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การพฒันาวถีิทางมโนมติวทิยาศาสตร์และการสร้างแบบจําลองทางวทิยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจาํลองทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาํลองเป็นฐาน เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาวถีิทางมโนมติวิทยาศาสตร์เป็นชนิดคาํถามปลายเปิด เร่ือง ของแขง็ 
ของเหลว และแก๊ส และวดัการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ดว้ยแบบวดัการสร้างแบบจาํลองก่อนทาํการทดลอง
และหลงัทาํการทดลอง ผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือชนิดคาํถามปลายเปิดมาวดัความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน หลงัเรียน 
และหลังเรียน 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีชนิดของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงข้ึน มีระดับ
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึน และพฒันาวิถีมโนมติของนักเรียนไดดี้ แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐานสามารถสร้างความเขา้ใจมโนมติของนกัเรียนได ้

 
ABSTRACT 

         The purpose of this study will investigate the student’s scientific conceptual pathway and scientific 
modeling of solid, liquid, and gas. The students are 35 secondary student grade 10. Student’s scientific conceptual 
pathway will elicit by using a solid, liquid, and gas open-end question. Student’s scientific modeling will elicit by 
using a solid, liquid, and gas pre-model and post-model that have drawing and explanation. The researcher will use 
the open-end question to be a pre-test, post-test, and delayed post-test. The results, which are presented in this study,  
the students have higher type of conceptual understanding ,the student have higher level of scientific modeling 
performance and their conceptual pathway development . That show the model-based learning can develop their type 
of conceptual understanding, level of modeling performance and conceptual pathway. 
 
 
 
 
 
คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน การสร้างแบบจาํลองทางวทิยาศาสตร์ ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 
Key Words: Model – based learning, scientific modeling , solid liquid and gas 
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บทนํา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกับ  
ทุกชีวติ ทั้งในการดาํรงชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ
ต่างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ท่ีใช้
เพ่ืออาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั ลว้นเป็นผล
ของความ รู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยกีมี็ส่วนสาํคญัมากท่ีจะส่งผล ใหมี้การศึกษา
คน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอยา่งไม่หยุดย ั้ง 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
มุ่งหวังให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี เน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการมีทกัษะสําคญัในการ
ค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ      
ใน ก าร สื บ เส าะห าค ว าม รู้ แ ล ะก ารแ ก้ ปั ญ ห า                  
ท่ีหลากหลาย  ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน รู้         
ทุกขั้นตอน มีการทาํกิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง              
อย่ างห ล ากห ลาย  และ เห ม าะสมกับ ระดับ ชั้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)     
 ก า ร พั ฒ น าก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ให้ มี
ประสิท ธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  เป็น ปัจจัยห น่ึ งท่ี ส่ งผล               
ต่อการจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียน คือ วิธีการสอน 
การพิ จารณ าหาวิ ธีการสอน ท่ีหลากหลาย  และ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีผูส้อนควรจะกระทาํและ
พฒันาอยู่อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กระบวนการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์นั้ นควรเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือ
กระทาํฝึกคิดดว้ยตนเองเป็นสาํคญั ผูส้อนควรทาํหนา้ท่ี
เป็นผู ้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง
มากกว่าท่ีจะเป็นผูบ้อกเล่าให้นักเรียนจดจําเน้ือหา
สาระ ควรคํานึงถึงวุฒิภาวะประสบการณ์เดิมและ
ส่ิ งแวดล้อมต่างๆ  ท่ีนัก เรียนได้รับมาก่อน เข้าสู่
ห้องเรียนดว้ย (นันทิยา, 2540) เน่ืองจากนักเรียนจะมี
การสร้างมโนมติผ่านทางประสบการณ์ท่ีนักเรียน

