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การพฒันาความสามารถในการนําเสนอตวัแทนความคดิเร่ืองประเภทของพอลเิมอร์ของนักเรียน         
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาความสามารถในการนาํเสนอตวัแทนความคิดของนกัเรียน เร่ืองประเภท

ของพอลิเมอร์ โดยการใชต้วัแทนความคิดท่ีหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 45 คน 
เก็บขอ้มูลก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการนาํเสนอตวัแทนความคิด และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
จัดระดับความสามารถในการนําเสนอตัวแทนความคิดตามเกณฑ์ของ Michalchik et al. (2008) ผลการวิจัยพบว่า     
ก่อนเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 อธิบายความหมายของพอลิเมอร์แต่ละประเภทในระดบัมหภาคเท่านั้น ผูว้ิจยั
จึงใชต้วัอย่างผลิตภณัฑ์จริงและแบบจาํลอง ประกอบการอภิปราย พบว่า หลงัเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.78 
อธิบายความหมายของพอลิเมอร์แต่ละประเภทในระดบัโมเลกลุได ้

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to develop students’ representations competence about type of polymer using 
multiple representations. Grade 12 students’ representations competence (n=45) was explored using pre and post-
survey. Data were analyzed and categorized using Michalchik et al. (2008) criteria.  The results showed that, at 
pretest, most students (53.33%) explained type of polymer at macroscopic level. During the class, the students were 
supported to learn from real polymer and variety models. At posttest, most students (37.78%) explained the polymer 
at microscopic level. 

 
 
 

คาํสําคญั: ความสามารถในการนาํเสนอตวัแทนความคิด ตวัแทนความคิดท่ีหลากหลาย ประเภทของพอลิเมอร์ 
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บทนํา 
       จากการศึกษางานวิจัย เก่ี ยวกับแนวคิด เร่ือง         
พอลิเมอร์ พบว่าเน้ือหาพอลิเมอร์เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน 
ค่อนขา้งเป็นนามธรรม และตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐาน เช่น 
เร่ืองสมบัติของสารและพันธะเคมี เป็นต้น (จันจิรา 
ภมรศิลปะธรรม, 2551) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรรณี อุดมโภชน์ (2554) ท่ีพบว่า นกัเรียนไม่สามารถ
เช่ือมโยงสัญลกัษณ์ทางเคมีกบัแนวคิดในระดบัจุลภาค
ได้ โดยนักเรียนเข้าใจว่า พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(PET) เกิดจากมอนอเมอร์เอทิลีนทาํปฏิกิริยากบักรด
เทเรฟทาลิก  จากการท่ีนักเรียนไม่เข้าใจในระดับ
จุลภาคว่า PET เกิดจากมอนอเมอร์ชนิดใด นกัเรียนจึง
ไม่สามารถเขียนสมการแสดงกระบวนการเกิดปฏิกิริยา 
ซ่ึงเป็นระบบสัญลกัษณ์ได ้อีกทั้งในงานวิจยัขา้งตน้ได้
กล่าวว่า แนวคิดเร่ืองประเภทของพอลิเมอร์ในระดบั
จุลภาค เช่น แบ่งตามชนิดมอนอเมอร์ เป็นแนวคิดท่ี
นักเรียนเข้าใจยาก  ซ่ึ งเป็นแนวคิดท่ีซับซ้อน  เป็น
นามธรรม และตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานมาก เช่น 
เร่ืองพนัธะเคมี สมบติัของสาร นอกจากน้ีในงานวิจยั
ของ  Kitto (2007, 2008) ย ังพบว่า นักเรียนเข้าใจว่า    
พอลิเมอร์ทุกชนิดเป็นพอลิเมอร์ท่ีเกิดจากการกระทาํ
ของมนุษย ์และไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
พอลิเมอร์กับพลาสติก และความแตกต่างระหว่าง    
พอลิเมอร์ธรรมชาติกบัพอลิเมอร์สังเคราะห์ได ้  
       จากการศึกษางานวิจัย  พบว่า การใช้ตัวแทน
ความ คิด ท่ีหลากหลาย  (Multiple Representations) 
สามารถส่งเส ริมการเรียน รู้ เน้ื อหาท่ี มีความเป็น
นามธรรมและตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงการเปล่ียนแปลง
ของสาร ทั้ ง 3 ระดับ   โดยนักเรียนสามารถส่ือสาร
ความคิดของตนเองออกมาในแนวทางท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ visual mode คือการแสดงตวัแทนความคิดของ
ตนเองออกมาในรูปแบบของส่ิงท่ีมองเห็นได ้เช่น การ
ใช้รูปภาพ การวาดภาพ การสร้างแบบจาํลอง การใช้
ภ าพ เค ล่ื อน ไหว  การใช้ไดอะแกรม  การส ร้ าง
สถานการณ์จาํลองโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ (Gilbert, 

