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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1 )เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานกบัเกณฑร้์อยละ  70  และ 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงผลิต
ภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานกบัเกณฑ์ร้อยละ 70  กลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 20 คนของโรงเรียนธนาคารออมสินซ่ึงอยูใ่นกลุ่มโรงเรียนมธัยมขยายโอกาสจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  ปีการศึกษา  2560  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ (1)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชแ้บบจ าลองเป็นฐานวิชาเคมี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม  (2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีและ  (3) แบบประเมินทกัษะและคุณลกัษณะในการคิดเชิงผลิตภาพ  วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที   ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) 
ความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกวา่
เกณฑร้์อยละ 70   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to : 1)  compare  Chemistry learning achievment  of  Mathayom Suksa IV students  

who studied by using the model - based learning management with 70 percentages. 2) compare Productive  thinking ability 
of  Mathayom Suksa IV students who studied by using the model - based learning management with 70 percentages. A sample 
was Mathayom Suksa IV students in Thanakanoomsin School which one in expansion secondary school in Prachuapkhirikhan 
province in the academic year 2017. The research instruments were: 1) learning management plans by using the model - based 
learning in the topic of  ‘Atom and Structure’ , 2) the chemistry achievement  test, 3) the skills and  characteristics for 
productive thinking evaluation form , Mean, Standard deviation, t-test independence were employed for the analysis of data 
and contents analysis.The research finding revealed that: (1) Chemistry learning achievement of  Mathayom Suksa IV students 
who studied by using the model - based learning management was higher than 70 percent criterien at the .05 level of 
significance, (2) the productive thinking ability of   Mathayom Suksa IV students who studied by using the model - based 
learning management was higher  than 70 percent criterien at the .05 level of significance. 
 
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน  การคิดเชิงผลิตภาพ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี 
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บทน า 
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปัจจุบนัท่ีเป็นโลกแบบไร้พรมแดน  ส่งผลให้ในปัจจุบนัสังคมไทยกา้วเขา้สู่

โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตวั ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมลว้นด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขนัสูง การเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากข้ึน ส่งผลให้คุณลกัษณะของนกัเรียนเปล่ียนไป ประกอบกบัรัฐบาล
ไดป้ระกาศนโยบายไทยแลนด ์4.0 มีเป้าหมายใหป้ระเทศไทยกา้วออกจากกบัดกัรายไดป้านกลาง และกา้วไปสู่ประเทศ
รายไดสู้งโดย ใชน้วตักรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพสูง   การจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนั จะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนใชท้กัษะการคิดมากกวา่ใชค้วามจ า รวมถึงสามารถท่ีจะคิดวเิคราะห์มีเหตุมีผล สามารถท่ีจะ
เขา้ใจ เรียนรู้ไดถู้กทิศถูกทาง เพราะทุกวนัน้ีเรายงัส่ือสารภาษาองักฤษยงัไม่คล่อง รวมไปถึงการท่ีมีครูท่ีเก่ง คือ สามารถ
สร้างนกัเรียนท่ีเก่ง ไม่ไดเ้ป็นครูท่ีมีความรู้เพียงอยา่งเดียว เพราะครูเป็นรากฐานส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา ท่ีจะตอ้ง
แสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวตักรรม    ความสามารถทางปัญญาในการคิดและการส่ือสารท่ี
กล่าวถึงเป็นส่ิงนามธรรมท่ีแสดงออกให้เป็นให้เป็นรูปธรรมไดใ้นรูปของผลผลิตในลกัษณะต่าง ๆ  สอดคลอ้งกบั
ความคิดของไพฑูรย์ (2559) ท่ีว่าการคิดผลิตภาพหรือคิดเชิงผลิตภาพ  เป็นความคิดหน่ึงในปรัชญาการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพท่ีสอนให้ผูเ้ รียนต้องคิดสร้างสรรค์และมีผลผลิตพร้อมกันไปเพ่ือแก้บริโภคนิยมและ
ปรับเปล่ียนสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมผลผลิตนิยมมากข้ึน 

 วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวติของทุก
คนทั้งในการด ารงชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพต่างๆ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ  เพ่ือใชอ้  านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างาน ลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืนๆ   
ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีอย่างมาก พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคญัมากท่ีจะให้
การศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้งในทางกลบักนัเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคญัมากท่ีจะส่งผล 
ให้มีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน วิชาเคมีเป็นวิชาหน่ึงของสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัมีการน าความรู้ทางดา้นเคมีมาประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองส าอาง  และส่ิงทอ เป็นตน้  ลว้นอาศยัความรู้และหลกัการของวชิาเคมีมา
ใช ้ ท าใหป้ระเทศมีการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมและดา้นเศรษฐกิจมากข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับสสารและการเปล่ียนแปลงของสสาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
โดยเฉพาะเร่ืองโครงสร้างอะตอมเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนท าความเขา้ใจยาก ในการอธิบายสสารและการเปล่ียนแปลงของสสาร
จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกบัสาขาวิชาอ่ืน นกัเคมีจึงอธิบายความรู้ทางเคมีโดยใชแ้บบจ าลองแนวคิด (Conceptual  model)  
ท่ีแสดงความคิดเก่ียวกบักระบวนการท่ีเกิดข้ึนในโลก  ซ่ึงแสดงออกมาไดห้ลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นไดอะแกรม  แผนผงั  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สมการทางคณิตศาสตร์ ภาษาหรืออาจเป็นสญัลกัษณ์เฉพาะ นอกจากน้ีนกัเคมียงัเปล่ียนรูปแบบ
การน าเสนอแบบจ าลองแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึงเพื่อเน้นสมบติัเฉพาะ การสร้างแบบจ าลองและตวัแทนทาง
ความคิดเป็นลกัษณะเฉพาะทางเคมีและเป็นศาสตร์ของจินตภาพหรือจินตทศัน์ (ชาตรี  ฝ่ายค าตา , 2560) 

จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน  เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ี
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเสริมสร้างการคิดผลิตภาพของผูเ้รียนได ้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการศึกษาวา่
การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานจะส่งผลอยา่งไรกบัผูเ้รียน  ทั้งในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
เคมีและการคิดเชิงผลิตภาพของผูเ้รียน     
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบจ าลองเป็นฐานกบัเกณฑร้์อยละ  70    
2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานกบัเกณฑร้์อยละ 70 
 
วธีิการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 95 

คน จดัอยูใ่น 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนธนาคารออมสิน 55 คน โรงเรียนวดักยุบุรี 40 คนจ านวน 4 หอ้งเรียน ซ่ึงจดั
หอ้งเรียนแบบคละความสามารถ 

 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน ซ่ึงเป็นโรงเรียนหน่ึงในกลุ่ม
โรงเรียนมธัยมขยายโอกาสจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน  20   
คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย 
 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน วชิาเคมี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม 
 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี 
 3) แบบประเมินทกัษะและคุณลกัษณะในการคิดเชิงผลิตภาพ    
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลในช่วงภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  โดยด าเนินการดงัน้ี 
 1.ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานจ านวน 5 แผน  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนและประเมินทกัษะและคุณลกัษะการคิดเชิงผลิตภาพเม่ือส้ินสุดการสอนในแต่ละแผน 
บนัทึกส่ิงท่ีสงัเกตไดจ้ากการจดัการเรียนรู้เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุงกิจกรรมการสอนในคร้ังตอ่ไป 
 2.วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีเร่ืองอะตอมและโครงสร้างอะตอม 
ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานดว้ยแบบวดัแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน  30  
ขอ้  โดยวดัผลสมัฤทธ์ิจากกลุ่มตวัอยา่งหลงัจบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70  
 3.ประเมินทกัษะและคุณลกัษณะในการคิดเชิงผลิตภาพของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบประเมินทกัษะ
และคุณลกัษณะการคิดเชิงผลิตภาพ โดยแบบประเมินมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 4 3 2 และ 1 ตามล าดบั แลว้น าคะแนนท่ีไดม้า
เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 
 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ t – test แบบ One 
sample เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีและความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70  
โดยใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป 
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ผลการวจิยั 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง  อะตอมและโครงสร้างอะตอม  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน 
โดยใชส้ถิติ  t–test one sample  เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 กบัคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียน  
 
ตารางที ่1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี เร่ือง  อะตอมและโครงสร้างอะตอม  ของนกัเรียนชั้น 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบจ าลอง 
 เป็นฐาน เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 กบัคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียน 
การทดสอบ n คะแนน