ไดรั้บในแต่ละวนัก่อนท่ีจะไดรั้บการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์มโนมติดงักล่าวมีพื้นฐาน   มาจาก
การสังเกต หรือจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน 
(นภาพร, 2537)  
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า 
วิ ธีการจัดการเรียน รู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน 
(Model-based learning: MBL) เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยการนาํเสนอแบบจาํลอง เป็นส่ิงท่ีนกัวิทยาศาสตร์
สร้างข้ึนเพ่ือใชอ้ธิบายแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี หรือกฎ 
หรือหากกล่าวอีกนยัหน่ึง แบบจาํลอง คือ ตวัแทนของ
วตัถุ แนวคิด กระบวนการ หรือระบบ ซ่ึงแบบจาํลอง
เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบั
ความเป็นจริง (Gilbert, Boulter and Rutherford, 1998 
อ้างใน  ชาตรี (2554) แบบจําลองมีความสําคัญต่อ
วิทยาศาสตร์ โดยแบบจาํลองสามารถทาํให้เขา้ใจ มโน
มติทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดต่างๆไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะ
ช่วยในการมองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ และสามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ Gilbert (2005) อา้งใน 
ชาตรี (2554) นกัเรียนจะสามารถสร้างความเขา้ใจโดย
การเป รียบเทียบหลักฐาน ท่ีได้จากการออกแบบ
แบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ หรือแผนภาพ จะทาํให้
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงกบัความคิดกบัความเขา้ใจ
และพัฒนา ความเข้าใจมโนมติในเร่ืองนั้ นๆ  ได ้
(Gabel, 1998 อ้างใน Treagust, 2007) ดังนั้ น  การใช้
การสร้างแบบจําลองในการสอนวิชาเคมี เป็นหลัก
ปฏิบติัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาความ
เขา้ใจจากแบบจาํลองของตวันักเรียนเอง (Gross light 
et al., 1991 อา้งใน Treagust, 2007)  
 ผูว้ิจัยจึงสนใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจาํลองเป็นฐาน (Model-based Learning)  
ท่ีจะสามารถส่งเสริมความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์มาก
ข้ึนรวมถึงส่งเส ริมให้นัก เรียนมีทักษะการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์  (Scientific modeling)     
ท่ีจะนํามาช่วยพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์ 
(Conceptual partway) ใน  เร่ือง  ของแข็ง  ของเหลว 
และแก๊ส  ซ่ึ งมี เน้ือหาท่ี เหมาะสมกับการทดลอง
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ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Experimental Laboratory) แ ล ะ จ า ก
งานวิจยัต่าง ๆ พบวา่นกัเรียนยงัขาดความเขา้ใจในเร่ือง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ยกตวัอย่างคาํตอบจาก
การสัมภาษณ์ของนักเรียน จากงานวิจัยของ ชไมพร    
(2555) โดยนกัเรียนเขา้ใจวา่ “ของแขง็ชนิดเดียวกนัจะ
มีลกัษณะขา้งในท่ีแตกต่างกัน” ซ่ึงแสดงถึงนักเรียน
เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ดงันั้นการนาํการจดัการ
เรียนรู้แบบจาํลองเป็นฐานจะสามารถทาํใหน้กัเรียนได้
นําเสนอแบบจาํลองจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้า 
แลว้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการทดลอง ซ่ึงจะทาํ
ให้นักเรียนสังเกตเห็นมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนของตน 
แลว้นาํความรู้ใหม่มาปรับเปล่ียนความเขา้ใจมโนมติ
ตามแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม 
ผลก ารวิ จั ย จ ะส าม ารถส ร้ างแบ บ จําล อ งท าง
วทิยาศาสตร์และสร้างความเขา้ใจมโนมติท่ีคงทน      
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
            1 . เพ่ื อ ศึ กษ าช นิ ดความ เข้ าใจม โนม ติ      
(Type of conceptual understanding) ทางวิทยาศาสตร์
โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน  เร่ือง 
ข อ ง แ ข็ ง  ข อ ง เห ล ว  แ ล ะ แ ก๊ ส  ข อ งนั ก เรี ย น                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
           2. เพ่ื อ ศึกษาวิ ถีทางมโนมติ  (Conceptual 
pathway) ทางวิทยาศาสตร์โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาํลองเป็นฐาน เร่ือง ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
            3 . เพ่ื อ ศึกษ าการส ร้างแบบจําลองท าง
วิทยาศาสตร์(Scientific modeling) โดยจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจาํลองเป็นฐาน เร่ือง ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
ขอบเขตการวจิัย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 จํานวน  34 คน  กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

