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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1 )เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2)เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงผลิต
ภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 20 คนของโรงเรี ยนธนาคารออมสิ นซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมขยายโอกาสจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ปี การศึกษา 2560 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ใช้แบบจาลองเป็ นฐานวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมีและ (3) แบบประเมินทักษะและคุณลักษณะในการคิดเชิงผลิตภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐาน สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2)
ความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐานสู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐาน การคิดเชิงผลิตภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปั จจุบนั ที่เป็ นโลกแบบไร้พรมแดน ส่ งผลให้ในปั จจุบนั สังคมไทยก้าวเข้าสู่
โลกยุคดิ จิตอลอย่างเต็มตัว ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จสังคมล้วนดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว มีการแข่งขันสู ง การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลปริ มาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่ งผลให้คุณลักษณะของนักเรี ยนเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาล
ได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้ าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศ
รายได้สูงโดย ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิ จสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพสู ง การจัดการศึ กษาใน
ปั จจุบนั จะต้องฝึ กให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะการคิดมากกว่าใช้ความจา รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถที่จะ
เข้าใจ เรี ยนรู ้ได้ถูกทิศถูกทาง เพราะทุกวันนี้เรายังสื่ อสารภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง รวมไปถึงการที่มีครู ที่เก่ง คือ สามารถ
สร้างนักเรี ยนที่เก่ง ไม่ได้เป็ นครู ที่มีความรู ้เพียงอย่างเดียว เพราะครู เป็ นรากฐานสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้อง
แสวงหาความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่ งเสริ มนวัตกรรม ความสามารถทางปั ญญาในการคิดและการสื่ อสารที่
กล่าวถึ งเป็ นสิ่ งนามธรรมที่ แสดงออกให้เป็ นให้เป็ นรู ปธรรมได้ในรู ปของผลผลิ ตในลักษณะต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ความคิ ดของไพฑูรย์ (2559) ที่ ว่าการคิ ดผลิ ตภาพหรื อคิ ดเชิ งผลิ ตภาพ เป็ นความคิ ดหนึ่ งในปรั ชญาการศึ กษาเชิ ง
สร้ า งสรรค์แ ละผลิ ต ภาพที่ ส อนให้ผูเ้ รี ย นต้อ งคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละมี ผ ลผลิ ต พร้ อ มกัน ไปเพื่ อ แก้บ ริ โ ภคนิ ย มและ
ปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็ นสังคมผลผลิตนิยมมากขึ้น
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวติ ของทุก
คนทั้งในการดารงชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพื่อใช้อานวยความ
สะดวกในชีวิตและการทางาน ล้วนเป็ นผลของความรู ้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่นๆ
ความรู ้ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้เกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก พร้ อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญมากที่ จะให้
การศึกษาค้นคว้าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญมากที่จะส่งผล
ให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น วิชาเคมีเป็ นวิชาหนึ่งของสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่ งจะเห็นได้จากในปั จจุบนั มีการนาความรู ้ทางด้านเคมีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่ องสาอาง และสิ่ งทอ เป็ นต้น ล้วนอาศัยความรู ้และหลักการของวิชาเคมีมา
ใช้ ทาให้ประเทศมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและด้านเศรษฐกิจมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิชาเคมี เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับสสารและการเปลี่ ยนแปลงของสสาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ เป็ นนามธรรม
โดยเฉพาะเรื่ องโครงสร้างอะตอมเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจยาก ในการอธิบายสสารและการเปลี่ยนแปลงของสสาร
จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างกับสาขาวิชาอื่น นักเคมีจึงอธิ บายความรู ้ทางเคมีโดยใช้แบบจาลองแนวคิด (Conceptual model)
ที่แสดงความคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งแสดงออกมาได้หลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นไดอะแกรม แผนผัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สมการทางคณิ ตศาสตร์ ภาษาหรื ออาจเป็ นสัญลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี้นกั เคมียงั เปลี่ยนรู ปแบบ
การนาเสนอแบบจาลองแบบหนึ่ งไปเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งเพื่อเน้นสมบัติเฉพาะ การสร้างแบบจาลองและตัวแทนทาง
ความคิดเป็ นลักษณะเฉพาะทางเคมีและเป็ นศาสตร์ของจินตภาพหรื อจินตทัศน์ (ชาตรี ฝ่ ายคาตา , 2560)
จากข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่
ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเสริ มสร้างการคิดผลิตภาพของผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนินการศึกษาว่า
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานจะส่ งผลอย่างไรกับผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
เคมีและการคิดเชิงผลิตภาพของผูเ้ รี ยน
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบจาลองเป็ นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
2 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 95
คน จัดอยูใ่ น 2 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น 55 คน โรงเรี ยนวัดกุยบุรี 40 คนจานวน 4 ห้องเรี ยน ซึ่งจัด
ห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนหนึ่ งในกลุ่ม
โรงเรี ยนมัธยมขยายโอกาสจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี การศึ กษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 2 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 20
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐาน วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี
3) แบบประเมินทักษะและคุณลักษณะในการคิดเชิงผลิตภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมข้อมูลในช่วงภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยดาเนินการดังนี้
1.ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐานจานวน 5 แผน ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีการสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและประเมินทักษะและคุณลักษะการคิดเชิงผลิตภาพเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละแผน
บันทึกสิ่ งที่สงั เกตได้จากการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุ งกิจกรรมการสอนในครั้งต่อไป
2.วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีเรื่ องอะตอมและโครงสร้างอะตอม
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานด้วยแบบวัดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ โดยวัดผลสัมฤทธิ์จากกลุ่มตัวอย่างหลังจบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3.ประเมินทักษะและคุณลักษณะในการคิดเชิงผลิตภาพของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินทักษะ
และคุณลักษณะการคิดเชิงผลิตภาพ โดยแบบประเมินมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ แล้วนาคะแนนที่ได้มา
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t – test แบบ One
sample เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีและความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติสาเร็ จรู ป
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ผลการวิจยั
การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าเคมี เรื่ อง อะตอมและโครงสร้ างอะตอม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลองเป็ นฐาน
โดยใช้สถิติ t–test one sample เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 กับคะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบจาลอง
เป็ นฐาน เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 กับคะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน
การทดสอบ
n
คะแนน
คะแนนตาม
S.D
t
df
p
x̅
เต็ม
เกณฑ์ร้อยละ 70
หลังเรี ยน
20
30
21
24.55 1.79 8.86* 19
.000
*p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมขยายโอกาส
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 20 คน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน มีคะแนนที่ได้เฉลี่ยเท่ากับ
