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บทคัดย่อ
กระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์มีความสําคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านการส่งเสริม
ให้มีมโนมติที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง คือ การสร้าง การ
ประเมินคุณค่า การปรับปรุง และการนําแบบจําลองไปใช้ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) กลุ่มที่ศึกษาเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 16 คน ในจังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย
ใบกิจกรรมเรื่อง การระเหย และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเป็นร้อยละ ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีกระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย ในด้านการสร้างและการประเมิน
แบบจําลองอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 43.75 และ 43.75 ตามลําดับ) ด้านการปรับปรุงแบบจําลองอยู่ในระดับดี
มาก (ร้อยละ 50.00) และด้านการนําแบบจําลองไปใช้อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 50.00) โดยด้านการปรับปรุงและนํา
แบบจําลองไปใช้ถือเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการสร้างแบบจําลอง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS)
จึงเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
คําสําคัญ: กระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) การระเหย
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Abstract
Scientific modeling has been necessary for learning, which can encourage students’
conceptual understanding through four steps consist of construction, evaluation, revision and
using a model for prediction or explanation phenomenon. The purpose of this research was to
investigate students’ scientific modeling by using model-centered instruction sequence (MCIS) of
evaporation. Participants were 16 grade 10 students who studied at a public high school in Khon
Kaen province. Data was collected during the instruction of evaporation and analyzed as a
percentage. The research findings were summarized as follows. The construction and the
evaluation of model were rated at average level (43.75% ). The revision of model was rated at
excellent level (50.00%) and the using of model for prediction was rated at good level (50.00%).
The revision and the using of model are very important for scientific modeling therefore, modelcentered instruction sequence (MCIS) is suitable for science instruction.
Keywords: Scientific modeling, model-centered instruction sequence (MCIS), evaporation
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บทนํา
เป้ า หมายของการจั ด การเรีย นรู้ท างด้ า นวิท ยาศาสตร์ คื อ การเตรีย มให้ บุ ค คลเป็ น ผู้ ที่ รู้วิ ท ยาศาสตร์
(Scientific Literate Person) ซึ่งการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้
นักเรียนมีความเข้าใจ สามารถอธิบายหรือทํานายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง (ลือชา
ลดาชาติ และลฎาภา ลดาชาติ, 2559) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนักเรียนโดยการนําความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่ได้พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็นแนวคิดของตนเอง (เอกภูมิ จันทรขันตี, 2559)
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง เช่น การสร้าง
แบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตร์ (Creating Scientific Model) (Davis et al., 2008) ผ่ า นกระบวนการสร้ า ง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Modeling) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้าง ประเมิน และปรับแก้แบบจําลองที่ได้
สร้างขึ้น (Beak et al., 2011)
กระบวนการสร้างแบบจําลองประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างนักเรียนสร้างแบบจําลองจาก
ข้อมูลหลักฐาน หรือความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าเพื่อแสดง อธิบาย หรือทํานายปรากฏการณ์ที่ศึกษา 2) การประเมิน