Treagust, 2009) แ ล ะ  verbal mode คื อ ก า ร แ ส ด ง
ตวัแทนความคิดออกมาโดยใช้การพูด หรือการเขียน 
(Bodner, Domin, 2000) โดยจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ 
Michalchik et al. (2008) ได้พัฒนาความสามารถใน
การนาํเสนอตวัแทนความคิดเร่ืองการละลายของสาร 
โดยใช้โปรแกรม Chemsense ในการวาดแบบจาํลอง
โมเลกุล และมีการอภิปรายร่วมกนั ซ่ึงพบว่า ถา้หาก
นักเรียนมีความสามารถในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน นกัเรียนจะสามารถเขา้ใจ
เน้ื อห า ท่ี มี ค ว าม เป็ น น าม ธรรม และ เช่ื อ ม โยง
ความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของสารทั้ง 3 ระดบั
ได้ดี  ดังนั้ นในงานวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ส่งเส ริมให้
นกัเรียนนาํเสนอตวัแทนความคิดท่ีหลากหลายในเร่ือง
ประเภทของพอลิเมอร์ โดยการสร้างแบบจาํลอง การ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การเขียน และวาดภาพ 
เพ่ือสรุปองค์ความรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัใช้การนําเสนอตวัแทน
ความคิดท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการนาํผลิตภณัฑ์จริงให้นักเรียนสังเกต การสร้าง
แบบจาํลอง การอภิปราย การวาดภาพ การเขียน การใช้
ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงน้ีจะส่งผลให้นักเรียน
เกิดการพฒันาความสามารถในการนําเสนอตวัแทน
ความคิดในเร่ืองพอลิเมอร์ได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
       เพื่อพฒันาความสามารถในการนําเสนอตวัแทน
ความคิด (representational competences) เร่ืองประเภท
ของพอลิเมอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
ตั ว แ ท น ค ว า ม คิ ด ท่ี ห ล า ก ห ล า ย  ( Multiple 
Representations)  
 
วธีิการวจิัย 
       กลุ่มทีศึ่กษา 
       กลุ่มท่ีศึกษาในการทาํวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
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(สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มการเรียน

วทิย-์คณิต (แพทยศาสตร์) จาํนวน 45 คน มีนกัเรียน

ชาย 15 คน และนกัเรียนหญิง 30 คน 

       รูปแบบการวจิัย 
       งาน วิ จัยค ร้ั ง น้ี ใช้ รูป แบบขอ งงาน วิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (action research) ตามแนวคิด
ของ Kemmis, McTaggart (1998) โดยมีลักษณะเป็น
วงจรท่ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
       1. ขั้นวางแผนการปฏิบติั (Plan) 
       1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในเร่ือง  
พอลิเมอร์ในงานวจิยัต่างๆ และวเิคราะห์สภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน  
       1.2 สํารวจความสามารถในการนําเสนอตวัแทน
ความคิด โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการนาํเสนอ
ตัวแทนความคิดก่อนเรียน  นําข้อมูลท่ีได้มาเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ และเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละคาบ  
       2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) นําแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ตัวแทนความคิดท่ีหลากหลายมาใช้ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย 1 แผน 
จาํนวน 2 คาบ คาบละ 40 นาที 
       3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตและ
บนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนระหว่างการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
เขียนบนัทึกหลงัการสอนทุกคร้ัง พร้อมทั้งสังเกตจาก
วดีิทศัน์ท่ีไดบ้นัทึกไว ้ 
       4. ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบัติ (Reflect) นาํขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากขั้นสังเกตผลการปฏิบติั มาเขียนอนุทินสะทอ้น
การปฏิบัติการสอนของตนเอง เพ่ือจะได้นําส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแผนการสอนในคร้ังต่อไป 
       เม่ือส้ินสุดวงจรท่ี 1 ก็จะมีการดาํเนินการในวงจร
ต่อไป  ซ่ึงแต่ละวงจรก็จะประกอบด้วยขั้ นตอน  4 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นวางแผนการปฏิบัติ ขั้นปฏิบัติการ 
ขั้นสังเกตผลการปฏิบติั และขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั  

