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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่อนการทดลอง ทาํการศึกษาแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั  มีวตัถุประสงค ์

คือ 1) เพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ MIS 2) เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์   เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ MIS  
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  
จาํนวน 1 ห้องเรียน มี 29 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ (1) แบบวดัมโนมติ  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ท่ีมีค่าความเท่ียง
เท่ากับ  0.91   (2) แบบวดัความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์  ท่ีมีค่าความเท่ียงเท่ากับ  0.93  
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียมโนมติ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีมโน
มติทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึนทุกมโนมติ   (2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้าง
แบบจาํลองทางวทิยาศาสตร์จดัอยูใ่นระดบัดี 

 

ABSTRACT 
 This study was a pre-experimental research with one group pretest-posttest design. This research aimed to 
(1) study the scientific concept in Electrochemistry before and after using Model-Centered Instruction Sequence 
(MIS), (2) study the ability of students to make scientific models in Electrochemistry after using Model-Centered 
Instruction Sequence (MIS). The sample group was grade 11 students’ of Roi-Ed Wittayalai school, in the second 
semester of academic year 2014. One class of 29 students.  The research instruments were (1) the scientific concept in 
Electrochemistry test with reliability at 0.91, (2) the scientific model making ability test with reliability at 0.93.                 
The collected data were analyzed using arithmetic mean and standard deviation. The hypotheses were tested by using 
t-test. The research findings were summarized as follows: (1) The sample group mean score in the post-test of their 
scientific concept in Electrochemistry was higher than their pre-test scores at .05 level of significance and they had 
higher level of scientific concept in every scientific concept; (2) The ability of the sample group in making scientific 
models was rated at a good level. 
 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบ MIS  การสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ มโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี 
Key Words: Model-Centered Instruction Sequence, Making Scientific Model, Scientific Concept of Electrochemistry 
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บทนํา 
การพฒันาการศึกษาแห่งชาตินั้นมีนโยบาย

ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์
ความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน 
ซ่ึงมีเป้าหมายสําคญัท่ีจะให้คนไทยทุกคนมีทกัษะและ
กระบวนการในการคิดการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา              
มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545) ดงันั้นส่ิงท่ีสาํคญัคือ บุคคลท่ีมีการรู้วทิยาศาสตร์  
ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีสามารถใช้มโนมติและหลกัการ
ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ เป็ น พ้ื น ฐ าน ใน ก ารอ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ท่ี เกิดข้ึนในธรรมชาติ  และสามารถ
ตดัสินใจโดยใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และ วธีิคิดท่ีอยู่
บนพ้ืนฐานของประจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
บุคคลและสังคมด้วยความรับผิดชอบได้ (American 
Association for the Advancement of Science, (1990) 

ความรู้และความเขา้ใจในมโนมติทางวิทยาศาสตร์จึง
เป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีบุคคลใชใ้นการอธิบายและทาํนาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซ่ึงแสดงถึงการเป็นผูท่ี้มี
ก า ร รู้ วิ ท ย า ศ าส ต ร์  (National Science Education 
Standards, 1996)  

วิชาเคมีซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ท่ี
มีความสําคัญ  มุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับสสารและการ
เปล่ียนแปลงของสสาร เน้ือหาวิชาเคมีเป็นเน้ือหาท่ีมี
ความซับซ้อนเป็นนามธรรม  ทําความเข้าใจยาก                   
จึ ง ส่ งผ ล ให้ นั ก เรี ยน เกิ ด ค ว าม เข้ า ใ จม โน ม ติ
คลาดเคล่ือน (Alternative concept) ดังนั้ นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีต้องอาศัยแบบจําลอง 
สัญลกัษณ์ต่างๆ การทดลองในการเรียนรู้เน้ือหาวิชา
เคมี (ชาตรี, 2551) เพ่ือใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจมโนมติ
ตรงตามมโนมติทางวทิยาศาสตร์และคงทน   

แบบจาํลองและการสร้างแบบจาํลองในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้ นได้รับการพิจารณาให้
เป็นส่วนหน่ึงของการรู้วิทยาศาสตร์(Gilbert, 2000) 
และได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากสังคม
การศึกษาวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นแนวทางสําคญั

ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย (Harrison, Jong, 
2005) เน่ืองจากแบบจาํลองและการสร้างแบบจาํลอง
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ความสําคญักับ
การคิดและการปฏิบัติอย่างนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่               
การสํารวจตรวจสอบ การสร้างความเขา้ใจ และการ
ส่ือสารความรู้ความเขา้ใจ (Harrison, Treagust, 2000) 
จากความสาํคญัดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิดกรอบแนวคิดใหม่
ของการสืบเสาะนั่นคือ การสืบเสาะท่ีเน้นให้นักเรียน
ได้แสดงความ คิดท างวิท ยาศาสต ร์ออกมาเป็น
แบบจาํลอง (Windschitl et al., 2008)  การจดัการเรียน
การส อน โดยใช้  MIS (Model-Centered Instruction 
Sequence) อยูบ่นพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดและทฤษฎี
การเรียน รู้ ท่ี สํ าคัญ คือ  ทฤษ ฎีคอนสตรัค ติวิสต ์
(Constructivism) ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จํ า ล อ ง 
(Modeling Theory) และการเรียนรู้ท่ีมีแบบจาํลองเป็น
ฐ า น  (Model-Based Learning) ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น                 
การสอนโดยใช ้MIS  (Baek et al, 2010) ประกอบดว้ย 
9 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการมุ่งปรากฏการณ์และตั้ ง
คาํถามสําคัญ  (2) ขั้นการสร้างแบบจําลองเบ้ืองต้น                
(3) ขั้นการสํารวจตรวจสอบเชิงประจักษ์ (4) ขั้นการ
ประเมินและปรับปรุงแบบจาํลองเบ้ืองตน้ (5) ขั้นการ
แนะนําความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จาํลอง (6) 
ขั้นการประเมินและปรับปรุงแบบจาํลอง    (7) ขั้นการ
ประเมินโดยเพื่อน (8) ขั้นการลงมติแบบจาํลองท่ีสร้าง
(9) ขั้นการใชแ้บบจาํลองเพ่ือทาํนายหรืออธิบาย    

จากแนวคิดดังกล่าว   ทําให้ผู ้วิจัยมีความ
สนใจในการนาํการจดัการเรียนรู้โดยใช ้MIS ร่วมกบั
การประเมินผลเพ่ือพฒันา  มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
วิชาเคมี   เพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์  
เร่ือง สมดุลเคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้MIS  
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2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช ้MIS 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย เป็ น นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 จํานวน  1 ห้องเรียน   มี 29 คน   ท่ี
ก ําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2557  
โรง เรี ยนสั งกัด  สํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึกษ า
มธัยมศึกษา เขต 27 

2. การวิจัยค ร้ัง น้ี จะศึกษามโนม ติท าง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ MIS  และศึกษาความสามารถในการ
สร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้MIS 
 
วธีิการวจิัย 
 รูปแบบการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่อนการทดลอง (pre-
experimental research)  โดยมี รูปแบบการวิจัยแบบ 
one group pretest-posttest design คือ มีกลุ่มเป้าหมาย
เพียงกลุ่มเดียว ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช ้MIS โดยมีการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัเรียน 

กลุ่มทีศึ่กษา 
กลุ่มท่ีศึกษาไดม้าโดยการเลือกแบบจาํเพาะ

เ จ า ะ จ ง  (purposive sampling)  จ า ก โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิ เศษแห่ งห น่ึ งในสั งกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  ใน
ระดับชั้ นมัธยม ศึกษาตอนต้น มีระดับชั้ นละ  11 
ห้องเรียน  จดัห้องเรียนตามระดบัความสามารถ  ส่วน
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับชั้ นละ  18 
ห้องเรียน  จดัห้องเรียนตามสายการเรียนท่ีสนใจและ
ตามระดบัความสามารถ 

กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีก ําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2557  