เป็นการเปรียบเทียบ และประเมินคุณค่าของแบบจําลองที่สร้างขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นตัวแทน
แสดงปรากฏการณ์ที่ศึกษา 3) การปรับปรุง เพื่อให้แบบจําลองสามารถแสดง อธิบาย และทํานายปรากฏการณ์ที่
ศึกษามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 4) การนําแบบจําลองไปใช้เพื่อแสดง อธิบาย หรือทํานายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา (Schwarz et al., 2009)
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างแบบจําลอง ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
แบบจําลอง (Model-Centered Instruction Sequence: MCIS) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรักติวิสต์ (Constructivism) ทฤษฎีการสร้างแบบจําลอง (Modeling Theory)
และการเรียนรู้ที่มีแบบจําลองเป็นฐาน (Model-Based Learning) โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สํารวจตรวจสอบ ปรึกษาหารือ ประเมินโดยเพื่อน โต้แย้ง
เพื่อลงมติสร้างแบบจําลองและให้เหตุผลด้วยแบบจําลอง 2) เพื่อให้นักเรียนสร้างแบบจําลองที่แสดงการตั้งสมมติฐาน
การให้เหตุผล และความเข้าใจรวมทั้งปรับปรุงแบบจําลองเพื่อสะท้อนความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น และ 3) เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ซึ่งการได้มาของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการมุ่งปรากฏการณ์และตั้งคําถามสําคัญ 2)
ขั้นการสร้างแบบจําลองเบื้องต้น 3) ขั้นการสํารวจตรวจสอบเชิงประจักษ์ 4) ขั้นการประเมินและปรับปรุงแบบจําลอง
เบื้องต้น 5) ขั้นการแนะนําแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จําลอง 6) ขั้นการประเมินและปรับปรุง
แบบจําลอง 7) ขั้นการประเมินโดยเพื่อน 8) ขั้นการลงมติแบบจําลองที่สร้าง และ 9) ขั้น การใช้แบบจําลองเพื่อ
ทํานายหรืออธิบาย (Beak et al., 2011)
สําหรับหัวข้อเรื่อง การระเหย จัดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นสาระหนึ่งใน
รายวิชาเคมี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้นัก เรียนมีค วามเข้ าใจในสถานะ สมบัติ และการ
เปลี่ ย นแปลงของสาร การเรี ย นรู้ ในเนื้ อ หาดั ง กล่ า วนั ก เรี ย นต้ อ งอาศั ย ความเข้ า ใจในระดั บ จุ ล ภาค จะต้ อ งใช้
จินตนาการเกี่ยวกับ พฤติกรรมของอะตอม โมเลกุล และไอออนของสาร ซึ่งมี ความเป็น นามธรรม นักเรียนจึงไม่
สามารถใช้ประสาทสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับสมบัติและกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้อาจเป็น
อุปสรรคต่อความเข้าใจของนักเรียนได้ (Harrison, 1996) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้เรื่องการระเหยซึ่งมีความสําคัญในการศึกษาเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาเคมี เช่น
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี เป็นต้น (Beak et al., 2011) นอกจากนักเรียนจะได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เป็นนามธรรมเพื่อสร้างแบบจําลองที่แสดงหรือ
อธิบายปรากฏการณ์ ดังกล่าวซึ่งสามารถสะท้อนความเข้าใจของนักเรียนแล้ว ในส่วนของครูก็สามารถตรวจสอบ
แบบจําลองที่นักเรียนสร้างขึ้นผ่านความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งแบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การระเหย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS)

วิธีดําเนินการวิจัย
1) รูปแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อศึกษาระดับกระบวนการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มที่ศึกษา กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 16 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มที่ศึกษาแบบเจาะจง โดยที่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนยินดีเข้าร่วมการวิจัย
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) เรื่อง การระเหย โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และแบบ
ประเมินกระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นแบบจําลอง (MCIS) เรื่อง การระเหย ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมุ่งปรากฏการณ์และตั้งคําถามสําคัญ โดยใช้วีดิทัศน์เรื่อง การระเหย ซึ่งแสดงถึงปริมาณ
