดเห็นตอผลการวิเคราะหขอมูลวาเห็นดวยหรือไม พรอมให

ขอเสนอแนะ แลวจงึนําผลการตรวจสอบตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตอไป 

 

Table 1  Evaluation Scale for the Students’ Answers 

Degree of understanding Criteria for Scoring 

No understanding (NU) Blank, repeats question, irrelevant or unclear response,  

no explanation given for choice of answer 

Alternative conception (AC) Scientifically incorrect responses 

Partial understanding with  

alternative conception 

(PU/AC) 

Responses that show understanding of the concept, but that also 

contain alternative conception 

Partial understanding (PU) Responses that contain a part of the scientifically accepted concept 

Sound understanding (SU) Responses that contain all part of the scientifically accepted concept 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

จากการสํารวจแนวคิด เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 40 คน เปน 

เพศชาย 11 คน และเพศหญิง 29 คน อายุ 16-18 ป พบวา นักเรียนมีแนวคิดในแตละเรื่องแตกตางกัน ดัง Table 2 
 

 Table 2  Students conceptions on topics in photosynthesis.  

Degree of students understanding (Percentages) 
Topics 

SU PU PU/AC AC NU 

1. The study of photosynthesis       0 2.5 72.5 25 0 

2. Chloroplast structures           0 22.5 55 22.5 0 

3. Pigment in light reaction            0 5 85 5 5 

4. Light reaction                              0 0 47.5 50 2.5 

5. Carbon dioxide fixation in C3 Plant 0 0 30 70 0 

6. Photorespiration 0 0 30 65 5 

7. Carbon dioxide fixation in C4 Plant 0 5 35 57.5 2.5 

8. Carbon dioxide fixation in CAM Plant 0 0 32.5 57.5 10 

9. Factors affect photosynthesis rate 0 17.5 75 5 2.5 

10. Plant adaptation under light intensity  0 40 25 35 0 

 Note :   SU = sound understanding; PU = partial understanding;  PU/AC = partial understanding with  

 alternative conception; AC = alternative conception; NU = no understanding 
 

จากผลการสํารวจ เร่ือง การคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (The study of 

photosynthesis) พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 72.5) มีแนวคิดถูกตองบางสวนและมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน

บางสวน (PU/AC) เชน อธิบายปจจัยที่จําเปนในการสังเคราะหดวยแสง (น้ํา แสง CO2 และคลอโรฟลล) ไดเพียง

บางปจจัย รวมทั้งมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวาดิน O2 และปุย/ธาตุอาหาร เปนปจจัยที่จําเปนในการสังเคราะหดวยแสง 

อีกทั้งยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวาน้ํา ดิน แรธาตุ/ธาตุอาหาร/ปุย O2 แปง ลิพิด และโปรตีน เปนอาหารของพืช ซึ่ง

สอดคลองกับการวิจัยของ Ozay and Oztas (2003); พงศประพันธ พงษโสภณ และคณะ (2546); สิรินภา          

กิจเกื้อกูล และนฤมล ยุตาคม (2547) ที่พบวา น้ํา ดิน ปุย/แรธาตุ/ธาตุอาหาร เปนอาหารของพืช ในประเด็นนี้ 

Kinchin (2000) ไดอภิปรายวา แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาหารของพืช เกิดจากความสับสนและการแปล

ความหมายตามบริบท (context) เชน ในบริบทของผูลดความอวน คําวา “อาหาร” อาจจะรวมถึง น้ําและแรธาตุ 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวากระบวนการสังเคราะหดวยแสงมี 3 ขั้นตอน ดังตัวอยางคําตอบ เชน       

“การสังเคราะหดวยแสง ขั้นตอนแรกตองเกิดขั้นตอนใชแสงกอน แลวจึงเกิดขั้นตอนไมใชแสง และขั้นตอนตรึง CO2 

ตามลําดับ” และพบวา นักเรียนสวนใหญใหความหมายของการสังเคราะหดวยแสงไดถูกตองบางสวน เชน       

“การสังเคราะหดวยแสง คือ การสรางอาหารของพืช” หรือ “การเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานเคมี” รวมทั้งเขียน

สรุปสมการไดไมสมบูรณ หรือไมถูกตอง ตัวอยางดัง Figure 1 
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Figure 1  Photosynthesis equation by A. partial understanding students (PU), B. partial understanding  

 with alternative conception students (PU/AC) and C. – E. alternative conception students (AC). 