ร้ อ ย เอ็ ด วิ ท ย าลั ย  ตําบ ล ใน เมื อ ง  อํ า เภ อ เมื อ ง          
จงัหวดัร้อยเอด็ 
วธีิการวจิัย 
 รูปแบบการวจิัย 

รูปแบบงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ป ริ ม าณ รู ป แ บ บ ยั ง ไ ม่ เข้ า ขั้ น ก า ร ท ด ล อ ง                   
(Pre-experimental Research) แผนงานวิจัยแบบกลุ่ม
เดียวท่ีมีการวดัก่อนทดลอง วดัหลังทดลอง และวดั
หลังการทดลอง 1 เดือน  (One Group Pre-test  Post-
test Delayed post-test Design) 

กลุ่มทีศึ่กษา 
กลุ่มท่ีศึกษาไดม้าโดยการเลือกแบบจาํเพาะ

เจาะจง (purposive sampling) จากโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษแห่งหน่ึงในสังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้มีระดบัชั้นละ 11 ห้องเรียน  จดัห้องเรียนตาม
ระดับความสามารถ  ส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายมีระดับชั้นละ 18 ห้องเรียน  จัดห้องเรียนตาม
ระดบัความสามารถและความสนใจ 

กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4
ท่ีก ําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  
จําน วน  1  ห้ อ ง เรี ยน  มี จําน วนนั ก เรี ยน  34  คน  
ประกอบด้วย  นักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 23 
คน  เป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี ปาน
กลาง และอ่อนในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐานเร่ือง 
การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ความดันไอกับจุด
เดือดของของเหลว ผลของความดันท่ีมีต่อปริมาตร
ของแก๊ส ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊ส และ
การแพร่ของแก๊ส ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็น
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คาํถามปลายเปิด และแบบวดัการสร้างแบบจาํลองทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1) ศึกษาเน้ือหาและวิเคราะห์ เน้ือหาวิชา
เคมี เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพ่ือนาํไปสร้าง
แบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และสร้างแบบวดัการ
สร้างแบบจาํลองทางวทิยาศาสตร์ 

2.2) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวดั 
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนน
แบบวัดการส ร้างแบบจําลองทางวิท ยาศาสต ร์          
เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แต่ละขอ้เป็นแบบ 
Rubric score แบบมาตร ประมาณค่า   

1.5) นํ าแ บ บ ท ด ส อ บ วัด ม โน ม ติ ท า ง
วทิยาศาสตร์และเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีสร้างข้ึน เสนอ
ต่ อ ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ  ต รวจพิ จ ารณ าค ว าม ต ร งต าม 
วตัถุประสงคแ์ละความตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสม 
ของเกณฑ์การให้คะแนนพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ 
และดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  

 ในงานวิจัยน้ีผู ้วิจัยได้ทดลองใช้แบบวัด 
ความสามารถในการแก้ปัญห ากับนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 32 คน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยค ร้ังน้ี  ผู ้วิจัยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียน รู้โดยใช้
แบบจาํลองเป็นฐาน (MBL) เร่ืองของแข็ง ของเหลว 
และแ ก๊ส  ชั้ น มั ธ ยม ศึ กษ าปี ท่ี  4  ภ าค เรี ยน ท่ี  2                
ปีการศึกษา 2557 จํานวน  5 แผนการจัดการเรียนรู้       
รวมทั้งส้ิน 10 คาบ คาบละ 50 นาที  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1 . วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม เข้ า ใ จ ม โน ม ติ ท าง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง  ของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส         
ตามแนวคิดของ Adadan et al. , (2009) ประกอบดว้ย 5 
ระดับ  ดังน้ี  1) มีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ 
( Scientific understanding : SU)   2 ) มี ม โ น ม ติ