เตม็ 
คะแนนตาม

เกณฑร้์อยละ 70 
x ̅ S.D t df p 

หลงัเรียน 20 30 21 24.55 1.79 8.86* 19 .000 
 *p < .05 

จากตารางท่ี 1  พบว่า การทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ จ านวน 20  คน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน มีคะแนนท่ีไดเ้ฉล่ียเท่ากบั  
24.55  คะแนน จากคะแนนเตม็  30 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.83และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.79  
การทดสอบค่าที (t–test for One -Sample ) เปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าค่าที มีค่าเท่ากบั  8.86 
และระดบันยัส าคญัเท่ากบั .000 มีค่านอ้ยกวา่ .05  
 การเปรียบเทียบผลการประเมินทกัษะและคุณลกัษณะในการคิดเชิงผลิตภาพการท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม  ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชส้ถิติ  t–test one sample  
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 ปรากฏผลดงัตารางท่ี  2 
 
ตารางที ่2   การเปรียบเทียบผลการประเมินทกัษะและคุณลกัษณะในการคิดเชิงผลิตภาพการท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
 โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
 มธัยมขยายโอกาส  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 กบัคะแนนประเมินหลงัเรียน 
 ของนกัเรียน 
การทดสอบ n คะแนน

เตม็ 
คะแนนตาม

เกณฑร้์อยละ 70 
x ̅ S.D t df p 

หลงัเรียน 20 44 30.8 35.30    2.49 8.069* 19 .000 
*p < .05 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่า ผลการประเมินทกัษะและคุณลกัษณะในการคิดเชิงผลิตภาพการท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนมธัยม
ขยายโอกาส  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จ านวน 20  คน  มีคะแนนท่ีไดเ้ฉล่ียเท่ากบั  35.30  คะแนน จากคะแนนเต็ม  44  
คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ  80.22  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.49  การทดสอบค่าที (t–test for One -
Sample ) เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งกบัเกณฑร้์อยละ 70 พบวา่ค่าที มีค่าเท่ากบั  8.069  และระดบันยัส าคญัเท่ากบั .000  มี
ค่านอ้ยกวา่ .05  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม  มีคะแนนสูงกวา่เกณฑเ์ม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐานได้ด าเนินการสร้างและพฒันาโดยพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน โดยเฉพาะเร่ืองอะตอมและโครงสร้างอะตอม  ซ่ึง
เป็นเร่ืองของนามธรรมท่ีจะตอ้งใชจิ้นตนาการและความเขา้ใจในการเรียนรู้ใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม ส่งผลใหน้กัเรียนเกิด
ทกัษะจากการไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้   ซ่ึงในขั้นตอนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน  ครูตอ้งปรับพฤติกรรมการสอน
แบบเดิมท่ีเนน้การบอก โดยแสดงบทบาทของครู ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น ผูท่ี้คอยใหก้ารแนะน า คอยใหก้ าลงัใจ  เสริมแรง  อยา่ง
มีจิตวิทยา และคอยส่งเสริมนกัเรียนให้รู้บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีดี ในดา้นความ
ขยนั อดทน ใฝ่เรียนรู้  รักการเรียน และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  พฒันาผูเ้รียนโดยใชร้ะบบเพื่อน
ช่วยเพ่ือน  คนเก่งสอนคนอ่อน   
 แบบจ าลองเป็นหัวใจส าคญัและมีส่วนช่วยในการท างานของนักวิทยาศาสตร์ในการพฒันาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยนกัวิทยาศาสตร์มกัใชแ้บบจ าลองเป็นตวัแทนของเป้าหมาย (target) เพื่ออธิบายและท านายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ียากต่อการท าความเขา้ใจมาถ่ายทอดแนวคิดเหล่าน้ีให้ผูอ่ื้นเขา้ใจง่ายข้ึน (Grossling el al,1991 : Justi and 
Gilbert, 2006)  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ท่ี
บูรณาการบนพ้ืนฐานระหว่างแนวคิดพุทธิปัญญา (Cognitive psychology) และการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science education)  
โดยมีแนวคิดหลกัวา่ ความเขา้ใจเกิดจากการสร้างแบบจ าลองทางความคิดจากปรากฏการณ์ท่ีศึกษาหลงัจากนักเรียนไดมี้
การแกปั้ญหา  การลงขอ้สรุปหรือการให้เหตุผล   และนกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้เม่ือนกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมบูรณาการเขา้
กบัสารสนเทศใหม่และไดข้ยายความรู้ต่อไป   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชาตรี  (2560)  ไดอ้ธิบายไวว้า่  เคมีเป็นการศึกษาและการ
อธิบายลกัษณะของสสารและการเปล่ียนแปลงของสสารในเชิงคุณภาพ  ในขณะท่ีฟิสิกส์เป็นการอธิบายลกัษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่าง ๆ ในเชิงปริมาณหรือตวัเลขทางคณิตศาสตร์  ส าหรับชีววิทยาเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัจ าแนกหรือ