 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
       1. ข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิด พิจารณาคาํตอบของนักเรียน  ซ่ึง
ประกอบดว้ยสองส่วน ไดแ้ก่ คาํอธิบายและภาพวาด
เพ่ือประกอบคาํอธิบาย โดยจะวิเคราะห์แบบอุปนัย 
( inductive analysis) ก ล่ าว คื อ  นํ าคํ าอ ธิ บ าย แ ล ะ
ภาพวาดของนักเรียนมาจัดกลุ่มคาํตอบ จากนั้ นนํา
กลุ่มคาํตอบมาจดัระดบัความสามารถในการนาํเสนอ
ตวัแทนความคิดของนักเรียน โดยจดัระดบัตามเกณฑ์
ของ Michalchik et al. (2008) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ระดบั 
ดงัน้ี 
ระดับที่ 1: การนําเสนอตัวแทนความคิดโดยใช้การ
บรรยายใหเ้ห็นภาพ (Representation as depiction)  
ระดับที่ 2: การนาํเสนอตวัแทนความคิดโดยใชท้กัษะ
ทางสัญลกัษณ์ระดบัตน้ (Early symbolic skills)  
ระดับที่  3: การสร้างประโยคโดยใช้รูปแบบของ
ตั ว แ ท น ค ว า ม คิ ด  ( Syntactic use of formal 
representations) 
ระดับที่  4: การให้ความหมายของรูปแบบตัวแทน
ความคิด (Semantic use of formal representations)  
ระดับที่  5: การสะท้อนถึงการใช้ตัวแทนความคิด 
(Reflective, rhetorical use of representations)  
       2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมเม่ือนักเรียนตอบคาํถามในแบบวดั
ความสามารถในการนําเสนอตัวแทนความคิดไม่
ชดัเจนมาพิจารณาประกอบกนั                                    
       3. ข้อมูลที่ได้จากการทําบันทึกหลังการสอน นํา
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนมาใช้
ป ร ะ ก อ บ กั บ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ าก ก ารทํ า แ บ บ วัด
ความสามารถในการนาํเสนอตวัแทนความคิดและจาก
การสัมภาษณ์ โดยการอ่านและตีความ  
       4. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินช้ินงานนักเรียน นาํ
ใบกิจกรรมและช้ินงานของนักเรียน มาประกอบกับ
ข้อมูลท่ีได้จากการทําแบบวดัความสามารถในการ
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นาํเสนอตวัแทนความคิดและจากการสัมภาษณ์ โดยมี
การอ่านและตีความ 
ผลการวจิัย 
       1. ความสามารถในการนําเสนอตัวแทนความคิด
ของนักเรียนก่อนเรียน พิจารณาคาํอธิบายและภาพวาด
ของนักเรียนในแบบวดัความสามารถในการนาํเสนอ
ตวัแทนความคิดก่อนเรียน โดยมีคาํถาม คือ  
 “จากโจทยท่ี์กาํหนดให้ หากใช้ชนิดของมอนอเมอร์
เป็นเกณฑ์ในการจาํแนก จงพิจารณาว่า พอลิเมอร์ทั้ ง
สองชนิดน้ี เป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ อย่างไร จง
อธิบาย พร้อมทั้งวาดภาพประกอบคาํอธิบาย”  
 

  
 
 

 
 
 

โดยผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มคาํตอบดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
       จากตารางท่ี  1 เม่ือพิจารณาจากคําอธิบายของ
นักเรียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ ไม่ใช่   
พอลิเมอร์ประเภทเดียวกนั พอลิเมอร์ประเภทเดียวกนั 
และไม่มีคาํอธิบาย ซ่ึงแต่ละกลุ่มใหญ่สามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยท่ีต่างกนั จากนั้นจึงพิจารณาภาพวาด
หรือรูปแบบของ representation ท่ีใช้ในการนําเสนอ
ของนักเรียนแต่ละกลุ่มย่อย ซ่ึงมีทั้ งหมด 4 กลุ่มคือ 
กลุ่ม A เขียนสูตรโครงสร้างทางเคมี กลุ่ม B วาดภาพ
แส ด งแบ บ จํ าล อ ง  ก ลุ่ ม  C ไ ม่ มี ก ารนํ า เส น อ 
representation และกลุ่ม A+B คือ เขียนสูตรโครงสร้าง
เคมีและวาดภาพแสดงแบบจําลอง ดังนั้ นจึงพบว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 17.78 อธิบายวา่พอลิเมอร์ทั้ง 
2 ไม่ใช่ประเภทเดียวกนั ดงัแสดงในกลุ่มท่ี 1 โดยให้
เหตุผลดงัแสดงในกลุ่มยอ่ย 1.3 ว่า เพราะมีโครงสร้าง   
พอลิเมอร์ต่างกนั โดยนกัเรียนไม่มีการวาดภาพหรือไม่
มีการนาํเสนอ representation ซ่ึงเม่ือนาํกลุ่มยอ่ยแต่ละ

กลุ่มเหล่าน้ีมาจดัระดบัความสามารถในการนาํเสนอ
ตัวแทนความคิดตามเกณฑ์ของ  Michalchik et al. 
(2008) ดงัแสดงดงัตารางท่ี 3 ก่อนเรียน พบวา่ นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 มีความสามารถในการนาํเสนอ
ตัวแทนความคิดอยู่ในระดับท่ี 1 คือ มีการนําเสนอ
ตวัแทนความคิดโดยใช้การบรรยายให้เห็นภาพ โดย
นักเรียนอธิบายเหตุผลในระดับมหภาคเท่านั้ น เช่น 
นักเรียนร้อยละ 17.78 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ท่ีอธิบาย
วา่ ไม่ใช่พอลิเมอร์ประเภทเดียวกนั เพราะมีโครงสร้าง
ต่างกนั ซ่ึงไม่มีการนาํเสนอ representation จึงจดัให้อยู่
ในระดบั 1 เน่ืองจากนกัเรียนอธิบายวา่ “โครงสร้างท่ี 1 
เป็นวงต่อกนั โครงสร้างท่ี 2 เป็นเส้นต่อกนั” ซ่ึงเป็น
การอธิบายในระดับมหภาคจากท่ีสังเกตเห็นสูตร
โครงสร้างท่ีกาํหนดให้ โดยไม่ไดอ้ธิบายในประเด็น
ของก ารนํ าม อนอ เมอ ร์ม าเช่ื อม ต่ อด้วยพัน ธะ             
โควาเลนซ์ ซ่ึงเป็นการอธิบายในระดบัโมเลกลุ อยา่งไร
ก็ตามยงัมีนักเรียนร้อยละ 2.22 มีความสามารถในการ
นาํเสนอตวัแทนความคิดอยู่ในระดบั 3 เป็นการสร้าง
ประโยคโดยใชรู้ปแบบของตวัแทนความคิด ซ่ึงอธิบาย
ว่า ไม่ใช่พอลิเมอร์ประเภทเดียวกนั เพราะมีปฏิกิริยา
การเกิดต่างกนั ดงัแสดงในกลุ่มย่อย 1.4 ในตารางท่ี 1 
โดยนกัเรียนอธิบายเหตุผลวา่ “พอลิเมอร์ 2 มีการสลาย
พนัธะคู่เพ่ือจบักบัมอนอเมอร์ตวัต่อไป” และวาดภาพ
แสดงแบบจาํลองโมเลกุลของพอลิเมอร์ จะเห็นไดว้่า 
นักเรียนอธิบายเหตุผลในระดบัโมเลกุลของการเป็น
พอลิเมอร์ต่างชนิดได ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์   
       2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดที่
หลากหลาย  ผู ้วิจัยจัด กิจกรรมให้นัก เรียนส ร้าง
แบบจาํลองจากกระดาษท่ีตดัเป็นวงกลม คือ วงกลม    
สีนํ้ าเงินและแดงแทนมอนอเมอร์ชนิดท่ี  1 และ  2 
ตามลาํดบั กระดาษท่ีตดัเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้แทนพนัธะ
โควาเลนซ์ โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ก่อนทาํกิจกรรมวา่ 
“นกัเรียนคิดวา่มอนอเมอร์แต่ละชนิดสามารถเช่ือมต่อ
กันด้วยพันธะโควาเลนซ์ได้ก่ีแบบ อย่างไร” พบว่า 