วิทยาศาสตร์แบบแยกส่วน (Scientific Fragment : SF)  
3 )มี ม โน ม ติ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ร่ วม กับ ค ว าม เข้ า ใจ
คลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน (Scientific with Alternative 
Fragment : SAF)  4) มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนร่วมกบั
มโนมติวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วน (Alternative with 
Scientific Fragment : ASF)  แ ล ะ  5 )  ค ว าม เข้ า ใ จ
คลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน  (Alternative Fragment : 
AF)  แล้วนํามาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  เพ่ือเปรียบเทียบ ก่อนเรียน หลงัเรียน และ
หลงัเรียน 1 เดือน 

2. วิเคราะห์วิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์เร่ือง 
ของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส  โดยนําผลจากการ
วิเคราะห์ความเขา้ใจมโนมติมาจดักลุ่มวิถีทางมโนมติ
ตามแนวคิดของ Adadan et al. , (2009) ประกอบดว้ย 6 
กลุ่ม  ดังน้ี  1) คงท่ีร่วมกับมีความก้าวหน้าเล็กน้อย 
( Stable with slight progress)  2)  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
เล็ ก น้ อ ย แ ล ะค ง ท่ี  (Slight progress and stable) 3 ) 
ความก้าวหน้าปานกลางร่วมกับสลาย  (Moderate 
progress with a full decay)  4) ความก้าวหน้ าป าน
กล างและค ง ท่ี  (Moderate progress and stable)  5 ) 
ความก้าวหน้ามากและสลายไปปานกลาง (Radical 
progress with a moderate decay)  แ ล ะ  6 ) 
ความกา้วหน้ามากร่วมกบัคงท่ีหรือสลายไปเล็กน้อย 
(Radical progress and either stable or a slight decay) 

3. วิ เคราะห์ความสามารถในการส ร้าง
แบบจําลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง    
โดยยึดตามรูปแบบของ พัณนิดา มีลา และ ร่มเกล้า   
อาจเดช  (2556) ซ่ึงจําแนกออกเป็น  5 ระดับ  นํามา
เปรียบเทียบระดบัการสร้างแบบจาํลองก่อนและหลงั
ก ารจัดก าร เรี ยน รู้ขอ งแ ต่ ละ บุ คคล  ทั้ ง  5  แผน           
การจัดก าร เรียน รู้  เพ่ื อ ดู แนวโน้ ม ในการส ร้ าง
แบบจาํลองจากการอธิบายตีความและสรุปผลงานจาก
การสร้างแบบจาํลองและการปรับแกแ้บบจาํลอง  
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ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยไดศึ้กษาและเก็บขอ้มูล
โดยผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 1)ชนิดความ
เข้ า ใ จ ม โน ม ติ (Type of conceptual understanding)    
จากทั้งหมด 5 มโนมติท่ีศึกษา พบวา่ก่อนเรียนนกัเรียน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน 
(Alternative fragments : AF) คิดเป็นร้อยละ 50  
หลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์ (Scientific understanding : SU) คิดเป็น
ร้อยละ 32.35 และหลงัเรียน 1 เดือน นกัเรียนส่วนใหญ่
มี ค ว าม เข้ า ใ จ ม โน ม ติ วิ ท ย าศ าส ต ร์ (Scientific 
understanding : SU) และมโนมติวทิยาศาสตร์แบบแยก