จดัประเภทของส่ิงมีชีวติ เคมีมีความเฉพาะเจาะจงในเน้ือหาท่ีเนน้ศึกษาเก่ียวกบัสสารและการเปล่ียนแปลงของสสาร  
 ดังนั้ นในการอธิบายเร่ืองอะตอมและโครงสร้างอะตอมในวิชาเคมีจึงมีลักษณะท่ีแตกต่างกับสาขาอ่ืน  
สอดคล้องกับ Rea – Romirez , Clement  และ Nunez-Oviedo. (2008) ท่ีได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจ าลองเป็นฐานซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การสร้างแบบจ าลอง (Generating model) การประเมินแบบจ าลอง 
(Evaluating model) การดดัแปลงแกไ้ขแบบจ าลอง (Modifying model) และการขยายแบบจ าลอง (Elaborating model) 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ชาตรี และภรทิพย ์(2557) วา่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานคือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกใหน้กัเรียน
คิดเชิงวทิยาศาสตร์   เพ่ือท าใหน้กัเรียนเขา้ใจแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์ท่ีนกัวทิยาศาสตร์สร้างข้ึนมาเพ่ือใชอ้ธิบายขอ้
คน้พบ   ท านายเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยมีขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยการสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์หรือเหตกุารณ์หรือการทดลองท่ีเกิดข้ึน   ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนได้
เช่ือมโยงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมกับประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน   
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 ชาตรี (2557) ได้ให้ความหมายของแบบจ าลองว่าคือ ส่ิงท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างข้ึนเพ่ือใช้อธิบายแนวคิด 
หลกัการทฤษฎีหรือกฎ หรืออาจกล่าวไดว้า่แบบจ าลองคือ ตวัแทนของวตัถุ แนวคิด กระบวนการหรือระบบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์กบัความจริง โดยแบบจ าลองมีความส าคญัต่อวทิยาศาสตร์ ท าใหส้ามารถเขา้ใจ
แนวคิดต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน รวมไปถึงการน าไปใชอ้ธิบายและท านายปรากฏการณ์ธรรมชาติและช่วยท าให้มองเห็นภาพ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตา  และแบบจ าลองท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนมาจะมีทั้ งความคิดท่ี
สอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์ แต่ครูจะใชแ้บบจ าลองท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนมาน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้
ในการสนบัสนุนให้เกิดการอภิปรายและปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือสร้างแนวคิดข้ึนมาใหม่อยา่งชา้ๆ โดยการใชย้ทุธวิธีต่างๆ 
มาช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาแบบจ าลอง เช่น กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั (Hands – on activities) การอุปมาอุปมยั 
(Analogies) สร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัหรือการกระตุน้ดา้นภาพเคล่ือนไหวจาก
คอมพิวเตอร์ จนท าให้แบบจ าลองท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนพฒันาไปสู่แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะท าให้นักเรียนเกิด
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมากยิง่ข้ึนและเป็นความรู้ท่ีคงทนติดตวันกัเรียนไป       
 ผลการวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของภรทิพย ์  สุภทัร และคณะ (2556) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อพฒันาแบบจ าลองทางความคิด เร่ือง โครงสร้างอะตอมและความเขา้ใจธรรมชาติของ
แบบจ าลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่าเม่ือนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน  นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดท่ีถูกต้องและสอดคล้องกับแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของแบบจ าลองอยู่ในกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีนกัวิทยาศาสตร์
ยอมรับเพ่ิมข้ึนในทุกประเด็นท่ีศึกษา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐญาภรณ์ (2558) ไดศึ้กษาการส่งเสริมแนวคิด
เร่ืองพนัธะโคเวเลนต ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน พบวา่ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับการใช้ค  าถามท่ีช่วยให้เกิดการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  มีการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  มีปฏิสัมพนัธ์กนั