24.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.83และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79
การทดสอบค่าที (t–test for One -Sample ) เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าค่าที มีค่าเท่ากับ 8.86
และระดับนัยสาคัญเท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า .05
การเปรี ยบเทียบผลการประเมินทักษะและคุณลักษณะในการคิดเชิงผลิตภาพการที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้สถิติ t–test one sample
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลการประเมินทักษะและคุณลักษณะในการคิดเชิงผลิตภาพการที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
มัธยมขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 กับคะแนนประเมินหลังเรี ยน
ของนักเรี ยน
การทดสอบ
n
คะแนน
คะแนนตาม
S.D
t
df
p
x̅
เต็ม
เกณฑ์ร้อยละ 70
หลังเรี ยน
20
44
30.8
35.30 2.49 8.069* 19
.000
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินทักษะและคุณลักษณะในการคิดเชิ งผลิตภาพการที่ ได้รับการจัด การ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยม
ขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 20 คน มีคะแนนที่ได้เฉลี่ยเท่ากับ 35.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 44
คะแนน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.22 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.49 การทดสอบค่าที (t–test for One Sample ) เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าค่าที มีค่าเท่ากับ 8.069 และระดับนัยสาคัญเท่ากับ .000 มี
ค่าน้อยกว่า .05
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1.ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าเคมี ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม มีคะแนนสู งกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานได้ด าเนิ น การสร้ า งและพัฒ นาโดยพิจ ารณาจากผูเ้ ชี่ ย วชาญในการวิเคราะห์ แ ผนการจัดการเรี ย นรู ้ ใ ห้มี ความ
เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน โดยเฉพาะเรื่ องอะตอมและโครงสร้างอะตอม ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องของนามธรรมที่จะต้องใช้จินตนาการและความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ให้ออกมาเป็ นรู ปธรรม ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิด
ทักษะจากการได้ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน เกิ ดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความกระตือรื อร้นในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งในขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน ครู ตอ้ งปรับพฤติกรรมการสอน
แบบเดิมที่เน้นการบอก โดยแสดงบทบาทของครู ที่ทาหน้าที่เป็ น ผูท้ ี่คอยให้การแนะนา คอยให้กาลังใจ เสริ มแรง อย่าง
มีจิตวิทยา และคอยส่ งเสริ มนักเรี ยนให้รู้บทบาทหน้าที่ ของนักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ในด้านความ
ขยัน อดทน ใฝ่ เรี ยนรู ้ รักการเรี ยน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยใช้ระบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน คนเก่งสอนคนอ่อน
แบบจาลองเป็ นหัวใจส าคัญและมี ส่วนช่ วยในการทางานของนักวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาองค์ความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์ มกั ใช้แบบจาลองเป็ นตัวแทนของเป้ าหมาย (target) เพื่ออธิ บายและทานายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่ยากต่อการทาความเข้าใจมาถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ ให้ผูอ้ ื่นเข้าใจง่ายขึ้น (Grossling el al,1991 : Justi and
Gilbert, 2006) ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่
บูรณาการบนพื้นฐานระหว่างแนวคิดพุทธิ ปัญญา (Cognitive psychology) และการศึ กษาวิทยาศาสตร์ (Science education)
โดยมีแนวคิดหลักว่า ความเข้าใจเกิดจากการสร้างแบบจาลองทางความคิดจากปรากฏการณ์ที่ศึกษาหลังจากนักเรี ยนได้มี
การแก้ปัญหา การลงข้อสรุ ปหรื อการให้เหตุผล และนักเรี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้เมื่อนักเรี ยนได้ใช้ความรู ้เดิมบูรณาการเข้า
กับสารสนเทศใหม่และได้ขยายความรู ้ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ ชาตรี (2560) ได้อธิ บายไว้วา่ เคมีเป็ นการศึกษาและการ
อธิ บายลักษณะของสสารและการเปลี่ ยนแปลงของสสารในเชิ งคุ ณภาพ ในขณะที่ ฟิสิ กส์ เป็ นการอธิ บายลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ งต่าง ๆ ในเชิงปริ มาณหรื อตัวเลขทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับชีววิทยาเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดจาแนกหรื อ