จําน วน  1 ห้ อ ง เรี ยน   มี จําน วนนั ก เรี ยน  29 คน  
ประกอบด้วย  นักเรียนชาย 14 คน  นักเรียนหญิง 15 
คน  เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการจัดการ เรียน รู้  คื อ 
แผนการจดัการเรียนรู้วิชาเคมี เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  จาํนวน 
5 แผน   ใช้เวลา 10 ชั่วโมง  ซ่ึงเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์และ
การป ฏิบั ติท างวิท ยาศาสต ร์ ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับการ
ตั้งสมมติฐาน การสังเกต และการอภิปรายเพ่ือนาํไปสู่
การสร้างความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 2  ประเภท  ซ่ึงแต่ละประเภทใช้เก็บ
ขอ้มูลเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. แบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ไฟฟ้าเคมี  ขอ้สอบเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก  จาํนวน 
17 ข้อ   ใน แ ต่ ล ะข้อ ป ระกอบ ด้ ว ย  2 ต อน  คื อ                     
1) ขอ้คาํถามเชิงเน้ือหา  2) อธิบายเหตุผลสนับสนุน
คาํตอบท่ีเลือกในตอนท่ี 1  มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 
0.21 – 0.63 ค่าอ ํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.86 
และมีค่ าความเท่ี ยงเท่ ากับ  0.91  และจะตรวจให้
คะแนนโดยใชเ้กณฑ์ความสอดคลอ้งกบัมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น  5 ระดับ   โดยปรับจาก
แนวคิดของ (Haidar,1997)   

2. แบบวัดความส ามารถในการส ร้าง
แบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นข้อสอบ
อัตนัย   จํานวน  5 ข้อ   แต่ละข้อ มีการกําหนดให้
นักเรียนเขียนคําตอบแสดงความเข้าใจออกมาเป็น
แบบจาํลองและคาํอธิบาย  มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 
0.51 – 0.64 ค่าอ ํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.24 
และมีค่ าความเท่ี ยงเท่ ากับ  0.93  โดยจะตรวจให้
ค ะแนน โดยใช้แบบป ระ เมิ น แบบ จําลอ งท าง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงปรับจากกรอบแนวคิดของ (Jackson, 
2001)   
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

1) นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายทาํแบบวดัมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ MIS   

2) ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIS ด้วยตนเองใน
รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี     ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 จาํนวน 1 ห้องเรียน  มี 29 คน     ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 5 แผนการ
จดัการเรียนรู้  รวมทั้งส้ิน 10 คาบ  คาบละ 50 นาที  จา 

3) ผูว้ิจยันาํแบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
ฉบับเดิม   และแบบวัดความสามารถในการสร้าง
แบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  มาให้
นกัเรียนทาํหลงัเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบวดัมโนมติ
ทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ของนกัเรียน จาํนวน 
29 คน  ทั้ งก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบ MIS  
มาวิเคราะห์คําตอบเป็นรายข้ออย่างละเอียด   แล้ว
ตีความจัดกลุ่มมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้ เกณฑ์ ค วามสอดคล้อ งกับ ม โนม ติท าง
วิทยาศาสตร์  แบ่งออกเป็น  5 ระดับ   โดยปรับจาก
แ น ว คิ ด ข อ ง  (Haidar,1997) ดั ง น้ี  ม โน ม ติ ท า ง
วิทยาศาสตร์(sound understanding : SU), มโนมติทาง
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์  (partial understanding 
:PU), มโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนมติ
คล าด เค ล่ื อนบ าง ส่ วน (partial understanding with 
specific misconception : PU&SM), ม โ น ม ติ
คลาดเคล่ือน (specific misconception :SM), ไม่เข้าใจ
ม โน ม ติ เชิ งวิ ท ย าศ าส ต ร์ (no understanding :NU)                  
แล้ววิ เคราะห์ชนิดของความ เข้าใจมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 ผู ้วิ จัยนํ าผล ท่ี ได้จ ากก ารตอบแบบวัด
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์  

เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ของนกัเรียน จาํนวน 29 คน  หลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบ MIS  มาวิเคราะห์คาํตอบ  โดยจะ
ตรวจให้คะแนนโดยใชแ้บบประเมินความสามารถใน
การสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์ ซ่ึงปรับจากแนวคิด
ของ (Jackson, 2001) แบ่งเป็น 3 รายการประเมิน คือ      
1) แบบจาํลอง  2) ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบจาํลอง
และคาํอธิบาย  3) คาํอธิบาย และกาํหนดรายละเอียด
ระดับความสามารถของแต่ละรายการซ่ึงแบ่งเป็น  5 
ระดบั คือ ดีมาก(4)  ดี(3)  ปานกลาง(2)  พอใช ้(1) และ
ตอ้งปรับปรุง (0) 
 
ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 ผู ้วิจัยได้วิ เคราะห์ผลการวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ก่อนและการจัดการ
เรียนรู้แบบ MIS จาํนวน 5 มโนมติ  ดงักราฟท่ี 1 

จากกราฟท่ี 1  ผลการวิเคราะห์มโนมติทาง
วทิยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIS  ท่ีศึกษามี
ทั้งหมด 5 มโนมติยอ่ย  ดงัน้ี 

1) มโนมติ เร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์  จากผล
การวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนพบว่า  
นกัเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั SU มีจาํนวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดับ   PU มี จําน วน  1 คน   คิ ด เป็ น ร้อยละ  3.45                  
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน      
3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34  มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดับ   SM มีจํานวน  3 คน   คิด เป็น ร้อยละ  10.34                       
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  NU มีจาํนวน 22 คน  
คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  75.86  ส่ วน ผลก ารวัด ม โน ม ติ                     
ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ระดบั SU มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ  20.69  มโนม ติท างวิท ยาศ าส ต ร์ ระดับ   PU             
มี จําน วน  3 คน   คิ ด เป็ น ร้อยละ  10.34  มโนม ติ             
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน  6 คน           
คิด เป็ น ร้อยละ  20.69  มโนม ติท างวิท ยาศาสต ร์          
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กราฟท่ี 1  แสดงมโนมติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  แยกตามมโนมติ 

 

ระดับ   SM มีจํานวน  8 คน   คิด เป็น ร้อยละ  27.59          
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  NU มีจาํนวน 6 คน                
คิดเป็นร้อยละ 20.69 

2) มโนมติ เร่ือง เซลลก์ลัวานิก  จากผลการ
วดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนพบว่า  นักเรียน          
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ SU มีจาํนวน 0 คน             
คิดเป็นร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  
PU มีจํานวน  1 คน   คิดเป็น ร้อยละ  3.45  มโนมติ              
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน  2 คน              
คิดเป็นร้อยละ 6.90  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  
SM มีจํานวน  9 คน   คิดเป็นร้อยละ  31.03  มโนมติ            
ทางวิทยาศาสตร์ระดบั  NU มีจาํนวน 17 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 58.62  ส่วนผลการวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์
หลงัเรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดับ  SU มี จําน วน  3 คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ  10.34                 
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  PU มีจํานวน  2 คน          
คิดเป็นร้อยละ 6.90  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  
PU&SM มี จํ าน วน  9 คน   คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  31.03                   

มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  SM มีจํานวน 9 คน            
คิดเป็นร้อยละ 31.03  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
NU มีจาํนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.62 

3) ม โ น ม ติ  เ ร่ื อ ง  ก า ร แ ย ก ส า ร ด้ ว ย
กระแสไฟฟ้า  จากผลการวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดบั SU มีจาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  มโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ  PU มีจาํนวน 0 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  PU&SM               
มี จํ าน วน  2 คน   คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  6.90  ม โน ม ติ                  
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ  SM มีจาํนวน 6 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 20.69  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ   NU                  
มีจาํนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.41  ส่วนผลการวดั
มโนมติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนพบว่า  นักเรียน                
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ SU มีจาํนวน 2 คน             
คิดเป็นร้อยละ 6.90  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  
PU มีจํานวน  5 คน   คิดเป็นร้อยละ 17.24  มโนมติ                
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน  4 คน                  
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ระดบัความเข้าใจมโนมตทิางวทิยาศาสตร์

มโนมตทิางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคม ี แยกตามมโนมติ

ก่อนเรียน หลงัเรียน
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คิดเป็นร้อยละ 13.79  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
SM มีจํานวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.48  มโนมติ                
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ  NU มีจาํนวน 8 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 27.59 