กบัเพ่ือนในชั้นเรียน ท าให้นกัเรียนสามารถพฒันาแนวคิดเร่ืองพนัธะโควาเลนตใ์ห้มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธณัฏฐา และคณะ (2558) ไดศึ้กษาการพฒันาแนวคิดเร่ืองเคมีอินทรียข์องนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน พบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐานโดยใหค้วามส าคญักบัการใชค้  าถามท่ีช่วยใหเ้กิดการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  ส่งเสริมใหน้กัเรียนลงมือ
ปฏิบติัจริง  มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในชั้นเรียนใชก้ระบวนการสร้าง แสดงออก  ทดสอบ  ประเมิน  และขยายแบบจ าลอง
ท่ีสร้างข้ึน  ประกอบกบัการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.8  สามารถพฒันาแนวคิด
เร่ืองเคมีอินทรียใ์หมี้แนวคิดท่ีถูกตอ้ง (SU) รองลงมาร้อยละ 29.5 มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วน (PU) ร้อยละ 15.8  มีแนวคิด
ถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน (PU/SM) และร้อยละ 8.9  มีแนวคิดคลาดเคล่ือน (SM)  โดยหวัขอ้ท่ีนกัเรียน
มีแนวคิดท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหวัขอ้ท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ ไอโซเมอร์ 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารยา (2557) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาเคมีเร่ืองสารชีวโมเลกุล  ดว้ยการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานเพื่อพฒันามโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่มโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองสารชีวโมเลกุลของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานสูงกวา่การเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองสารชีวโมเลกุลและความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลทัธวรรณและคณะ (2558) ไดศึ้กษาผลของ
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การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานท่ีมีต่อมโนมติ เร่ือง ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานท่ีมีต่อมโนมติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถพฒันา
มโนมติ เร่ือง ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยนกัเรียนมี
ความเขา้ใจมโนมติท่ีสมบูรณ์หลงัการจดัการเรียนรู้เพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ 3.39 เป็นร้อยละ 52.11 มีความเขา้ใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์บางส่วนหลงัการจดัการเรียนรู้เพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ 15.28 เป็นร้อยละ 24.00 มีความเขา้ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เพียงบางส่วนและมีมโนมติวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนหลงัการจดัการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 10.89 เป็น
ร้อยละ 10.39 มีความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือนหลงัการจดัการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 42.89 เป็น     
ร้อยละ 10.89 และไม่มีมโนมติหลงัการจดัการเรียนรู้จากร้อยละ 26.67 เป็นร้อยละ 2.44 
 2. ความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนสูงกวา่เกณฑเ์ม่ือเทียบกบั
เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ การสอนให้คิดผลิตภาพเป็น
การสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้ความคิดท่ีมีใช้ประโยชน์ได้โดยตรง คือ แปรความคิดเป็นผลิตภณัฑ์ แปร
ความคิดเป็นกิจกรรม และแปรความคิดเป็นแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนขั้น ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสามารถใชค้วามคิดไดอ้ย่างคุม้ค่า   
และเกิดคุณค่าท่ีส าคญัยิ่งในทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเป็นสังคมบริโภคนิยมสูง การสอนให้ผูเ้รียน
เกิดการคิดเชิงผลิตภาพจะเป็นพลงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคมไทยอยา่งพลิกผนัต่อไปในอนาคตได ้
 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพซ่ึงไพฑูรย์ (2549) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งสร้างให้ผูเ้รียนมีผลผลิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตในเชิงความคิด  งานวิชาการ 
ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ  และสอดคลอ้งกบัสมพร (2557) ท่ีวา่การจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้คือผูเ้รียนสามารถสร้างผลผลิต ผลงานท่ีเกิดจากความรู้  ประสบการณ์  กิจกรรมต่าง ๆตลอดจน
ความร่วมมือกนัของผูส้อนกบัผูเ้รียนหรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน พบวา่นกัเรียนมีพฒันาการความสามารถในการคิดเชิงผลิต
ภาพและมีลกัษณะของผูท่ี้มีความสามารถในการคิดผลิตภาพมากข้ึน ประเมินการจากเรียนรู้ในหอ้งเรียนและการลงมือ
ปฏิบติัการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใชใ้นการอธิบายนิยามหรือทฤษฎีตามแนวความคิดของตนเอง  ท าให้ผูเ้รียนเป็นคนช่าง
