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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็มด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 3) เปรียบเทียบความสามารถ 
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน และ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการ
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กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสระเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 19 คน ซึ่งการจัดห้องเรียนคละ
ความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
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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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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การจัดการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ในด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้ทั้งกระบวนการและ
ความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ 
แนวคิด และองค์ความรู้ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
จึงเป็นการค้นพบความรู้ผ่านการใช้กระบวนการคิด และการจัดโครงสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบเพ่ือง่ายต่อการน าความรู้ไปใช้ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2561)  

จากการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ 
ดังกล่าว เท่ากับ 32.28 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ า โดยในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.03 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ า โดยมีเนื้อหาเรื่อง บรรยากาศ  เมฆและฝน ความกด
อากาศและลม ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นพ้ืนฐานในสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง บรรยากาศ  เมฆและฝน ความกด
อากาศและลม เป็นส่วนหนึ่งในสาระที่ 6 โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
(ปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดไว้ในสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ อยู่ในระดับที่ต่ า  และจาก
รายงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 
3 (70 เปอร์เซ็น) เท่ากับ 20.51 เปอร์เซ็นของจ านวนนักเรียนซึ่งมีจ านวนค่อนข้างน้อย และอีก
ปัญหาหนึ่งของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พบในทุกระดับชั้นยังพบว่า ผู้เรียนจะมีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง ท าให้นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน  รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะอ่ืน ๆ จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ในเนื้อหาที่
เรียนแล้วมาเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่ได้ (วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคนอ่ืน ๆ, 2548) หากผู้เรียนจะเกิด
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง หรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เนื่องจากความรู้เดิมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ 
(ยุพาพร เลาสัตย์, 2553)   
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การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่
จะใช้การทดลองค้นคว้าจนได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ความคิดรวบ
ยอด หลักการ กฎและทฤษฎี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555) 
แล้วใช้การสร้างแบบจ าลองในการอธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านการวาด
ภาพ กราฟ สมการ หรือข้อความเพ่ืออธิบายหรือสื่อสารความเข้าใจ อีกทั้งการสร้างแบบจ าลองใน
การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากแบบจ าลอง  เป็นสื่อกลางที่นักเรียนสามารถน ามาใช้
ตีความ สิ่งต่างๆ รวมทั้งน าแง่มุมที่หลากหลายของข้อเท็จจริงมาใช้อธิบายสิ่งต่างๆ โดยการน าเสนอ
ความเชื่อมโยงของข้อเท็จจริงเหล่านั้นในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ดังนั้น แบบจ าลอง  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่ช่วยให้ครูเข้าถึงวิธีการสร้าง ความเข้าใจของนักเรียนต่อสิ่งที่เรียนรู้ได้ (Acher, and Sanmati, 
2007) รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจ าลองในการสร้างสมมติฐานที่จะตรวจสอบ   อธิบาย ท านาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเป็นแนวทางไปสู่การวิจัยในอนาคต (สุทธิดา  จ ารัส, 2555) ดังนั้น 
เครื่องมือที่ใช้ต้องมีลักษณะเอ้ือต่อการให้ผู้เรียนน ามาสร้างเป็นชิ้นงานได้ส าเร็จตอบสนองความคิด 
และจนิตนาการของผู้เรียน (ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2557)  

การเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน เป็นกระบวนการที่นักเรียนใช้เพ่ือท าความเข้าใจและ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านการสร้างและปรับปรุงแบบจ าลอง ของปรากฏการณ์นั้นๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยหลักการในจัดการเรียนรู้นั้นเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ ความรู้เดิมของนักเรียนเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองทางความคิด (Produce mental model) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา จากนั้น
นักเรียนจึงแสดงออกแบบจ าลอง (Express model) ที่สร้างขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งที่เป็น
รูปธรรม ค าพูด สัญลักษณ์ และรูปภาพ เป็นต้น ต่อมานักเรียนท าการทดสอบ (Test) และประเมิน 
(Evaluate) แบบจ าลองโดยการน าไปทดลองใช้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง (Revision) และแก้ไข
แบบจ าลองเพ่ือให้อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ดีขึ้น รวมทั้ง ขยายแบบจ าลอง (Elaboration) 
เพ่ือขยายมโนทัศน์ให้กว้างขึ้น (Gobet & Buckley, 2002) การจัดการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็น
ฐาน (model based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความคิดของ
ตน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างนักวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
อย่างถ่องแท้ (Giere, 1988) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา ควัฒน์กุล (2558) ที่พบว่า มโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
หลังเรียนด้วยการจัด การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ งานวิจัยของ
ละมัย โชคชัย (2557) ที่พัฒนาแนวคิด เรื่องเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ (SU) ร้อยละ
62.00 รองลงมามีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (PU) ร้อยละ 20.00 มีแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 11.00 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและแนวคิด
คลาดเคลื่อน (PU & MU) ร้อยละ 7.00 และไม่มีนักเรียน คนใดที่ไม่มีแนวคิด โดยเนื้อหาที่นักเรียนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องมากที่สุด คือ เซลล์ หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต เนื้อหาที่นักเรียนมี
ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุด คือ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรื่อง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ เมฆและฝน ความกดอากาศและลม ซึ่งมีผลต่อ
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มนุษย์โดยตรง และเมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตรในหน่วยการเรียนนี้ พบว่า เรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตัว มีเนื้อหามากและค่อนข้างเข้าใจยาก และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของ
นักเรียน ธรรมชาติของเนื้อหามีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เข้าใจยาก ซับซ้อน เนื้อหามีปริมาณมาก ยาก
ต่อการเข้าใจ ซึ่งจากปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงส่งผลให้นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตัว นอกจากนี้การจัดกิจกรรมของครู ยังส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจเรียน และมีความเบื่อ
หน่ายการเรียน เป็นต้น  และจากการศึกษางานวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านที่ท าการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสามารถช่วยพัฒนามโนทัศน์ของนักเรียนได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนามโนทัศน์ ในเรื่องที่เป็นรูปธรรมที่เข้าใจยาก จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้นด้วย จากเหตุผลทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดว่า
กิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียน สามารถมองสิ่งที่เป็น
รูปธรรมที่เข้าใจยากให้สามารถเข้าใจง่ายขึ้นได้ ซึ่งน่าจะเป็นผลให้นักเรียนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องเรื่อง 
ลมฟ้าอากาศรอบตัว และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิด
ที่จะศึกษาผลการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์และความในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัวขึ้น และจะช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถน ามโน
ทัศน์ที่ถูกสร้างข้ึนด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการเรียนรู้โดยแบบจ าลอง
เป็นฐาน 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน 

1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยการเรียนรู้โดยแบบจ าลอง
เป็นฐาน 
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1.3  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 

 

       
 
 

1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.4.1 ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียน
ด้วยการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

1.4.2 ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน  

1.4.3 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้
โดยแบบจ าลองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

1.4.4 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วย
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน  

1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้  
1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 18 โรงเรียน 27 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 
427 คน  

          2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
Sampling) 

  1.5.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
         1) ตัวแปรอิสระ คือ  การเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน 

.  
การจัดการเรียนรูโ้ดยแบบจ าลองเป็นฐาน 

 2 .  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

 1 . ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ม โน ทั ศ น์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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         2) ตัวแปรตาม   คือ  ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  
 1.5.3 เนื้อหาวิชา 
       เนื้อหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตัว ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วย บรรยากาศของเรา อุณหภูมิอากาศ 
ความกดอากาศและลม ความชื้น เมฆและฝน และการพยากรณ์อากาศ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดค าจ ากัดความที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้ 
1.6.1 แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ตัวแทนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ได้จาก

การสังเกต และใช้แสดงแทนแนวคิด เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ด้วยแผนภาพหรือภาพจ าลองทาง
กายภาพ  ไดอะแกรม  แผนผัง เพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ง่ายข้ึน 

1.6.2 ผลการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ หมายถึง  ความคิดโดยสรุปของนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ที่ได้จากการสังเกตหรือประสบการณ์ที่ได้รับหลังการจัดการ
เรียนรู้ สามารถวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบ 2 ส่วน (two-tier diagnostic test) ซ่ึงส่วนแรกเป็นค าถาม
เกีย่วกบัเนือ้หาความรู้ โดยมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ส่วนหลังเป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนค าตอบที่เลือก 

1.6.3 การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  หมายถึง การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
และปรับปรุงแบบจ าลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ศึกษา โดยออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐานของ Gobert,  and Buckley 
(2002) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การสร้างแบบจ าลอง เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนน าประสบการณ์เดิม จาก
แบบจ าลองพ้ืนฐาน สร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์จากปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดย
ครูใช้ค าถามหรือกิจกรรมที่เร้าความสนใจผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตและสร้างแบบจ าลอง
ทางความคิดของตนเอง 

2) การใช้และประเมินแบบจ าลอง  เป็นขั้นกระตุ้นให้นักเรียนน าแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ไป
อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา และประเมินแบบจ าลอง โดยครูส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายแนวคิดที่ใช้
สร้างแบบจ าลองด้วยค าพูด ให้นักเรียนแสดงหลักฐานให้เหตุผลและอธิบายในการสร้างแบบจ าลอง
ในขั้นที่ 1 ให้ชัดเจน และครูตรวจสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ของนักเรียน 

3) การปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง เป็นขั้นที่เมื่อผู้เรียนได้ท ากิจกรรมแล้วค้นพบ
ปรากฏการณ์ข้อเท็จจริง หลักการ หรือกฎใหม่ ๆ ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยแบบจ าลองนั้น ซึ่งผู้เรียน
น าเสนอแบบจ าลองที่ตนเองขึ้นพร้อมให้เหตุผลที่ใช้ในการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของมโน
ทัศน์ และเปรียบเทียบแบบจ าลองของเพ่ือนที่สร้างขึ้นและรวมแบบจ าลองของกลุ่มเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองมติกลุ่ม 
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4) การขยายแบบจ าลอง  เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน าแบบจ าลองไปสร้างเพ่ิมเติมหรือน าไป
รวมกับแบบจ าลองขึ้นเพ่ือขยายแบบจ าลองทางความคิดให้กว้างขึ้น โดยที่นักเรียนน าการชี้บอก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในแบบจ าลอง ค าจ ากัดความ ค าอธิบายและทักษะไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่ที่คล้ายกับสถานการณ์เดิม หรือน าแบบจ าลองเดิมไปสร้างเพ่ิมเติมหรือน าไปรวมกับแบบจ าลอง
อ่ืน 

1.6.4 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การใช้ความรู้หรือ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างแบบจ าลองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผ่านแผนภาพหรือภาพ
จ าลองทางกายภาพ  ไดอะแกรม แผนผัง สามารถโดยวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) ให้คะแนนแบบแยก
องค์ประกอบย่อย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีมาก ดี และพอใช้ ระดับรายการประเมิน
แบบจ าลอง ได้แก่ 1) ความถูกต้องของมโนทัศน์ 2) การน าไปใช้อธิบายสถานการณ์ที่ศึกษาได้  

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7 .1 ได้แนวทางการเรียนรู้ โดยแบบจ าลองเป็นฐาน เพ่ือ พัฒนามโนทัศน์ และ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้
สูงขึ้น 

1.7.2 เป็นแนวทางหนึ่ งส าหรับผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยแบบจ าลองเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท าให้ยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยผลการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์และความสามารถ
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1.1 เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 
1.2 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
2.1 ความหมายของมโนทัศน์ 
2.2 องค์ประกอบของมโนทัศน์ 
2.3 ความส าคัญของมโนทัศน์  
2.4 รูปแบบของมโนทัศน์  
2.5  มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
2.6 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
2.7 การวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
2.8. มโนทัศน์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

3. การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายของแบบจ าลอง 
3.2 แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
3.3 ประเภทของแบบจ าลอง 
3.4 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
3.5 การวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4.1.2 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 

4.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2.1.1 เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด

เพ่ือให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผล 
ที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมี
เป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
2) เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศึกษา    

วิชาวิทยาศาสตร ์
3) เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 
4) เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
5) เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและการด ารงชีวิต 
6) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการ

จัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
7) เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
2.1.2  เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยง

ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

2) วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

3) วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยากระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

4) เทคโนโลยี 
  - การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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- วิทยาการค านวณ  เรียนรู้ เกี่ยวกับ การคิดเชิงค านวณ  การคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของ
สัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่
ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรง
ที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ

วิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
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ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

2.1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

หรือไม่เพียงใด เป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในอดีตการวัดและประเมินผล
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อสอบ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนคิด ลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ดังนั้น ผู้สอนต้อง
ตระหนักว่าการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกัน และจะต้องวางแผนไป
พร้อม ๆ กัน 

แนวทางการวัดผลและประเมินผล  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการ

เรียนการสอนที่วางไว้ได้ ควรมีแนวดังต่อไปนี้ 
1) ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ

และกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนของ
ผู้เรียน 

2) วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 

3) ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา 
และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ 

4)  ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องน าไปสู่การ
แปลผลและลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 

5) การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งใน
ด้านของวิธีการวัด โอกาสของการประเมิน 

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล  
1) เพ่ือวินิจฉัยความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของผู้เรียน และเพ่ือซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะได้เต็มตามศักยภาพ 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวเองว่าบรรลุตามาตรฐานการ
เรียนรู้เพียงใด 

3) เพ่ือใช้ข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับ
พัฒนาการของการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน วิธีการวัด
และประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการ
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เรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ตามที่กล่าวมาแล้ว จึงต้องวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
(Authentic assessment) 

 
2.2  มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

2.2.1  ความหมายของมโนทัศน์ 
ความหมายของมโนทัศน์ ค าว่า “มโนทัศน์” เป็นค าแปลมาจากภาษาอังกฤษ  ค าว่า 

Concept ตามราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมโนทัศน์มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ความคิดรวบยอด  มโน
ภาพ สังกัป แนวความคิด และ มโนมติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 

จิ น ด ารั ต น์  โพ ธิ์ น อ ก  (2 5 57 ) ได้ ให้ ค ว าม ห ม าย ว่ า  ม โน ทั ศ น์  ค วาม คิ ด รวบ
ยอด (concept) หมายถึง ภาพหรือความคิดในสมองที่เป็นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วย
คุณสมบัติร่วมที่ส าคัญของสิ่งนั้น ซึ่งขาดไม่ได้หากขาดไปจะท าให้ไม่ใช่สิ่งนั้น เช่น ดอกไม้ทุกชนิดมี
ลักษณะร่วม คือ มีกลีบดอก เกสร และก้านดอก บุคคลอาจมีมโนทัศน์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับที่
แตกต่างกันก็ได้ เช่น บางคนมีมโนทัศน์ว่านกเป็นสัตว์ปีกบินได้ บางคนมีมโนทัศน์ว่า นกมีอิสรเสรีที่จะ
บินไปได้ไกล บางคนมีมโนทัศน์ว่า นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น ในพจนานุกรมดังกล่าวนี้ยังได้อธิบายถึงค าที่
เกี่ยวกับมโนทัศน์ไว้อีกหลายค า เช่น การก่อเกิดมโนทัศน์ การสร้างความคิดรวบยอด (concept 
formation) การจัดผังมโนทัศน์ (concept mapping) อัตมโนทัศน์ (self concept) เป็นต้น 

ชนาธิป  พรกุล (2554) ได้ให้ความหมายของมโนทัศน์ หมายถึง ข้อความที่แสดงแก่นของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดจากการรวบรวมลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้นหรือเป็นจัดลักษณะที่เหมือนกัน
ของสิ่งของ เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือกระบวนการ เข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบขึ้นเป็นหน่วย
ความคิด ประเภท หมู่ หรือกลุ่ม  

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้ให้ความหมายของ มโนทัศน์ หมายถึง การจัดลักษณะเหมือนๆ 
กันของประสบการณ์ หรือสิ่งของเข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบ ท าให้เกิดเป็นหน่วยความคิด หรือ
ประเภทของประสบการณ ์

Bayer (อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550) ให้ความหมายของ มโนทัศน์ว่า
มโนทัศน์เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบางอย่างและอะไรบางอย่างนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น วัตถุที่
มองเห็น พฤติกรรม หรือแนวคิดสรุปมโนทัศน์นั้นจะมีสองมิติคือองค์ประกอบเฉพาะของมโนทัศน์นั้น
กับความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น และระหว่างองคป์ระกอบกบัส่วนรวม 

Bruner, Goodnow and Austin (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560) ให้ความหมายว่า การ
เรียนรู้มโนทัศน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถท าได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่ส าคัญของสิ่งนั้น 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้นออกจากกันได้ 

โดยสรุปแล้ ว  ม โนทั ศน์  (concept ) หมายถึ ง ความคิ ดที่ เกิ ดจากการรวบรวม
ลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้นหรือเป็นจัดลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งของ เหตุการณ์ เข้าด้วยกันอย่างมี
ระเบียบประกอบด้วยคุณสมบัติร่วมที่ส าคัญของสิ่งนั้น ซึ่งขาดไม่ได้ หากขาดไปจะท าให้ไม่ใช่สิ่งนั้น ซึ่ง
เป็นผลที่เกิดจากการสังเกต หรือการได้รับประสบการณ์ตรงเก่ียวกับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น ๆ 

2.2.2 องค์ประกอบของมโนทัศน์ 
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Bruner, et al. ได้ก าหนดไว้ว่าลักษณะของมโนทัศน์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้  (Joyce & 
Weil, 1980 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เหลืองดี, 2552) 

(1) ชื่อ (Name) เป็นค าหรือข้อความที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของประสบกา
รณในลักษณะร่วมเป็นเกณฑ์ในการจัดจ าแนก ตัวอย่างเช่น พืช สัตว์ เซลล์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็อาจต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยกันก็ได้ 

(2) ตัวอย่าง (Example) เป็นตัวอย่างของมโนมติในมโนมติหนึ่ ง ๆ จะต้องมี
ตัวอย่างประกอบเสมอ ซึ่งจะมีคุณลักษณะที่ร่วมกันที่จัดวัตถุหรือเหตุการณ์นั้นเข้าด้วยกัน 

(3) คุณลักษณะ (Attribute) หมายถึง คุณลักษณะที่ส าคัญโดยทั่ว ๆ ไป ที่ใช้เป็น
ลักษณะร่วมกันหรือเป็นเกณฑ์ในการจัดสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มหมวดหมู่เดียวกัน เช่น สุนัข ลักษณะ
พันธุ์ สี ขนาด เป็นคุณลักษณะที่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาร่วมกันท าให้แยกออกได้ว่า สัตว์นั้นเป็นสุนัข
ที่ต่างไปจากม้า วัว เป็นต้น 

(4) คุณค่าของคุณลักษณะ (Attribute Value) ในการจ าแนกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
คุณลักษณะเฉพาะนั้น เราจะพบว่าคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างมีคุณค่าหลายระดับ ฉะนั้นเราจึงต้อง
พิจารณาระดับของคุณค่าของคุณลักษณะที่ใช้จัดเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ด้วยกัน  เช่น สุนัขเป็นสัตว์
เลี้ยงชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะที่พิจารณา ได้แก่ พันธุ์ สี ขนาด เช่น คุณลักษณะพันธุ์เปลี่ยนแปรได้
หลากหลายคุณค่า พันธุ์หลังอาน พันธุ์ธรรมดา คุณลักษณะของสุนัขเปลี่ยนแปรได้หลากหลายคุณค่า
เช่น สีด า สีแดง สีขาว เป็นต้น 

(5) กฎเกณฑ์ (Rule) คือ การให้นิยามหรือข้อความที่สรุปลักษณะที่ส าคัญหรือ
คุณค่าที่จ าเป็นของมโนทัศน์ ซึ่งจะบ่งบอกถึงความส าคัญระหว่างคุณลักษณะหรือคุณค่าที่ร่วมกันเป็น
มโนทัศน์นั้นตัวอย่าง เช่น การปรุงอาหาร คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบโดยใช้ความร้อนหรือความเย็น 

2.2.3 ความส าคัญของมโนทัศน์  
มโนทัศน์ เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตของคน คนต้องสร้างมโนมติ

อยู่เสมอตราบเท่าที่มีสิ่งเร้ามาปะทะประสาทสัมผัส ท าให้เกิดการเรียนรู้  
นวลจิต เชากีรติพงศ์ (2537) กล่าวว่า การเรียนรู้มโนทัศน์ จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ

พัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องนั้นถึงระดับสูงสุดได้ และนอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่
เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น เพราะเกิดการจัดระบบของข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วในสมอง เมื่อปะทะกับสิ่งเร้า 
ก็สามารถจ าแนกจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงกับมโนมติเดิมที่มีอยู่ได้ง่าย  

Ausubel (1968 อ้างถึงใน นภารัตน์ ศรีค าเวียง, 2558) ได้กล่าวว่า ในชีวิตประจ าวันของ
ทุกคน ที่ต้องพบกับปัญหาที่ต้องคิดอย่างหนัก และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหตุนี้เอง จึงท าให้คน
อยู่ในโลกของมโนมติมากกว่าวัตถุ เหตุการณ์ สถานการณ์ การตัดสินใจล้วนแต่ต้องผ่านเครื่องกรองที่
เป็นมโนมติทั้งสิ้น  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปความส าคัญของมโนทัศน์ ได้ ดังนี้  
1. มโนทัศน์ เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตของมนุษย์  
2. มโนทัศน์ เป็นการสร้างประสบการณ์เพ่ือให้มนุษย์เกิดการพัฒนาให้เท่าทัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
3. มโนทัศน์ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้น  
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4. มโนทัศน์ ถือเป็นการน ากระบวนการมาสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
5. มโนทัศน์ เป็นประสบการณ์สั่งสมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  