น้ําที่ลดลงเมื่อตั้งแก้วน้ําเปิดฝาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 1 วัน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ปริมาณน้ําที่ลดลงว่าเกิดจากสาเหตุใด จากนั้นให้นักเรียนตั้งสมมติฐานโดยการสร้างแบบจําลองเบื้องต้น
ขั้นที่ 2 การสร้างแบบจําลองเบื้องต้น นักเรียนแต่ละคนสร้างแบบจําลองเบื้องต้นเกี่ยวกับการระเหยของ
น้ํ า ในระดั บ โมเลกุ ล เป็ น แบบจํ า ลองที่ แ สดงด้ ว ยภาพวาด และข้ อ ความมโนมติ ล งในใบกิ จ กรรมเรื่ อ ง
การระเหย
ขั้นที่ 3 การสํารวจตรวจสอบเชิงประจักษ์ นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนแบบจําลองเบื้องต้นที่แต่ละคน
ได้สร้างขึ้น จากนั้นร่วมกันวางแผนปฏิบัติการทดลองเรื่อง การระเหย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการระเหยของน้ํา และ
เอทานอล โดยให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อน (hot plate) ที่อุณหภูมิ 50˚C เป็นระยะเวลา 5 นาทีเพื่อสังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบปริมาณของเหลวที่ลดลง จากนั้นนักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบจําลองที่สร้างขึ้นกับข้อมูลจากปฏิบัติการทดลอง
ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแบบจําลองเบื้องต้น นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากปฏิบัติการทดลอง
เพื่อประเมินแบบจําลองเบื้องต้นโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
(ตารางที่ 3) และปรับปรุงแบบจําลองของตนเองลงในใบกิจกรรม เรื่องการระเหย
ขั้นที่ 5 การแนะนําแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จําลอง ครูนําเสนอวีดิทัศน์ที่แสดง
การระเหยของน้ําที่บรรจุในภาชนะเปิดในระดับโมเลกุลที่เป็นสามมติ และภาพแสดงการะเหยของน้ําในระดับโมเลกุล
ที่เป็นสองมิติ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความคิดในสถานการณ์จําลองกับปรากฏการณ์
เรื่อง การระเหยของน้ํา
ขั้นที่ 6 การประเมินและปรับปรุงแบบจําลอง นักเรียนแต่ละคนนําความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จาก
การศึกษาสถานการณ์จําลองมาใช้ประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนในขั้นที่ 4 (ตารางที่ 3) และปรับปรุง
แบบจําลองของตนเองอีกครั้ง
ขั้นที่ 7 การประเมินแบบจําลองโดยเพื่อน นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแบบจําลอง
และให้คะแนนแบบจําลองของเพื่อนโดยใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนในขั้นที่ 4 (ตารางที่ 3) และสะท้อนผลซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 8 การลงมติแบบจําลองที่สร้าง นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกแบบจําลองของสมาชิกในกลุ่มที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลจากการทดลอง และแบบจําลองที่ครูนําเสนอที่มากที่สุดและตัวแทนนักเรียนในกลุ่ม ๆ ละ 1 คน
นําเสนอแบบจําลองหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะเด่นในแบบจําลองของแต่ละกลุ่ม
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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และลงมติ เลื อ ก 1 แบบจํ า ลอง สุ ด ท้ า ยนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนสรุ ป ความคิ ด สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การระเหยของน้ํ า ผ่ า น
แบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด และข้อความมโนมติลงในใบกิจกรรมเรื่อง การระเหย
ขั้นที่ 9 การใช้แบบจําลองเพื่อทํานายหรืออธิบาย นักเรียนใช้แบบจําลองที่ได้จากการสรุปความคิด
สําคัญเพื่ออธิบายการระเหยของแอซิติก ซึ่งในใบกิจกรรมมีการกําหนดโครงสร้างของกรดแอซิก (Acetic acid) ในระดับ
โมเลกุลมาให้
5) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของกระบวนสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัย
นําข้อมูลจากใบกิจกรรมเรื่อง การระเหยมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบกระบวนการ
สร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์ที่ปรับจากแนวคิดของ Schwarz et al. (2009) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
การสร้าง การประเมินคุณค่า การปรับปรุง และการนําแบบจําลองไปใช้ โดยมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ 4 (ดีมาก) 3 (ดี)
2 (ปานกลาง) 1 (พอใช้ ) และ 0 (ปรั บ ปรุ ง) ตามลํ าดั บ ดั งแสดงในตารางที่ 1 โดยนํ า เสนอระดั บ คุ ณ ภาพของ
กระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยร้อยละ
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย
ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง
พอใช้

ปรับปรุง

กระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
การสร้าง
การประเมิน
การปรับปรุง
สร้างแบบจําลองจาก
ให้คะแนนแบบจําลองได้สอดคล้อง ปรับปรุงแบบจําลองให้สอดคล้อง
ความรู้เดิมของนักเรียนที่ กับเกณฑ์การให้คะแนนถูกต้อง
กับแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ได้
มีอยู่ โดยมีการวาดรูป
และครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ
ถูกต้อง และครบถ้วนทั้ง 3
และเขียนระบุคําสําคัญ ได้แก่ แบบจําลองที่แสดงด้วย
องค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยน
เรื่อง การระเหย คือ การ ภาพวาด แบบจําลองที่แสดงด้วย
สถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส
เปลี่ยนสถานะจาก
ข้อความมโนมติ และความสอดคล้อง การระเหยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิว
ของเหลวกลายเป็นแก๊ส ระหว่างแบบจําลองและข้อความ และการชนกันระหว่างโมเลกุล
ได้ถูกต้องและครบถ้วน มโนมติ
ของเหลว
สร้างแบบจําลองจาก
ให้คะแนนแบบจําลองได้
ปรับปรุงแบบจําลองให้สอดคล้อง
ความรู้ทฤษฎีที่มีอยู่ โดย สอดคล้องกับเกณฑ์การให้
กับแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
มีการวาดรูป และ เขียน คะแนนถูกต้อง แต่ไม่
ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
ระบุคําสําคัญได้ถูกต้อง ครบถ้วน (2 องค์ประกอบ)
(2 องค์ประกอบ)
แต่ไม่ครบถ้วน
สร้างแบบจําลองจาก
ให้คะแนนแบบจําลองได้
ปรับปรุงแบบจําลองให้สอดคล้อง
ความรู้ทฤษฎีที่มีอยู่ แต่ สอดคล้องกับเกณฑ์การให้
กับแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
วาดรูปและเขียนระบุคํา คะแนนถูกต้อง แต่ไม่
ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน (1
สําคัญไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน (1 องค์ประกอบ)
องค์ประกอบ)
มิได้สร้างแบบจําลองจาก ให้คะแนนแบบจําลองไม่
ปรับปรุงแบบจําลองได้ไม่
ความรู้ทฤษฎีที่มีอยู่ โดย สอดคล้องกับเกณฑ์การให้
สอดคล้องกับแบบจําลองทาง
ที่ไม่มีการวาดรูป และ
คะแนน
วิทยาศาสตร์
เขียนระบุคําสําคัญ
ไม่สามารถสร้าง
ไม่สามารถประเมินให้คะแนน ไม่สามารถปรับปรุง
แบบจําลองได้
แบบจําลองได้
แบบจําลองได้

การนําไปใช้
ใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ถูกต้อง และครบถ้วนทั้ง 3
องค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส
การระเหยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิว
และการชนกันระหว่างโมเลกุล
ของเหลว
ใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ถกู ต้อง แต่ไม่ครบถ้วน (2
องค์ประกอบ)
ใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน (1
องค์ประกอบ)
ใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถใช้แบบจําลองเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยถอดเทปบันทึกเสียงแบบคําต่อคํา และอ่าน
โดยละเอียด เพื่ อใช้เป็ น ข้อมู ล เพิ่ ม เติม สําหรับ การวิเคราะห์ กระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิ ทยาศาสตร์ของ
นักเรียน
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมเรื่อง การระเหย และแบ่งระดับกระบวนการสร้างแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง ตามลําดับ จากนั้นจึงวิเคราะห์สถิติ
พื้นฐาน และนําเสนอข้อมูลตามองค์ประกอบของกระบวนการทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับกระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย
กระบวนการสร้างแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์
1. การสร้างแบบจําลอง
2. การประเมินแบบจําลอง
3. การปรับปรุงแบบจําลอง
4. การนําแบบจําลองไปใช้
หมายเหตุ ตัวหนาแทนร้อยละสูงสุด

ดีมาก
6.25
12.50
50.00
18.75

ร้อยละตามระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง พอใช้
31.58
43.75
18.75
12.50
43.75
31.25
37.50
12.50
50.00
25.00
6.25

ปรับปรุง
-

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก เรี ย นส่ วนใหญ่ มี ก ระบวนการสร้ างแบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตร์ใน