พอลิเมอร์ 1: 

พอลิเมอร์ 2: 
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นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อแบบจาํลองไดใ้นตอน
แรก ผูว้จิยัจึงแกปั้ญหาโดยการนาํแบบจาํลองลูกปัดท่ีมี
สี ต่างกันและสี เดียวกัน  แทนพอลิเมอร์ร่วมและ        
เอกพนัธ์ ตามลาํดบั ให้นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบกบั
แบบจาํลองกระดาษท่ีสร้างได ้เพ่ือให้นกัเรียนสามารถ
ต่อแบบจําลองได้ ตัวอย่างการสร้างแบบจําลอง
กระดาษ เพ่ือใชแ้ทนพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ เป็นดงัน้ี 
 
 
 
ภาพที่ 1 การสร้างแบบจาํลองกระดาษของนักเรียน 
เพ่ือใชแ้ทนพอลิเมอร์เอกพนัธ์  
 
 
ภาพที่ 2 การสร้างแบบจาํลองกระดาษของนักเรียน 
เพ่ือใชแ้ทนพอลิเมอร์ร่วม  
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การบนัทึกผลการทาํกิจกรรมของนกัเรียน 
       จากแบบจาํลองกระดาษของนกัเรียนแสดงให้เห็น
วา่ นกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถสร้างแบบจาํลองเพื่อใช้
อ ธิบายประเภทของพอลิ เมอ ร์  เม่ื อใช้ช นิดของ          
มอนอเมอร์เป็นเกณฑ์ในการจาํแนกไดส้อดคลอ้งกบั
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แต่ในใบบันทึกผลการทํา
กิจกรรม นกัเรียนอธิบายความหมายของโคพอลิเมอร์
ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจเกิด
จากขอ้จาํกดัของแบบจาํลองท่ีกาํหนดให้มีมอนอเมอร์
เพี ย งส อ งช นิ ด  ก ล่ า ว คื อ  นั ก เรี ย น อ ธิ บ าย ว่ า               
“โคพอลิเมอร์เกิดจากมอนอเมอร์ 2 ชนิด ต่อกันด้วย
พนัธะโควาเลนซ์” จากนั้นผูว้ิจัยจึงให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มนาํเสนอแบบจาํลองท่ีสร้างได ้ซ่ึงนกัเรียนสามารถ
อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนและนาํเสนอแบบจาํลองกระดาษ
ไดถู้กตอ้ง ต่อมาอภิปรายร่วมกนักบันักเรียนเก่ียวกบั