จากการศึกษาความส าคัญของมโนทัศน์สรุปได้ดังนี้ มโนทัศน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัด
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ได้ ซึ่งให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางเป็นประสบการณ์สั่งสมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมโนทัศน์  
1. สิ่งเร้า สิ่งเร้าที่มีความชัดเจน สมบูรณ์ จะช่วยให้ความสามารถแยกแยะความ

คล้ายคลึง และแตกต่างของวัตถุ สิ่งของที่พบใหม่ได้สะดวกขึ้น  
2. ความสามารถในการรับรู้  ตีความและการบันทึ กความจ าบุคคลที่ มี

ความสามารถรับรู้และตีความได้อย่างรวดเร็ว จ าได้แม่นย าจะสามารถสร้างมโนมติได้เร็ว  
3. ความสามารถในการแยกแยะเหตุการณ์หรือสิ่งเร้า บุคคลที่มีระดับสติปัญญา

สูงมีความเฉลียวฉลาดย่อมมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวดเร็วกว่า  
4. ความสามารถในการสร้างจินตนาการ บุคคลทีมีความสามารถในการสร้าง

จินตนาการได้ดีจะสามารถสร้างมโนมติได้ง่ายเพราะของบางอย่างเป็นนามธรรมไม่อาจมองเห็นได้  
5. ความสามารถในการใช้ภาษา บุคคลที่มีความสามารถทางภาษาดี จะสามารถ

สื่อสารมโนมติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
2.2.4 รูปแบบของมโนทัศน์  
มโนทัศน์ มีผู้น าเสนอไว้มากมาย เป็นผังทางความคิดหรือข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ที่เชื่อมกันอยู่ใน

รูปแบบต่าง ๆ จะท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ ส าหรับการน ารูปแบบแผนผัง
มโนทัศน์ แต่ละรูปแบบมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล องค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมกับโครงสร้างของมโนทัศน์ ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งรูปแบบของมโนทัศน์ที่
สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์ โดยมีลักษณะ
หลากหลาย ดังต่อไปนี้  

1) Concept Map (ผังมโนทัศน ์หรือ ผังมโนภาพ)  
2) Mind Map หรือ Mind Mapping (ผังความคิด)  
3) Web Diagram หรือ Spider Map (ผังใยแมงมุม)  
4) Tree Structure (ผังโครงสร้างต้นไม)้  
5) Venn Diagram (แผนภูมิเวนน์)  
6) Descending Ladder หรือ Time Ladder Map (ผังแบบขั้นบันได)  
7) Cycle Map (ผังวงจร ผังวัฏจักร)  
8) Flowchart Diagram (ผังแสดงลาดับขั้นการดาเนินงาน)  
9) Matrix Diagram (ผังแสดงความสัมพันธ์)  
10) Fishbone Map (ผังก้างปลา)  
11) Interval Graph หรือ Time Line (ผังแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ)  
12) Order Graph, Events Chain (ผังแสดงลาดับเหตุการณ์) 
13) Classification Map (ผังแสดงความสัมพันธ์แบบจ าแนกประเภท) 
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2.2.5  มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
มีนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
พันธ์ ทองชุมนุม (2547) ได้ให้ความหมายของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นมโนทัศน์

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ของสสาร พลังงานและปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้ให้ความหมายของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า มโนทัศน์ทาง

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเข้าใจที่จะสรุปรวมลักษณะที่ส าคัญๆ ของวัตถุหรือปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่ละคนอาจจะมีมโนมติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ 
วุฒิภาวะของแต่ละบุคคลนั้นๆ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1) มโนทัศน์เกี่ยวกับการแบ่งประเภท (Classificational concept) เป็นมโน
ทัศน์ที่เป็นค าอธิบายหรือชี้แจงคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ โดยการน าไปใช้ในการบรรยายวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์นั้น ตัวอย่างเช่น  

- ดอกไม้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ฐานรองดอก กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอกเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย  

- แมลงเป็นสัตว์ที่มี 6 ขา ล าตัวเป็นปล้อง แบ่งเป็น 3 ส่วน 
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีเลือดอุ่น เลี้ยงลูก

ด้วยน้านม มีหัวใจ 4 ห้อง มีฟันฝังในขากรรไกร  
2) มโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ (Correlational concept) เป็นมโนทัศน์ที่

กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลน าไปใช้ในการท านายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
มักจะเป็นมโนทัศน์ที่แสดงว่าเท่ากัน สูงกว่า ต่ ากว่า ระหว่าง มาก น้อย ตัวอย่าง เช่น  

- ของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจะมีปริมาตรมากขึ้น  
- ความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความ

ต้านทาน  
- อาหารให้พลังงานทาให้ร่างกายอบอุ่น  

3) มโนทัศน์ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ มองไม่ เห็น  หรือเรียกว่า  มโนทัศน์ทางทฤษฎี
(Theoretical concept) เป็นมโนทัศน์ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายคุณลักษณะของบางสิ่ง
บางอย่าง หรือ ปรากฏการณ์ที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรงทั้งหมด แต่มีหลักฐานเป็นเหตุผลสนับสนุนว่า
เป็นไปได้ ตัวอย่าง เช่น  

- โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์  
- อะตอมประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน และอนุภาค

เล็กๆ อีกจ านวนหนึ่ง 
โดยสรุปมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดโดยสรุปของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งที่ ได้จากการสังเกตหรือประสบการณ์ เกี่ยวกับสิ่ งนั้น  อาจเป็นชนิด ประเภท  คุณสมบัติ 
คุณลักษณะร่วมกันมาประมวลเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุป หรือค าจ ากัดความของสิ่งนั้น ๆ และสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 
 



 15 

2.2.6 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษามีความปรารถนาที่จะพัฒนายุทธวิธีในการสอนและการเรียนเพ่ือช่วยให้

นักเรียนเปลี่ยนความคิดของตนเองให้เป็นความคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Ideas) อันเป็นที่
ยอมรับ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ได้มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่ไม่ถูกต้องของ
นักเรียนให้ถูกต้องโดยอาศัยแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  (Construcitvist) และโมเดลการ
เรียนรู้มโนทัศน์ (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2544) 

พันธ์ ทองชุมนุม (2547) ได้เสนอแนวทางการสอนเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไว้
ดังนี้  

1) ครูควรสร้างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในลักษณะที่น่าสงสัย  ท้าทาย ยั่วยุให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้  

2) ครูสร้างค าถามเพ่ือนาทางนักเรียนไปสู่การแก้ปัญหา เช่น การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ค าถามประเภทให้นักเรียนระบุปัญหาจากสถานการณ์คาดคะเนค าตอบตาม
แนวทางของสมมติฐานและสรุปผล  

3) ครูพยายามให้นักเรียนสรุปเป็นมโนทัศน์ตามความเข้าใจของตนเอง โดยอยู่ภายใต้การ
ดูแลของคร ู 

4) ครูควรจัดสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกน ามโนทัศน์ที่ เรียนรู้นั้นไปแก้ปัญหาใหม่เพ่ือ
เสริมสร้างเกี่ยวกับการเรียนรู้มโนทัศน์นั้นๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์ (ทิศนา แขมณี, 2560)  
ขั้นที ่1 ผู้สอนเตรียมข้อมูลสาหรับให้ผู้เรียนฝึกหัดจ าแนก  

1) ผู้สอนเตรียมข้อมูล 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอนอีกชุด 
หนึ่งไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอน  

2) ในการเลือกตัวอย่างข้อมูล 2 ชุดข้างต้น ผู้สอนจะต้องเลือกหาตัวอย่างที่มี 
จ านวนมากพอที่จะครอบคลุมลักษณะของมโนทัศน์ที่ต้องการนั้น  

3) ถ้ามโนทัศน์ที่ต้องการสอนเป็นเรื่องยากและซับซ้อนหรือเป็นนามธรรม อาจใช้ 
วิธีการยกเป็นตัวอย่างเรื่องสั้น ๆ ที่ผู้สอนแต่งขึ้นเองน าเสนอแก่ผู้เรียน  

4) ผู้สอนเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมจะใช้น าเสนอตัวอย่างมโนทัศน์เพ่ือแสดงให้ 
เห็นลักษณะต่าง ๆ ของมโนทัศน์ที่ต้องการสอนอย่างชัดเจน  

ขั้นที่ 2 ผู้สอนอธิบายกติกาในการเรียนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจตรงกัน ผู้สอนชี้แจงวิธีการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธีการและให้ผู้เรียนลองท าตามที่ผู้สอนบอก
จนกระท่ังผู้เรียนเกิดความเข้าใจพอสมควร  

ขั้นที่ 3 ผู้สอนเสนอข้อมูลตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอนและข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอย่างของ
มโนทัศน์ที่ต้องการสอน การน าเสนอข้อมูลตัวอย่างนี้ท าได้หลายแบบ แต่ละแบบมี จุดเด่น- จุดด้อย 
ดังต่อไปนี้  

1) น าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนทีละข้อมูลจนหมดทั้งชุด โดยบอก 
ให้ผู้เรียนรู้ว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนแล้วตามด้วยข้อมูลที่ ไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนทีละ
ข้อมูล จนครบหมดทั้งชุดเช่นกัน โดยบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าข้อมูลชุดหลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะสอน ผู้เรียนจะต้อง
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สังเกตตัวอย่างทั้ง 2 ชุดและคิดหาคุณสมบัติร่วมและคุณสมบัติที่แตกต่างกันเทคนิควิธีนี้สามารถช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ได้เร็วแต่ใช้กระบวนการคิดน้อย 

2) เสนอข้อมูลที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนสลับกันไปจนครบ เทคนิควิธีนี้ 
ช่วยสร้างมโนทัศน์ได้ช้ากว่าเทคนิคแรก แต่ได้ใช้กระบวนการคิดมากกว่า 

3) เสนอข้อมูลที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนอย่างละ 1 ข้อมูล แล้วเสนอ 
ข้อมูลที่เหลือทั้งหมดทีละข้อมูลโดยให้ผู้เรียนตอบว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลที่เหลือนั้นใช่หรือไม่ใช่ตัวอย่าง 
ที่จะสอนเมื่อผู้เรียนตอบ ผู้สอนจะเฉลยว่าถูกหรือผิด วิธีนี้ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ทดสอบสมมติฐานของตนไปทีละข้ันตอน  

4) เสนอข้อมูลที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างสิ่งที่จะสอนอย่างละ 1 ข้อมูล แล้วให้ผู้เรียน 
ช่วยกันยกตัวอย่างข้อมูลที่ผู้เรียนคิดว่าใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอน  โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตอบว่าใช่หรือ
ไม่ใช่ วิธีนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสคิดมากข้ึนอีก  

ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ต้องการสอน  จากกิจกรรมที่ผ่านมาใน 
ขั้นต้น ๆ ผู้เรียนจะต้องพยามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการสอน
และทดสอบค าตอบของตน หากค าตอบของตนผิดผู้เรียนก็จะต้องหาค าตอบใหม่ซึ่งก็หมายความว่า  
ต้องเปลี่ยนสมมติฐานที่เป็นฐานของค าตอบเดิม ด้วยวิธีนี้ผู้เรียนจะค่อย ๆ สร้างความคิดรวบยอดของ
สิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งก็จะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นนั่นเอง  

ขั้นที่ 5 ให้ผู้เรียนสรุปและให้ค าจ ากัดความของสิ่งที่ต้องการสอน เมื่อผู้เรียนได้รายการของ
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ต้องการสอนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันเรียบเรียงให้เป็นค านิยามหรือค า
จ ากัดความ  

ขั้นที ่6 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการหาคาตอบ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเอง 

ขั้นตอนการสอนให้เกิดมโนทัศน์ 
พรรณี ชูทัย (2522 อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) ได้เสนอแนะขั้นตอนการสอนให้เกิด

มโนทัศน์ไว้ สรุปได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการ

ประเมินผลและให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลการเรียนของตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) 
การเรียนของผู้เรียนอีกประการหนึ่ง 

2) ตรวจสอบความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นพื้นฐานของผู้เรียน 
3) เสนอตัวอย่างมโนทัศน์ทั้งที่ใช่และไม่ใช่คละปนกันไป โดยให้ผู้เรียนค้นหาเอง

ว่า มโนทัศน์มีลักษณะอย่างไร 
4) ผู้เรียนสังเกต พิจารณา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ลักษณะของตัวอย่าง เพ่ือ

เลือกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ออกมา 
5) ผู้เรียนให้ความหมายหรือสรุปลักษณะของมโนทัศน์ที่เรียนนั้น 
6) จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบสนอง ได้ซักถามและได้รับการเสริมแรงด้วยการ

ชมเชยและให้ก าลังใจ 
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จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการสอนเพ่ือพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า การ
สอนเพ่ือพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนอย่างมีกระบวนการให้นักเรียนได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์ตรง หรือของจริงให้มากที่สุด เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนามโนทัศน์ที่
แตกต่างไปจากแนวคิดหรือความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดของตนเองให้
เป็นความคิดทางวิทยาศาสตร์ (scientific ideas) อันเป็นที่ยอมรับ ช่วยให้นักเรียนรู้คุณค่าความคิด
ใหม่ หรือมโนทัศน์ใหม่เป็นที่เข้าใจได้ มีเหตุผลและมีประโยชน์ และสามารถเชื่อมโยงได้กับความคิด
อ่ืน ๆ 

2.2.7  การวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นทฤษฎีที่เน้นว่า ความรู้มีอยู่แล้วในตัวนักเรียนและความรู้นี้จะ 

พัฒนาขึ้นขณะที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนกับครูและสภาพแวดล้อม นักเรียนจะเป็นคนสร้าง 
ความรู้ หรือความหมายโดยท าความเข้าใจ เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตัวเองมีอยู่ ซึ่งความรู้นั้น 
ไม่สามารถส่งผ่านจากครูไปยังนักเรียน หรือจากหนังสือไปยังนักเรียนได้ง่าย ๆ แต่ตัวนักเรียนจะเป็น 
คนสร้างค าอธิบายหรือสร้างความคิดนั้น ๆ ขึ้นมาเอง ดังนั้นการที่จะทราบว่านักเรียนมีความรู้อย่างไร 
จึงต้องมีการตรวจสอบมโนทัศน์ของนักเรียน 

การที่จะทราบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เรียนหรือไม่อย่างไร สามารถ
ท าได้โดยการวัด หรือการส ารวจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีวิธีการหลายวิธี ดังนี้ 

1) การวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดชนิดค าถามปลายเปิด (open-ended 
questions) ค าถามปลายเปิดเป็นค าถามที่ไม่ได้เตรียมตัวเลือกไว้ โดยให้ผู้ตอบเขียนค าตอบเอง ตาม
ประเด็นที่ถาม ค าถามในลักษณะนี้ใช้เมื่อผู้วิจัยต้องการความหลากหลายของค าตอบในเรื่อง ที่คิดว่า
ยังไม่อาจคาดค าตอบที่เป็นไปได้อย่างครอบคลุม ในบางครั้งอาจได้ค าตอบที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจหรือ
เป็นประเด็นที่ไม่ได้คาดคิดไวก่อน อย่างไรก็ตามแบบวัดแบบปลายเปิดก็มีข้อจ ากัด ดังนี้ (ผ่องพรรณ 
ตรัยมงคลกุล, 2544) 

(1) ผู้ตอบต้องใช้เวลาในการคิดและการเขียน  

(2) บางครั้งอาจได้ค าตอบที่ไม่ตรงประเด็น  

(3) ข้อมูลที่ได้อาจหลากหลาย น าไปวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ยาก 

2) การวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การสัมภาษณ์ 

การวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การสัมภาษณ์นั้น เป็นวิธีการที่เปิดโอกาส ให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้ ความเข้าใจ ออกมาเป็นค าพูดเป็นภาษาของตนเอง (นิศา 
ชูโต, 2551) ในการสัมภาษณ์มีหลายวิธีการ ดังนี้ 

(1) การสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Highly Structured Interview) เป็นการ 

สัมภาษณ์ ที่มีการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีทั้ง ค าถามปิดและค าถามเปิด โดยมีการเรียงข้อ
ค าถามไว้ ตามล าดับแล้ว 

(2) การสัมภาษณ์ชนิดถึงโครงสร้าง (Semistructured Interview) เป็นการ 
สัมภาษณ์ ที่ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีกรอบกว้าง ๆ ใช้ค าถามปลายเปิดตามกรอบที่ก าหนดไว้ 
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(3) การสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการ 
สัมภาษณ์ ในลักษณะการพูดคุยกันแบบธรรมดา ไม่มีข้อมูลก าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน โดยผู้สัมภาษณ์
มี อิสระในการดัดแปลงแก้ไขข้อค าถาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ได้ 

3) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เหมาะที่จะใช้ส ารวจแนวคิดทางเลือกของนักเรียนโดยอาจ
พัฒนามาจากแบบสัมภาษณ์หรือค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ได้ตัวเลือกทีใกล้เคียงกับค าตอบของนักเรียน
มากที่สุด และสามารถน าไปใช้ได้กับนักเรียนจ านวนมาก สะดวกส าหรับครูในการส ารวจแนวคิด เช่น 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบ 2 ส่วน (two-tier diagnostic test) ซึงส่วนแรกเป็นค าถามเก่ียวกับ
เนื้อหาความรู้ โดยมีตัวเลือก 2 หรือ 3 หรือ 4 ตัวเลือก ส่วนหลังเป็นเหตุผลให้นักเรียนเลือกเพ่ือ
สนับสนุนค าตอบที่เลือก (สุทธิจักร ศรถีนอมรัก, 2548 อ้างถึงใน จิรัสยา นาคราช, 2558) 

ปีเตอสัน และเทรียกัส (Peterson & Treagust, 1992 อ้างถึงใน ธวัชชัย คงนุ่ม, 2550) ได้
พัฒนาแบบทดสอบที่ใช้ส ารวจมโนทัศน์โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  แต่ละข้อ
ประกอบด้วยค าถาม 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถาม 
ตอนที่ 2 เป็นการค าถามเหตุผลที่นักเรียนใช้ประกอบการตอบค าถามในตอนที่ 1 

Fethterstonhaugh & Treagust (1992 อ้างถึงใน ธวัชชัย คงนุ่ม (2550) ได้ท าการศึกษา
ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง แสงและสมบัติของแสง โดยใช้การสอนเพ่ือเปลี่ยนแปลงมโน
ทัศน์ตามทฤษฎีของ Posner และคณะ แล้วท าการวัดมโนทัศน์ตามแบบของ Peterson & Treagust 
โดยในตอนที่ 1 Peterson & Treagust ได้ใช้ค าถามแบบปรนัย 3 ตัวเลือก และในตอนที่ 2 เป็นการ
ให้เหตุผลประกอบ ดังตัวอย่าง 

ถ้าด าและแดงก าลังอยู่ในห้องมืด ทัง้สองคนจะเห็นวัตถุท่ีอยู่ในห้องมืดหรือไม่ 
a. ไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้เลย 
b. สามารถมองเห็นวัตถุได้บางส่วน 
c. สามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจน 

เหตุผลที่ใช้ประกอบการตอบค าถาม 
......................................................................................... ...................................................... 
พันธ์ ทองชุมนุม (2547) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบมโนทัศน์ผู้เรียนว่า เมื่อผู้สอนได้ท าการ

สอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้ว สิ่งที่ผู้สอนอย่าทราบก็คือผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีมโน
ทัศน์ในสิ่งที่ได้สอนไปแล้วนั้นถูกต้องตามท่ีคาดหวังหรือไม่ สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถระบุหรือเรียกชื่อมโนทัศน์นั้นได ้
2) สามารถบอกลักษณะของมโนทัศน์นั้นได ้
3) สามารถจ าแนก คัดเลือก ยกตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์นั้นได ้
4) สามารถอธิบาย รวมถึงสรุปความหมายของมโนทัศน์นั้นได้ จากความรู้และความเข้าใจ

ของตนเอง ด้วยภาษาของตนเองได้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบตัวเลือกชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และในแต่ละข้อประกอบด้วยค าถาม 2 ประเด็น คือ ค าถามเกี่ยวกับมโนทัศน์ใน
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วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องลมฟ้าอากาศรอบตัว ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเขียนตอบเกี่ยวกับเหตุผลที่
เลือกตอบในแต่ละข้อนั้น 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2532) ได้สร้างแบบทดสอบเพ่ือ

ส ารวจและวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดเฉพาะบทเรียน แบบทดสอบเป็นแบบ
เลือกตอบและแสดงเหตุผลจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้แล้วน าค าตอบและเหตุผลนั้นมาจัดล าดับมโน
ทัศน์ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี ้ 

1) มโนทัศน์ที่สมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูก และให้เหตุผลครบทุกองค์ประกอบที่ส าคัญของ
แต่ละมโนทัศน์  

2) มโนทัศน์ที่ไม่สมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูก และให้เหตุผลถูกต้องแต่ขาดองค์ประกอบ
บางส่วนที่ส าคัญของแต่ละมโนทัศน์  

3) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ค าตอบถูก แต่การให้เหตุผลอธิบายมีบางส่วนถูกต้อง
และบางส่วนไม่ถูกต้อง  

4) ความเข้าใจผิด หมายถึง ค าตอบถูกหรือผิด แต่การให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ
ค าถามจากเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น  

จากความหมายของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ โดยสรุปของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้จากการสังเกตหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่ง
นั้น อาจเป็นชนิด ประเภท คุณสมบัติ คุณลักษณะร่วมกันมาประมวลเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุป หรือค า
จ ากัดความของสิ่งนั้นๆ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ส าหรับงานวิจัยนี้ได้สร้างแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน เป็นการตรวจสอบมโนทัศน์
โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบบทดสอบแต่ละข้อจะมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการตอบค าถาม
ของข้อค าถามที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 จะเป็นการบอกเหตุผลของการเลือกตอบในส่วนที่ 1 เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบและให้ผู้เรียนเขียนเหตุผลของการเลือกตอบข้อนั้น  แบบวัดมโนทัศน์แบบ Two-tier 
multiple choice ของ Treagust, Haslam and Treagust (1987 อ้างถึงใน สุจินต์ เลี้ยงจรูญรัตน์, 
2543) เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบทั้งส่วนที่เป็นค าตอบและส่วนที่เป็นเหตุผลของการเลือกตอบ
ข้อนั้น (เนื่องจากการวัดมโนทัศน์จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้แสดงมโนทัศน์ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นเอง 
ไม่ใช่จากการคาดเดาเหตุผลจากตัวเลือกที่มีให้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบทดสอบการเลือกตอบ ในส่วนที่ 
1 และการเขียนให้เหตุผลในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม และสามารถวัดมโนทัศน์ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้  

1) มโนทัศน์ที่สมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูก และให้เหตุผลครบทุกองค์ประกอบที่ส าคัญของ
แต่ละมโนทัศน์ ให้ 3 คะแนน  

2) มโนทัศน์ที่ไม่สมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูก และให้เหตุผลถูกต้องแต่ขาดองค์ประกอบ
บางส่วนที่ส าคัญของแต่ละมโนทัศน์ ให้ 2 คะแนน  

3) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ค าตอบถูก แต่การให้เหตุผลอธิบายมีบางส่วนถูกต้อง
และบางส่วนไม่ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน   
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4) ความเข้าใจผิด หมายถึง ค าตอบถูกหรือผิด แต่การให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ
ค าถาม ให้ 0 คะแนน  

2.2.8. มโนทัศน์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ส าหรับในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยให้ความหมายของมโนทัศน์เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ หมายถึง 

ความคิด ความเข้าใจโดยสรุปของนักเรียนที่มีสามารถอธิบายเกี่ยวกับทางลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ 
เมฆและฝน ความกดอากาศและลม  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่น
คือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั้งแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน ซึ่งได้ก าหนดสาระส าคัญของ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ไว้ดังนี้  

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
2.3 การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

2.3.1  ความหมายของแบบจ าลอง 
การศึกษาว่านักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อย่างไรนั้น เริ่มจากงานของ 

Johns Laird (1980) ที่กล่าวว่ามนุษย์สร้างแบบจ าลองทางความคิด (mental model) จากการใช้
และการเชื่อมโยงของความคิดภายในมากกว่าการลงข้อสรุปจากสิ่งที่ตนสังเกต โดยขณะที่บุคคลก าลัง
แก้ปัญหา  บุคคลนั้นจะสร้างแบบจ าลองขึ้นมาและตรวจสอบความถูกต้องซึ่งจะเกิดกระบวนการ
ตรวจสอบแบบจ าลองและจะก าจัดแบบจ าลองที่ขัดแย้งกับแบบจ าลองเริ่มต้น นอกจากนี้การสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดก็ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา (congnitive science) ที่ว่า
ด้วยจิตวิทยาของกระบวนการการสร้างแบบจ าลอง เช่น การใช้อุปมาอุปมัย การใช้จินตนาการ เป็น
ต้น (ชาตรี ฝ่ายค าตา และภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, 2557) 

นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของแบบจ าลองที่แตกต่างกัน เช่น 
Gilbert et al. (2000 อ้างถึงใน ฮามีด๊ะ  มูสอ, 2555 ) กล่าวว่า แบบจ าลองแสดงปรากฏการณ์
ธรรมชาติเริ่มต้นซึ่งสร้างข้ึนส าหรับ วัตถุประสงค์ที่มีความเฉพาะเจาะจง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2561) กล่าวว่า แบบจ าลอง หมายถึง สิ่งที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญ ๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น สามารถท าความเข้าใจการท างานของระบบจริงได้ง่ายกว่าการศึกษาจากระบบจริงโดยตรง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

ชาตรี ฝ่ายค าตา และภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ (2557) กล่าวว่า แบบจ าลอง คือ สิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นเพ่ือใช้อธิบายแนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือกฎ หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
แบบจ าลอง คือ ตัวแทนของวัตถุ แนวคิด กระบวนการ หรือระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์กับความจริง  
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NGSS Lead States (2013) กล่าวว่า แบบจ าลองเป็นตัวแทนของระบบธรรมชาติ มีหลาย
รูปแบบ เช่น ไดอะแกรม  แบบจ าลองทางกายภาพ การจ าลองทางคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบทาง
คณิตศาสตร์และการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแสดงถึงระบบ (หรือส่วน
ของระบบ) ภายใต้การเรียน 

ธรรมชาติของแบบจ าลอง 
แบบจ าลองเป็นหัวใจส าคัญและมีส่วนช่วยในการท างานของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์มักใช้แบบจ าลองเป็นตัวแทนของเป้าหมาย (torget) 
เพ่ืออธิบายและท านายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยากต่อการท าความเข้าใจมาถ่ายทอดแนวคิด
เหล่านี้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งลักษณะทั่วไปของแบบจ าลองที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ (Grosslight et al., 
1991; Just and Glibert, 2006 อ้างถึงใน ชาตรี ฝ่ายค าตา และภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, 2557) 

1) แบบจ าลองมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายซึ่งเป้าหมายนั้นอาจเป็นสิ่งของ ปรากฏการณ์ 
เหตุการณ์ กระบวนการ ระบบ ข้อเท็จจริง แนวคิด ทฤษฎี กฎ โดยแบบจ าลองถูกออกแบบมาเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ กล่าวคือ น ามาใช้เป็นตัวแทนบางส่วนของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ 

2) แบบจ าลองใช้การเปรียบเทียบเพ่ือให้ เห็นความชัดเจนของเป้าหมายและการ
เปรียบเทียบท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงแบบจ าลองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งสมมติฐาน
จากแบบจ าลองเพ่ือท านายผล ท าให้แบบจ าลองสามารถน าไปใช้อธิบายและท านายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติได้ 

3) แบบจ าลองมีความแตกต่างจากเป้าหมายอาจเล็กหรือใหญ่กว่าเป้าหมายก็ได้ท าไห้
แบบจ าลองสามารถใช้ได้ง่ายกว่า เช่น หากเป้าหมายมีขนาดเล็กและซับซ้อน เช่นอะตอม
นักวิทยาศาสตร์ก็สร้างแบบจ าลองอะตอมขึ้นมา หรือในกรณีเป้าหมายมีขนาดใหญ่เกินไปยากต่อ
การศึกษา เช่น ระบบสุริยะจักรวาลนักวิทยาศาสตร์ก็สร้างแบบจ าลองของระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมา
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเป้าหมาย 

4) แบบจ าลองสามารถได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
5) แบบจ าลองอาจแสดงลักษณะของปรากฏการณ์หรือวัตถุทั้งหมด เช่น ภาพวาดของ

หลอดทดลอง แบบจ าลองอะตอม หรือแบบจ าลองแสดงเพียงส่วนของปรากฏการณ์หรือวัตถุ เช่น 
ภาพวาดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหลอดทดลอง ภาพวาดแสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เป็นต้น 

6) แบบจ าลองบางชนิดจะแสดงตัวแทนของสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเอกลักษณ์ เช่น การ
แสดงเส้นการไหลของพลังงาน การแสดงเวกเตอร์ของแรง พันธะเคมีเป็นต้น 

7) แบบจ าลองสามารถแสดงทั้งสิ่งที่เป็นรูปประธรรมและนามธรรมในแบบจ าลองเดียวกัน 
เช่น การแสดงแรงผลักต่อโต๊ะเรียน  

8) แบบจ าลองสามารถแสดงแทนระบบหรือล าดับของเอกลักษณ์ของสิ่งต่าง  ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กัน เช่น แบบจ าลองอะตอมของคาร์บอนในเพชร เป็นต้น 

9) แบบจ าลองสามารถแสดงแทนเหตุการณ์หรือช่วงการเกิดพฤติกรรมของระบบ  เช่น 
แบบจ าลองแสดงการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านเยื่อเลือกผ่าน เป็นต้น 

10) แบบจ าลองสามารถแสดงกระบวนการที่มีเพียงหนึ่งองค์ประกอบหรือมากกว่า  เช่น
แบบจ าลองแสดงการท างานของระบบร่างกาย เป็นต้น  
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จากการศึกษาความหมายและธรรมชาติของแบบจ าลอง สรุปได้ว่า แบบจ าลองเป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้เป็นตัวแทนแนวคิดที่เป็นนามธรรม กระบวนการ หรือระบบ 
เพ่ือ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ  หรือตัวแทนของวัตถุ แนวคิด กระบวนการ หรือระบบ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับความจริง 

2.3.2 ความหมายของแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  
Treagust et al. (2002 อ้างถึงใน โกเมศ นาแจ้ง , 2554) กล่าวว่า แบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ใช้แสดงแทนแนวคิด
ที่เป็นนามธรรมและเป็นแบบจ าลองมติของกลุ่มในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  

Victoria (2017) กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกทาง
กายภาพและทางคณิตศาสตร์ หรือแนวคิดของระบบความคิดกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง  ๆ 
นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะระบุและเข้าใจรูปแบบในโลกของเราโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของตนเพ่ือเสนอค าอธิบายที่ช่วยให้สามารถคาดการณ์รูปแบบได้ 

David Wood (2561) กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การเป็นตัวแทน
ของปรากฏการณ์เฉพาะโดยใช้สิ่งอ่ืนเพ่ือแสดงให้เข้าใจง่ายขึ้น Treagust et al. (2002 อ้างถึงใน 
โกเมศ นาแจ้ง, 2554) กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้
ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ใช้แสดงแทนแนวคิดที่เป็นนามธรรมและเป็นแบบจ าลองมติของกลุ่มใน
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  

Victoria (2017) กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกทาง
กายภาพและทางคณิตศาสตร์ หรือแนวคิดของระบบแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อาจเป็นแผนภาพ
หรือภาพจ าลองทางกายภาพ  

Kara Rogers (2561) กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกทาง
กายภาพ ความคิดหรือทางคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ที่เป็นจริงซึ่งยากที่จะสังเกตได้โดยตรง 
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการอธิบายและท านายพฤติกรรมของวัตถุหรือระบบจริง  

Mark et al. (2005) ได้กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การเป็นตัวแทน
ของระบบ (เช่นระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ระบบสุริยะระบบของวงจรไฟฟ้า) หรือปรากฏการณ์ 
(เช่นฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงการเกิดออกซิเดชันของโลหะหรือมนุษย์รักษาอุณหภูมิร่างกาย) การแสดง
เหล่านี้สามารถใช้รูปแบบของภาพวาด ไดอะแกรม แผนภูมิ การไหล สมการ กราฟ แบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งแบบจ าลองทางกายภาพ (เช่น รูปแบบโต๊ะของลุ่มน้ า) 

จากการศึกษาแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เป็น
ตัวแทนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ที่ได้จากการสังเกต และใช้แสดงแทนแนวคิดที่เป็นนามธรรม 
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ อาจจะแผนภาพหรือภาพจ าลองทางกายภาพ  ไดอะแกรม  แผนผัง เพ่ือ
ท าให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ง่ายข้ึน 

2.3.3  ประเภทของแบบจ าลอง 
แบบจ าลองมีความส าคัญต่อวิทยาศาสตร์ท าให้สามารถเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวม

ไปถึงน าไปใช้อธิบายและท านายปรากฏการณ์ธรรมชาติและช่วยท าให้มองเห็นภาพปรากฏการณ์ทาง
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ธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งแบบจ าลองสามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเภท 
(Gilbert,2005 a) โดยอาศัยลักษณะที่แตกต่างกันของแบบจ าลองเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

1) แบบจ าลองทางความคิด (mental model) เป็นแบบจ าลองเฉพาะของแต่ละบุคคลที่
สร้างขึ้นโดยบุคคลนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่อยู่ภายในจึงถือว่าเป็นแบบจ าลองของบุคคล 
(personal model) ที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอาจมีระดับของความสอดคล้องกับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ กัน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจแบบจ าลองทาง
ความคิดของบุคคลนั้น 

2) แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (scientific models) เป็นแบบจ าลองที่ได้รับการยอมรับ
จากประชาคมวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงความคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในโลก เช่น แบบจ าลองวัฏ
จักรของน้ า แบบจ าลอง DNA ของ Watson and Crick  เป็นต้น แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หรือ
แบบจ าลองแนวคิด (conceptual model) สามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 
ไดอะแกรม  แผนผัง โปรแกรมคอมพิวเตอร์   หรือสมการทางคณิตศาสตร์โดยครูจะน าเสนอ
แบบจ าลองแนวคิดให้กับนักเรียนเพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ง่ายขึ้นแต่ยังคง
ความหมายและความเข้าใจเช่นเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจ แบบจ าลองแนวคิดต่างกับ
แบบจ าลองทางความคิด ตรงที่แบบจ าลองแนวคิดเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างความเข้าใจหรือการสอน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ แต่แบบจ าลองทางความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคน
และเป็นส่วนผลักดันการกระท าของเขา 

3) แบบจ าลองประวัติศาสตร์ (Historical Models) เป็นแบบจ าลองที่เคยได้รับการยอมรับ
จากประชาคมวิทยาศาสตร์ เช่น แบบจ าลองอะตอมของโบร์ เป็นต้น 

4) แบบจ าลองที่แสดงออก (expressed models) เป็นการน าเสนอแบบจ าลองทาง
ความคิดเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ท าให้แบบจ าลองทางความคิดชัดเจนมากขึ้น 

5) แบบจ าลองมติของกลุ่ม (consensus models) เป็นแบบจ าลองที่ได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มผู้ศึกษาเรื่องนั้น ๆ เช่น แบบจ าลองที่ได้รับจากการลงมติของผู้เรียนในชั้นเรียน เป็นต้น  

6) แบบจ าลองหลักสูตร (curricular models) เป็นแบบจ าลองที่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น มี
จุดประสงค์เพ่ือท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น  แบบจ าลองแบบจุดของลิวอิส ที่ใช้
แสดงโครงสร้างอะตอมและการสร้างพันธะของสาร เป็นต้น 

7) แบบจ าลองการสอน (teaching model) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแบบจ าลองหลักสูตรมากข้ึน เช่น การใช้การอุปมาอุปมัยระหว่าง
ระบบสุริยะจักรวาลกับโครงสร้างอะตอม เป็นต้น 

8) แบบจ าลองผสม (hybrid model) เป็นแบบจ าลองที่เกิดขึ้นจากการใช้ลักษณะของ
แบบจ าลองหลาย ๆ ประเภทรวมกัน เช่น ในตอนเริ่มต้นการสอนเรื่องแบบจ าลองอะตอมในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายอาจใช้แบบจ าลองของโบร์  แต่ในระดับอุดมศึกษาอาจใช้แบบจ าลองของ     
ชโรดิงเจอร์เข้ามาช่วยอธิบายให้ชัดเจนมากข้ึน 

Keeves (1997 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560) กล่าวว่า แบบจ าลองโดยทั่วไปจะต้องมี
องค์ประกอบส าคัญดังนี้  



 24 

1) แบบจ าลองจะต้องน าไปสู่การท านาย (prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์
ทดสอบได้ กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือพิสูจน์ทดสอบได้ 

2) โครงสร้างของแบบจ าลองจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal 
relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือเรื่องนั้นได้ 

3) แบบจ าลองควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationship) 
มากกว่า ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (associative relationship)  

Keeves (1997 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2560) ได้จ าแนกแบบจ าลอง (model) 
ออกเป็น 5 แบบ หรือ 5 ลักษณะ คือ  

1) แบบจ าลองชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆอย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

2) แบบจ าลองเชิงภาษา (Semantic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้
ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 

3) แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) ได้แก่ ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทาง
สูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้เรียนรู้แบบเชิงภาษาแล้ว 

4) แบบจ าลองเชิงแผนผัง (Schematic Model)  ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น 

5) แบบจ าลองเชิงสาเหตุ (Causal Model) ได้แก่ความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหาใด ๆ แบบจ าลองด้านศึกษาศาสตร์ 
มักจะเป็นแบบนี้ 

Krajcik, Czerniak and Berger (1999) แบ่งจ าลองออกแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) Physical models แบบจ าลองท่ีน าเสนอทางกายภาพจากวัสดุต่าง ๆ  
2) Conceptual models แบบจ าลองแนวคิดหรือมโนทัศน์ 
3) Mathematical models แบบจ าลองเชิงนามธรรม ซึ่ งใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ 

(mathematical language) 
Frigg and Hartmann (2006) ได้จ าแนกประเภทแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 2 

ประเภท ตามรูปแบบการน าเสนอ ได้แก่ 
1) แบบจ าลองน าเสนอปรากฏการณ์ (models of phenomena) 
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากน าเสนอปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ (Scientific Point) ให้เห็นภาพที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น แบบจ าลอง billiard 
ball ของแก๊ส แบบจ าลองอะตอมของ Bohr แบบจ าลอง DNA (The double helix model of 
DNA) แบบจ าลองสะพาน (The Scale model of a bridge), แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์      
(the Mundellfleming model of an open economy) หรือแบบจ าลองบรรยากาศของ Lorenz 
(Lorenz model of the atmosphere) โดยแบบจ าลองประเภทนี้แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

- แบบจ าลองมาตราส่วน (Scale modes) เป็นแบบจ าลองพ้ืนฐานซึ่ งคัดลอกจาก 
เป้าหมาย (target system) อาจมีขนาดเล็ก หรือใหญ่กว่าก็ได้ ตัวอย่างเช่น แบบจ าลองรถ ท าจากไม้ 
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หรือแบบจ าลองสะพาน ดังภาพ แบบจ าลองประเภทนี้เป็นรูปจ าลองที่เหมือนจริง หรือ สะท้อนภาพ
ของเป้าหมาย เรียกอีกอย่างว่า แบบจ าลองเหมือนจริง (true models) 

- แบบจ าลองแนวคิด (Idealized models) เป็นแบบจ าลองที่น าเสนอสิ่งที่ซับซ้อนให้ดูง่าย
ขึ้น เช่น สูตรของการท านายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ลง (frictionless plane) ระบบโดด
เดี่ยว (Isolated systems) ความเร็วแสง (Infinite velocities) เป็นต้น 

- แบบจ าลองเปรียบ เที ยบ  (analogical models) เป็ นแบบจ าลองเป รียบ เที ยบ
ปรากฏการณ์ การเปรียบเทียบอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายกันของความสัมพันธ์ระหว่าง  
2 ระบบ จากข้อเท็จจริงคุณสมบัติของวัตถุหรือระบบนั้น เช่น การเปรียบเทียบโลกและดวงจันทร์โดย 
พิจารณาจากขนาด ความแข็ง รูปร่างทรงกลม การได้รับความร้อนกับแสงสว่างที่ได้รับจากดวง 
อาทิตย์ แรงโน้มถ่วง ตัวอย่างแบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองอะตอมของแก๊สแบบลูกบิลเลียต        
(the billiard ball model of a gas) 

- แบบจ าลองปรากฏการณ์ (phenomenological modes) เป็นแบบจ าลองที่บ่งชี้ความ 
แตกต่าง ความสัมพันธ์ ทิศทาง ทั้งสิ่งที่สังเกตได้และกลไกภายใน แบบจ าลองนี้ได้มาจากทฤษฎี 
หลักการ และกฎที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี เช่น แบบจ าลอง liquid drop ของนิวเคลียสในอะตอม   
(iquid drop model of the atomic nucleus) 

2) แบบจ าลองน าเสนอข้อมูล (models of data) 
เป็นแบบจ าลองแสดงข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ถูกต้องและได้รับการ 

แก้ไข โดยลากเส้น smooth Curve กะประมาณความคลาดเคลื่อนผ่านจุดที่บันทึก (set of points) 
ปรับลดขนาดของข้อมูล เพ่ือให้ ได้สัดส่ วนที่ เหมาะสม (data reduction) และ curve fiting 
แบบจ าลอง ข้อมูลมีบทบาทในการยืนยันทฤษฎี เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจะสามารถท านายเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีได ้

นอกจากนี้  Figg and Hartmann (2006) ยังได้จ าแนกประเภทของแบบจ าลอง ตาม
รูปแบบที่น าเสนอออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1) แบบจ าลองวัตถุ (Physical objects) เป็นแบบจ าลองหรือสื่อที่เป็นวัสดุ หรือเรียกอีก 
อย่างว่า material models' ตัวอย่างเช่น แบบจ าลองสะพานไม้ แบบจ าลองเรือ แบบจ าลอง 
วงจรไฟฟ้าของระบบประสาท แบบจ าลอง DNA ของ Watson และ Crick และใน life Sciences มี 
แบบจ าลองอวัยวะต่าง ๆ เพื่อศึกษา 

2) แบบจ าลองประดิษฐ์ (Fictional objects) เป็นแบบจ าลองที่ไม่เป็นแบบจ าลองจากวัสดุ 
เป็นแบบจ าลองภายในใจของนักวิทยาศาสตร์  (Scientist's mind) มากกว่าการศึกษาจาก 
ห้องปฏิบัติการ และเห็นรูปร่าง และการท าการทดลองขึ้นอยู่กับหน้าที่การท างานที่แสดงให้เห็น การ
น าเสนอหน้าที่ เป็นลักษณะของแบบจ าลองกลไก (mechanical models) เช่น แบบจ าลองอะตอม
ของ Bohr (Bohr model of the atom) frictionless pendulum, ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
(isolated populations) 