ส่วน(Scientific Fragment : SF) ในจํานวนเท่า ๆ  กัน 
คื อ ร้อยละ  26 .47  2 )วิ ถีท างมโนม ติ  (Conceptual 
pathway) จากทั้งหมด 5 มโนมติท่ีศึกษา พบวา่ จากการ
วิเคราะห์ความเขา้ใจมโนมติ สามารถวิเคราะห์วิถีทาง
มโนมติออกเป็น 12 ระดับ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มี
วิถีทางมโนมติแบบก้าวหน้ามากและคงท่ี(Radical 
Progress and Stable) คิดเป็นร้อยละ 31.76  และ 3) การ
ส ร้ าง แ บ บ จํ าล อ งท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ (Scientific 
modeling) จากทั้ งหมด 5 มโนมติท่ีศึกษา พบว่า ก่อน
เรียนนกัเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างแบบจาํลองอยูใ่น
ระดบั 0 ร้อยละ 33.76 และหลงัเรียนนักเรียนสามารถ
สร้างแบบจาํลองหลงัเรียนอยูใ่นระดบั 4 ร้อยละ 46.27

แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ชนิดความเขา้ใจมโนมติ เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
หลงัการจดัการเรียนรู้ และหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 เดือน รวม 5 มโนมติดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน 
 

จากแผนภาพท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ชนิดของ
มโนมติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 
ก่อนการจดัการเรียนรู้ หลงัการจดัการเรียนรู้ และหลงั
การจัดการเรียนรู้ 1 เดือน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบจาํลองเป็นฐาน ใน 5 มโนมติ คือ 1) การจดัเรียง
อนุภาคของของแข็ง 2) ความดันไอกับจุดเดือดของ
ของเหลว 3) ผลของความดนัท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊ส   
4) ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊ส และ 5) การ
แพร่ของแก๊ส พบวา่  

ก่อนเรียนนักเรียนท่ีมีความเข้าใจมโนมติ
วิท ย าศ าส ต ร์ (SU) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  0  มี ม โน ม ติ
วิทยาศาสตร์แบบแยกส่วน (SF) คิดเป็นร้อยละ 1.18 มี
มโนมติวิทยาศาสตร์ร่วมกบัความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
แบบแยกส่วน(SAF) คิดเป็นร้อยละ 22.35 มีความ
เข้าใจคลาดเคล่ือนร่วมกับมโนมติวิทยาศาสตร์แบบ
แยกส่วน(ASF) คิดเป็นร้อยละ 31.18 และความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน (AF) คิดเป็นร้อยละ 45.29 
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แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติชนิดความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนแบบแยกส่วนคิดเป็นร้อยละ 45.29  

หลังเรียนนักเรียนท่ีมีความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์(SU) คิดเป็นร้อยละ 47.06 มีมโนมติ
วิทยาศาสตร์แบบแยกส่วน (SF) คิดเป็นร้อยละ 20 มี
มโนมติวิทยาศาสตร์ร่วมกบัความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
แบบแยกส่วน(SAF) คิดเป็นร้อยละ 15.88 มีความ
เข้าใจคลาดเคล่ือนร่วมกับมโนมติวิทยาศาสตร์แบบ
แยกส่วน(ASF) คิดเป็นร้อยละ 12.35 และความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน (AF) คิดเป็นร้อยละ 4.7 
แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติชนิดความเขา้ใจ
มโนมติวทิยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 47.06  

หลังเรียน 1 เดือน นักเรียนท่ีมีความเข้าใจ
มโนมติวทิยาศาสตร์(SU) คิดเป็นร้อยละ 37.65 มี      
มโนมติวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วน (SF) คิดเป็นร้อยละ 
26.47 มีมโนมติวิทยาศาสตร์ร่วมกับความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน(SAF) คิดเป็นร้อยละ 17.65
มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนร่วมกบัมโนมติวิทยาศาสตร์
แบบแยกส่วน(ASF) คิดเป็นร้อยละ 14.12 และความ
เขา้ใจคลาดเคล่ือนแบบแยกส่วน (AF) คิดเป็นร้อยละ 
4.11 แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติชนิดความ
เขา้ใจมโนมติวทิยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 37.65 

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์วิถีทางมโนมติ เร่ือง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ก่อนการจดัการเรียนรู้ หลงัการ
จดัการเรียนรู้ และหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 เดือน รวม 5 มโนมติ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน 
  

 
 