จัดประเภทของสิ่ งมีชีวติ เคมีมีความเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลงของสสาร
ดัง นั้น ในการอธิ บ ายเรื่ อ งอะตอมและโครงสร้ า งอะตอมในวิ ชาเคมี จึ ง มี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกับ สาขาอื่ น
สอดคล้อ งกับ Rea – Romirez , Clement และ Nunez-Oviedo. (2008) ที่ ไ ด้เ สนอรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอน
แบบจาลองเป็ นฐานซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ การสร้างแบบจาลอง (Generating model) การประเมินแบบจาลอง
(Evaluating model) การดัดแปลงแก้ไขแบบจาลอง (Modifying model) และการขยายแบบจาลอง (Elaborating model)
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั นามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชาตรี และภรทิพย์ (2557) ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานคือกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ฝึกให้นกั เรี ยน
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อทาให้นกั เรี ยนเข้าใจแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ที่นกั วิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายข้อ
ค้นพบ ทานายเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยมีข้ นั ตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยการสร้างแบบจาลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์หรื อการทดลองที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนได้
เชื่ อ มโยงทฤษฎี ท างวิทยาศาสตร์ ที่เ ป็ นนามธรรมกับประสบการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ตามขั้นตอนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน
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ชาตรี (2557) ได้ให้ความหมายของแบบจาลองว่าคื อ สิ่ งที่ นักวิทยาศาสตร์ สร้ างขึ้นเพื่อใช้อธิ บายแนวคิด
หลักการทฤษฎีหรื อกฎ หรื ออาจกล่าวได้วา่ แบบจาลองคือ ตัวแทนของวัตถุ แนวคิด กระบวนการหรื อระบบ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบั ความจริ ง โดยแบบจาลองมีความสาคัญต่อวิทยาศาสตร์ ทาให้สามารถเข้าใจ
แนวคิดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการนาไปใช้อธิ บายและทานายปรากฏการณ์ธรรมชาติและช่วยทาให้มองเห็ นภาพ
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น ด้ว ยตา และแบบจ าลองที่ ผูเ้ รี ยนสร้ า งขึ้ น มาจะมี ท้ ังความคิ ดที่
สอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ แต่ครู จะใช้แบบจาลองที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้นมานี้เป็ นจุดเริ่ มต้น
ในการสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายและปรับปรุ งแก้ไขเพื่อสร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่อย่างช้าๆ โดยการใช้ยทุ ธวิธีต่างๆ
มาช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาแบบจาลอง เช่น กิ จกรรมที่ ให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิ (Hands – on activities) การอุปมาอุปมัย
(Analogies) สร้างสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งกันหรื อการกระตุน้ ด้านภาพเคลื่อนไหวจาก
คอมพิวเตอร์ จนทาให้แบบจาลองที่ผูเ้ รี ยนสร้างขึ้นพัฒนาไปสู่ แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งจะทาให้นักเรี ยนเกิด
ความเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมมากยิง่ ขึ้นและเป็ นความรู ้ที่คงทนติดตัวนักเรี ยนไป
ผลการวิจยั นี้ ได้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของภรทิพย์ สุ ภทั ร และคณะ (2556) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้แบบจาลองเป็ นฐานเพื่อพัฒนาแบบจาลองทางความคิ ด เรื่ อง โครงสร้ างอะตอมและความเข้าใจธรรมชาติ ของ
แบบจ าลองของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่า เมื่ อ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ จากการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
แบบจ าลองเป็ นฐาน นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี แ บบจ าลองทางความคิ ด ที่ ถู ก ต้อ งและสอดคล้อ งกับ แบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ และมีความเข้าใจเกี่ ยวกับธรรมชาติของแบบจาลองอยู่ในกลุ่มที่ สอดคล้องกับแนวคิดที่นกั วิทยาศาสตร์
ยอมรับเพิ่มขึ้นในทุกประเด็นที่ศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐญาภรณ์ (2558) ได้ศึกษาการส่ งเสริ มแนวคิด