3) แบบจ าลองโครงสร้างทฤษฎี (Set theoretic structures) เป็นแบบจ าลองแสดงภาพ 
ความสัมพันธ์ (semantic view) ของทฤษฎี เช่น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical 
models) 
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4) แบบจ าลองพรรณนา (Descriptions) เป็นแบบจ าลองที่แสดงในรูปของการพรรณนา 
รูปร่างลักษณะที่แสดงในหนังสือหรือต ารา เพ่ือน าเสนอรายละเอียดความสัมพันธ์กันในระบบ ดังนั้น
ภาษาที่ใช้จึงมีผลต่อการอธิบายแบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองระบบสุริยะ อธิบายได้ว่า ประกอบด้วย
การโคจรเป็นรูปวงรีของดาวเคราะห์รอบวัตถุมวลขนาดใหญ่ (big mass) 

5) แบบจ าลองสมการ (Equations) เป็นแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเราเรียกเคยชิน 
ว่า เป็นสมการในรูปของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สมการทางเศรษฐศาสตร์ 

จากการศึกษาประเภทของแบบจ าลองโดยสรุปแล้วสามารถแบ่งแบบจ าลองออกเป็น 3 
ประเภท ตามรูปแบบการน าเสนอ ได้แก่ 

1) Physical models เป็นแบบจ าลองที่น าเสนอแบบ 3 มิติ เพ่ือแสดงแนวคิดภายในให้ 
ออกมาเป็นรูปธรรม โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น หุ่นจ าลอง 

2) Conceptual models เป็ น แบบ จ าลองที่ น า เสนอแนวคิ ด  ซึ่ งส าม ารถแสด ง
ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ของระบบได้หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนผัง กราฟ  การ
พรรณนา เป็นต้น 

3) Mathematic models เป็นแบบจ าลองที่ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ หลักตรรกะ ซึ่งแสดง 
โดยใช้สมการ 

จากการศึกษาประเภทของแบบจ าลอง ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี้ แบบจ าลองที่ใช้
ในวิชาวิทยาศาสตร์  จะเป็นแบบจ าลองแนวคิดหรือมโนทัศน์  (Conceptual models) เป็น
แบบจ าลองที่น าเสนอแนวคิด ซึ่งสามารถแสดงปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ของระบบได้หลายรูปแบบ 
ได้แก่ รูปภาพ แผนภาพ แผนผัง กราฟ การพรรณนา 

2.3.4 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
จากผลการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า มีนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้ระบุ

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ค า Pa 
Modeling, Making model and Formulating model, constructing model and Model 
building ซึ่งความหมายและองค์ประกอบของความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ทักษะการสร้างแบบจ าลอง (Modeling skills) ประกอบไปด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 

- การสร้างแบบจ าลอง 

- การก าหนดองค์ประกอบของแบบจ าลอง 

- ความสามารถในการเปรียบเทียบและแสดงความแตกต่างของแบบจ าลองของ 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเดียวกัน และระบุข้อดีและข้อจ ากัด 

- การประเมินแบบจ าลองโดยเทียบกับปรากฏการณ์ที่แท้จริงและสร้างแนวคิด 
เพ่ือการปรับปรุงแบบจ าลอง 
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2) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบบจ าลอง (Knowledge about the modeling 
process) เป็นความสามารถในการบรรยายและสะท้อนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในแต่ละวันของ
กระบวนการสร้างแบบจ าลอง 

3) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลอง (Meta-modeling knowledge) เป็นความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์และประโยชน์ของแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

Hung and Lin (2009) ได้แบ่งความสามารถในการสร้างแบบจ าลองตามล าดับขั้นของการ
สร้างแบบจ าลองประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การเลือกแบบจ าลอง (Model selection) โดยพิจารณาส่วนประกอบของระบบ 
ประเภท การอ้างอิง และความเหมาะสมเพื่อสร้างแบบจ าลอง 

2) การสร้างแบบจ าลอง (Model construction) โดยค านึงถึงความประสานกันของตัวแปร 
แนวคิด และกฎ 

3) การพิสูจน์ความถูกต้องแบบจ าลอง (Model validation) โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
ความสมบูรณ์ ความคงเส้นคงวาทั้งภายในและภายนอกของแบบจ าลอง 

4) การวิเคราะห์แบบจ าลอง (Model analysis) โดยค านึงถึงประเด็นทางคณิตศาสตร์ การ
ให้ผลที่สอดคล้องกัน และตรงกัน 

5) การน าแบบจ าลองไปใช้ (Model application) โดยสามารถระบุข้อจ ากัด ปัญหาที่
เกิดข้ึนเมื่อน าไปใช้ ขอบเขตของแบบจ าลอง แนวทางการแก้ไข 

Schwarz et al. (2009) อธิบายความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง ไว้ว่า เป็นการสร้าง
ความรู้และใช้แบบจ าลองเพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 

1) กระบวนการสร้างแบบจ าลอง ประกอบด้วย 
- สร้างแบบจ าลองที่สอดคล้องกับหลักฐานและทฤษฎี เพ่ือที่จะยกตัวอย่าง

อธิบาย หรือท านายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
- ใช้แบบจ าลองในการยกตัวอย่าง อธิบายและท านายปรากฏการณ์ 
- เปรียบเทียบและประเมินความสามารถของแบบจ าลองที่ต่างกัน เพ่ือแสดง 

และอธิบายแบบแผนในปรากฏการณ์ธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง และท านายปรากฏการณ์ใหม่ 
- ปรับปรุงแบบจ าลองเพ่ือที่จะเพ่ิมอ านาจในการท านายและการอธิบาย โดย

พิจารณาถึงหลักฐานหรือลักษณะของปรากฏการณ์เพ่ิมเติม 
2) ความรู้ที่ใช้สร้างแบบจ าลองในการสร้างแบบจ าลองนักเรียนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ ธรรมชาติ และเกณฑ์ในการประเมินและปรับปรุงแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของแบบจ าลอง 

- แบบจ าลองเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเพ่ือที่จะสร้างความรู้ 
- แบบจ าลองเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายทอดความเข้าใจหรือ ความรู้ 
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- แบบจ าลองสามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใจใหม่ ๆ หรือใช้ในการท านาย
ลักษณะใหม ่ๆ ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

- แบบจ าลองถูกใช้ในการยกตัวอย่าง อธิบาย และท านายปรากฏการณ์  
(2) ธรรมชาติของแบบจ าลอง 

- แบบจ าลองสามารถแทนสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นและไม่สามารถเข้าถึงได้  

- แบบจ าลองท่ีแตกต่างกันสามารถให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน  

- แบบจ าลองเป็นตัวแทนของสิ่งที่มีข้อจ ากัดในปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

- แบบจ าลองสามารถเปลี่ยนเพื่อสะท้อนความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึนของปรากฏการณ์ 

ธรรมชาติ 

- แบบจ าลองมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภาพ วัสดุ สถานการณ์จ าลอง 
เป็นต้น 

(3) เกณฑ์ในการประเมินและปรับปรุงแบบจ าลอง 

- แบบจ าลองจ าเป็นต้องยึดอยู่บนหลักฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

- แบบจ าลองจ าเป็นต้องรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 

จากความหมายและองค์ประกอบของความสามารถในการสร้างแบบจ า ลองทาง
วิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง การใช้ความรู้หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างแบบจ าลองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และมีองค์ประกอบในการสร้างแบบจ าลองที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1) การเลือก 2) การสร้าง 3) การวิเคราะห์ 4) การประเมิน 5) การน าไปใช้  

6) การปรับปรุง 7) ความรู้ที่ใช้สร้างแบบจ าลอง  

2.3.5 การวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง

ทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น พบว่า ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็น
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน (Learning performance) เนื่องจากภาระงานของนักเรียน เป็นการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน ท าให้วิธีการประเมิน งานหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงานจัดเป็นการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance 
assessment) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 

1) ภาระงานที่ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติ (Performance task) คือ กิจกรรมทีให้ 
นักเรียน ได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ โดยอาจประเมินผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้น และ/หรือ
กระบวนการที่นักเรียนใช้สร้างผลงานจนส าเร็จ 

2) เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) คือ เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของนักเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557) 
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Lantz et al. (2004, p. 60 อ้างถึงใน เชาวรินทร์ สีใหม่, 2552) ได้สร้างแบบประเมินการ
สร้างแบบจ าลองแบบเกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ดี 
(Great) ใช้ได้ (0.K.) และควรปรับปรุง (Needs work) โดยให้นักเรียนและครูเป็นผู้ประเมิน รายการ
ประเมินประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้ 

1) แบบจ าลองแสดงข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ 

2) แบบจ าลองแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการน าเสนอได้อย่างชัดเจน  

3) แบบจ าลองเข้าใจง่าย 

4) แบบจ าลองมีสัดส่วนเหมาะสม สะอาดและเรียบร้อย 

อารยา ควัฒน์กุล (2558) ประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลองโดยใช้วิธีการ
ประเมินจากผลงานแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้นผ่านการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) เนื่องจากการให้
คะแนนจะประเมินตามองค์ประกอบของแบบจ าลองนั้น ซึ่งมีหลายองค์ประกอบ และให้คะแนน  
แบบแยกองค์ประกอบย่อย สามารถแบ่งระดับคะแนนออกได้ตั้งแต่ 2-5 ระดับรายการประเมิน
แบบจ าลอง เช่น  

1) เนื้อหาสาระ ข้อมูลเสริมในมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องชัดเจน 

และเข้าใจ  

2) ความชัดเจนในเนื้อหา  

3) รูปแบบการน าเสนอ  

4) ความคิดสร้างสรรค์  

5) การน าไปใช้ในการอธิบายสถานการณ์ได้  

ในการวิจัยครั้งนี้ การประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลองโดยใช้วิธีการประเมิน
จากผลงานแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้นผ่านการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) ให้คะแนนแบบแยก
องค์ประกอบย่อย ซึ่งจะแบ่งเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายการ ออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีมาก ดี และ
พอใช้ ระดับรายการประเมินแบบจ าลอง ได้แก่ 1) ความถูกต้องของมโนทัศน์ 2) การน าไปใช้อธิบาย
สถานการณ์ท่ีศึกษาได้ 

 

2.4  การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการที่นักเรียนใช้เพ่ือท าความเข้าใจ

และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านการสร้างและปรับปรุงแบบจ าลอง ของปรากฏการณ์นั้น ๆ 
อย่างต่อเนื่องโดยหลักการในจัดการเรียนรู้นั้นเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ ความรู้เดิมของนักเรียนเพ่ือ
สร้างแบบจ าลองทางความคิด (Produce mental model) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา จากนั้น
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นักเรียนจึงแสดงออกแบบจ าลอง (Express model) ที่สร้างขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งที่ เป็น
รูปธรรม ค าพูด สัญลักษณ์ และรูปภาพ เป็นต้น ต่อมานักเรียนท าการทดสอบ (Test) และประเมิน 
(Evaluate) แบบจ าลองโดยการน าไปทดลองใช้เพ่ือน าไปสู่ การปรับปรุง (Revision) และแก้ไข
แบบจ าลองเพ่ือให้อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ดีขึ้น รวมทั้ง ขยายแบบจ าลอง (Elaboration) เพ่ือ
ขยายมโนทัศน์ให้กว้างขึ้น (Gobet & Buckley, 2002) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ดังกล่าวสนองกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของนักเรียนคือจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว
ของนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน 

2.4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1.1 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
สุรางค์ โควตระกูล (2552) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

Constructivism มีหลักการที่ส าคัญว่า ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า (active) และสร้าง
ความรู้ แต่ในกลุ่ม นักจิตวิทยา Constructivists มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้หรือการ
สร้างความรู้ว่าเกิดขึ้น ได้อย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากความเชื่อพ้ืนฐานของ Constructivism จึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ทฤษฎี ได้แก่ 

1) Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ พุ ทธ
ปัญญานิยมที่มีรากฐานมาก จากทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระท า 
(active) และเป็นผู้สร้างความรู้ ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่
สมดุลทางพุทธปัญญาขึ้น เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ 
จนกระทั่งเกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ (Fowler, 1994 และ Greens et al., 
1996 อ้างถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2552) 

2) Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการของวิก็อทสกี ซึ่งถือว่าผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ อ่ืน      
(ผู้ใหญ่หรือเพ่ือน) ในขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสังคม (Social context) 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท า ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือ ซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning et al., 1999 อ้างถึงใน  
สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2552) 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่า การเรียนรู้
นั้น นักเรียนต้องเป็นผู้กระท าและเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความ
เข้าใจที่มีอยู่เดิม และเชื่อว่านักเรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเองและนักเรียนมีความรู้เดิมมาก่อน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีการตรวจสอบประสบการณ์เดิมของนักเรียนโดยมีการวัดสมรรถนะในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว เพ่ือดูความสัมพันธ์ของการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ของนักเรียนกับความรู้เดิมของนักเรียนด้วย และในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ า ลอง
เป็นฐาน ในขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบจ าลอง เป็นการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ส่วนในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนด้วย 
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2.4.1.2 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิด ของเด็กว่ามี

ขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตาม พัฒนาการทาง
สติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็น สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ 
ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถ
ช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้น เด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2560) มีหลักการ
ดังนี้ 

1) ในการพัฒนาเด็ก ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก และจัด
ประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมหรือ
ยากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้ 

2) การให้ความสนใจและสั งเกตเด็กอย่ างใกล้ชิดจะช่วยให้ ได้  ทราบ
ลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก 

3) ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (whole) ได้ดีกว่า ส่วนย่อย 
(part) ดังนั้นครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน 

4) ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือ มีประสบการณ์
มาก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การท าเช่นนี้จะช่วยให้ กระบวนการซึมซับและ
จัดระบบความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี 

5) การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม 
มาก ๆ ช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก 

จากแนวความคิดของเพียเจต์ น าไปใช้ในการเรียน การสอน และการพัฒนาหลักสูตร 
(สมชาย รัตนทองค า, 2556) ได้ดังนี้  

1) การประเมินผลศักยภาพทางสติปัญญาจะต้องสอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมองของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

2) เน้นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจะเรียนด้วยตนเองมากที่สุด เน้นที่การปะทะ
สังสรรค์ ระหว่างครูกับนักเรียนน้อยมาก ครูจะมีความส าคัญแต่เพียงเป็นผู้ร่วมมือ (collaborator)  
ในกระบวนการเรียนรู้ และเป็นผู้เตรียมเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่จะให้เด็กค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
เท่านั้น  

3) การวัดผลและประเมินผลการเรียนเด็กในวัยต่าง ๆ ให้กว้างหรือลึกอย่างไร  
จ าเป็นต้องค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของเด็กแต่ละวัย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีการวัดความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา
ผู้เรียนให้เหมาะสม  เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเองมากที่สุด ในขั้นตอนที่ 1 การสร้าง
แบบจ าลอง (Model formation) ขั้นตอนที่  2  การใช้และประเมินแบบจ า ลอง (Use and 
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evaluation) และขั้นตอนที่ 4 การขยายแบบจ าลอง (Model caboration) เป็นการจัดกิจกรรมที่
ต้องจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนทั้งวุฒิภาวะและช่วงวัย และการวัดผลและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตามช่วงวัยใน ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง (Model 
revision) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน   

2.4.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
ในกระบวนการสร้างแบบจ าลอง หลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองค้นคว้าได้ข้อสรุป 

หลักการหรือกฎใหม่ ๆ แล้ว นักวิทยาศาสตร์จะพิจารณาว่า แบบจ าลองต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นสามารถ 
อธิบายข้อสรุป หลักการหรือกฎเหล่านั้นได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จะปรับปรุงหรือสร้างแบบจ าลอง ขึ้นมา
ใหม่ ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์ควรให้นักเรียนได้ฝึกสร้างหรือปรับปรุงแบบจ าลองเพ่ือให้ นักเรียนฝึก
ปฏิบัติหรือคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ครูควรพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดหา แบบจ าลองมาอธิบาย
สิ่งต่าง ๆ ถ้าอธิบายไม่ได้ก็ควรให้นักเรียนลองหรือสร้างแบบจ าลองใหม่มาอธิบาย ซึ่งกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เรียกว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Gilbert, 
Bouter, & Elmer, 2000) 

ลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการบนพ้ืนฐานระหว่างแนวคิดพุทธิปัญญา (Cognitive psychology) และ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science education) (Buckley et al., 2004 อ้างถึงใน อารยา ควัฒน์กุล, 
2558) โดยมี แนวคิดหลักว่า “ความเข้าใจเกิดจากการสร้างแบบจ าลองทางความคิดจากปรากฏการณ์
ที่ศึกษา หลังจากนักเรียนได้มีการแก้ปัญหา (Problem-solving) การลงข้อสรุป (Inferencing) หรือ
การให้เหตุผล (Reasoning)”และนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้ใช้ความรู้เดิมบูรณาการเข้า
กับสารสนเทศใหม่ และได้ขยายความรู้ต่อไป (Gobert & Buckley, 2002) 

Gobert and Buckley (2002) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจ าลองไว้
ตามล าดับ ดังนี้ 

1) นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

2) ครูประเมินและทบทวนแนวคิดที่นักเรียนจ า เป็นจะต้องใช้ในการสร้าง
แบบจ าลอง เพ่ือสรุปอ้างอิงแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนจากเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

3) นักเรียนลงมือสร้างแบบจ าลอง ในขั้นนี้นักเรียนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่การท างาน พฤติกรรม และสาเหตุการเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์ นั้ นๆ เขี ยน เป็ นแผนผั งแนวคิด  (Concept mapping) โดย เปรียบ เทียบจาก
ปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึง (Analogous system) ที่นักเรียนทราบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลแล้วจึงลง
มือสร้างแบบจ าลอง 

4) น าแบบจ าลองไปใช้และประเมิน ในขันนี้นักเรียนอาจจะพบว่าแบบจ าลองท่ี 
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นักเรียน สร้างขึ้นถูกปฏิเสธ เนื่องจากใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ไม่ดีพอ นักเรียนต้องกลับไป
ปรับปรุง (Revision) และแก้ไขแบบจ าลองเพ่ือให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ดีขึ้น 

5) ขยายแบบจ าลอง (Elaboration) ในขั้นนี้นักเรียนอาจจะน าแบบจ าลองเดิมไป
สร้างเพ่ิมเติมหรือน าไปรวมกับแบบจ าลองข้ึนเพื่อขยายแนวคิดให้กว้างขึ้น 

Gobert and Buckley (2000) ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็น
ฐาน ดังนี้ 

1) นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา และ
ครูผู้สอนท าการประเมินเพ่ือสรุปแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนจากเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา 

2) นักเรียนสร้างแบบจ าลอง โดยนักเรียนรวบรวมข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่การท างาน พฤติกรรม และสาเหตุการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นั้นๆ 
เขียนเป็นแผนผังแนวคิด (Concept mapping) โดยเปรียบเทียบจากปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึง 
(analogous System) ที่นักเรียนทราบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลแล้วจึงลงมือสร้างแบบจ าลอง 

3) น าแบบจ าลองไปทดลองใช้และประเมิน ซึ่งอาจพบว่าแบบจ าลองของ
นักเรียนที่สร้างขึ้น ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ไม่ดี ต้องกลับไปปรับปรุงและ
แก้ไขให้ดีขึ้น 

4) ขยายแบบจ าลอง โดยให้นักเรียนน าแบบจ าลองเดิมไปสร้างเพ่ิมเติมหรือ
น าไปรวมกับ แบบจ าลองอ่ืนเพื่อให้แนวคิดกว้างข้ึน 

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานของนักการศึกษา มีการกล่าวไว้
หลายรูปแบบซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และกระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดเป็นวงจรที่ มีความ
ต่อเนื่องกัน ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้มีการใช้กรอบแนวคิดของ Justi and Gilbert (2002 อ้างถึง
ใน ชัยยนต์ ศรีเรียงหา, 2554) ดังรูป (ภาพที่ 2.1) เพ่ือก าหนดขั้นตอนไว้หลากหลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสม  
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของ Justi and Gilbert ที่มา: ชัยยนต์ ศรีเรียงหา, (2554) 

 

 

 

 

 

ออกแบบและทดสอบให้เห็นเป็นเชิง
ประจักษ ์

(design and perform empirical test) 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
(fulfill purpose) 

ปรับปรุงแบบจ าลอง 
(modify mental model) 

น าไปทดลองใช้ 
(conduct though experiment) 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

พิจารณาขอบเขต
ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง 
(consider scope and 
limitation of model ) 

แสดงออกแบบจ าลอง 
(express of models) 

สร้างแบบจ าลองทางความคิด 
(produce mental model) ปฏิเสธแบบจ าลอง 

(reject mental model) 

มีประสบการณ์ 
(have experience) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
(decide on purpose) 

 

เลือกแหล่งแบบจ าลอง 
(select source for model) 
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Buckley and Gobert (2004) ได้ก าหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลอง
เป็นฐานเป็นวงจรการเรียนรู้ ดังภาพที่ 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน Buckley and Gobert 