องค์ประกอบการสร้างและการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.75 และ 43.75 ในองค์ประกอบการ
ปรับปรุงนักเรียนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 และในองค์ประกอบการนําแบบจําลองไปใช้
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดกระบวนการสร้างแบบจําลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1) การสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.75) อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในกระบวนการนี้อยู่ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
แบบจําลอง (MCIS) ขั้นที่ 2 การสร้างแบบจําลองเบื้องต้น มุ่งให้นักเรียนสร้างแบบจําลองโดยอาศัยพื้นฐานจากข้อมูล
หลักฐาน หรือความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า ทั้งนี้นักเรียนต้องสามารถวาดภาพแสดงการระเหยของน้ํา และระบุคําสําคัญ
คือ การเปลี่ยนสถานะของน้ําจากของเหลวกลายเป็นแก๊สได้ถูกต้องและครบถ้วน แต่นักเรียนทําได้ไม่ถูกต้อง
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการสร้างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด ซึ่งนักเรียนวาดภาพแสดงการระเหยโดย
โมเลกุลน้ําที่มีสถานะเป็นของเหลวจะอยู่บริเวณใต้ผิวหน้าของของเหลว ส่วนโมเลกุลน้ําที่มีสถานะเป็นแก๊สจะอยู่
บริเวณเหนือผิวหน้าของของเหลว ซึ่งวาดได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนวาดเส้นแสดงโมเลกุลของน้ําในสถานะแก๊ส
แทนการวาดโมเลกุลของน้ําที่ถูกต้องตามเกณฑ์

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการสร้างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดของ S9 (student 9)
ตั ว อย่ า งการสร้ า งแบบจํ า ลองที่ แ สดงด้ ว ยข้ อ ความมโนมติ ที่ เ ป็ น คํ า อธิ บ ายประกอบภาพที่ 1
มีใจความว่า “การระเหย คือ การที่น้ําลดลง” ซึ่งไม่ถูกต้องตามคําสําคัญที่ได้กําหนดไว้
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เมื่อพิจารณาทั้งแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดและแบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมตินั้น พบว่า
นักเรียนสามารถสร้างแบบจําลองที่อาศัยความรู้ที่มีอยู่ก่อนได้แต่ไม่ถูกต้อง จึงจัดระดับคุณภาพกระบวนการดังกล่าว
อยู่ในระดับปานกลาง
2) การประเมินคุณค่าแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 47.37) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง กระบวนการนี้ อ ยู่ ในการจั ด การเรี ย นรู้
ที่เน้ น แบบจําลอง (MCIS) ขั้น ที่ 6 การประเมิ นและปรับ ปรุงแบบจําลอง โดยต้ องการให้นั ก เรียนประเมิ น คุณ ค่ า
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถให้คะแนนแบบจําลองของตนเองภายหลังการสํารวจตรวจสอบเชิงประจักษ์
และการแนะนําความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถการสร้างแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) แบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด โดยนักเรียน
ต้ อ งวาดภาพแสดงโมเลกุ ล ของน้ํ า ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะจากของเหลวกลายเป็ น แก๊ ส แสดงการระเหย
ที่เกิดเฉพาะบริเวณผิวหน้าของน้ํา และแสดงการชนกันระหว่างโมเลกุลของน้ํา 2) แบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความ
มโนมตินักเรียนต้องเขียนอธิบายถึงโมเลกุลของน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส
อธิ บ ายถึ งการระเหยที่ เกิ ด เฉพาะบริ เวณผิ วหน้ า ของน้ํ า และอธิ บ ายถึ ง การชนกั น ระหว่ างโมเลกุ ล ของน้ํ า และ
3) ความสอดคล้องระหว่างแบบจําลองภาพวาดและข้อความมโนมติ นักเรียนต้องเขียนให้สอดคล้องได้อย่างครบถ้วน
ทุกองค์ประกอบ
ภาพที่ 2 แสดงตั ว อย่ า งการประเมิ น แบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น โดยนั ก เรี ย น
ให้คะแนนด้านที่ 1 แบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด 2 คะแนน ด้านที่ 2 แบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ
2 คะแนน และด้ านที่ 3 ความสอดคล้ องระหว่างแบบจํ าลองภาพวาดและข้ อความมโนมติ 2 คะแนน รวมเป็ น 6
คะแนน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการประเมินคุณค่าแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ของ S3
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด โดยนักเรียนวาดภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของ
น้ําไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้วาดโมเลกุลของน้ําที่มีสถานะเป็นแก๊ส นอกจากนั้นนักเรียนไม่ได้วาดภาพแสดงการระเหยที่
เกิดเฉพาะบริเวณผิวหน้าของน้ํา และแสดงการชนกันระหว่างโมเลกุลของน้ํา ดังนั้นคะแนนความสามารถในการสร้าง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 3 ด้านแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดจึง
เป็น 1 คะแนน คือวาดภาพแสดงปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับคะแนนที่นักเรียนได้ประเมิน
ตนเอง
ตัวอย่างการสร้างแบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ โดยนักเรียนเขียนคําอธิบายประกอบภาพที่ 3 มี
ใจความว่า “น้ําในแก้วมีการระเหยออกจากแก้วทําให้น้ําในแก้วลดลง” และนักเรียนได้เขียนอธิบายความหมายของ
การระเหยว่า “การที่ของเหลวที่ระเหยขึ้นในอากาศกลายเป็นแก๊สหรือไอ” จะเห็นว่านักเรียนได้สร้างแบบจําลองที่
แสดงด้วยข้อความมโนมติในการอธิบายถึงการระเหยได้ถูกต้อง แต่นักเรียนไม่ได้อธิบายถึงการระเหยที่เกิดเฉพาะ
บริ เวณผิ วหน้ า และการชนกั นระหว่ างโมเลกุ ลของน้ํ า ดั ง นั้ น คะแนนความสามารถในการสร้ า งแบบจํ า ลองทาง
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 3 ด้านแบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติจึงเป็น
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2 คะแนน คือเขียนอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับคะแนนที่นักเรียน
ได้ประเมินตนเอง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดในขั้นการประเมินคุณค่าแบบจําลองของ S3
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบจําลองภาพวาดและข้อความมโนมติ พบว่าแบบจําลองภาพวาด
ไม่สอดคล้องกับข้อความมโนมติทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส การระเหยที่เกิด
เฉพาะบริเวณผิวของเหลว และการชนกันของโมเลกุลของเหลว ดังนั้นคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจําลอง
ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 3 ด้านความสอดคล้องระหว่างแบบจําลองภาพวาด
และข้อความมโนมติจึงเป็น 1 คะแนน คือเขียนคําอธิบายที่ไม่สอดคล้องกับภาพวาด ซึ่งไม่สอดคล้องกับคะแนนที่
นักเรียนได้ประเมินตนเอง
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถประเมินคุณ ค่าแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ โดยให้
คะแนนได้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนความสามารถในการสร้ า งแบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตร์ เพี ย ง
1 ด้าน คือแบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ ดังนั้นระดับคุณภาพกระบวนการดังกล่าวจึงอยู่ในระดับปานกลาง
3) การปรับปรุงแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) อยู่ในระดับดีมาก กระบวนการนี้อยู่ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) ขั้นที่ 6 การประเมินและปรับปรุงแบบจําลอง โดยนักเรียนส่วนมากสามารถปรับปรุง
แบบจําลองให้ มีความสอดคล้องกับ ข้อมูลจากการทดลอง และแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้ องและ
ครบถ้วน
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดในขั้นการปรับปรุงแบบจําลองหลังจากรวบรวม
ข้อมู ลจากการทดลอง และศึกษาแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง จะเห็ นว่านั กเรียนสามารถวาดภาพแสดง
โมเลกุลของน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส แสดงการระเหยที่เกิดเฉพาะบริเวณผิวหน้า และ
แสดงการชนกันระหว่างโมเลกุลของน้ําได้ถูกต้องและครบถ้วน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดในขั้นการปรับปรุงแบบจําลองของ S7
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ตัวอย่างการสร้างแบบจําลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ โดยนักเรียนเขียนคําอธิบายประกอบภาพที่ 4 มี
ใจความว่า “โมเลกุลน้ําเคลื่อนที่ชนกันเกิดการถ่ายเทพลังงานจลน์ โมเลกุลน้ําที่บริเวณผิวหน้าถ้ามีพลังงานจลน์
มากกว่าแรงดึ งดู ดระหว่างโมเลกุลจะระเหยกลายเป็น ไอ” และเขียนอธิบ ายความหมายของการระเหยว่า “การ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส โดยเกิดกับโมเลกุลที่ผิวหน้าเท่านั้น” จะเห็นว่ามีการเขียนอธิบายถึงโมเลกุลของ