เรื่ องพันธะโคเวเลนต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน พบว่า การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ บบจาลองเป็ นฐานได้ใ ห้ความส าคัญ เกี่ ย วกับการใช้คาถามที่ ช่ ว ยให้เกิ ดการอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีปฏิสัมพันธ์กนั
กับเพื่อนในชั้นเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาแนวคิดเรื่ องพันธะโควาเลนต์ให้มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธณัฏฐา และคณะ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิดเรื่ องเคมีอินทรี ยข์ องนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้แบบจาลองเป็ นฐาน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานโดยให้ความสาคัญกับการใช้คาถามที่ช่วยให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในชั้นเรี ยนใช้กระบวนการสร้าง แสดงออก ทดสอบ ประเมิน และขยายแบบจาลอง
ที่สร้างขึ้น ประกอบกับการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทาให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 45.8 สามารถพัฒนาแนวคิด
เรื่ องเคมีอินทรี ยใ์ ห้มีแนวคิดที่ถูกต้อง (SU) รองลงมาร้อยละ 29.5 มีแนวคิดถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 15.8 มีแนวคิด
ถูกต้องบางส่ วนและคลาดเคลื่อนบางส่ วน (PU/SM) และร้อยละ 8.9 มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) โดยหัวข้อที่นกั เรี ยน
มีแนวคิดที่ถูกต้องมากที่สุดคือสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนและหัวข้อที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ ไอโซเมอร์
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารยา (2557) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้วิชาเคมีเรื่ องสารชี วโมเลกุล ด้วยการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารชีวโมเลกุลของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานสูงกว่าการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารชีวโมเลกุลและความสามารถในการสร้างแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของลัทธวรรณและคณะ (2558) ได้ศึกษาผลของ
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การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานที่มีต่อมโนมติ เรื่ อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานที่มีต่อมโนมติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สามารถพัฒนา
มโนมติ เรื่ อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุ ริยะของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนมี
ความเข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์หลังการจัดการเรี ยนรู ้เพิ่มสู งขึ้นจากร้อยละ 3.39 เป็ นร้อยละ 52.11 มีความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์ บางส่ วนหลังการจัดการเรี ยนรู ้เพิ่มสู งขึ้นจากร้อยละ 15.28 เป็ นร้อยละ 24.00 มีความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เพียงบางส่ วนและมีมโนมติวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ลดลงจากร้อยละ 10.89 เป็ น
ร้อยละ 10.39 มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ คลาดเคลื่อนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ลดลงจากร้อยละ 42.89 เป็ น
ร้อยละ 10.89 และไม่มีมโนมติหลังการจัดการเรี ยนรู ้จากร้อยละ 26.67 เป็ นร้อยละ 2.44
2. ความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนสู งกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การสอนให้คิดผลิตภาพเป็ น
การสอนที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความคิ ดที่ มีใช้ประโยชน์ได้โดยตรง คื อ แปรความคิ ดเป็ นผลิ ตภัณฑ์ แปร
ความคิดเป็ นกิจกรรม และแปรความคิดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนขั้น ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ความคิดได้อย่างคุม้ ค่า
และเกิดคุณค่าที่สาคัญยิ่งในทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเป็ นสังคมบริ โภคนิ ยมสู ง การสอนให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการคิดเชิงผลิตภาพจะเป็ นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างพลิกผันต่อไปในอนาคตได้
สอดคล้อ งกับ การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพซึ่ ง ไพฑู ร ย์ (2549) ได้ก ล่ า วว่า การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มุ่งสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีผลผลิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นผลผลิตในเชิ งความคิด งานวิชาการ
สิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับสมพร (2557) ที่วา่ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่
ผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้คือผูเ้ รี ยนสามารถสร้างผลผลิต ผลงานที่เกิดจากความรู ้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆตลอดจน
ความร่ วมมือกันของผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน พบว่านักเรี ยนมีพฒั นาการความสามารถในการคิดเชิงผลิต
ภาพและมีลกั ษณะของผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดผลิตภาพมากขึ้น ประเมินการจากเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและการลงมือ
ปฏิบตั ิการสร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในการอธิ บายนิยามหรื อทฤษฎีตามแนวความคิดของตนเอง ทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนช่าง
สังเกต มีการคิดต่อเนื่ อง มองเห็นทางปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิ คิดเชื่อมโยงกับผลผลิต คิดแล้วทา คิดให้ตลอดและพร้อม
รับการทดสอบ ทั้งนี้เพราะขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานในแต่ละขั้นตอนส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
เป็ นคนช่างสังเกต คิดต่อเนื่ อง มองเห็นทางปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิ คิดเชื่อมโยงกับผลผลิต คิดแล้วทา คิดให้ตลอดและ
พร้อมรับการทดสอบ ซึ่งขั้นตอนการสอนโดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานตามขั้นตอนของ ชาตรี (2557) และ ทักษะการคิด
เชิงผลิตภาพตามคุณลักษณะของบุคคลของไพฑูรย์ (2559) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ดังนี้
1) การสร้างแบบจาลอง (Generating model) ครู เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแสดงแบบจาลองความคิดของตนเอง
ออกมาให้มากที่ สุด โดยการใช้คาถามหรื อกิ จ กรรมที่ เร้ าความสนใจผูเ้ รี ยนเพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนสังเกตและสร้ า ง
แบบจาลองทางความคิดเพื่ออธิบายหรื อทานายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบุคคลที่มีจิต
หรื อคิดผลิตภาพ มีการช่างสังเกตสิ่ งรอบตัวและนามาสร้างเป็ นแบบจาลององค์ความรู ้ของตนเองได้
2) การประเมินและการดัดแปลงแบบจาลอง(Evaluating model) สาหรับการประเมินแบบจาลองครู กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้ประเมินความสอดคล้องของแบบจาลองที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้นกับหลักฐานที่เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้
ออกแบบการทดลอง ดาเนิ นการทดลอง และทาการศึกษาค้นคว้าค้นหาข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
ศึกษาข้อมูลปรากฏการณ์ผา่ นแบบจาลองด้วยคอมพิวเตอร์แล้วนามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประเมินแบบจาลองของตนใน ขั้น
ที่ 1 การสร้างแบบจาลอง ผูเ้ รี ยนได้สารวจตรวจสอบแบบจาลองของตนว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
หรื อไม่มากน้อยเพียงใดและแบบจาลองของตนสามารถใช้อธิ บายปรากฏการณ์ อื่นได้อย่างกว้างขวาง ครู พยายาม
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ส่งเสริ มแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยครู และนักเรี ยนเป็ นผู ้
ร่ วมสร้าง (co - construction) และส่งเสริ มแบบจาลองทางความคิด มีการเพิ่มตัวแปรใหม่ในแบบจาลองหรื อการเพิ่มตัว
ปรับปรุ งในความสัมพันธ์ในแบบจาลองรวมถึงการใช้ความสัมพันธ์ในแบบจาลองเพื่ออธิ บายผลการทดลองที่เกิ ดขึ้น
ใหม่ และมี ก ารเปลี่ ย นแปลง การวาดเพื่อ อธิ บายปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น สามารถท าให้ผูเ้ รี ยนมี ความคิ ดต่อเนื่ อง
เชื่อมโยง และนาไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
3) การดัด แปลงแก้ไ ขแบบจาลอง (Modifying model) ผูเ้ รี ย นมี ก ารดัด แปลงแก้ไ ขแบบจาลองที่ ผ่า นการ
ดัดแปลงแก้ไขแล้ว และอธิ บายข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้อง โดยผูเ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมแล้วค้นพบปรากฏการณ์ขอ้ เท็จจริ ง
หลักการหรื อกฎใหม่ๆ ที่ไม่อาจอธิบายได้ดว้ ยแบบจาลองที่ต้ งั ไว้ มีการปรับปรุ งแบบจาลอง ผูเ้ รี ยนเกิดการเปรี ยบเทียบ
แบบจาลองของกลุ่มเพื่อนที่สร้างขึ้นและรวมแบบจาลองของแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็ นแบบจาลองมติของกลุ่ม
และของชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ งกันและกันเพื่อสร้างเป็ นแบบจาลองที่ดีที่สุดและมีความสอดคล้องกับ