 
จากภาพที่  2.2 กรอบแนวคิดของการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ได้ เสนอ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนว่า เมื่อครูมอบหมายงานนักเรียนจะเริ่มต้นเขียนแบบจ าลองจาก
ความรู้เดิมและสารสนเทศใหม่ที่ได้รับในระหว่างการสร้างแบบจ าลองที่รวบรวมความรู้มาจากหลาย ๆ 
แหล่ง ได้แก่ ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ได้รับผ่านวิ ดีทัศน์หรือ
สถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์จ าลอง หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับการแสดงการเป็นตัวแทนที่
หลากหลาย (Representations) และแบบจ าลองที่แสดงออก เป็นต้น และความรู้เดิมของนักเรียน
นั้นอาจอยู่ในลักษณะแบบจ าลองทางความคิดของปรากฏการณ์เพียงบางส่วนหรือแบบจ าลองที่ยังไม่
สมบูรณ์ซึ่งยังไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุมกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ แบบจ าลองทางความคิด
นี้ ใช้เพ่ือสร้างแบบจ าลองที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะใช้เพ่ือท าความเข้าใจ และประเมินแบบจ าลองที่
นักเรียนคนอ่ืนสร้างขึ้น รวมไปถึงเพ่ือทดสอบแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนเอง ถ้านักเรียนใช้
แบบจ าลองตามภาระงานที่ก าหนดได้ส าเร็จ กล่าวคือ แบบจ าลองดังกล่าวสามารถเข้าใจ อธิบาย และ
ท านายได้ หรือจากการที่นักเรียนได้สร้างข้อสรุปแล้ว แบบจ าลองดังกล่าวที่ได้รับการเพ่ิมเติม
รายละเอียดจะกลายเป็นแบบจ าลองที่คงที่ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าแบบจ าลองดังกล่าวเกิดความ
ไม่สอดคล้อง และ/หรือแบบจ าลองมีข้อบกพร่อง นักเรียนอาจจะปฏิเสธแบบจ าลองดังกล่าว       

น าไปใช้ 
 

มีปฏิสมัพันธ ์
ความเข้าใจ 
ให้เหตุผล 

เกิดความคดิ 

ข้อมูลใหม่ 
 

การสร้างแบบจ าลอง 

แบบจ าลองสูงสุด 
แบบจ าลองเสมือน

จริง 
ตารางข้อมูล 

แผนภาพ กราฟ 
ค าอธิบาย  

แบบจ าลองทาง
ความคิดของผู้เรียน 

สนับสนุน
แบบจ าลอง 
ปรับปรุง

แบบจ าลอง 
ปฏิเสธแบบจ าลอง 

ประเมิน
แบบจ าลอง
แบบจ าลอง 

 

ความคิดที่เกิดขึ้น 
การเลือก 
การก าหนดการ
ตรวจสอบ 

ปรากฏการ
ณ์ 

ประสบการณ ์
การทดลอง 

ความรู้เดิม 
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และสร้างแบบจ าลองขึ้นใหม่อีกครั้ง หรือปรับปรุงแบบจ าลองที่สร้างไว้ในตอนเริ่มต้น โดยการ
ปรับปรุงแก้ไขเพียงบางส่วนหรืออาจเพ่ิมเติมและรวบรวมแบบจ าลองที่มีอยู่เพ่ือท าให้เป็นแบบจ าลอง
ที่สมบูรณ์ นักเรียนที่สร้างแบบจ าลองจนเกิดความช านาญจะสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงการเป็น
ตัวแทนลักษณะของปรากฏการณ์โดยมีความสอดคล้องและเป็นไปตามภาระงานที่ ได้รับ (Buckley 
and Gobert, 2004) 

จากการศึกษารูปแบบของ Gobert and Buckley (2000) มีการล าดับขั้นตอนไว้อย่าง
ครอบคลุม และชัดเจน (ดูภาพที่ 2.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ของ Buckley (Seel, N.M., 2017) 
 

ชาตรี ฝ่ายค าตา (2554) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยแสดงดังรูปที่ 2.4 และรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การสร้างแบบจ าลอง (Generating model) ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงแบบจ าลอง
ความคิดของตนเองออกมาให้มากที่สุด โดยการใช้ค าถามหรือกิจกรรมที่เร้าความสนใจผู้เรียนเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตและสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพ่ืออธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ต่าง  ๆ
ทางธรรมชาติ ส าหรับครูแล้วขั้นนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าใจว่านักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิด
อย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร เมื่อครูได้ล้วงแบบจ าลอง
ทางความคิดของนักเรียนแล้ว ครูจะสามารถเพ่ิมพูนและส่งเสริมแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

เป้าหมายของแบบจ าลอง 

การสร้างแบบจ าลอง 

สื่อกลาง
แบบจ าลอง 

การเสริมแรงแบบจ าลอง 

การปรับปรุงแบบจ าลอง 

การปฏิเสธแบบจ าลอง 

การใช้แบบจ าลองและการ
ประเมินแบบจ าลอง 



 37 

2. การประเมินและดัดแปลงแบบจ าลอง (Evaluating model) ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ประเมินความสอดคล้องของแบบจ าลองที่ผู้เรียนสร้างขึ้นกับหลักฐานที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ในขั้นนี้
ควรฝึกให้ผู้เรียนได้ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง หรือท าการศึกษาค้นคว้าค้นหาข้อมูลเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์  

3. การดัดแปลงแก้ไขแบบจ าลอง (Modifying) ผู้เรียนจะมีการดัดแปลงแก้ไขแบบจ าลอง
เพ่ิมเติมจนกระทั่งแบบจ าลองท่ีผ่านการดัดแปลงแก้ไขแล้วสามารถอธิบายข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้อง โดย
เมื่อผู้เรียนได้ท ากิจกรรมแล้วค้นพบปรากฏการณ์ข้อเท็จจริง หลักการ หรือกฎใหม่ ๆ ที่ไม่อาจอธิบาย
ได้ด้วยแบบจ าลองนั้น ผู้เรียนอาจจะเปรียบเทียบแบบจ าลองของกลุ่มเพ่ือนที่สร้างขึ้นและรวม
แบบจ าลองของแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองมติของกลุ่มหรือชั้นเรียน ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ จัดว่าเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสร้าง
แบบจ าลองและการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

4. การขยายแบบจ าลอง (Elaborating model) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะใช้แบบจ าลองที่ผ่านการ
ดัดแปลงแก้ไขแล้วมาอธิบายและท านายปรากฏการณ์อ่ืน ๆ หรือสถานการณ์อ่ืน ซึ่งจะท าให้นักเรียน
เชื่อและเข้าใจแบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้นหรือแบบจ าลองที่ได้เรียนรู้ว่าสามารถอธิบายหรือท านาย
ปรากฏการณ์อ่ืนได้หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2554) 
 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องขั้นการจัดการจัดเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน
ดังนั้นการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สรุป ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model-based 
Learning) เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

แบบจ าลองที่
แสดงออก 

(Expressed model) 

แบบจ าลองกึ่งกลาง 
(Intermediate 

model) 

2. การประเมิน 
3. การดัดแปลง
แก้ไขแบบจ าลอง 

4. การ
ขยาย

แบบจ าลอง 

ความรู้เดิม (prior 
knowledge) 

แบบจ าลองทางความคิด  
( mental model) 

1. สร้าง
แบบจ าลอง 

2. การประเมิน 
3. การดัดแปลง
แก้ไขแบบจ าลอง 

สิ่งของและ
ปรากฏการณ ์

1 

แบบจ าลองมติกลุ่ม 
(Consensus model) 

สิ่งของและ
ปรากฏการณ ์

2 

การสังเกต/
จินตนาการ 



 38 

1) การสร้างแบบจ าลอง (Model formation) เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนน า
ประสบการณ์เดิม จากแบบจ าลองพ้ืนฐาน สร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์จาก
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงแบบจ าลองความคิดของตนเองออกมาให้มาก
ที่สุด โดยการใช้ค าถามหรือกิจกรรมที่เร้าความสนใจผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตและสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเพ่ืออธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ 

2) การใช้และประเมินแบบจ าลอง (Use and evaluation) เป็นขั้นกระตุ้นให้นักเรียนน า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้น ไปอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา และประเมินแบบจ าลอง โดยการฝึกให้ผู้เรียน
ได้ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง หรือท าการศึกษาค้นคว้าค้นหาข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

3) การปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง (Model revision) เป็นขั้นที่เมื่อผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
แล้วค้นพบปรากฏการณ์ข้อเท็จจริง หลักการ หรือกฎใหม่ ๆ ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยแบบจ าลองนั้น 
ผู้เรียนอาจจะเปรียบเทียบแบบจ าลองของกลุ่มเพ่ือนที่สร้างขึ้นและรวมแบบจ าลองของแต่ละกลุ่มเข้า
ด้วยกันเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองมติของกลุ่มหรือชั้นเรียน 

4) การขยายแบบจ าลอง (Model caboration) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน าแบบจ าลองไปสร้าง
เพ่ิมเติมหรือน าไปรวมกับแบบจ าลองขึ้นเพ่ือขยายแบบจ าลองทางความคิดให้กว้างขึ้น ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเชื่อและเข้าใจแบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้นหรือแบบจ าลองที่ได้เรียนรู้ว่าสามารถอธิบายหรือ
ท านายปรากฏการณ์อ่ืนได้หรือไม่ 

 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์ (2558) ศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ MIS และศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ไฟฟ้าเคมี หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ MIS  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ (1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติ เรื่องไฟฟ้าเคมี สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นทุกมโนมติ (2) นักเรียน 
กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในระดับดี
มาก 

ธณัฏฐา คงทน (2559) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน และ
แนวคิดของนักเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานโดยให้ความส าคัญกับการใช้ค าถามที่ช่วย
ให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนในชั้นเรียน ใช้กระบวนการสร้าง แสดงออก ทดสอบ ประเมิน และขยายแบบจ าลองที่สร้างขึ้น 
ประกอบกับการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ  45.8 สามารถพัฒนา
แนวคิด เรื่อง เคมีอินทรีย์ ให้มีแนวคิดที่ถูกต้อง (SU) รองลงมาร้อยละ 29.5 มีแนวคิดถูกต้องบางส่วน 
(PU) ร้อยละ 15.8 มีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน  (PU/SM) และร้อยละ 8.9      
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มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) โดยหัวข้อที่นักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องมากที่สุด คือ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และหัวข้อท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ ไอโซเมอร์ 

ละมัย โชคชัย (2557) ท าการพัฒนาแนวคิด เรื่องเซลล์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์  (SU) 
ร้อยละ 62.00 รองลงมามีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์( PU) ร้อยละ 20.00 มีแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ11.00 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและแนวคิด
คลาดเคลื่อน (PU&MU) ร้อยละ7.00 และไม่มีแนวคิด (NU) ร้อยละ 0.00 โดยเนื้อหาที่นักเรียนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องมากที่สุด คือ เซลล์ หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต และเนื้อหาที่นักเรียนมี
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

พิมพ์ปภัทร แก้วดี (2559) ศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยา ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องมากขึ้น
ทั้ง 3 เรื่อง โดยเรื่องที่มีแนวคิดถูกต้องมากที่สุด คือ เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ร้อยละ 79.07) 
รองลงมาคือ เรื่อง ฮอร์โมนเพศ (ร้อยละ 67.44) และเรื่องเซลล์ประสาทและการท างานของเซลล์
ประสาท (ร้อยละ 51.16) ตามล าดับ 

2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
Julia (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดด้านดาราศาสตร์ของนักเรียน โดยท าการ

ส ารวจแนวคิดของนักเรียน เกรด 4 เกรด 3 และเกรด 8 จ านวน 60 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ ร่วมกับ
การใช้ท้องฟ้าจ าลอง ซึ่งให้นักเรียนตอบโดยมีการสาธิตการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าประกอบ 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนในชั้นสูงกว่ามีแนวคิดที่ถูกต้องมากกว่า นักเรียนที่เรียนในชั้นที่ต่ า
กว่า และนักเรียนเกรด 8 มีแนวคิดไม่แตกต่างจากนักเรียนเกรด 3 การใช้ เทคนิคการเรียนรู้ โดยการ
เคลื่อนไหวของดวงดาวโดยใช้ท้องฟ้าจ าลองเป็นวิธีการสืบสอบเพ่ือปรับปรุงความเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนากามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า ให้เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะอธิบาย
รูปแบบของการเคลื่อนที่ของดวงดาวผ่านท้องฟ้าจ าลอง นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเชื่อมโยงไปสู่ความ
เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่จริงๆ ของดวงจันทร์ ไปรอบโลก 

Litlejohn (2007) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองใบไม้ 
แบบจ าลองเซลล์พืช และแบบจ าลองเซลล์สัตว์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้มโนทัศน์ เรื่อง การสังเคราะห์
แสงของพืช และการหายใจระดับเซลล์ ภายหลังการสอน พบว่า นักเรียนได้คะแนน ความรู้ ความ
เข้าใจในมโนทัศน์ดังกล่าวสูงขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่อง การสังเคราะห์ แสงของพืชกับ
การหายใจระดับเซลล์ได้ชัดเจน เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง อีกทั้งยัง
ช่วยให้ครูสามารถน าเสนอกระบวนการที่ซับซ้อนให้แก่นักเรียนให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 

Baek, Schwarz, Chen, Hokayem, & Zhan, (2010) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ MCIS (Model centered instruction sequence) เพ่ือศึกษาการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific modeling) ในมิติด้านการสร้างและการปรับปรุงแบบจ าลองภายใต้
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โครงการ MoDeLS ของ นักเรียนเกรด 5 จ านวน 28 คน เป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในหน่วยการ
เรียนรู้เรื่องการระเหยและ การควบแน่นของสาร เก็บข้อมูลก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบวัด การ
บันทึกวีดีทัศน์และการใช้ แบบตอบการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทาง วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 64 ของนักเรียนทั้งหมด กล่าวคือ นักเรียน
สามารถวาดภาพ แบบจ าลองที่อธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งเป็นการ
แสดงการอธิบาย ลักษณะที่ส าคัญด้วยแบบจ าลองและการสื่อสารด้วยแบบจ าลอง และจากการเก็บ
ข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 12 คน ผลพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบจ าลอง
สามารถใช้ อธิบายปรากฏการณ์ได้ และค านึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบบจ าลอง 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐานสามารถช่วยพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นผลการเรียนรู้ โดยแบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์และ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
2. การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. แบบแผนการทดลอง 
5. การด าเนินการทดลอง 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 18 โรงเรียน 
27 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 427 คน 

3.1.2  ตัวอย่าง 
ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage Sampling) ซึ่งด าเนินการสุ่มตัวอย่าง

ดังนี้ ขั้นที่ 1 สุ่มสหวิยาเขตจากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ซึ่งแบ่งเป็น 
10 สหเขต  ได้ 1 สหวิทยาเขต คือ สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม ขั้นที่ 2 สุ่มโรงเรียนจากสหวิทเขต
ทัพหลวงแจงงาม ได้ 1 โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านสระเตย และขั้นที่ 3 เลือก 1 ห้องเรียนจากโรงเรียน
บ้านสระเตย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 19 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.2 การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน  

 ตัวแปรตาม  คือ ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว และ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีดังนี ้
1)  แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ลมฟ้า

อากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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2)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3) แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1  

วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ด้วยการเรียนรู้โดย

แบบจ าลองเป็นฐาน 
3.3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560) 

และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร ์          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

3.3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

3.3.1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ 
รอบตัว เพ่ือการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ ดังตารางที ่3.1 และ 3.2 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้  มโนทัศน์ และตัวชี้วัด       

การเรียนรู้ 
 
สาระการเรียนรู้ มโนทัศน์ ตัวชี้วัด 

1.บรรยากาศของเรา 

     1. โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม
บรรยากาศของโลกมีการพัฒนา
เปลี่ ยนแปลงตั้ งแต่ อดี ต จน
ปัจจุบันซึ่ งเหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
      2. บรรยากาศของโลกใน
ปั จ จุ บั น มี ส ม บั ติ แ ล ะ
องค์ประกอบแตกต่างกันไป
ตั้งแต่ระดับพ้ืนผิว จนสูงขึ้นไป
ในอวกาศ 
     3. นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
ความสูงแบ่งบรรยากาศ ได้เป็น 
ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตส
เฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์
โมสเฟียร์ และชั้นเอกโซสเฟียร์ 
     4. ชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นมี 

สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ
แบ่งชั้นบรรยากาศ และ

เปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

สาระการเรียนรู้ มโนทัศน์ ตัวชี้วัด 
 ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ 
 

2. อุณหภูมิอากาศ 

     1. อุณหภูมิอากาศมีการ
เป ลี่ ย น แป ล งไป ใน รอบ วั น
เนื่องจากพ้ืนผิวโลกมีการรับ
พลังงานจากดวงอาทิตย์ 

     อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ การ 
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
ลม ฟ้ าอ ากาศ  จ ากข้ อมู ล ที่
รวบรวมได้ 

      2. ปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ 
เช่น สิ่งแวดล้อมและลักษณะ
ภู มิ ป ร ะ เท ศ ข อ ง พ้ื น ที่ นั้ น 
ละติจูด  และความสูงต่ าของ
พ้ืนที ่
     3. อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ
อากาศเรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์ 

     อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ การ 
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
ลม ฟ้ าอ ากาศ  จ ากข้ อมู ล ที่
รวบรวมได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ความกดอากาศและลม 
 

 
 
 
 
 
 
 

     1. อากาศมีแรงดันเท่ากัน
ทุกทิศทางแรงที่อากาศกระท า
ต่อหน่วยพ้ืนที่ เรียกความดัน
อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาเรียก
ความดันอากาศว่าความกด
อากาศ 
      2. ความกดอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับ
ความหนาแน่นของอากาศใน
บริเวณนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
และระดับความสูงจากระดับ
ทะเล 
     3.อุปกรณ์ที่ใช้วัดความกด
อากาศเรียกว่าบารอมิเตอร์ 
     4. ลมเคลื่อนที่จากบริเวณที่
มี ค ว าม ก ด อ าก าศ สู ง ไป ยั ง
บริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ า 
 

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ การ 
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
ลม ฟ้ าอ ากาศ  จ ากข้ อมู ล ที่
รวบรวมได้ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

สาระการเรียนรู้ มโนทัศน์ ตัวชี้วัด 
      5. ลมเคลื่อนที่ได้เร็วหรือช้า

ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความ
กดอากาศของสองพ้ืนที่ และ
ระยะห่างระหว่างสองพ้ืนที่นั้น 
หากความกดอากาศแตกต่างกัน
มากและ/หรือระยะห่างของพ้ืนที่
น้อย ลมจะเคลื่อนที่ได้เร็วและ
หากความกดอากาศแตกต่างกัน
น้อยและ/หรือระยะห่างของพ้ืนที่
มาก ลมจะเคลื่อนที่ได้ช้า 

 

4. ความชื้น 

     1. ความชื้นคือไอน้ าที่อยู่ใน
อากาศค่าความชื้นอากาศสามารถ
แสดงได้ในแบบความชื้นสัมบูรณ์
และความชื้นสัมพัทธ์ 
     2 . ค ว าม ชื้ น สั ม บู รณ์ เป็ น
ปริมาณไอน้ าที่มีอยู่จริงในอากาศ 
ความชื้นสัมพัทธ์เป็นค่าที่ได้จาก
การเปรียบเทียบปริมาณไอน้ าที่มี
อยู่จริงในอากาศกับปริมาณไอน้ า
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิความดัน และ
ปริมาตรเดียวกัน 
     3. ความชื้นสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ ไอน้ าใน พ้ืนที่ นั้ น  และ
อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ  โ ด ย
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ส่งผลต่อ
ความชื้นสัมพัทธ์ เช่นกัน 
     4. เมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 
100% อากาศจะอ่ิมตัวไปด้วยไอ
น้ าเมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงอีกไอ
น้ าในอากาศจะเริ่ มควบแน่ น
กลายเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ เกิด
เป็น เมฆหมอก หรือน้ าค้าง 

    อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ การ 
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
ลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

สาระการเรียนรู้ มโนทัศน์ ตัวชี้วัด 

5. เมฆและฝน 

    1. รูปร่างลักษณะของเมฆและ
ปริมาณเมฆท่ีปกคลุมท้องฟ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณไอน้ าใน
อากาศ อุณหภูมิอากาศ ลมและ
ทิศทางลม 
     2. เมื่อละอองน้ าหรือเกล็ด
น้ าแข็ งใน เมฆมีขนาดใหญ่ ขึ้ น
จนกระทั่งน้ าและน้ าแข็งจากเมฆ
ตกลงมายังพ้ืนผิวโลกในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่นฝน หิมะ ลูกเห็บ ซึ่ง
เรียกว่าหยาดน้ าฟ้า   

 

6. การพยากรณ์อากาศ 

     1 . การพ ยากรณ์ อากาศมี
ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การตรวจ
อากาศการสื่ อ ส าร  และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือคาดหมาย
ลักษณะลมฟ้าอากาศ 
     2. ค าพ ย าก รณ์ อ าก าศ ที่
แ ม่ น ย า จ า เป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศที่
เพียงพอ และความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการทางลมฟ้าอากาศเพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3. ค าพ ย าก ร ณ์ อ าก าศ มี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ 

     
 
 
 
     - อธิบายวิธีการพยากรณ์
อากาศและพยากรณ์อากาศ
อย่างง่าย 
    - ตระหนักถึงคุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศโดยน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนและการ
ใช้ประโยชน์จากค าพยากรณ์
อากาศ 
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ลักษณะของกิจกรรม 

1. ขั้นสร้างแบบจ าลอง 
          เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนน า
ประสบการณ์เดิม จากแบบจ าลองพ้ืนฐาน 
สร้ างแบบจ าลองทางความคิด เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์จากปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยครู
เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ เรี ยนแสดงแบบจ าลอง
ความคิดของตนเองออกมาให้มากที่สุด โดย
การใช้ค าถามหรือกิจกรรมที่เร้าความสนใจ
ผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตและสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเพ่ืออธิบายหรือ
ท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ 

- ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการก าหนดปัญหาสร้าง
ความสนใจให้กับผู้เรียน 
- ครูใช้ค าถามหรือกิจกรรมที่เร้าความสนใจให้
นักเรียนคิด  
- นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดของตนเอง 