ช่ือของพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ และวาดภาพแสดง
แบบจําลองพอลิเมอร์ประเภทต่างๆลงบนกระดาน 
จากนั้นให้นักเรียนจบัคู่แบบจาํลองท่ีสร้างไดก้บับตัร
คาํท่ีแสดงสูตรโครงสร้างสารท่ีเป็นพอลิเมอร์ และ
บนัทึกขอ้มูลลงในตารางท่ีกาํหนดให้ พบว่า นักเรียน
แต่ละกลุ่มย ังมีความสับสนเก่ียวกับประเภทของ       
พอลิเมอร์จากการสังเกตสูตรโครงสร้าง เช่น นักเรียน
เขา้ใจวา่ โพลิสไตรีน บิวตะไดอีน เป็นโฮโมพอลิเมอร์  
       จากนั้ นผู ้วิจัยได้อภิปรายร่วมกันกับนักเรียน
เก่ียวกับตวัอย่างพอลิเมอร์ท่ีแสดงในบัตรคาํ โดยได้
แสดงสูตรโครงสร้างของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์   
อีกทั้งไดน้าํตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์ริงมาใหน้กัเรียนสังเกต 
ลําดับต่อมาผู ้วิจัยและนักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน
เก่ียวกับความหมายของพอลิเมอร์ธรรมชาติและ
สังเคราะห์  พร้อมทั้ งแสดงสูตรโครงสร้าง และนํา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงมาให้นักเรียนสังเกต  ผู ้วิจัย
ประเมินความเข้าใจโดยให้นักเรียนแต่ละคนตอบ
คาํถามลงในกระดาษ พบว่า นักเรียนบางส่วนยงัไม่
สามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างพอลิเมอร์ธรรม
ชาติกับสังเคราะห์ได้ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถอธิบายความแตกต่างของพอลิเมอร์แต่ละ
ประเภทได้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
บางส่วน  โดยนักเรียนไม่ได้อธิบายว่ามอนอเมอร์
เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะชนิดใด 
       2. ความสามารถในการนําเสนอตัวแทนความคิด
ของนักเรียนหลังเรียน จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาจาก
คาํอธิบายของนักเรียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ให ญ่ คื อ  ไ ม่ ใ ช่พ อ ลิ เม อ ร์ป ระ เภท เดี ยวกัน กับ             
พอลิเมอร์ประเภทเดียวกนั ซ่ึงแต่ละกลุ่มใหญ่สามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยต่างกัน  จากนั้ นเม่ือพิจารณา
รูปแบบของ representation ท่ีใชใ้นการนาํเสนอของแต่
ละกลุ่มย่อย พบว่า มี  4 กลุ่ม  คือ  กลุ่ม  A เขียนสูตร
โครงสร้างท่ีแสดงสมการเคมี  กลุ่ม  B เขียนสูตร
โครงสร้างท่ีไม่แสดงสมการเคมี กลุ่ม C วาดภาพแสดง
แ บ บ จํ า ล อ ง แ ล ะ ก ลุ่ ม  D ไ ม่ มี ก า ร นํ า เส น อ 
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representation ดังนั้ นจึงพบว่า นักเรียนร้อยละ 37.78 
อธิบายว่าไม่ใช่พอลิเมอร์ประเภทเดียวกัน  โดยให้
เหตุผลดงัแสดงในกลุ่มยอ่ย 1.1 ว่า เพราะพอลิเมอร์ 1 
เป็น homopolymer พอลิเมอร์ 2 เป็น copolymer  โดย
ไดว้าดภาพแสดงแบบจาํลอง จากนั้นนาํแต่ละกลุ่มยอ่ย
มาจัดระดับความสามารถในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดดังแสดงในตารางท่ี  3 หลังเรียน  พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดในระดบั 3 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 37.78 ซ่ึงเป็น
นักเรียนในกลุ่มเดียวกันกบักลุ่มย่อย 1.1 ท่ีมีการวาด
ภาพแสดงแบบจําลองดังแสดงในตารางท่ี  2 คือ 
นักเรียนอธิบายว่า “ไม่ใช่พอลิเมอร์  ประเภทเดียวกนั 
โด ยพ อ ลิ เม อ ร์  1  เป็ น โฮ โมพ อ ลิ เม อ ร์  เพ ร าะ                 
มีโมโนเมอร์ชนิดเดียว  พอลิเมอร์ 2 เป็นโคพอลิเมอร์ 
เพราะมีโมโนเมอร์ต่างชนิดกนั” จะเห็นไดว้า่ นกัเรียน
สังเกตจากสูตรโครงสร้างของพอลิเมอร์และสามารถ
อธิบายความหมายของพอลิเมอร์แต่ละประเภทใน
ระดบัจุลภาคได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์
บางส่วน เพราะนักเรียนไม่ได้อธิบายว่าเช่ือมต่อกัน
ดว้ยพนัธะโควาเลนซ์ โดยสามารถวาดภาพเพื่อแสดง
แบบจาํลองของพอลิเมอร์ในระดบัจุลภาคได ้อีกทั้งยงั
พบว่า นักเรียนท่ี มีความสามารถในการนําเสนอ
ตวัแทนความคิดอยูใ่นระดบั 1 มีจาํนวนลดลงเป็นร้อย
ละ 31.11 เช่น  นักเรียนในกลุ่มย่อย 1.4 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 ท่ีอธิบายวา่ไม่ใช่พอลิเมอร์ประเภทเดียวกนั 
เพราะพอลิเมอร์ท่ีกําหนดให้เกิดจากมอนอเมอร์ท่ี
ต่ างกัน  โดยไ ม่ มี ก ารนํ า เสนอ  representation ซ่ึ ง
นกัเรียนอธิบายเหตุผลจากสูตรโครงสร้างท่ีสังเกตเห็น
วา่ มีมอนอเมอร์ท่ีต่างกนั 
 