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจกระบวนการสร้างแบบจาลองและการพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนได้การมองเห็นแนวทางแนวปฏิบตั ิ และแนวทางปรับปรุ ง เชื่องโยงกับผลผลิต มองเห็นได้ชดั ว่าถ้า
ลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะได้อะไรขึ้นมา
4) การขยายแบบจาลอง (Elaborating model) ในขั้นนี้ ผูเ้ รี ยนใช้แบบจาลองที่ผ่านการดัดแปลงแก้ไขแล้วมา
อธิ บายและทานายปรากฏการณ์ อื่นๆและสถานการณ์ อื่น ซึ่ งทาให้นักเรี ยนเชื่ อและเข้าใจแบบจาลองที่ ได้เรี ยนรู ้ว่า
สามารถอธิ บายหรื อทานายปรากฏการณ์อื่นได้ สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดคุณลักษณะคิดแล้วทา ลงมือทาทันที ไม่รีรอ
ลังเล คิดให้ตลอด มุ่งทางานให้แล้วเสร็ จ และ พร้อมรับการทดสอบ ประเมินหรื อแม้ตาหนิผลงานหรื อผลผลิตที่สาเร็ จ
สมบูรณ์ตอ้ งพร้อมที่จะได้รับการทดสอบประเมินทั้งในเชิงของวิชาการและการนาไปใช้เพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณค่าและ
นาไปใช้จริ ง
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานวิชาเคมี เรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม นักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้ท้ งั เนื้อหาและทักษะการคิดต่างๆซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นการคิดเชิงผลิตภาพได้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพมุ่งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น สร้างผลงาน สร้างผลผลิตสร้างองค์ความรู ้จากการเรี ยนรู ้เรื่ องนั้น ๆ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ของเชาวริ น ทร์ และวัช ราภรณ์ ( 2552) ได้ศึ ก ษาผลของการใช้รูป แบบการสอนเชิ งผลิ ตภาพที่ มี ต่อ มโนทัศน์ทาง
ธรณี วิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจาลองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า 1) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ทางธรณี วิทยาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ทางธรณี วิทยาหลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเที ยบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3)นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ทางธรณี วทิ ยาหลังเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 71.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดคือสูงกว่าร้อยละ 70 4)นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างแบบจาลองใน 3 หน่วยการ
เรี ยนรู ้เท่ากับ 2.73 2.81 และ 2.91 คะแนนตามลาดับ ซึ่งแสดงว่านักเรี ยนมีความสามารถในการสร้างแบบจาลองทั้ง 3
หน่วยการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ในการจัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน ครู ผูส้ อนต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ นาเสนอ และปรับปรุ งผลงานของตนเอง ซึ่ งสามารถทาให้เกิดการสร้าง
แบบจาลองทางความคิดเพื่ออธิ บายสิ่ งที่เป็ นนามธรรมออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้และการสร้างองค์
ความรู ้ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
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1.2 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในเรื่ องอื่น ๆ
ได้ตามความเหมาะสมกับเนื้ อหาสาระวิชาที่สอนในช่วงเวลาปกติ แต่เนื่ องด้วยรู ปแบบขั้นตอนการสอนในแต่ละเรื่ อง
ต้องใช้ระยะเวลามาก โดยเฉพาะการสื บค้นข้อมูล , การเตรี ยมผลงานเพื่อนาเสนอ จึงต้องใช้เวลาว่างของนักเรี ยนร่ วม
ด้วยซึ่งจะส่งเสริ มการใช้เวลาว่างของนักเรี ยนให้เป็ นประโยชน์มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานที่ ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิด
แก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ เป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน ในเรื่ องอื่น ๆ ที่ น่าสนใจและเกี่ยวข้อง
กับนักเรี ยนในชีวติ จริ ง
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานกับวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้รูปแบบอื่น ๆ เช่น การเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพ เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียงิ่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนา และติดตามการทา
วิทยานิ พนธ์ครั้งนี้ อย่างดีเสมอมา ตั้งแต่เริ่ มต้นทาวิทยานิ พนธ์จนเสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของท่ าน
เป็ นอย่างยิง่
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