2. การใช้และประเมินแบบจ าลอง   

          เป็ น ขั้ น ก ร ะ ตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น น า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้น ไปอธิบายปรากฏการณ์
ที่ศึกษา และประเมินแบบจ าลอง โดยการฝึก
ให้ผู้เรียนได้ออกแบบการทดลอง ด าเนินการ
ทดลอง หรือท าการศึกษาค้นคว้าค้นหาข้อมูล
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ครูส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายแนวคิดท่ีใช้สร้าง
แบบจ าลองด้วยค าพูด 
- ครูให้นักเรียนแสดงหลักฐานให้เหตุผลและอธิบาย
ให้ชัดเจน 
- ครูให้นักเรียนให้ค าจ ากัดความและชี้บอกส่วน   
ต่าง ๆ ในแบบจ าลอง 
- ครูตรวจสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ของ
นักเรียน 

3. การปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง 

        เป็นขั้นที่เมื่อผู้เรียนได้ท ากิจกรรมแล้ว
ค้นพบปรากฏการณ์ข้อเท็จจริง หลักการ หรือ
กฎใหม่ ๆ ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยแบบจ าลอง
นั้น ผู้เรียนอาจจะเปรียบเทียบแบบจ าลอง
ของกลุ่มเพ่ือนที่สร้างขึ้นและรวมแบบจ าลอง
ของแต่ละกลุ่ ม เข้ าด้ วยกัน เพ่ือสร้างเป็ น
แบบจ าลองมติของกลุ่มหรือชั้นเรียน 

- นักเรียนน าเสนอแบบจ าลองที่ตนเองขึ้นพร้อมให้
เหตุผลที่ใช้ในการสร้าง 
- นักเรียนฟังการน าเสนอแบบจ าลองของอ่ืนอย่าง
วิเคราะห์ 
- นักเรียนฟังและพยายามท าเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
อธิบาย 
- นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ 
- ผู้เรียนเปรียบเทียบแบบจ าลองของเพ่ือนที่สร้างขึ้น
และรวมแบบจ าลองของกลุ่มเพ่ือสร้างแบบจ าลองมติ
กลุ่ม 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ลักษณะของกิจกรรม 

4. การขยายแบบจ าลอง   

        เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน าแบบจ าลองไป
สร้างเพ่ิมเติมหรือน าไปรวมกับแบบจ าลอง
ขึ้นเพ่ือขยายแบบจ าลองทางความคิดให้
กว้างขึ้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเชื่อและเข้าใจ
แบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้นหรือแบบจ าลองที่
ได้ เรียนรู้ว่าสามารถอธิบายหรือท านาย
ปรากฏการณ์อ่ืนได้หรือไม่ 

- ครูส่งเสริมให้นักเรียนน าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้และทักษะใน
สถานการณ์ใหม่ 
- นักเรียนน าการชี้บอกส่วนประกอบต่างๆใน
แบบจ าลอง ค าจ ากัดความ ค าอธิบายและทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่คล้ายกับ
สถานการณ์เดิม 
- นักเรียนน าแบบจ าลองเดิมไปสร้างเพ่ิมเติมหรือ
น าไปรวมกับแบบจ าลองอ่ืน  

 
3.3.1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยแบบจ าลองเป็นฐาน 

เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้โดย
มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน และอีก 1 แผน เป็นแผนส าหรับการปฐมนิเทศ เรื่องการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าแบบจ าลองวิทยาศาสตร์ คือ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 0 เรื่อง แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์        2 ชั่วโมง (ใช้เวลานอก) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บรรยากาศของเรา           3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อุณหภูมิอากาศ           2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความกดอากาศและลม          4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความชื้น            3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เมฆและฝน           3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพยากรณ์อากาศ          2 ชั่วโมง 
ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน ตามขั้นตอนของ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 

ประกอบด้วย 
1) มาตรฐานการเรียนรู้ 
2) ตัวชี้วัดชั้นปี 
3) สาระส าคัญ 
4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5) สาระการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างแบบจ าลอง (Model formation)  
ขั้นที่ 2 การใช้และประเมินแบบจ าลอง (Use and evaluation) 
ขั้นที่ 3 การปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง (Model revision) 
ขั้นที่ 4 การขยายแบบจ าลอง (Model elaborating) 
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7) การวัดผลประเมินผล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียน โดยปรับปรุงมากจากเกณฑ์การให้คะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) โดยให้ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งผู้วิจัยได้
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค (Rubric Assessment) 

8) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
9) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
3.3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ และ
ระยะเวลาที่ใช้สอน ตลอดจนภาษาท่ีถูกต้อง 

3.3.1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือจ านวน 5 คน 
เพ่ือการตรวจสอบ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระส าคัญ จุดประสงค์ประสงการ
เรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

การประเมินความเหมาะสม ใช้เปรียบเทียบกับมาตราในแบบสอบถาม โดยน า 
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งใช้แนวคิดของ 

พ้ืนที่โค้งปกติ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมีค่าระหว่าง 3.8 – 4.6 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ว่า ถ้าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จะถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเหมาะสม 

3.3.1.7 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.3.2 แบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือวัดความรู้ ความคิด ความเข้าใจโดยสรุปของ
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว เป็นแบบทดสอบแบบชนิดปรนัยแบบสองตอน (Two-tier 
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multiple choice format ) โดยตอนที่หนึ่งเป็นค าถามเชิงเนื้อหา (Content tier ) และตอนที่สอง
เป็นส่วนของค าถามการให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบที่เลือก (Reason tier) จ านวน 30 ข้อ จ านวน 1 
ชุด มีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

3.3.2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด  
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ จากเอกสารและต าราเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

3.3.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดปรนัยแบบสองตอน (Two-tier multiple choice format) โดย
ตอนที่หนึ่งเป็นค าถามเชิงเนื้อหา (Content tier ) และตอนที่สองเป็นส่วนของค าถามการให้เหตุผล
สนับสนุนค าตอบที่เลือกตอบ (Reason tier) จ านวน 30 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด โดยให้
สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้  

1) มโนทัศน์ที่สมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูก และให้เหตุผลครบทุกองค์ประกอบที่ 
ส าคัญของแต่ละมโนทัศน์ ให้ 3 คะแนน  

2) มโนทัศน์ที่ไม่สมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูก และให้เหตุผลถูกต้องแต่ขาด
องค์ประกอบบางส่วนที่ส าคัญของแต่ละมโนทัศน์ ให้ 2 คะแนน  

3) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ค าตอบถูก แต่การให้เหตุผลอธิบายมี
บางส่วนถูกต้องและบางส่วนไม่ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน   

4) ความเข้าใจผิด หมายถึง ค าตอบถูกหรือผิด แต่การให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่
ตอบค าถาม ให้ 0 คะแนน  

3.3.2.4 น าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์และด้านการวัดและประเมินผล      
จ านวน 5 คน ตรวจความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 

3.3.2.5 น าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน 
ตรวจความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยดัชนีความสอดคล้องมีค่า 0.6 -1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ว่า คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.50 ขึ้นไป 

3.3.2.6 น าแบบทดสอบที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดสอบกับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการเรียน เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
เป็นรายข้อ ได้แก่ ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้ใช้วิธีวิทนีย์ และซาเบอร์ 

3.3.2.7 คุณ ภ าพ ข้อสอบ มี ค วามยาก  (p) ระหว่ าง 0 .38  - 0 .75  และ              
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .22 - .83 จ านวน 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เนื้อหาตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนที่ ไม่ ใช่ตัวอย่าง            
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha 
coefficient) เท่ากับ 0.94 

3.3.2.8 น าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับตัวอย่าง 
3.3.3 แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  โดยการเรียนรู้

แบบจ าลองเป็นฐาน 
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

3.3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง 
ทางวิทยาศาสตร์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.3.3.2 ก าหนดรายการประเมิน โดยรายการประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งได้
ก าหนดไว้ให้นักเรียนก่อนการออกแบบและสร้างแบบจ าลอง 

รายการประเมินจ าแนกได้ 2 ข้อ ได้แก่ 1) ความถูกต้องของมโนทัศน์ 2) การน าไปใช้
อธิบายสถานการณ์ที่ศึกษาได้ โดยก าหนดสัดส่วนความส าคัญคิดเป็นน้ าหนักร้อยละ ดังแสดงในตาราง
ที ่3.3 

ตารางท่ี 3.3 สัดส่วนความส าคัญท่ีคิดเป็นน้ าหนักร้อยละของรายการประเมินแบบจ าลอง 

 
รายการประเมิน น้ าหนักร้อยละ 

    1. ความถูกต้องของมโนทัศน์ 
2. การน าไปใช้อธิบายสถานการณ์ที่ศึกษาได้ 

50 
50 

รวม 100 
 
3.3.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  

และท าการออกข้อสอบจ านวน 5 ข้อ ซึ่งข้อสอบจะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ใน ชีวิตประจ าวัน
แล้วสร้างแบบจ าลองที่สะท้อนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันหรือ อธิบายสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน แล้วท าการประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง โดยใช้แบบเกณฑ์การ
ประเมิน (Scoring rubrics) ซึ่งจะแบ่งเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายการ ออกเป็น 3 ระดับ ดังแสดง
ในตารางที่  3.4 จากนั้นก าหนดรายละเอียดที่ สอดคล้องกับนิยามศัพท์  ตามระดับความ รู้ 
ความสามารถในแต่ละรายการประเมิน และเกณฑ์การประเมินการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
ดังแสดงในตารางที ่3.5 
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ตารางท่ี 3.4 เกณฑ์การประเมินในแต่ละรายการประเมิน 3  ระดับส าหรับแบบจ าลอง 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 

3 

2 

1 

    มีความสามารถอยู่ระดับดีมาก 

    มีความสามารถอยู่ระดับดี 

มีความรู้ มีความสามารถอยู่ระดับพอใช้ 

 
ตารางท่ี 3.5 เกณฑ์การประเมินการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
คะแนน 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) 

1. ความ
ถูกต้องของ
มโนทัศน์ 

   เขียนแบบจ าลอง 
บนพื้นฐานของมโน
ทัศน์ที่มีใน
ปรากฏการณ์
รวมทั้งระบุตัวแปร
ที่ศึกษา/สัญลักษณ์
ทางวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

   เขียน
แบบจ าลอง บน
พ้ืนฐานของมโน
ทัศน์ที่มีใน
ปรากฏการณ์
รวมทั้งระบุตัว
แปรที่ศึกษา/
สัญลักษณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 

    เขียน
แบบจ าลอง บน
พ้ืนฐานของมโน
ทัศน์ที่มีใน
ปรากฏการณ์
รวมทั้งระบุตัว
แปรที่ศึกษา/
สัญลักษณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่
ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน 

 

2. อธิบาย
สถานการณ์
ที่ศึกษาได้ 

   เขียนแบบจ าลอง
ที่แสดงรายละเอียด
เงื่อนไข หรือสิ่งที่
ต้องการศึกษาได้
ครบถ้วนและ
ชัดเจน 

   เขียน
แบบจ าลองที่
แสดง
รายละเอียด
เงื่อนไข หรือสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา
ได้ครบถ้วนแต่
ไม่ชัดเจน 

   เขียน
แบบจ าลองที่
แสดงรายละเอียด
เงื่อนไข หรือสิ่งที่
ต้องการศึกษาไม่
ครบถ้วนและไม่
ชัดเจน 

 

คะแนนรวม  
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3.3.3.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ระหว่าง ลักษณะข้อค าถามในข้อสอบกับวัตถุประสงค์การวัด ในการเขียนออกมาเป็นแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วจึงน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

3.3.3.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และด้านการวัดประเมินผล เพ่ือประเมินค่าความเหมาะสม 
และความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  
0  เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  
-1  เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด 
3.3.3.6 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วพิจารณา 

เลือก แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2542) โดยดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.8 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3.3.3.7 น าแบบทดสอบที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดสอบกับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการเรียน เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
เป็นรายข้อ ได้แก่ ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้วิธีวิทนีย์ และซาเบอร์ 

3.3.3.8 คุณ ภ าพ ข้อสอบ มี ค วามยาก  (p) ระหว่ าง 0 .36  - 0 .52  และ              
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.29 - 0.56 จ านวน 5 ข้อ โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เนื้อหาตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่าง ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) 
เท่ากับ 0.71 

3.3.3.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานมาแล้วและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 
3.4  แบบแผนการทดลอง  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design ) ซึ่งการ
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยมีการวัดระดับผลการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังจัดการเรียนรู้ ดังภาพที่ 3.1  และการวัดระดับผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และวัด
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลังจัดการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับเกณฑ์    
ร้อยละ 70 ดังภาพที ่3.2 เพ่ือตอบค าถามการวิจัย 
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ภาพที่ 3.1  รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

  
เมื่อ       X แทน    การเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน 
           O1       แทน   ระดับการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และการวัดความสามารถในการ      

สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนการทดลอง 
           O2       แทน   ระดับการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และการวัดความสามารถในการ    

สร้าง แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลังการทดลอง 
 
3.5  การด าเนินการทดลอง 

  ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน ตามข้ันตอนดังนี้      

1) ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการสอน 
ท าการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองในสัปดาห์แรกก่อนท าการทดลอง 

โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นต่อไปเป็นการแนะน าวิธีการเรียนตามขั้นตอนการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน
ให้กลุ่มทดลองทราบ 

2) ขั้นด าเนินการสอน  
ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิยาศาสตร์ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยในการสอนกลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 
แผน และใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง และในระหว่างการสอนอาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 

3) ขั้นหลังสอน  
เมื่อด าเนินการสอนครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงด าเนินการ

ทดสอบหลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตัว และแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาท ีจากนั้น
น าคะแนนหลังเรียนที่ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัวและ
คะแนนหลังเรียนที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน  
 
     

                     O1                    X                     O2 
                 ก่อนการทดลอง          ขณะทดลอง              หลังการทดลอง                                           
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 3.6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี

ล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.6.1.1 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง

วิทยาศาสตร์ที่ ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว          
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐาน
ด้วยสถิติ t-test for dependent samples    

3.6.1.2 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว          
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองการจัดการจัดการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็น
ฐานด้วยสถิติ t-test for one sample กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3.6.1.3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ โดย
แบบจ าลองเป็นฐานด้วยสถิติ t-test for dependent samples   

3.6.1.4 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่ ได้จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
การทดลองการจัดการจัดการเรียนรู้โดยแบบจ าลองเป็นฐานด้วยสถิติ t-test for one sample กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 

 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

3.7.1.1ค่าเฉลี่ย ( ) โดยใช้สูตร (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) 
 

                                                                         =    

 
                                    เมื่อ          แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
                                                    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                               n   แทน  นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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3.7.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (สมนึก 
ภัททิยธนี, 2549) 
 

                                                    S.D.    =     

 
เมื่อ     S.D.    แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          ∑X2    แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละด้านยกก าลังสอง 

                                              (∑X)2   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
                                                n      แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

3.7.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.7.2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทาง 

วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) (สมโภชน์ อเนกสุข, 2544) 

 

IOC =  

 
              เมื่อ   IOC      =    ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์      
                                       การเรียนรู้ 

                                    ∑R       =    ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
                                      N        =    จ านวนผู้เชียวชาญ 

3.7.2.2 หาความยากง่าย (P) ของแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
และแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีวิทนีย์ และซาเบอร์   
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)  

 
 

                P   =  
   
 

เมื่อ  P แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
               SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
               SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
              Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
              Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
                N  แทน จ านวนนักเรียนของกลุ่มเก่งหรือ     
                                    กลุ่มอ่อน 

 SU+SL-(2NXmin) 
   2N(Xmax-Xmin) 
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3.7.2.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และแบบ
วัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีวิทนีย์ และซาเบอร์  (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2543) 

 
                               r =  

 
เมื่อ     r แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
        SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
        SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
        Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
        Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
        N  แทน จ านวนนักเรียนของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 

3.7.2.4 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ค านวณได้จากสูตร (สมโภชน์ อเนกสุข, 2554) 

    

             =  

 
           เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

              n แทน จ านวนข้อสอบ 
             Si

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
             S2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม 

3.7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
3.7.3.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้

มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  โดยใช้ 
t-test for dependent samples  (สมโภชน์ อเนกสุข, 2554) ค านวณได้จากสูตร  

 
 
               t         =                                       และ  df  = n – 1 
 
 

                           
 
 

      SU    -  SL 
   N(Xmax-  Xmin) 
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                                 เมื่อ     t แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาแจกแจงแบบ  t 
                     D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
                    ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่าง 
                                          คะแนนก่อนและหลังเรียน 
                    (∑D)2 แทน ผลรวมยกก าลังสองของความแตกต่าง 
                                          ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
                     n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวน 
                                          คู่คะแนน 

3.7.3.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
โดยใช้ t-test for one sample (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)ค านวณได้จากสูตร 
 

                    t =                           ; df  =  n – 1 
 

 
เมื่อ     t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t – Distribution 

                แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
               u0 แทน ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
               S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
               n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

3.7.3.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้
แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  โดยใช้ t-test for dependent samples (สมโภชน์ 
อเนกสุข, 2554)  ค านวณได้จากสูตร 

 
 
 
                 t         =                                     และ  df  = n – 1 
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                                    เมื่อ     t แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาแจกแจงแบบ  t 
                         D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
                        ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่าง 
                                         คะแนนก่อนและหลังเรียน 
                        (∑D)2 แทน ผลรวมยกก าลังสองของความแตกต่าง 
                                         ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
                          n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่ 
                                          คะแนน 

3.7.2.4 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบจ าลอง
เป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ t-test for one sample (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) ค านวณได้
จากสูตร 
 

t =                           ; df  =  n – 1 
 

 
                เมื่อ    t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t – Distribution 
     แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    u0 แทน ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
    S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
    n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 

 



 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นผลการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์และ

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ส าหรับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสระเตย อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ่งมีล าดับดังต่อไปนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษร  
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสื่อความหมายในการเสนอผลการวิจัยให้เข้าใจตรงกันดังนี้ 

n     แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
µ0    แทน เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
�̅�    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D.    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t     แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t 
p     แทน ค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน 

 *    แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย          
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

2. ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยการจัดการเรียนรู้โดย    
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน ได้ผลดังตารางที่ 4-1 

 
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว      

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

 
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม �̅� S.D. df t p 

ก่อนเรียน 90 8.74 6.27 
18 26.348* .000 

หลังเรียน 90 68.11 10.165 
 
*p <.05  
 

 ตารางที่ 4.1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว สูงกว่าก่อนเรียนซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

 
4.3.2  ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน ได้ผลดังตาราง 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็มด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

 
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม  µ0 �̅� S.D. df t p 
หลังเรียน 90 63 68.11 10.165 18 2.189* .042 

 
*p <.05          
**   µ0 แทน เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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ตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
 

4.3.3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน ได้ผลดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน 

 
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม �̅� SD df t p 

ก่อนเรียน 30 5.63 1.571 
18 39.798* .000 

หลังเรียน 30 22.32 2.506 
 
*p <.05 
 

ตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน มีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว สูงกว่า
ก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
 

4.3.4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้า
อากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

 
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม µ0 �̅� SD df t p 
หลังเรียน 30 21 22.32 2.056 18 2.789* .012 

 
*p <.05 
**   µ0 แทน เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 

 ตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน มีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผลการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์และ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน หลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 หลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เปรียบเทียบ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน หลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  และเปรียบเทียบความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 หลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน   

สมมติฐานการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐาน มีระดับผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ระดับผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 19 คน ซึ่งการจัดห้องเรียนคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว จ านวน 6 แผน  แบบวัดระดับผลการเรียนรู้มโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบชนิดปรนัย
แบบสองตอน  (Two-tier multiple choice format ) โดยตอนที่ หนึ่ งเป็นค าถามเชิงเนื้ อหา 
(Content tier ) และตอนที่สองเป็นส่วนของค าถามการให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบที่เลือกตอบ 
(Reason tier) จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.22 - 0.83  แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน  จ านวน 5 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.52     
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.29 - 0.56 ซึ่งข้อสอบจะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
แล้วสร้างแบบจ าลองที่สะท้อนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันหรืออธิบายสถานการณ์   
ในชีวิตประจ าวัน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่ งการ
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยมีการวัดระดับผลการ
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เรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการสอน 

1.1) ท าการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองในสัปดาห์แรกก่อน
ท าการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

1.2) แนะน าวิธีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์และเงื่อนไขใน
การศึกษาให้กลุ่มทดลองทราบ 

 2) ขั้นด าเนินการสอน  
 ด า เนิ น การสอนนั ก เรี ยนกลุ่ มท ดลองโดย ใช้ แผนการจั ดการ เรี ยน รู้           

รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยในการสอนกลุ่มทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน และใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง และในระหว่างการสอนอาจารย์
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

3)  ขั้นหลังสอน  
3.1) เมื่อด าเนินการสอนครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึง

ด าเนินการทดสอบหลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ใช้เวลาในการทดสอบ 20 นาท ี

3.2) น าคะแนนหลังเรียนที่ ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ( 21 ข้อจาก
แบบทดสอบ 30 ข้อ) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

3.3) น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน
คะแนนผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรม  โดยใช้ t-test for dependent samples  วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน ผ่ านเกณฑ์ร้อยละ 
70 โดยใช้ t-test for one sample วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ แบบจ าลองเป็น
ฐานสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  โดยใช้ t-test for dependent samples  และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ 
t-test for one sample  
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผลการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์และ

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

5.1.1 ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.2  ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.3  ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.4 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผลการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนามโนทัศน์       
และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้ 

