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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  2) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็มด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 3) เปรียบเทียบความสามารถ 
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน และ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสระเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 19 คน ซึ่งการจัดห้องเรียนคละ
ความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ แบบจ าลองเป็นฐาน  เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตั ว 
 ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1  2) แบ บ ท ดสอบ วั ด ผลการ เรี ยน รู้ ม โน ทั ศน์ ท างวิ ท ย าศ าสตร์ 
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน 
สถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าท ี

 ผลการวิจัยพบว่า 
1. การเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
The purposes of this research was to: 1) compare  the scientific conceptions 

learning about weather of grade 7 students between before and after using model-
based learning, 2) compare the scientific conceptions learning about weather of grade 
7 students using model-based learning with a 70 percent of criteria, 3) compare 
the  scientific modeling ability of grade 7 students between, before and after using 
model-based learning, and 4) compare the ability to create scientific models of grade 
7 students using model-based learning with a 70 percent of criteria. The sample group 
used in the research consisted of 19 grade 7 students from Bansatoei School under 
the office of Suphanburi Primary Educational Service Area, Area 3. They were selected 
using multi-stage sampling. The research tools were: 1) lesson plans using model-
based learning about weather for Grade 7 students, 2) a scientific concepts test on 
weather for grade 7 students, and 3) an ability to create scientific weather models 
test for grade 7 students using model-based learning.  The statistics analysis included 
mean, standard deviation and t-test. 

The results of the research were: 
1. The concept of scientific learning about the weather of grade 7 students 

after using model-based learning, was higher than for the pre-test at the statistical 
significance level of .05. 

2. The results of scientific learning concepts about the weather of grade 7 
students, after using model-based learning, were above the threshold of 70 percent 
at the statistical significance level of .05. 

3. The ability to create scientific models about the weather of grade 7 

students after using model based learning, was higher than before at the statistical 
significance level of .05. 



ง

4. The ability to create scientific models about the weather of grade 7
students, using model-based learning, was above the threshold of 70 percent at the 
statistical significance level of .05. 
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