สังเกต มีการคิดต่อเน่ือง มองเห็นทางปรับปรุงแนวปฏิบติั  คิดเช่ือมโยงกบัผลผลิต  คิดแลว้ท า  คิดให้ตลอดและพร้อม
รับการทดสอบ ทั้งน้ีเพราะขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานในแต่ละขั้นตอนส่งเสริมใหน้กัเรียน
เป็นคนช่างสังเกต  คิดต่อเน่ือง มองเห็นทางปรับปรุงแนวปฏิบติั  คิดเช่ือมโยงกบัผลผลิต  คิดแลว้ท า  คิดให้ตลอดและ
พร้อมรับการทดสอบ ซ่ึงขั้นตอนการสอนโดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานตามขั้นตอนของ ชาตรี (2557)  และ ทกัษะการคิด
เชิงผลิตภาพตามคุณลกัษณะของบุคคลของไพฑูรย ์(2559)  มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
 1) การสร้างแบบจ าลอง (Generating model) ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงแบบจ าลองความคิดของตนเอง
ออกมาให้มากท่ีสุด โดยการใช้ค  าถามหรือกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียนเพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนสังเกตและสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเพ่ืออธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ สามารถท าใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีจิต
หรือคิดผลิตภาพ มีการช่างสงัเกตส่ิงรอบตวัและน ามาสร้างเป็นแบบจ าลององคค์วามรู้ของตนเองได ้
 2) การประเมินและการดดัแปลงแบบจ าลอง(Evaluating model) ส าหรับการประเมินแบบจ าลองครูกระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดป้ระเมินความสอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนกบัหลกัฐานท่ีเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ฝึกใหผู้เ้รียนได้
ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง และท าการศึกษาคน้ควา้คน้หาขอ้มูลเพื่อรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงผูเ้รียน
ศึกษาขอ้มูลปรากฏการณ์ผา่นแบบจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์แลว้น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือประเมินแบบจ าลองของตนใน ขั้น
ท่ี 1 การสร้างแบบจ าลอง ผูเ้รียนไดส้ ารวจตรวจสอบแบบจ าลองของตนว่ามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์
หรือไม่มากน้อยเพียงใดและแบบจ าลองของตนสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์อ่ืนได้อย่างกวา้งขวาง ครูพยายาม
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ส่งเสริมแบบจ าลองทางความคิดของนกัเรียนโดยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยครูและนกัเรียนเป็นผู ้
ร่วมสร้าง (co - construction) และส่งเสริมแบบจ าลองทางความคิด  มีการเพ่ิมตวัแปรใหม่ในแบบจ าลองหรือการเพ่ิมตวั
ปรับปรุงในความสัมพนัธ์ในแบบจ าลองรวมถึงการใชค้วามสัมพนัธ์ในแบบจ าลองเพ่ืออธิบายผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ และมีการเปล่ียนแปลง  การวาดเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  สามารถท าให้ผูเ้รียนมีความคิดต่อเน่ือง 
เช่ือมโยง และน าไปสู่ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ได ้
 3) การดัดแปลงแก้ไขแบบจ าลอง (Modifying model) ผูเ้รียนมีการดัดแปลงแก้ไขแบบจ าลองท่ีผ่านการ
ดดัแปลงแกไ้ขแลว้ และอธิบายขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมแลว้คน้พบปรากฏการณ์ขอ้เท็จจริง 
หลกัการหรือกฎใหม่ๆ ท่ีไม่อาจอธิบายไดด้ว้ยแบบจ าลองท่ีตั้งไว ้ มีการปรับปรุงแบบจ าลอง ผูเ้รียนเกิดการเปรียบเทียบ
แบบจ าลองของกลุ่มเพ่ือนท่ีสร้างข้ึนและรวมแบบจ าลองของแต่ละกลุ่มเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองมติของกลุ่ม
และของชั้นเรียน ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนัเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดและมีความสอดคลอ้งกบั
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการสร้างแบบจ าลองและการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์   
สามารถท าใหผู้เ้รียนไดก้ารมองเห็นแนวทางแนวปฏิบติั และแนวทางปรับปรุง  เช่ืองโยงกบัผลผลิต มองเห็นไดช้ดัวา่ถา้
ลงมือท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้จะไดอ้ะไรข้ึนมา 
 4) การขยายแบบจ าลอง (Elaborating model) ในขั้นน้ีผูเ้รียนใชแ้บบจ าลองท่ีผ่านการดดัแปลงแกไ้ขแลว้มา
อธิบายและท านายปรากฏการณ์อ่ืนๆและสถานการณ์อ่ืน ซ่ึงท าให้นักเรียนเช่ือและเขา้ใจแบบจ าลองท่ีไดเ้รียน รู้ว่า
สามารถอธิบายหรือท านายปรากฏการณ์อ่ืนได ้สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะคิดแลว้ท า ลงมือท าทนัที ไม่รีรอ
ลงัเล  คิดให้ตลอด มุ่งท างานใหแ้ลว้เสร็จ และ พร้อมรับการทดสอบ ประเมินหรือแมต้ าหนิผลงานหรือผลผลิตท่ีส าเร็จ
สมบูรณ์ตอ้งพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบประเมินทั้งในเชิงของวิชาการและการน าไปใชเ้พ่ือใหผ้ลงานนั้นมีคุณค่าและ
น าไปใชจ้ริง  

สรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานวชิาเคมี เร่ือง อะตอมและโครงสร้างอะตอม นกัเรียนได้
เรียนรู้ทั้งเน้ือหาและทกัษะการคิดต่างๆซ่ึงสามารถพฒันาเป็นการคิดเชิงผลิตภาพได ้  ซ่ึงการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมุ่งเนน้
ให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น สร้างผลงาน สร้างผลผลิตสร้างองคค์วามรู้จากการเรียนรู้เร่ืองนั้น ๆ  ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเชาวรินทร์ และวชัราภรณ์ ( 2552) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนเชิงผลิตภาพท่ีมีต่อมโนทัศน์ทาง
ธรณีวิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจ าลองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้พบวา่  1) นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียมโนทศัน์ทางธรณีวิทยาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2)นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียมโนทศัน์ทางธรณีวิทยาหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  3)นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียมโนทศัน์ทางธรณีวทิยาหลงัเรียนเฉล่ียร้อยละ 71.52  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนดคือสูงกวา่ร้อยละ 70  4)นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้างแบบจ าลองใน 3 หน่วยการ
เรียนรู้เท่ากบั 2.73  2.81  และ 2.91  คะแนนตามล าดบั   ซ่ึงแสดงวา่นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทั้ง 3 
หน่วยการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
 ขอ้เสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
                    1.1 ในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน ครูผูส้อนตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั น าเสนอ และปรับปรุงผลงานของตนเอง ซ่ึงสามารถท าให้เกิดการสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเพ่ืออธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมได ้ส่งผลต่อการเรียนรู้และการสร้างองค์
ความรู้ของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง  
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     1.2 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ไดต้ามความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระวิชาท่ีสอนในช่วงเวลาปกติ แต่เน่ืองดว้ยรูปแบบขั้นตอนการสอนในแต่ละเร่ือง
ตอ้งใชร้ะยะเวลามาก โดยเฉพาะการสืบคน้ขอ้มูล, การเตรียมผลงานเพ่ือน าเสนอ จึงตอ้งใชเ้วลาว่างของนักเรียนร่วม
ดว้ยซ่ึงจะส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งของนกัเรียนใหเ้ป็นประโยชน์มากข้ึน 
  2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานท่ีส่งผลต่อตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิด
แกปั้ญหา การคิดวจิารณญาณ เป็นตน้  
    2.2 ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี น่าสนใจและเก่ียวขอ้ง
กบันกัเรียนในชีวติจริง 
     2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานกบัวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ เป็นตน้ 
  
กติตกิรรมประกาศ 

การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จากรองศาสตราจารย ์ดร.นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ์ 
และรองศาสตราจารย ์ดร.ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า และติดตามการท า
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีอย่างดีเสมอมา ตั้งแต่เร่ิมตน้ท าวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่าน
เป็นอยา่งยิง่ 
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