น้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส อธิบายถึงการระเหยที่เกิดเฉพาะบริเวณผิวหน้า และการชนกัน
ระหว่างโมเลกุลของน้ําได้ถูกต้องและครบถ้วน
เมื่อพิจารณาแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด และข้อความมโนมติแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงแบบจําลอง
ได้สอดคล้องกับแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง และครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส การระเหยที่เกิดเฉพาะบริเวณผิวหน้า และการชนกันระหว่างโมเลกุลของน้ําดังนั้น
ระดับคุณภาพกระบวนการดังกล่าวจึงอยู่ในระดับดีมาก
4) การนําแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.63) อยู่ในระดับดี กระบวนการนี้อยู่ในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นแบบจําลอง (MCIS) ขั้นที่ 9 การใช้แบบจําลองเพื่อทํานายหรืออธิบายปรากฏการณ์ การระเหยของกรดแอซิติก
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อทํานายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและครบถ้วน แต่
นักเรียนสามารถนําแบบจําลองไปใช้ได้ถูกต้องเพียง 2 องค์ประกอบ จาก 3 องค์ประกอบเท่านั้น (ได้แก่ วาดภาพและ
เขียนคําอธิบายถึงการระเหย การระเหยของโมเลกุลที่พื้นผิว และการชนกันของโมเลกุล)

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดในขั้นการนําแบบจําลองไปใช้ของ S7
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดในขั้นการนําแบบจําลองไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
การระเหยของกรดแอซิติก จะเห็นว่านักเรียนสามารถวาดภาพแสดงโมเลกุลของกรดแอซิติกที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส และการชนกันระหว่างโมเลกุล แต่นักเรียนไม่ได้วาดภาพแสดงการระเหยที่เกิด
กับโมเลกุลที่อยู่บริเวณผิวหน้าของกรดแอซิติก ตัว อย่ า งการสร้ า งแบบจํ า ลองที่ แ สดงด้ ว ยข้ อ ความมโนมติ โดย
นั ก เรียนเขี ยนคํ าอธิ บ ายประกอบรูป ภาพที่ 5 มี ใจความว่า “โมเลกุ ล กรดแอซิ ติก เคลื่ อนที่ ช นกั น เกิ ดการถ่ ายเท
พลังงานจลน์ โมเลกุลกรดแอซิติกที่บริเวณผิวหน้าถ้ามีพลังงานจลน์มากกว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล” และเขียน
อธิบายความหมายของการระเหยว่า “การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส โดยเกิดกับโมเลกุลที่ผิวหน้า
เท่านั้น” จะเห็นว่ามีการเขียนอธิบายถึงโมเลกุลของกรดแอซิติกที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวกลายเป็น
แก๊ส อธิบายถึงการระเหยที่เกิดเฉพาะบริเวณผิวหน้า และการชนกันระหว่างโมเลกุลของกรดแอซิติกได้ถูกต้อง
เมื่อพิจารณาแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาด และข้อความมโนมติแสดงให้เห็นว่าใช้แบบจําลองที่สร้างขึ้น
เพื่อทํานายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน (2 องค์ประกอบ) ซึ่งไม่มีการวาดภาพแสดงการระเหยที่
เกิดขึ้นกับโมเลกุลที่อยู่บริเวณพื้นผิวของกรดแอซิติก ดังนั้นระดับคุณภาพกระบวนการดังกล่าวจึงอยู่ในระดับดี
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การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษากระบวนการสร้างแบบจํา ลองทางวิ ท ยาศาสตร์เรื่อ ง การระเหยของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยจะนําเสนอการอภิปรายผลในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
การสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างแบบจําลองโดยอาศัยพื้นฐาน
จากข้อมูลหลักฐานหรือความรู้ที่มีอยู่ก่อนหน้า เพื่อแสดง อธิบาย หรือทํานายเกี่ยวกับการระเหยของน้ํา ซึ่งมีการสร้าง
แบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดและมีก ารเขียนระบุคําสําคัญ ได้ไม่ถูก ต้อง ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ เดิมของ
นักเรียนในเนื้อหาดังกล่าวไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบถ้วน (ปวีนา งามชัด และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์, 2557) อีกทั้ง
แบบจําลองเกิดจากการผสมกันระหว่างแบบจําลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติ จึงอาจทําให้มีความซับซ้อน
มากขึ้น (Gilbert, 2004) นักเรียนจึงวาดภาพแสดงรายละเอียด และเขียนอธิบายเรื่องการระเหยของน้ําได้ไม่ถูกต้อง
การประเมินคุณค่าแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์หลังจากการรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง และข้อมูลจาก