5.2.1  ผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน และสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 
อาจเนื่องมาจากในขั้นการสร้างแบบจ าลอง เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้แสดงแบบจ าลองความคิดของ
ตนเองออกมาให้มากที่สุด โดยการใช้ค าถามหรือกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตและสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเพ่ืออธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ หากนักเรียนพบว่า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นนั้นยังไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนทราบว่ามีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนในส่วนใดบ้างเพ่ือจะได้น าไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในขั้นการใช้และประเมินแบบจ าลอง  
โดยการฝึกให้ผู้เรียนได้ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง หรือท าการศึกษาค้นคว้าค้นหาข้อมูล
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม สะท้อนความรู้ความเข้าใจที่
เพ่ิมข้ึนจากการได้ส ารวจ และค้นหาในระหว่างที่สร้างแบบจ าลองขึ้นมาใหม่ซึ่งนักเรียนจะได้ไตร่ตรอง
ความรู้ ข้อบกพร่องของตนเองจากการได้รับค าแนะน า และการให้ผลสะท้อนกลับจากครูและเพ่ือนทั้ง
ในกลุ่มและต่างกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ Cognitive Constructivism ที่ได้กล่าวว่า 
ผู้เรียนเป็นผู้กระท า (active) และเป็นผู้สร้างความรู้ ขึ้นในใจเอง เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจ
เดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งเกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ 
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(Fowler, 1994; Greens et al., 1996 อ้างถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2552) จะเห็นได้จากการให้
นักเรียนออกมาน าเสนอสรุปความรู้เพ่ือเป็นการแบ่งปันข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้ไปศึกษา
ค้นคว้าในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองนั้น จะอยู่ในขั้นการปรับปรุงและแก้ไข
แบบจ าลอง เป็นขั้นที่ช่วยตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ เนื่องจากนักเรียนแต่ละ
คนแม้จะไปศึกษาในมโนทัศน์เดียวกัน แต่ความหมายที่ได้อาจแตกต่างกัน ซึ่งความเข้าใจเกิดจากการ
สร้างแบบจ าลองทางความคิดจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา หลังจากนักเรียนได้มีการแก้ปัญหา 
(Problem-solving) การลงข้อสรุป (Inferencing) หรือการให้เหตุผล (Reasoning)”และนักเรียนจะ
เกิดการเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้ใช้ความรู้เดิมบูรณาการเข้ากับสารสนเทศใหม่ และได้ขยายความรู้ต่อไป 
(Gobert & Buckley, 2002) 

 ส่วนการน าความรู้ไปใช้ในขั้นขยายแบบจ าลอง เป็นการแสดงการน าความรู้ไปใช้และ     
ให้เหตุผลในสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกัน ซึ่งนักเรียนได้ใช้แบบจ าลอง ในการอธิบายหรือ
แก้ปัญหาจนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างสมบูรณ์ ดังที่ Buckley et al. 
(2004) ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจเกิดจากการสร้างแบบจ าลอง ทางความคิดจากปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
หลังจากได้แก้ปัญหา ลงข้อสรุป และให้เหตุผล และสอดคล้องกับแนวคิดของ Gilbert et al. (2000) 
ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสร้าง แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า แบบจ าลองสามารถท าให้
เข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น มองเห็นสิ่งที่ เป็นนามธรรมในแบบรูปธรรม ช่วยในการมองเห็น
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และสามารถ ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ ซึ่งแบบจ าลองสามารถใช้
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์กับความจริง 

5.2.2  ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 3 และ 4 อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเน้นให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบ การปรึกษากันเกี่ยวกับรูปแบบ
ของแบบจ าลองและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การโต้แย้งเพ่ือลงมติสร้างแบบจ าลอง และการให้
เหตุผลด้วยแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะด้านต่าง ๆ โดยนักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกการสร้างแบบจ าลอง การตรวจสอบ การประเมิน และปรับปรุงแบบจ าลองอย่าง
ต่อเนื่อง จึงถือเป็นลักษณะที่ส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือเป็นการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ 
รวมไปถึงชิ้นงานที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่เรียน ผ่านกระบวนการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อัน
ได้แก่ การสร้าง การปรับปรุง การประเมิน การน าแบบจ าลองไปใช้ และการขยายแบบจ าลองโดย
น าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติหรือคิดอย่าง
นักวิทยาศาสตร์ โดยในขั้นการสร้างแบบจ าลอง ของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
นักเรียนจะได้สร้างแบบจ าลองเบื้องต้นเป็นรายบุคคล ผ่านการคิด วางแผน โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่
ออกแบบ และสร้างแบบจ าลองตามแนวคิดของตนเอง ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้แสดงความเข้าใจของ
ตนเอง ที่มีอยู่ต่อปรากฏการณ์ที่จะศึกษา แสดงการคิดสมมติฐานออกมาในลักษณะของภาพวาดที่
แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ นักเรียนได้น าข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากการ
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ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า มาพิจารณาเพ่ือประเมินแบบจ าลอง และปรับปรุงแก้ไขแบบจ าลอง
ของตนเองในขั้นปรับปรุงและประเมินแบบจ าลอง จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางความคิด
ท าให้เกิดความรู้ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการที่นักเรียน
ได้น าแบบจ าลองไปใช้ท านาย อธิบาย หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ในขั้นขยายแบบจ าลอง จะ
ส่งเสริมประสบการณ์การใช้กระบวนการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและสามารถ
น าความรู้ไปใช้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างแบบจ าลองที่แสดงมโนทัศน์ได้ชัดเจนในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานจึงช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง แบบจ าลอง
ผ่านกิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

5.3.1.1 ครูควรท าการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา 
ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 

5.3.1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ต้องใช้เวลาใน   
การจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรมีการปรับความยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม 

5.3.1.3 ครูควรเน้นอภิปรายเกี่ยวกับแบบจ าลองของนักเรียนโดยครูใช้ค าถาม 
หรือกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและซักถาม เพ่ือให้นักเรียนสามารถประเมิน และปรับปรุงแบบจ าลอง   
ที่สร้างขึ้นให้เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้ดีที่สุด และท าให้นักเรียนเห็นข้อจ ากัด ของ
แบบจ าลองท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจธรรมชาติและข้อจ ากัดของแบบจ าลองได้ดียิ่งขึ้น 

5.3.1.4 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกแบบจ าลองทางความคิดของตนเอง
ตั้งแต่ในขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง และสามารถได้แสดงแบบจ าลองทางความคิดผ่านการสร้าง
แบบจ าลองในรูปแบบต่างๆ เช่น การวาดภาพ กราฟ แผนภาพ เป็นต้น และปรับปรุงแบบจ าลองโดย
ครูส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายแนวคิดที่ใช้สร้างแบบจ าลองด้วยค าพูด และนักเรียนน าเสนอแบบจ าลอง
ที่ตนเองขึ้นพร้อมให้เหตุผลที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลองในขั้นการปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลองและใน
ขั้นขยายแบบจ าลอง ครูส่งเสริมให้นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้และทักษะ
ในสถานการณ์ใหม่ เพ่ือช่วยให้เห็นความส าคัญของความรู้หรือแบบจ าลอง ทางความคิดของตนเอง 
เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และจะช่วยให้นักเรียนพัฒนามโนทัศน์ให้มีมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

5.3.1.5 ควรเลือกใช้การสร้างแบบจ าลองประเภทต่าง ๆ ในลักษณะของภาพวาด 
กราฟ และแผนภาพ เนื่องจากเหมาะสมกับเนื้อหาเรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ดังนั้นครูผู้สอนควร
พิจารณาเลือกใช้แบบจ าลองประเภทอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้สอน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น

ฐานในระดับชั้นและเนื้อหาอ่ืนในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น พลังงานความร้อน  ปรากฏการณ์โลก เป็นต้น  
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาผลที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง

เป็นฐาน ในตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการให้เหตุผล ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถน าสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวไปใช้
ในวิชาอ่ืน และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
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    และการสอน คณะครุศาสตร์    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพล     อาจารย์ภาควิชาสถิติและการวิจัย    
                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์  
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3. นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ       ศึกษานิเทศก์ ประจ ากลุ่มสาระ 
                                                                              การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส านักงาน  
                                                                              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                              นครปฐม เขต 2 

4. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์        ศึกษานิเทศก์ ประจ ากลุ่มสาระ 
                                                                              การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส านักงาน 
                                                                              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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5. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง        ข้าราชการครู คศ. 3 กลุ่มสาระ 
                                                                              การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
                                                                              โรงเรียนวัดน้ าพุ  
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การประเมินระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน  

 
ตารางที่ ข- 1 ค่าการประเมินระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย

แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บรรยากาศของเรา 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย ความเหมาะสม 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5   
1.แผนการจัดการ
เรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วนร้อยรัด
สัมพันธ์กัน 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

2.การเขียนสาระส าคัญ
ในแผนถูกต้อง 

4 5 4 4 5 4.4 เหมาะสมมาก 

3.จุดประสงค์การ
เรียนรู้มีความชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหา
สาระ 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้
พัฒนานักเรียนด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการ
และเจตคต ิ

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

5. ก าหนดเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับ
คาบเวลา 

3 4 4 4 4 3.8 เหมาะสมมาก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถปฏิบัติได้จริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 
8. กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ ข- 1 (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5   

การเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
9. กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

10. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

11. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
13. นักเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ความรู้ 
ความคิดมากกว่าการท าตามที่
ครูก าหนด 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

14. มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
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ตารางที่ ข-2 ค่าการประเมินระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อุณหภูมิของอากาศ 

 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 

 
ความเหมาะสม 

 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5   
1.แผนการจัดการ
เรียนรู้มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วนร้อยรัด
สัมพันธ์กัน 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

2. การเขียน
สาระส าคัญในแผน
ถูกต้อง 

4 5 4 4 5 4.4 เหมาะสมมาก 

3. จุดประสงค์การ
เรียนรู้มีความชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหา
สาระ 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้
พัฒนานักเรียนด้าน
ความรู้ทักษะ
กระบวนการและเจตคต ิ

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

5. ก าหนดเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับ
คาบเวลา 

3 4 4 4 4 3.8 เหมาะสมมาก 

6. กิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

7. กิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 

8. กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทาง 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ ข-2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 
 

ความเหมาะสม 
 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5   

8. กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

9. กิจกรรมเน้นให้
นักเรียนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 

10. วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
และแหล่งเรียนรู้มี
ความหลากหลาย 

3 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

11. วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
และแหล่งเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ 

3 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

13. นักเรียนสร้าง
แบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้
ความรู้ ความคิดมากกว่า
การท าตามที่ครูก าหนด 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 

14. มีการวัดและ
ประเมินผลที่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.0 เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ ข- 3 ค่าการประเมินระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความกดอากาศและลม 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.แผนการจัดการเรียนรู้มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน
ร้อยรัดสัมพันธ์กัน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

2. การเขียนสาระส าคัญใน
แผนถูกต้อง 

4 5 4 4 5 4.4 
เหมาะสม

มาก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนครอบคลุม
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้
พัฒนานักเรียนด้านความรู้
ทักษะกระบวนการและเจตคต ิ

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

5. ก าหนดเนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับคาบเวลา 

3 4 4 4 4 3.8 
เหมาะสม

มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถปฏิบัติได้จริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

9. กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

10. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

11. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
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ตารางที่ ข- 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
13. นักเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ความรู้ 
ความคดิมากกว่าการท าตามที่
ครูก าหนด 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

14. มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข- 3 (ต่อ) 
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ตารางที่ ข- 4 ค่าการประเมินระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความชื้น 

 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.แผนการจัดการเรียนรู้มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน
ร้อยรัดสัมพันธ์กัน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

2. การเขียนสาระส าคัญใน
แผนถูกต้อง 

4 5 4 4 5 4.4 
เหมาะสม

มาก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้พัฒนา
นักเรียนด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการและเจตคต ิ

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

5. ก าหนดเนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับคาบเวลา 

3 4 4 4 4 3.8 
เหมาะสม

มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

9. กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

10. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

11. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
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ตารางที่ ข- 4 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
13. นักเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ความรู้ 
ความคิดมากกว่าการท าตามที่
ครูก าหนด 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

14. มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข- 3 (ต่อ) 
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ตารางที่ ข- 5 ค่าการประเมินระดับความเหมาะสมของผู้ เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เมฆและฝน 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.แผนการจัดการเรียนรู้มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน
ร้อยรัดสัมพนัธ์กัน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

2. การเขียนสาระส าคัญใน
แผนถูกต้อง 

4 5 4 4 5 4.4 
เหมาะสม

มาก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้พัฒนา
นักเรียนด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการและเจตคต ิ

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

5. ก าหนดเนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับคาบเวลา 

3 4 4 4 4 3.8 
เหมาะสม

มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

9. กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

10. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

11. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
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ตารางที่ ข- 5 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
12. นักเรียนได้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
13. นักเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ความรู้ 
ความคิดมากกว่าการท าตามที่
ครูก าหนด 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

14. มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ข- 3 (ต่อ) 
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ตารางที่ ข- 6 ค่าการประเมินระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพยากรณ์อากาศ 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 5 

1.แผนการจัดการเรียนรู้มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน
ร้อยรัดสัมพันธ์กัน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

2. การเขียนสาระส าคัญใน
แผนถูกต้อง 

4 5 4 4 5 4.4 
เหมาะสม

มาก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนครอบคลุม
เนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้พัฒนา
นักเรียนด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการและเจตคต ิ

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

5. ก าหนดเนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับคาบเวลา 

3 4 4 4 4 3.8 
เหมาะสม

มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถปฏิบัติได้จริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

9. กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4 5 4 5 5 4.6 
เหมาะสม
มากที่สุด 

10. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

11. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 

3 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
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ตารางที่ ข- 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
ความ

เหมาะสม คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 
13. นักเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ความรู้ 
ความคิดมากกว่าการท าตามที่
ครูก าหนด 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

14. มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 4 4 4.0 
เหมาะสม

มาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ ข- 6 (ต่อ) 
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การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดระดับผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  

 
ตารางที่ ข- 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดระดับผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R 
IOC 

( ) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 0 1 4 0.80 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 0 1 1 0 1 3 0.60 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 0 1 4 0.80 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 
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จากตารางได้ข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบกับมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 

 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบวัดมโนทัศน์ทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
 

ตารางที่ ข- 8 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบวัดมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

 
ข้อที่ ค่า P ค่า r 
1 0.58 0.50 
2 0.56 0.56 
3 0.56 0.44 
4 0.61 0.22 
5 0.53 0.28 
6 0.58 0.39 
7 0.54 0.58 
8 0.64 0.50 
9 0.58 0.50 
10 0.63 0.58 
11 0.67 0.67 
12 0.58 0.83 
13 0.54 0.58 
14 0.75 0.50 
15 0.69 0.39 
16 0.61 0.33 
17 0.50 0.22 
18 0.58 0.50 
19 0.42 0.33 
20 0.67 0.44 
21 0.58 0.28 
22 0.58 0.39 
23 0.50 0.33 
24 0.42 0.67 
25 0.54 0.42 
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ข้อที่ ค่า P ค่า r 
26 0.46 0.25 
27 0.38 0.25 
28 0.54 0.58 
29 0.56 0.44 
30 0.38 0.42 

 

การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) 

  

   =  

 
หาค่าความแปรปรวน จากสูตร  
                             
 
  เมื่อ  n     =  14 
   ∑x    =   773 
   (∑x)2 =   597529 
   ∑x2   =  46409 
แทนค่า   
 
 
  = 14(46409) – 597529 
                                 14(14 - 1)  

                      =  

   = 286.79 
เมื่อ  n  =  30  
 ∑S2

i = 22.10 
จากสูตร 

  =  

แทนค่า  

   =  

    

S2  = n∑x2 – (∑x)2 
           n(n-1) 

S2  = n∑x2 – (∑x)2 
           n(n-1) 
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= 1.03 x 0.92 
 = 0.94 

 
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง

ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ตารางที่ ข- 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
R 

IOC 
( ) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 0 1 1 4 0.80 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 

 
จากตารางได้ข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบวัดความสามารถใน

การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
 
ตารางที่ ข- 10 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบวัดความสามารถ

ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
 

ข้อที่ ค่า P ค่า r 
1 0.36 0.39 
2 0.36 0.28 
3 0.52 0.29 
4 0.50 0.56 
5 0.47 0.39 
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การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha 
coefficient) 

  

   =  

 
หาค่าความแปรปรวน จากสูตร  
                             
 
  เมื่อ  n     =  14 
   ∑x    =  288 
   (∑x)2 =   82944 
   ∑x2   =  6076 
แทนค่า   
 
 
  = 14(6076) – 82944 
                                 14(14 - 1)  

                      =   

    
= 11.65 

เมื่อ  n  =  5  
 ∑S2

i = 4.99 
จากสูตร 

  =  

แทนค่า  

   =  

    

= 1.25 x 0.57 
 = 0.71 

 

 
 
 

S2  = n∑x2 – (∑x)2 
           n(n-1) 

S2  = n∑x2 – (∑x)2 
           n(n-1) 
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ตารางที่ ข-11 คะแนนผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 

 
คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 13 50 
2 11 58 
3 3 60 
4 7 70 
5 4 75 
6 0 52 
7 11 78 
8 5 75 
9 2 60 
10 12 78 
11 20 80 
12 5 75 
13 15 78 
14 8 70 
15 2 78 
16 14 72 
17 19 70 
18 15 65 
19 0 50 

 

ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่า เท่ากับ 8.74 คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า เท่ากับ 68.11 คะแนน 
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ต า รา งที่  ข - 1 2  ค ะ แ น น ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า รส ร้ า งแ บ บ จ า ล อ งท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์                       
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 6 23 
2 9 21 
3 5 22 
4 4 21 
5 7 24 
6 7 25 
7 5 23 
8 4 22 
9 5 18 
10 7 25 
11 6 24 
12 4 22 
13 3 18 
14 5 23 
15 8 24 
16 7 22 
17 6 25 
18 4 21 
19 5 21 

 

ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่า เท่ากับ 5.63 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า เท่ากับ 22.32 คะแนน 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญ 
โลกมีบรรยากาศห่อหุ้มนักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศของโลก

ออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง แบ่งบรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตส
เฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และเอกโซสเฟียร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดชั้นปี  

ว 3.2 ม.1/1 1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์
ของบรรยากาศแต่ละชั้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นได้ (K) 
2. นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศได้ (P) 
3. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 

  
สาระการเรียนรู้ 

โลกมีบรรยากาศห่อหุ้มนักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศของโลก
ออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง แบ่งบรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร ชั้นสตราโตส
เฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และเอกโซสเฟียร์ 

บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวิต แตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มี
ปรากฏการณ์ ลมฟ้าอากาศที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่าน
เข้ามา ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะท าความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก 
ชั้นเทอร์โมส 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ  
บทที่ 1  เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว     เวลาเรียน  18  ชั่วโมง 
แผนที่ 1   เรื่อง บรรยากาศของเรา                                        เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวปิยะนารถ ประดับมุข 
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เฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุ และชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะส าหรับการโคจรของดาวเทียม
รอบโลกในระดับต่ า 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

 
ขั้นน า (ใช้เวลา 10 นาที ) 

(1) ครูน าภาพท้องฟ้าในสภาวะต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า เพราะเหตุใด 
ท้องฟ้าในภาพจึงมีลักษณะแตกต่างกัน 

(2) ครูใช้ค าถามต่อไปว่า มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ในบรรยากาศของโลกท่ีมีลักษณะอย่างไร 
(3) ครูตั้งค าถามต่อไปอีกว่า ในปัจจุบันเหตุการณ์ใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

องค์ประกอบของแก๊สในบรรยากาศและส่งผลอย่างไร 
ขั้นการเรียนรู้ (ใช้เวลา 60 นาที) 

(1) นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับอากาศรอบตัวเราและศึกษา
องค์ประกอบของอากาศ แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ดังนี้ 
                - น าอิฐมอญที่สะอาด 1 ก้อนใส่ลงในถังใส่น้ า สังเกตฟองแก๊สที่ปุดออกมา  บันทึกข้อมูล 
                - คว่ าแก้วเปล่า 1 ใบ ลงในอ่างน้ า โดยคว่ าแก้วลงตรง ๆ สังเกตและบันทึกผล 
                - จุดเทียนไขไว้ในอ่างใส่น้ า น าแก้วเปล่าครอบลงไปบนเทียนไขที่ติดไฟอยู่ รอจนเทียนไข
ดับ สังเกตปริมาณน้ าในแก้วและระดับน้ าในอ่าง 

(2) บันทึกผลการทดลองในแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาเกี่ยวกับอากาศรอบตัวเราและ
ศึกษาองค์ประกอบของอากาศ  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวค าถาม เช่น 
- เพราะเหตุใด นักเรียนจึงเห็นฟองปุดออกมาจากก้อนอิฐมอญ 
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด ระดับน้ าในแก้วที่ครอบเทียนไขจึงสูงขึ้น 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า  ฟองที่ปุดขึ้นจาก
ก้อนอิฐคือ อากาศ ที่แทรกอยู่ในช่องว่างของก้อนอิฐ และที่ระดับน้ าในแก้วที่จุดเทียนสูงขึ้น เกิดจาก
เทียนไขน าแก๊สออกซิเจนในอากาศไปช่วยในการติดไฟ ส่งผลให้เกิดแรงดันอากาศภายนอกที่มี
มากกว่าจะไหลเข้าไปแทนที่ในแก้วท าให้ระดับน้ าในแก้วสูงขึ้น 

(4) นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนและตอบค าถามเกี่ยวกับ การเกิดบรรยากาศของโลก 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการเกิดบรรยากาศ
ของโลก เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อโลกเกิดขึ้นในช่วงแรกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม บรรยากาศของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง บรรยากาศของโลก
ในปัจจุบันเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

(5) ครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า บรรยากาศที่หุ้มห่อโลกของเรามีความส าคัญ
ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก เพราะอากาศช่วยให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ อากาศจ าเป็นต่อการหายใจ
ของสิ่งมีชีวิต ถ้าขาดอากาศพืช สัตว์ หรือแม้แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน  30 ข้อ เวลา 50  นาที   
 

เร่ือง งานประดษิฐ์คดิสร้างสรรค์ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4     ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ            คะแนนเตม็ 10 คะแนน        

 เวลา 10 นาที 

.............................................................................................................