โครงสรางของคลอโรพลาสต (Chloroplast structures) พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 55) มีแนวคิด

คลาดเคลื่อน (AC) วา คลอโรพลาสตมีสีขาวขุน แดง หรือการปรากฏสีของคลอโรพลาสตเกิดจากสารที่อยูในสวน

ของผนังเซลล เยื่อหุมคลอโรพลาสต และแพลิเสดมีโซฟลล หรือปฏิกิริยาแสงเกิดในเยื่อหุมคลอโรพลาสต และเยื่อ

หุมเซลล สวนปฏิกิริยาตรึงคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นในกรานุมและไทลาคอยด 

สารสีในปฏิกิริยาแสง (Pigment in light reaction) พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 85) มีแนวคิดถูกตอง

บางสวนและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนบางสวน (PU/AC) เกี่ยวกับบทบาทของคลอโรฟลล เอ ซึ่งเปนศูนยกลาง

ปฏิกิริยา (reaction center) และสารสีแอนเทนนา (antenna) โดยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวนวาสารสีทํา

หนาที่ดูดกลืนแสง แตไมสามารถระบุขอแตกตางเกี่ยวกับหนาที่ของสารสีทั้งสองประเภทได รวมท้ังมีแนวคิด

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงของคลอโรฟลล ตัวอยางคําตอบ เชน “คลอโรฟลลมีสีเขียวซึ่งเกิดจากการ

ดูดกลืนแสงสีเขียวไว...” หรือ“คลอโรฟลลมีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงสีเขียวและสะทอนแสงสีแดงและน้ําเงินไดดี 

จึงทําใหเรามองเห็นคลอโรฟลลมีสีเขียว” เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการทบทวนความรูพื้นฐานทาง

ฟสิกสเกี่ยวกับการดูดกลืนและการสะทอนแสง รวมท้ังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแหลงที่อยูของสารสี เชน 

นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวาเยื่อไทลาคอยด (T) และคลอโรพลาสต (Ch) อยูในระบบแสง (PS) ดัง Figure 2   
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Figure 2  A Model by A. sound understanding students (SU) and B.- D. alternative conception students  
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ปฏิกิริยาแสง (light reaction) พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50) มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) เกี่ยวกับ

บทบาทของน้ํา บทบาทของ NADP+ บทบาทของแสง และบทบาทของตัวถายทอดอิเล็กตรอน โดยมีแนวคิด

คลาดเคลื่อนวาน้ํามีบทบาทเปนตัวทําละลายและชวยลําเลียงสาร ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของฐิติมา สุขภิมนตรี 

(2531) นอกจากนี้ยังพบแนวคิดคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมวาน้ําชวยในการดูดกลืนแสงและเปนแหลงอาหาร สําหรับ

บทบาทของ NADP+ พบวา นักเรียนเกิดความสับสนระหวาง NADP+ กับ NADPH ตัวอยางคําตอบ เชน “NADP+ 

เปนผลิตภัณฑจากขั้นตอนใชแสง” หรือ “NADP+ เปนสารตั้งตนในปฏิกิริยาตรึงคารบอนไดออกไซด” สวนบทบาท

ของแสงมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวาแสงเปนตัวใหอิเล็กตรอนและแยกสลายโมเลกุลของคารบอนไดออกไซด และมี

แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทของตัวถายทอดอิเล็กตรอนวาเปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทาย ชวยดูดกลืนแสง 

และสังเคราะหน้ําตาล 

การตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช C3 (Carbon dioxide fixation in C3 Plant) พบวา นักเรียนมีแนวคิด

คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้มากที่สุดถึงรอยละ 70 เชน มีแนวคิดคลาดเคลื่อนวาพืชใชแสง น้ํา โซเดียมไฮดรอกไซด 

(NaOH) ออกซิเจน และกรดออกซาโลแอซิติก (OAA) เปนวัตถุดิบในการตรึงคารบอนไดออกไซด และไดผลิตภัณฑ

เปนออกซิเจน คารบอนไดออกไซด น้ํา ลิพิด โปรตีน นอกจากนี้นักเรียนยังไมสามารถอธิบายไดวา หากพืชขาด

คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนวัตถุดิบแลวจะสงผลตอปริมาณสารในวัฏจักรคัลวิน เชน ATP NADPH RuBP PGA และ

น้ําตาล (G3P) อยางไร 

โฟโตเรสไพเรชัน  (Photorespiration) หรือการหายใจเชิงแสง  พบวา  นักเรียนสวนใหญมีแนวคิด

คลาดเคลื่อน (AC) สูงถึงรอยละ 65 ตัวอยางคําตอบที่แสดงถึงแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดโฟโตเรสไพเรชัน 

เชน “ในขณะที่พืชไดรับแสงจะไมสามารถตรึงออกซิเจนได” หรือ “ในขณะที่พืชไดรับแสงพืชจะตรึงเฉพาะ

คารบอนไดออกไซดและปลอยออกซิเจนออกมาเทานั้น”  หรือบางคนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวาโฟโตเรสไพเรชัน

เหมือนกับการหายใจ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโฟโตเรสไพเรชันกับ

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยนักเรียนคิดวาโฟโตเรสไพเรชันมีความสัมพันธกับขั้นปฏิกิริยาแสง ตัวอยาง