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ที่นําเสนอโดยครู พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถให้คะแนนแบบจําลองที่ตัวเองสร้างได้
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตร์ (ตารางที่ 3) เพี ย ง 1 องค์ ป ระกอบ จาก 3
องค์ประกอบ เนื่องจากการประเมินครั้งนี้นักเรียนต้องพิจารณาประเมินแบบจําลองของตนเองเป็นรายบุคคลซึ่งยังไม่
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนจะเป็นส่วนสําคัญ ในการพัฒนา
ทักษะด้านการประเมินแบบจําลองของนักเรียนได้ (Beak et al., 2011) อีกทั้งแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียน
ต้องสร้างมีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงทําให้นักเรียนเกิดความสับสนในการพิจารณาเพื่อประเมินให้คะแนนตนเอง
การปรับปรุงแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงแบบจําลองให้สอดคล้องกับ
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้ง 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ การเปลี่ ยนสถานะจากของเหลว
กลายเป็นแก๊ส การระเหยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิว และการชนกันระหว่างโมเลกุลของเหลว ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น แบบจํ า ลอง (MCIS) นั้ น นั ก เรี ย นได้ ป ระเมิ น และปรั บ ปรุ ง แบบจํ า ลองด้ ว ยตนเองถึ ง 2 ครั้ ง คื อ
ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแบบจําลองเบื้องต้น และขั้นที่ 6 การประเมินและปรับปรุงแบบจําลอง ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบความคิดที่เป็นสมมติฐานที่นักเรียนได้สร้างขึ้นในตอนแรก เป็นการปรับโครงสร้างความรู้
และประสบการณ์เดิมให้สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ด้วยตนเอง หรือนักเรียนได้ให้ความหมายกับประสบการณ์ที่ได้รับให้
เป็นไปตามความเข้าใจของตนเองโดยใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมเป็นฐาน (Hrepic, 2004) ถือเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมี
ความเข้าใจมากขึ้น
การนําแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้คือการระเหยของกรดแอซิติก
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้แบบจําลองเพื่อการทํานาย อธิบายได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) มุ่งให้นักเรียนสร้างแบบจําลองที่แสดงถึงความเข้าใจมโนมติใน
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ยังก่อเกิดการถ่ายโอนความรู้ไปยังปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ (Bamberger and Daviis,
2013; Buckley et al., 2004) ซึ่งการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นส่วนสําคัญก่อให้เกิดการสร้างความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (Schwarz, 2009)

สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรื่อง การระเหย โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (MCIS) ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน แม้นักเรียนจะมีกระบวนการสร้างและประเมินแบบจําลองอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ในส่วนกระบวนการปรับปรุงและนําแบบจําลองไปใช้นั้นจัดอยู่ในระดับดีมากและดี ตามลําดับ ถือเป็น
ส่วนสําคัญ ในการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง ฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไปควรส่งเสริมความสามารถในการ
สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ความสามารถในการตั้งคําถาม ความสามารถในการออกแบบและ
วางแผนการดํ า เนิ น การ ความสามารถในการวิ เคราะห์ ผ ลการทดลอง และความสามารถในการอธิ บ าย
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานนําไปสู่การพัฒนากระบวนการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความเมตตากรุณ าจากผู้อํานวยการ คุณ ครู และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึก ษาแห่ งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมการวิจั ย ขอขอบคุณ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่กรุณามอบทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทํา
วิทยานิพนธ์
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