จากแผนภาพท่ี  2  แสดงผลการวิเคราะห์     

วิถีมโนมติทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส โดยวิเคราะห์จากชนิดของมโนมติก่อนเรียน 
หลังเรียน และหลังเรียน 1 เดือน พบว่า นักเรียนท่ีมี
วิ ถีท างมโนมติแบบคงท่ี ร่วมกับคงท่ี (Stable and 

Stable) คิดเป็นร้อยละ 17.72 แบบคงท่ีร่วมกบักา้วหนา้
เล็กน้อย(Stable and Slight Progress) คิดเป็นร้อยละ 
0.59 แบบคงท่ีร่วมกับก้าวหน้าปานกลาง(Stable and 
Moderate Progress)คิดเป็นร้อยละ0.59 แบบก้าวหน้า
เล็กน้อยร่วมกับสลายเล็กน้อย(Slight Progress and 
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Slight Decay)คิ ด เป็ น ร้อยละ  1 .76  แบบก้าวหน้ า
เล็กน้อยร่วมกับคงท่ี(Slight Progress and Stable)คิด
เป็นร้อยละ  11.76 แบบก้าวหน้าเล็กน้อยร่วมกับ
กา้วหน้าเล็กน้อย(Slight Progress and Slight Progress) 
คิดเป็นร้อยละ 1.17 แบบก้าวหน้าปานกลางร่วมกับ
สลายเล็กน้อย(Moderate Progress and Slight Decay)
คิดเป็นร้อยละ 5.29 แบบก้าวหน้าปานกลางร่วมกับ
คงท่ี (Moderate Progress and Stable)คิด เป็น ร้อยละ 
21.18 แบบกา้วหนา้ปานกลางร่วมกบักา้วหนา้เลก็นอ้ย
( Moderate Progress and Slight Progress) คิ ด เ ป็ น       

ร้อยละ 2.35 แบบกา้วหน้ามากร่วมกบัสลายปานกลาง
(Radical Progress and Moderate Decay)คิดเป็นร้อยละ  
1.76 แบบก้าวหน้ามากร่วมกับ(Radical Progress and 
Slight Decay)คิดเป็นร้อยละ 7.64 แบบก้าวหน้ามาก
ร่ วม กับ ค ง ท่ี (Radical Progress and Stable)คิ ด เป็ น     
ร้อยละ 31.76 แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีวิถีทาง     
มโนมติแบบก้าวหน้ ามาก ร่วมกับคงท่ี  (Radical 
Progress and Stable) คิดเป็นร้อยละ 31.76 

 
 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เฉล่ียระดบัความสามารถในการสร้างแบบจาํลอง เร่ือง ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส 
ก่อนการทดลอง และ หลงัการทดลอง รวม 5 มโนมติ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน 

 

จากแผนภาพท่ี  3  แสดงผลการวิเคราะห์     
เฉล่ียระดบัความสามารถในการสร้างแบบจาํลองเฉล่ีย    
ของก่อนทําการทดลอง  และหลังทําการทดลอง       
เร่ือง ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส พบวา่ 

ก่อนทาํการทดลอง เฉล่ียแลว้นกัเรียนมีระดบั
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์
ท่ีระดบั 0 คิดเป็นร้อยละ 41.76 ระดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 
34.11 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 23.53 ระดับ 3 คิดเป็น
ร้อยละ 0.58 และระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 0 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้าง