คําตอบเชน “โฟโตเรสไพเรชันตองอาศัยระบบแสง ทําใหเกิดปฏิกิริยาเชนเดียวกับการสังเคราะหดวยแสง” หรือ “… 

เกิดผลิตภัณฑสุดทายเหมือนกัน คือ ATP น้ํา ออกซิเจน” ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนยังไมสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางปฏิกิริยาการตรึงคารบอนไดออกไซดกับการเกิดโฟโตเรสไพเรชันได 

กลไกการเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช C4 พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 57.5) มี

แนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) วากลวยไม แกว มะมวง และสับปะรด เปนพืช C4 หรือบางคนตอบดวยความไมเขาใจแต

เปนการจดจําจากหนังสือ ตัวอยางคําตอบเชน “ออยเปนพืช C4 เพราะอานเจอในหนังสือเรียนชีววิทยา ม.5” 

นอกจากนี้นักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกลไกการเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดวา “พืช C4 

จะมีกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดไดผลิตภัณฑตัวแรก คือ ฟอสโฟกลีเซอเรต (PGA)” หรือ “พืช C4 มีโอกาส

เกิดโฟโตเรสไพเรชันมาก”  

กลไกการเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในพืช CAM พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 57.5) มี

แนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) เกี่ยวกับกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซด ตัวอยางคําตอบเชน “พืช CAM จะมีการตรึง

คารบอนไดออกไซดโดยกรดฟอสโฟอีนอลไพรูวิก (PEP) ในตอนกลางวันและสรางน้ําตาลในตอนกลางคืน” 

นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนใหญไมสามารถระบุขอแตกตางระหวางการตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช CAM 

กับพืช C3 และพืช C4 ได 
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ปจจัยบางประการที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสง พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 75) มีแนวคิด

ถูกตองบางสวนและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนบางสวน (PU/AC) โดยนักเรียนอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตออัตรา          

การสังเคราะหดวยแสงของพืช (อายุใบ อุณหภูมิ ธาตุอาหาร ความเขมแสง คารบอนไดออกไซด และปริมาณน้ําที่

พืชไดรับ) ไดเพียงบางปจจัย ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) วา ดิน แปง น้ําตาล ออกซิเจน และ

คารโบไฮเดรต เปนปจจัยที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสงของพืช ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการสํารวจใน

เร่ืองของการคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสงซึ่งนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนวา “ดินและ

ออกซิเจนเปนปจจัยที่จําเปนในการสังเคราะหดวยแสง” และ “แปงเปนอาหารของพืช” 

การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 40) มีแนวคิดถูกตองบางสวน (PU) โดย

นักเรียนสามารถอธิบายการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง (การปรับตัวของพืช การปรับโครงสราง การควบคุมการรับ

แสงและการจัดเรียงตัวของใบ) ไดเพียงบางสวน นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) ในเรื่องนี้

ถึงรอยละ 35 ตัวอยางคําตอบเชน “พืชในสภาพแวดลอมท่ีมีปริมาณแสงมาก จะมีการปรับตัวโดยการแตกยอด แตก

กิ่งกาน เพิ่มจํานวนใบและขนาดลําตนเพื่อชวยรับแสงในการสังเคราะหดวยแสง”  

 

สรุปและเสนอแนะ 
 

สรุป 
 จากผลการสํารวจแนวคิดหลังเรียน เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน

โรงเรียนแหงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสํารวจแนวคิด วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาและเชิงปริมาณโดย

ใชสถิติรอยละ พบวา นักเรียนสวนใหญขาดแนวคิดที่ถูกตอง (SU) แตมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) ในทุกหัวขอ โดย

สวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (AC) เกี่ยวกับการตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช C3 (รอยละ 70) โฟโตเรสไพเรชัน 

(รอยละ 65) การตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช C4 (รอยละ 57.5) การตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช CAM    

(รอยละ 57.5) และปฏิกิริยาแสง (รอยละ 50) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดถูกตอง

บางสวนและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนบางสวน (PU/AC) เกี่ยวกับสารสีในปฏิกิริยาแสง (รอยละ 85) ปจจัยบาง

ประการที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสง (รอยละ 75) การคนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวย

แสง (รอยละ 72.5) และโครงสรางของคลอโรพลาสต (รอยละ 55) ตามลําดับ รวมทั้งมีแนวคิดถูกตองบางสวน (PU) 

เกี่ยวกับการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง (รอยละ 40)  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ครูผูสอนควรนําขอมูลความเขาใจแนวคิดจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการ 

เรียนรูรวมกับการใชวิธีการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนมองเห็นแนวคิดเปนรูปธรรมเพื่อแกไข

แนวคิดคลาดเคลื่อนและสงเสริมใหเกิดแนวคิดที่ถูกตองในการจัดการเรียนรูคร้ังตอไป 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อน วิธีการจัดการเรียนรู 

และสื่อการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจแนวคิด เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง  
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