การอภิปรายผลและสรุปผลการวจิัย 
       การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ตัวแทนความคิดท่ี
หลากหลายในเร่ืองประเภทของพอลิเมอร์ โดยครูจะ
เป็นผูน้าํเสนอตวัแทนความคิดทั้ง visual mode คือ การ
ใชต้วัอยา่งผลิตภณัฑจ์ริง การใชแ้บบจาํลอง การแสดง

สูตรโครงสร้างของพอลิเมอร์ และverbal mode ไดแ้ก่ 
ก ารอ ภิป ราย ร่ วมกัน ระห ว่ างค รู และนั ก เรี ยน 
ขณะเดียวกนัครูจะส่งเสริมให้นกัเรียนนาํเสนอตวัแทน 
ความคิดท่ีหลากหลายเช่นกัน ทั้ ง visual mode ได้แก่ 
การสร้างแบบจาํลอง การวาดภาพส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระดบั
จุลภาค เช่น การวาดแบบจาํลองพอลิเมอร์ เป็นตน้ และ 
verbal mode คือ การอภิปรายร่วมกนัระหว่างนักเรียน 
และระหว่างครูกับนักเรียน ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้นักเรียน
สามารถพฒันาความสามารถในการนาํเสนอตวัแทน
ความคิดในระดบัท่ีสูงข้ึน คือ สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ี
สังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น ผลิตภณัฑ์จริงกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในระดับจุลภาคได้ โดยก่อนเรียน  นักเรียน     
ร้อยละ 53.33 มีความสามารถในการนาํเสนอตวัแทน
ความคิดอยู่ในระดับ  1 แต่หลังเรียน  มีการพัฒนา
ความสามารถในการนําเสนอตวัแทนความคิดอยู่ใน
ระดับ  3 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.22 ในก่อนเรียนเป็น    
ร้อยละ 37.78 ในหลงัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ  Hilton, Nichols (2011) ท่ี ได้ มี ก ารใช้ตัวแทน
ความคิดท่ีหลากหลายเร่ืองพันธะเคมี  โดยครูใช้
ภาพเคล่ือนไหวร่วมกบัการใช้ไดอะแกรม และมีการ
อภิปรายร่วมกนักบันกัเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นกัเรียน
สร้างสถานการณ์จาํลองบนคอมพิวเตอร์ และมีการ
อภิปรายร่วมกัน  พบว่า หลังเรียนนักเรียนสามารถ
พฒันาความสามารถในการนาํเสนอตวัแทนความคิด
ในระดบัท่ีสูงข้ึนคือ ระดบั 4 และ 5 
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       งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงขอวิทยานิพนธ์เร่ือง
การพัฒนาความสามารถในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดเร่ืองพอลิเมอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 โดยใชต้วัแทนความคิดท่ีหลากหลาย โดยไดรั้บทุน
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะ
ท่ี 3 ประจาํปีการศึกษา 2556 
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