4) มโนมติ เร่ือง การชุบดว้ยไฟฟ้า  จากผล
การวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนพบว่า  
นกัเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั SU มีจาํนวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดับ   PU มี จําน วน  0 คน   คิ ด เป็ น ร้อยละ  0.00                    
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน                  
2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.90  มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดับ   SM มี จํานวน  1 คน   คิ ด เป็น ร้อยละ  3.45                 
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  NU มีจาํนวน 26 คน  
คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  89.66  ส่ วน ผลก ารวัด ม โน ม ติ                    
ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ  SU มีจํานวน  4 คน  คิดเป็น            
ร้อยละ 13.79  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU                  
มี จําน วน  5 คน   คิ ด เป็ น ร้อยละ  17.24  มโนม ติ                  
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน  5 คน              
คิดเป็นร้อยละ 17.24  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
SM มีจํานวน  4 คน   คิดเป็นร้อยละ  13.79  มโนมติ                 
ทางวิทยาศาสตร์ระดบั  NU มีจาํนวน 11 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 37.93 

5) มโนมติ เร่ือง การกัดกร่อนของโลหะ
แล ะก าร ป้ อ งกัน   จ าก ผ ลก ารวัด ม โน ม ติ ท าง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ระดบั SU มีจาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  PU มีจาํนวน 0 
คน  คิดเป็น        ร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดบั  PU&SM มีจาํนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34  
มโนมติ ทางวิทยาศาสตร์ระดับ  SM มีจาํนวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.69  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
NU มีจาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.97 ส่วนผลการ
วดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนพบว่า  นักเรียน                
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ SU มีจาํนวน 0 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  

PU มีจํานวน  9 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.03  มโนมติ        
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ   PU&SM มีจํานวน  7 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 24.14  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
SM มีจํานวน  9 คน   คิดเป็นร้อยละ  31.03  มโนมติ             
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ  NU มีจาํนวน 4 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 13.79 

จากผลการวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ไฟฟ้าเคมี  ก่อนเรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ระดบั SU มีจาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  PU มีจาํนวน 0 
คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00  มโนมติทางวิทยาศาสตร์
ระดบั  PU&SM มีจาํนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดับ  SM มีจํานวน 4 คน   
คิดเป็นร้อยละ 13.79  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  
NU มีจาํนวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.86  ส่วนผล
การวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี  หลงั
เรียนพบว่า  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั 
SU มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  มโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ระดบั  PU มีจาํนวน 10 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 34.48  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  PU&SM มี
จํานวน  3 คน  คิด เป็น ร้อยละ  10.34  มโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ระดบั  SM มีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.59  มโนมติทางวิทยาศาสตร์ระดบั  NU มีจาํนวน 7
คน  คิดเป็นร้อยละ 24.14 แสดงดงักราฟท่ี 2 

กราฟท่ี 2 แสดงมโนมติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี 
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ผลการวดัความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทาง
วิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ MIS จาํนวน 5 สถานการณ์  ดงักราฟท่ี 3 

จากกราฟท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้า
เคมีหลังการจัดการเรียน รู้แบบ  MIS  มีทั้ งหมด  5 
สถานการณ์  ดงัน้ี 

ส ถ าน ก า ร ณ์ ท่ี  1 : ป ฏิ กิ ริ ย า รี ด อ ก ซ์                
จากผลการวดัความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทาง
วิทยาศาสตร์  หลงัเรียน  พบว่า  นักเรียนมีความสามารถอยู ่
ในระดบัดีมาก  มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69  
นักเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัดี  มีจาํนวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.24  นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  มีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.59  
นกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้ มีจาํนวน 10 
คน  คิดเป็นร้อยละ 34.48  นักเรียนมีความสามารถอยู่
ในระดบัปรับปรุง  มีจาํนวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

สถานการณ์ท่ี 2 : เร่ือง เซลลก์ลัวานิก  จากผล
การวัดความสามารถในการสร้างแบบจําลองทาง
วิ ท ย า ศ าส ต ร์   ห ลั ง เ รี ย น   พ บ ว่ า   นั ก เ รี ย น                         
มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก   มีจํานวน  3 คน                
คิดเป็นร้อยละ 10.34  นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัดี  มีจาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.14  นกัเรียน

มีความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีจาํนวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.14  นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดับพอใช้  มีจํานวน  9 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.03  
นกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง  มีจาํนวน 
3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34 
 สถานการณ์ ท่ี  3 : เร่ือง  การแยกสารด้วย
กระแสไฟฟ้า  จากผลการวดัความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์   หลังเรียน   พบว่า  
นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก  มีจาํนวน                  
3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34  นกัเรียนมีความสามารถอยู่
ในระดับ ดี   มีจํานวน  5 คน  คิด เป็น ร้อยละ  17.24
นัก เรียน มีความสามารถอยู่ในระดับป านกลาง                       
มี จํานวน  10 คน   คิด เป็น ร้อยละ  34.48  นัก เรียน                       
มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้  มีจํานวน  5 คน                                
คิดเป็นร้อยละ 17.24  นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัปรับปรุง  มีจาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.69 
 สถานการณ์ ท่ี  4 : เร่ือง การชุบด้วยไฟฟ้า  
จากผลการวดัความสามารถในการสร้างแบบจาํลอง
ท างวิท ยาศ าส ต ร์   หลัง เรี ยน   พบว่ า   นั ก เรี ยน                          
มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก  มีจํานวน  9 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 31.03  นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัดี  มีจาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.14  นกัเรียน
มีความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีจาํนวน 4 คน  

กราฟท่ี 3  แสดงความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวทิยาศาสตร์แยกตามมโนมติ 
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คิดเป็นร้อยละ 13.79  นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดับพอใช้  มีจํานวน  4 คน   คิดเป็นร้อยละ 13.79
นกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง  มีจาํนวน 
5 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.24 
 สถานการณ์ ท่ี  5 : เร่ือง การกัดกร่อนของ
โลหะและการป้องกัน  จากผลการวดัความสามารถ                 
ในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน  
พบว่า  นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก                     
มี จําน วน  5 คน   คิ ด เป็ น ร้อยละ  17.24  นั ก เรี ยน                           
มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี  มีจาํนวน 6 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 20.69  นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับ            
ปานกลาง   มีจํานวน  8 คน   คิด เป็น ร้อยละ  27.59  
นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดบัพอใช้  มีจาํนวน              
8 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.59  นกัเรียนมีความสามารถอยู่
ในระดบัปรับปรุง  มีจาํนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.90 

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ร้ อ ย ล ะ โ ด ย ร ว ม ข อ ง
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์
ทั้ ง  5 สถานการณ์   พบว่า  นัก เรียนจํานวน  7 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 24.14   มีความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิท ยาศาสต ร์อยู่ในระดับ ดีมาก  
นั ก เรี ย น จํ าน วน  9 ค น   คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  31.03                            
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จํ า ล อ ง                              
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี  นักเรียนจาํนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.79  มีความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง  
นั ก เรี ย น จํ าน วน  5 ค น   คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  17.24                  
มี ค ว ามส าม ารถ ใน ก ารส ร้ างแบ บ จําล อ งท าง
วิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัพอใช ้ นักเรียนจาํนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.79  มีความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุง                 
ดงัแสดงในกราฟท่ี 4  
 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์  
เร่ือง   ไฟฟ้าเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

กราฟท่ี 4  แสดงความสามารถในการสร้างแบบจาํลอง
ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี 

 