แบบจาํลองก่อนทาํการทดลองอยูท่ี่ระดบั 0 คิดเป็นร้อย
ละ 41.76  

หลงัทาํการทดลองเฉล่ียแลว้นกัเรียนมีระดบั
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์
ท่ีระดบั 0 คิดเป็นร้อยละ 0 ระดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 1.17 
ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 5.88 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 
40.59 และระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 52.35 แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้าง
แบบจาํลองหลงัทาํการทดลองอยูท่ี่ระดบั 4  
คิดเป็นร้อยละ 52.35  
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สรุปผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้แบบจาํลองเป็นฐาน ในเร่ือง ของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส ช่วยพฒันาความสามารถในทุก ๆ ดา้น
ของนักเรียน โดยสามารถพฒันาความเขา้ใจมโนมติ 
โดยก่อนการจดัการเรียนรู้เฉล่ียแลว้พบวา่นกัเรียนส่วน
ให ญ่ มี ความ เข้าใจคลาด เค ล่ื อน แบบแยก ส่ วน 
(Alternative fragments) จากนั้นหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยเฉล่ียพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์(Scientific understanding) ขณะทําการ
ทดลองโดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียน รู้โดยใช้
แบบจาํลองเป็นฐาน พบว่าก่อนทาํการทดลองเฉล่ีย
แล้วนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการ
สร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์(Scientific modeling 
performance)ท่ี ระดับ  0  แต่หลังการทดลองทําให้
นักเรียนโดยเฉล่ียส่วนใหญ่สามารถสร้างแบบจาํลอง
ทางวิทยาศาสตร์ไดใ้นระดบั 4 และผลจากการวดัความ
เข้าใจมโนมติหลังเรียน 1 เดือน พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่มีความเขา้ใจมโนมติชนิดมีมโนมติวิทยาศาสตร์ 
(Scientific fragments)  

โดยห ลังจ ากก าร เรี ยน รู้ จ ากก ารส ร้ าง
แบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัท่ีดีมาก เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาํลองเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงทั้งการทาํการทดลองและการสร้างแบบจาํลองทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการทดลองจากสถานการณ์
ปัญหาท่ีผูว้ิจัยกาํหนด ดังนั้ นนักเรียนจะได้วิเคราะห์
ปัญหาเองเพ่ือออกแบบการทดลองร่วมกนัภายในกลุ่ม 
และสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ือคาดคะเนผล
การทดลองท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยนักเรียนจะได้นํา
แบบจําลองก่อนทําการทดลองไปเปรียบเทียบกับ
แบบจาํลองหลงัการทดลอง แบบจาํลองเหล่าน้ีจะทาํ
ให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์มากข้ึนและ
เห็นความเปล่ียนแปลงของชนิดขอความเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย  
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาํลองเป็น

ฐาน พบว่าสามารถพฒันานักเรียนในดา้นความเขา้ใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ และพฒันาวิถีมโนมติได ้ดงันั้นจึงควรนาํ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหัวข้ออ่ืน  ๆ  ในทาง
วทิยาศาสตร์ดว้ย 

2. ครูเป็นผู ้ท่ี มีบทบาทสําคัญ ในการจัด
ก ร ะบ วน ก าร เรี ย น รู้  แ ล ะ เม่ื อ ค รู ส าม าร ถ จั ด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง และสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเองนั้น จะเป็น
ผลดีต่อนกัเรียนอยา่งมาก ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน (MBL) จะสามารถช่วยให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีครูเป็น
เพียงผูค้อยดูแลเท่านั้ น เน่ืองจากนักเรียนมีสามารถ
วิเคราะห์ความรู้ของตนก่อนเรียนและหลงัเรียนไดจ้าก
แบบจาํลองของตนเอง วิธีการจดัการเรียนรู้จึงเป็นวิธีท่ี
น่าสนใจท่ีสามารถนําไปพฒันากระบวนการคิดและ
พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนได ้

3 .  ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น โด ย ใช้
แบบจาํลองเป็นฐานเป็นการจดักระบวนการท่ีจะตอ้ง
ให้นั ก เรียนออกแบบการทดลองเองและส ร้าง
แบบจาํลองก่อนเรียนซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่จะไม่เขา้ใจ
วา่ตอ้งวาดหรือสร้างแบบจาํลองอยา่งไรเพราะกลวัผิด 
โดยครูผูส้อนจะต้องเน้นย ํ้าและอธิบายเก่ียวกับการ
ส ร้างแบบจําลองก่อนทําการทดลองเพ่ื อนําไป
เปรียบเทียบกับแบบจําลองหลังการทดลองเพ่ือให้
นักเรียนเห็นความเข้าใจของตนเองก่อนเรียนและ    
หลงัเรียน 
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