ใช้ จั ด ก าร เรี ยน รู้ แ บ บ MIS  ผล ก าร วิ จั ย พ บ ว่ า                         
ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์และ
มี ค ว ามส าม ารถ ใน ก ารส ร้ างแบ บ จําล อ งท าง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงไดอ้ภิปรายตามลาํดบัดงัน้ี 
 มโนมตทิางวทิยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีมโนมติก่อน
เรียน เร่ืองไฟฟ้าเคมี ส่วนมากอยู่ในประเภทไม่เขา้ใจ
มโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากนักเรียนไม่ตอบ
คําถามและนักเรียนบางส่วนไม่ได้อธิบายเหตุผล                 
ในการตอบคาํถาม มีนกัเรียนบางส่วนท่ีอธิบายเหตุผล
ในการตอบคําถ ามแ ต่อ ธิบ ายคลาด เค ล่ื อน ไป                        
แต่หลงัจากนักเรียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แ บ บ  MIS  จ ะ เห็ น ว่ านั ก เรี ย น มี ม โน ม ติ ท า ง
วิทยาศาสต ร์ในระดับ ท่ี สู ง ข้ึน ทุกมโนมติ   อาจ
เน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1) ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MIS  
นักเรียนได้ประเมินและปรับปรุงแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองถึง 2 คร้ัง ถือเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบความคิดท่ีเป็นสมมติฐานท่ีช่วยให้นักเรียน     
มีความคิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนมากข้ึน  ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 4 
การประเมินและป รับป รุงแบบจําลองเบ้ื องต้น                   
และขั้ นท่ี  6 การประเมินและปรับปรุงแบบจําลอง               
อีกทั้ งการท่ีนักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขแบบจําลอง
แสดงถึงการสะท้อนความรู้ความเข้าใจท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ขณะท่ีสร้างแบบจําลอง  ซ่ึ งสอดคล้องกับทฤษฎี                            
คอนสต รัก ติ วิ ส ต์   ท่ี ก ล่ าวว่ า  “การ เรี ยน รู้ เป็ น

0

5

10

จํา
นว

นนั
กเรี

ยน
 (ค

น)

ระดับความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวทิยาศาสตร์

ความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้าเคมี
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กระบวนการสร้างและจดัระบบโครงสร้างความรู้ใหม่
อยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนจะตอ้งสร้างและปรับโครงสร้าง
ให ม่ ด้ว ยตน เอ ง  ห รือ เป็ น ผู ้ให้ ค ว ามหม ายกับ
ประสบการณ์ท่ีได้รับให้เป็นไปตามความเขา้ใจของ
ตนเอง  โดยใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมเป็นพ้ืนฐาน” 
(Bodner et al., 2001 อา้งถึงใน Hrepic, 2004) และการ
ให้นักเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบแบบจําลอง  โดย
นําเสนอแบบจาํลองของตนเองและให้เพ่ือนร่วมชั้น
เรียนเป็นผูป้ระเมินในขั้นท่ี 7 การประเมินโดยเพื่อน 
อาจช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในมโนมติจากการ
เป็นผูต้รวจสอบ จากนั้นนกัเรียนไดพ้ิจารณาประเด็นท่ี
เหมือนและแตกต่างกนัของแบบจาํลองแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ปรับปรุงใหเ้ป็นแบบจาํลองท่ีสมบูรณ์ของชั้นเรียน  

2) ก าร ท่ี นั ก เรี ย น ได้ นํ าค ว าม รู้ ไป ใช ้                      
ในขั้นตอนท่ี 9 ขั้นการใชแ้บบจาํลองเพ่ือทาํนายหรือ
อธิบาย   เป็นการแสดงการนําความ รู้ไปใช้และ                     
ให้เหตุผลในสถานการณ์ปัญหาใหม่ ซ่ึงนักเรียนไดใ้ช้
แบบจาํลองในการอธิบายหรือแกปั้ญหาจนเกิดความ
เขา้ใจมโนมติในปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอยา่งสมบูรณ์  

ความสามารถในการสร้างแบบจําลองทาง
วทิยาศาสตร์ 

ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ท่ี เ รี ย น                           
ด้วยการจัดการเรียน รู้แบบ  MIS มีความสามารถ                    
ในการสร้างแบบจาํลองอยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงพิจารณาจาก
คะแนนท่ีวดัด้วยแบบวดัความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองท างวิท ยาศาสต ร์   การ ท่ี นั ก เรียน มี
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่นระดบัดี  อภิปรายไดต้ามลาํดบัดงัน้ี 

1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถ
ในการสร้างแบบจาํลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
เม่ื อพิ จ ารณ าระดับ ความส าม ารถในการส ร้าง
แบ บ จําล อ งท างวิ ท ย าศ าส ต ร์  โด ยแ ยก แ ต่ ล ะ
สถานการณ์  พบวา่  สถานการณ์ท่ี 1 และ2 อยูใ่นระดบั
พอใช้   สถานการณ์ ท่ี  3 อยู่ ใน ระดับป านกลาง  
สถานการณ์ ท่ี  4 อยู่ ใน ระดับอยู่ ใน ระดับ ดีม าก  
สถานการณ์ ท่ี  5 อยู่ในระดับปานกลางและพอใช ้                         

การท่ีนักเรียนมีระดับความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ในระดับ ท่ี ย ังไม่ ดี
เท่าท่ีควร  อาจเน่ืองมาจากนักเรียนตอ้งวาดส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม  ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผสัไดอ้อกมา
เป็ น รูป ภ าพ  ร วม ทั้ ง ต้ อ งร ะ บุ สั ญ ลัก ษ ณ์ ต่ า ง
ประกอบดว้ย ทาํให้การวาดภาพเพ่ือส่ือสารส่ิงท่ีมอง
ไม่เห็นใหค้นอ่ืนเขา้ใจเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่าย  

2) อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอน
โดยใช ้MIS นั้นอยูบ่นพ้ืนฐานแนวคิดของการสืบเสาะ
ท่ี เน้น แบบจําลองเป็ นฐาน  ซ่ึ ง เน้น ให้ นั ก เรี ยน                         
แสดงความ รู้ความ คิดของตน เองออกมาใน รูป                             
ของแบบจําลอง  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ี
ป ระกอบด้วย  4 กิ จกรรมหลัก  คื อ  1) การส ร้าง
แบบจําลองเพ่ือแสดงส่ิงท่ีตนเองเข้าใจ  2) การใช้
แบบจาํลองในการสร้างคาํอธิบายและตั้ งสมมติฐาน
เพ่ือตรวจสอบกบัปรากฏการณ์ใหม่ หรือใชใ้นการให้
เหตุผล  3) การประเมินแบบจาํลองเพื่อปรับปรุงขอ้มูล
ท่ีคน้พบ 4) การปรับปรุงแบบจาํลองเพ่ือสะทอ้นความ
เขา้ใจท่ีเพ่ิมข้ึน  

3) การท่ีนกัเรียนมีความสามารถในการสร้าง
แ บ บ จํ าล อ งท าง วิ ท ย าศ าส ต ร์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี                              
อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนของ MIS 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัในกิจกรรมดงัต่อไปน้ี              

3.1) การสร้างแบบจาํลองเบ้ืองตน้เป็น
รายบุคคล  ในขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นขั้นท่ีให้นักเรียนได้
แสดงความเขา้ใจของตนเองท่ีมีอยู่ต่อปรากฏการณ์ท่ี
จะศึกษา  โดยแสดงการคิดสมมติฐานออกมาใน
ลักษณะภาพวาดท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ                             
ในปรากฏการณ์   ทําให้ นั ก เรี ยนมองเห็ นภ าพ                     
การคาดคะเนคาํตอบล่วงหน้าของตนเอง และนาํไปสู่
การวางแผนและดําเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลอง                 
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานท่ีชดัเจนต่อไป   

3.2) การนําข้อมูลและหลักฐานท่ีได้
จากการสํารวจตรวจสอบ ศึกษา คน้ควา้ มาพิจารณา                
เพ่ือประเมินแบบจาํลองเบ้ืองตน้และปรับปรุงแก้ไข
แบบจาํลองของตนเองในขั้นท่ี 4 และได้นําความคิด
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ทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไขแบบจําลองของ
ตนเองอีกคร้ังในขั้นท่ี 6 การประเมินและปรับปรุง
แบบจาํลอง  ซ่ึงช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

การนาํการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้MIS 
ไปใชค้รูควรพิจารณาความเหมาะสมของแบบจาํลอง
แต่ละแบบกับ เน้ื อห าท่ี ใช้ในการจัดการ เรียน รู้  
เน่ืองจากแบบจาํลองแต่ละแบบมีความเหมาะสมกับ
เน้ือหาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน  กล่าวคือ  ลักษณะ
เน้ือหาท่ีเป็นความคิดสําคัญ  กฎ  และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการทดลอง
หรือใช้สถานการณ์จาํลอง เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนท่ีให้นักเรียนสร้างแบบจําลองทาง
วทิยาศาสตร์ 
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