.................................... 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัอกัษร ก, ข, ค หรือ ง ท่ีถกูต้อง
ท่ีสดุ เพียงข้อเดียว 

1) บรรจภุณัฑ์ หมายถึงข้อใด. 
    ก. วสัดท่ีุใช้ใส ่ หอ่หุ้มสินค้า    

    ข. ผลิตภณัฑ์โดยท่ีวสัดนุัน้ต้องปกป้องคุ้มครองสินค้า 
    ค. ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ห่อหุ้มสิน้ค้าเพ่ือสะดวกในการขนสง่ การเคล่ือนย้าย ชว่ย

สง่เสริมการจ าหนา่ยสินค้า    
    ง.  ถกูทกุข้อ 

2) เพราะเหตผุลใดบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาตจิงึชว่ยลดปริมาณขยะ 
   ก. เพราะยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาต ิ        

   ข. น าไปจ าหนา่ยได้ราคาดี 

   ค. ปลอดภยัจากผู้ใช้จงึน ากลบัมาใช้ใหม ่    
   ง. มีบอ่ขยะเป็นจ านวนมาก 

3) ข้อใด ไมใ่ช ่ประโยชน์และความส าคญัของบรรจภุณัฑ์. 
   ก. ปกป้องคุ้มครองสินค้า    

   ข. อ านวยความสะดวกตอ่การขนสง่การเคล่ือนย้าย 

   ค. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัผู้บริโภค    
   ง. สง่เสริมการขายสินค้า เพิ่มมลูคา่ของสินค้า 

4) ฉลากเขียว หมายถึง ข้อใด 

   ก. เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงวา่อาหารและเคร่ืองด่ืมได้รับมาตรฐานจาก อย. 
   ข. เคร่ืองหมายรับรองร้านอาหารปลอดภยัอาหารสะอาดรสชาตอิร่อย 

   ค. ฉลากท่ีบง่บอกระดบัการใช้ไฟฟ้าและข้อมลูเบือ้งต้นตา่งๆของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
       โดยระดบัความประหยดัจะมีตัง้แตเ่บอร์ 1 ถึง เบอร์ 5 เบอร์ 5 ประหยดัมาก
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1) ขั้นการสร้างแบบจ าลอง (Model formation) (ใช้เวลา 30 นาที) 
(1) นักเรียนศึกษาความรู้และตอบค าถามในบทเรียน เกี่ยวกับการเกิดบรรยากาศของโลก  

(2) นักเรียนท ากิจกรรม เรื่อง บรรยากาศของโลกเป็นอย่างไร ในหนังสือเรียน (หน้า 105) โดยการ
วิเคราะห์และอธิบายลักษณะของชั้นบรรยากาศ บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 6.1 บรรยากาศ
ของโลกเป็นอย่างไร 

(3) ครตูรวจสอบแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียน เรื่อง บรรยากาศของเรา โดยการตั้ง
ค าถาม ว่า บรรยากาศมีเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

(4) นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง บรรยากาศของเรา ของตนเองโดยการวาด
แผนภาพซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ตามความสูงจากผิวโลก และอธิบาย
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
2) ขั้นการใช้และประเมินแบบจ าลอง (Use and evaluation) (ใช้เวลา 20 นาที) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากวิดีโอชั้นบรรยากาศของโลก   
(2) ครูให้นักเรียนน าแบบจ าลองที่สร้าง (ขั้นที่ 1)  มาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ครูตั้งค าถาม แบบจ าลอง (ภาพท่ีวาด) มีส่วนใดถูกต้องและยังขาดส่วนส าคัญใด 
(3) นักเรียนอธิบายข้อจ ากัดของแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้นในขั้นที่ 1 และหาแนวทางใน

การปรับปรุงแบบจ าลอง          
(4) ครูตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบส าคัญของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกโดย

พิจารณาจากการสร้างแบบจ าลองบรรยากาศของเรา 
(5) ให้นักเรียนสรุปความรู้ส าคัญเรื่องบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก 

3) ขั้นการปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง (Model revision) (ใช้เวลา 30 นาที) 
(1) นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละ

ชั้น และปรับปรุงแบบจ าลองให้ถูกต้องมากขึ้น 
(2) นักเรียนน าเสนอแบบจ าลองที่ตนเองขึ้นพร้อมให้เหตุผลที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง เรื่อง 

บรรยากาศของเรา 
(3) นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ และเปรียบเทียบแบบจ าลองของ

เพ่ือนที่สร้างข้ึนและรวมแบบจ าลองของกลุ่มเพ่ือสร้างแบบจ าลองมติกลุ่มเรื่อง บรรยากาศของเรา 
4) ขั้นการขยายแบบจ าลอง (Model elaborating) (ใช้เวลา 30 นาที) 
  (1) นักเรียนน าแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศใน
สถานการณ์อ่ืน เช่น การลดจ านวนโอโซนในชั้นสตราโตรเฟียร์ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 

(2) นักเรียนร่วมกันสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบาย สถานการณ์การลดจ านวนโอโซนในชั้นสตรา
โตรเฟียร์ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร แนะน าเสนอแบบจ าลอง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

- หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 
- วิดีโอ ชั้นบรรยากาศของโลก   
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- ภาพท้องฟ้าในสภาวะต่าง ๆ 
- แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาเกี่ยวกับอากาศรอบตัวเราและศึกษาองค์ประกอบของ

อากาศ 
- แบบบันทึกกิจกรรมที่ 6.1 บรรยากาศของโลกเป็นอย่างไร 
- กิจกรรม แบบจ าลองชั้นบรรยากาศของนักเรียนเป็นอย่างไร 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ 

    ด้านความรู้ 
1 .  นั ก เ รี ย น

ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ชั้ น
บรรยากาศแต่ละชั้นได้ 
(K) 

 
   - ตอบค าถาม
ระหว่างท า
กิจกรรม 
- ตรวจชิ้นงาน
หรือภาระงาน
ของกิจกรรมฝึก
ทักษะระหว่าง
เรียน 
 

 
  - ค าถามระหว่าง
ท ากิจกรรม 
  - ชิ้นงานหรือ
ภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะ
ระหว่างเรียน 

 
- ตัวนักเรียน 
 

 
ถูกต้อง
ร้อยละ 
70 

 ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  1. นั ก เรียนสามารถ
ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ ง ที่
อ ธิ บ า ย ก า ร แ บ่ ง ชั้ น
บรรยากาศได้ (P) 

-การตรวจ
แบบจ าลอง 

แบบประเมิน
แบบจ าลอง 

 
-ตัวนักเรียน 
 

 
-นักเรียน
ต้องผ่าน
เกณฑ์
ระดับดี
ขึ้นไป 
 

ด้านเจตคต ิ
1 . นั ก เรี ย น ส าม ารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์(A) 

-การสังเกต 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 

-ตัวนักเรียน ระดับ
คุณภาพ 
ระดับดี
ขึ้นไป 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

                                         ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                                                    (นางสาวปิยะนารถ  ประดับมุข) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่......................เรื่อง................................................................................... 
 

ที ่

     
พฤติกรรม 
 

ชื่อ-สกุล 

ความ
ร่วมมือ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์

ตรงต่อ
เวลา 

หมาย
เหตุ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือ

ในการท างาน
กลุ่มอย่างดีเยี่ยม 

ให้ความร่วมมือ
ในการท างาน
กลุ่มอย่างดี 

ให้ความร่วมมือ
ในการท างาน
พอใช้ 

ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม 

2. การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็น   และ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
เป็นอย่างดี 

ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบางครั้ง 

ไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

3. การตั้งใจ
ท างาน 

มีความตั้งใจใน
การท างานอย่าง
ดีเยี่ยม 

มีความตั้งใจใน
การท างานอย่าง
ดี 

มีความตั้งใจใน
การท างานพอใช้ 

ไม่มีความตั้งใจ
ในการท างาน 
ขาดความ
รับผิดชอบ 

 4. มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์บ้าง 

ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

5. ตรงต่อเวลา ท างานเสร็จ
ทันเวลาที่
ก าหนด 

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดไม่เกิน 5 
นาท ี

ท างานเสร็จช้า
กว่าเวลาที่
ก าหนดไม่เกิน 
10 นาที 

ท างานไม่เสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน                             ระดับคุณภาพ 
16-20                 =                       4  (ดีมาก) 
11-15                 =                       3   (ดี) 
6-10                   =                       2 (พอใช้) 
0 - 5                   =                       1 (ควรปรับปรุง) 

* เกณฑ์ผ่านการประเมินต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไป 
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แบบประเมินแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
วันที่ประเมิน..................เรื่องท่ีสอน..........................................................................ชั้น.............. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
          รายการประเมิน 

 

     ชื่อ สกุล 

ความถูกต้อง
ของมโนทัศน์ 

อธิบาย
สถานการณ์ที่

ศึกษาได้ หมายเหตุ 

3 2 1 3 2 1 
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เกณฑ์การประเมินการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คะแนน 
ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) 

1. ความถูกต้อง
ของมโนทัศน์ 

   เ ขี ย น
แบบจ าลอง บน
พ้ืนฐานของมโน
ทั ศ น์ ที่ มี ใ น
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
ร วม ทั้ ง ร ะบุ ตั ว
แ ป ร ที่ ศึ ก ษ า /
สัญ ลั กษ ณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ ได้
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ครบถ้วน 

   เ ขี ย น
แบบจ าลอง บน
พ้ืนฐานของมโน
ทั ศ น์ ที่ มี ใ น
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
ร วม ทั้ ง ร ะบุ ตั ว
แ ป ร ที่ ศึ ก ษ า /
สัญ ลั กษ ณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ ได้
ถู ก ต้ อ ง แ ต่ ไ ม่
ครบถ้วน 

    เ ขี ย น
แบบจ าลอง บน
พ้ืนฐานของมโน
ทั ศ น์ ที่ มี ใ น
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
ร วม ทั้ ง ร ะบุ ตั ว
แ ป ร ที่ ศึ ก ษ า /
สัญ ลั กษ ณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ ไม่
ถู ก ต้ อ งแ ล ะ ไม่
ครบถ้วน 

 

2. อธิบาย
สถานการณ์ที่
ศึกษาได้ 

   เ ขี ย น
แ บ บ จ า ล อ ง ที่
แสดงรายละเอียด
เงื่อนไข หรือสิ่งที่
ต้องการศึกษาได้
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ
ชัดเจน 

   เ ขี ย น
แ บ บ จ า ล อ ง ที่
แสดงรายละเอียด
เงื่อนไข หรือสิ่งที่
ต้องการศึกษาได้
ค รบ ถ้ วน แต่ ไม่
ชัดเจน 

   เ ขี ย น
แ บ บ จ า ล อ ง ที่
แสดงรายละเอียด
เงื่อนไข หรือสิ่งที่
ต้องการศึกษาไม่
ครบถ้วนและไม่
ชัดเจน 

 

คะแนนรวม  
อ้างอิงจาก อารยา ควัฒน์กุล 
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ภาพท้องฟ้าในสภาวะต่าง ๆ 
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แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม  
ศึกษาเกี่ยวกับอากาศรอบตัวเราและศึกษาองค์ประกอบของอากาศ 

วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ..................  
สมาชิกในกลุ่ม  
           1..................................................................................................................... 
           2.................................................................................................................... 
           3.................................................................................................................... 
           4...................................................................................................................... 
           5..................................................................................................................... 
ผลการท ากิจกรรม (ตอนที่ 1) 

กิจกรรม ผลการสังเกต 

1. น าอิฐมอญที่สะอาด 1 ก้อนใส่ลงในถังใส่น้ า  

2. คว่ าแก้ว ลงในอ่างน้ า โดยคว่ าแก้วลงตรง ๆ  

ผลการท ากิจกรรม (ตอนที่ 2) 

การทดลอง 
ผลการทดลอง 

ลักษณะของเทียน ลักษณะของน้ า 

1. ก่อนครอบแก้ว   

2. หลังครอบแก้ว   

 
สรุปผลการท ากิจกรรม 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................... ............................................................ 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 6.1 บรรยากาศของโลกเป็นอย่างไร 

สร้างแบบจ าลองชั้นบรรยากาศของโลก โดยแบ่งบรรยากาศเป็นชั้นตามเกณฑ์ของตนเอง 
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กิจกรรม แบบจ าลองช้ันบรรยากาศของนักเรียนเป็นอย่างไร 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองชั้นบรรยากาศของโลกซ่ึงแสดงสมบัติ องค์ประกอบ และ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น 
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แบบทดสอบวัดมโนทัศนท์างวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  
1. ข้อสอบทุกข้อเป็นแบบชนิดปรนัยแบบ  2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นค าถามเชิงเนื้อหา และตอน

ที่ 2 เป็นส่วนของค าถามการให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบที่เลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ 
2. เกณฑ์การให้คะแนน 

1) ถ้าตอบถูก และให้เหตุผลครบทุกองค์ประกอบที่ส าคัญ ให้ 3 คะแนน  
2) ถ้าตอบถูก และให้เหตุผลถูกต้องแต่ขาดองค์ประกอบบางส่วนที่ส าคัญ ให้ 2 คะแนน  
3) ถ้าตอบถกู แต่การให้เหตุผลอธิบายมีบางส่วนถูกต้องและบางส่วนไม่ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน   
4) ถ้าค าตอบถูกหรือผิด แต่การให้เหตุผลไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบค าถาม ให้ 0 คะแนน  

3. ให้นักเรียนกากบาท  (X) ค าตอบที่ ถูกเพียง 1 ตัวเลือกพร้อมกับเขียนเหตุผลลงใน
กระดาษค าตอบ   

 
1. เหตุใดจึงเกิดเมฆ ฝน พายุคะนองในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ 
       ก. ความหนาแน่นของอากาศสูงที่สุด และพบไอน้ ามาก 
      ข. มีอุณหภูมิเพ่ิมตามความสูงจากผิวโลก 
      ค. มีสัดส่วนของแก๊สในอากาศคงที่ 
      ง. พบอนุภาคอากาศ 1 อนุภาคในระยะ 10 กิโลเมตร 
เหตุผลประกอบ 
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................................ 
2. บรรยากาศชั้นใดที่มีโอโซนอยู่มาก 
    ก. มีโซสเฟียร์   
    ข. เอกโซสเฟียร์            
    ค. สตราโทสเฟียร์                 
    ง. เทอร์โมสเฟียร์ 
เหตุผลประกอบ  
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
3. บรรยากาศชั้นใดที่อุณหภูมิลดลงตามความสูงจากพ้ืนโลก 

ก.  โทรโพสเฟียร์ และ สตราโตสเฟียร์ 
ข.  มีโซสเฟียร์ และ เทอร์โมสเฟียร์ 
ค.  โทรโพสเฟียร์ และ มีโซสเฟียร์ 
ง.  สตราโตสเฟียร์ และเทอร์โมสเฟียร์ 
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เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

4. อุณหภูมิบรรยากาศชั้นใดต่ าที่สุด และมีค่าประมาณเท่าใด  
    ก. ชั้นโทรโพสเฟียร์ –80 oC  
    ข. ชั้นโทรโพสเฟียร์ -60 oC  

ค. ชั้นมีโซเฟียร์ –80 oC  
ง. ชั้นมีโซเฟียร์ –60 oC 

เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. ข้อใดจับคู่ระหว่างชั้นบรรยากาศกับความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง  
      ก. ชั้นโทรโพสเฟียร์ เป็นชั้นที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่  
      ข. ชั้นสตราโตสเฟียร์ เป็นชั้นที่ป้องกันอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตจากก้อนอุกาบาต  

ค. ชั้นสตราโตสเฟียร์ เป็นชั้นที่ป้องกันอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตจากรังสียูวี 
ง. ชั้นมีโซนเฟียร์ เป็นชั้นที่ป้องกันสิ่งมีชีวิตจากวัตถุนอกโลก 

เหตุผลประกอบ   
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูป นักบินมักจะท าการบินอยู่ในบรรยากาศชั้นใด 

 ก . D    ข. C 
 ค . B    ง. A 

เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 

A 

B 

C 

D 

E 
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7. รังสีจากดวงอาทิตย์แผ่มาถึงภาชนะแต่ละใบที่วางห่างกัน 1 กิโลเมตร เท่ากันหรือไม่ หากวางในที่
โล่งแจ้งเหมือนกัน  
   ก. เท่ากัน เพราะเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวกัน  
   ข. เท่ากัน เพราะมีแสงแดดส่องเท่ากัน  
   ค. ไม่เท่ากัน เพราะระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  
   ง. ไม่เท่ากัน เพราะภาชนะมีความสามารถในการดูดแสงได้ต่างกัน 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8. ปริมาณไอน้ าในอากาศมีสัดส่วนไม่คงท่ีเป็นผลมาจากปัจจัยในข้อใด  
    ก. ชนิดของแหล่งน้ า   
    ข. อุณหภูมิอากาศเหนือผิวดิน  
    ค. ชนิดของดินที่อุ้มน้า  
    ง. ลักษณะภูมิประเทศ 
เหตุผลประกอบ       
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
9. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศ 

ก. อุณหภูมิพ้ืนน้ าจะสูงกว่าอุณหภูมิพ้ืนดิน 
ข. กลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกัน 

 ค. อุณหภูมิบนพ้ืนดินจะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าอุณหภูมิใต้ผิวดิน 
ง. ระดับความสูงจากผิวโลกต่างกันอุณหภูมิของอากาศต่างกัน 

เหตุผลประกอบ 
.............................................................................................................................................. ..................
......................................................................................................................... ....................................... 
10. กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับอุณหภูมิของอากาศ ถ้าก าหนดให้แกนตั้งเป็น
อุณหภูมิของอากาศและแกนนอนเป็นความสูง คือ กราฟใด 
 

ก. 
 
 

ข. 
 
 
ค. 
 
ง. 
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เหตุผลประกอบ    
.............................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
11. จากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อมูลดังนี้ 

จังหวัด อุณหภูมิ
สูงสุด (  ) 

อุณหภูมิ
ต่ าสุด( ) 

เชียงใหม ่
เลย 

กรุงเทพ 
จันทบุร ี
สงขลา 

28 
29 
30 
33 
31 

18 
15 
23 
22 
25 

เหตุใดกรุงเทพฯ จึงมีอุณหภูมิสูงกว่าเชียงใหม่ 
      ก. กรุงเทพฯมีพ้ืนที่น้อยกว่าเชียงใหม่  
      ข. กรุงเทพฯใกล้ทะเลมากกว่าเชียงใหม่ 
      ค. กรุงเทพฯอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าเชียงใหม่  
      ง. กรุงเทพฯมีพ้ืนที่มีเขียวน้อยกว่าเชียงใหม่ 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความกดอากาศ  
     ก.  มวลของอากาศที่สามารถดันปรอทได้สูง 760  มิลลิเมตร  
     ข.  ปริมาตรของอากาศที่สามารถดันน้ าได้สูง  760  มิลลิเมตร 
     ค.  มวลของอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
     ง.  แรงที่อากาศกดในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
เหตุผลประกอบ 
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................ 
13. พ้ืนที่แห่งหนึ่งประกอบด้วยภูเขาสูง เหวลึก ที่ราบลุ่ม และทะเล ณ จุดใดของพ้ืนที่แห่งนี้ที่มีความ
หนาแน่นของอากาศน้อยที่สุด 
      ก. เหวลึก  ข. ที่ราบลุ่ม             
      ค. ระดับน้ าทะเล       ง. ภูเขาสูง 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
14. ความดันอากาศบนยอดดอยอินทนนท์มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 760 mmHg เพราะเหตุใด  
     ก. มากกว่า เพราะยอดดอยอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล  
     ข. น้อยกว่า เพราะยอดดอยอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 
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     ค. มากกว่า เพราะยอดดอยมีความดันอากาศสูง  
     ง. น้อยกว่า เพราะยอดดอยมีอุณหภูมิต่ า 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
15.  

 
จากแผนภูมิข้อใดจัดล าดับความกดอากาศในต าบลต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง 
 ก. M < N < O            ข. N > O < M            ค. O < N < M             ง. O < M > N  

เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
16. การเคลื่อนที่ของลมเป็นไปในลักษณะใด 

ก. จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ า 
ข. จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณความกดอากาศสูง 
ค. จากบริเวณความกดอากาศต่ าไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ า 
ง. จากบริเวณความกดอากาศต่ าไปสู่หย่อมความกดอากาศสูง 

เหตุผลประกอบ       
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
17. ข้อความใดกล่าวผิด 

ก. ความกดอากาศ 2 บริเวณต่างกันมาก ลมจะเคลื่อนที่ได้ช้า 
ข. ระยะห่างของพ้ืนที่ห่างกันมาก ลมจะเคลื่อนที่เร็ว 
ค. ความอากาศ 2 บริเวณต่างกันน้อย ลมจะเคลื่อนที่ได้ช้า 
ง. ระยะห่างของพ้ืนที่ห่างกันน้อย ลมจะเคลื่อนที่เร็ว 



124 
 

เหตุผลประกอบ      
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
18.  
     

 
  
 
 
 
จากภาพ หากมีโรงแรมตึกสูงมากีดขวางบริเวณหน้าชายหาด ลมจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 
    ก. ลมเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม 
    ข. ลมเคลื่อนที่อัตราเร็วเท่าเดิม 
    ค. ลมเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อน 
    ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
19. เหตุใดผ้าที่ตากไว้บางวันจึงแห้งช้ากว่าปกติ 
    ก. ผ้าแห้งช้าเพราะความชื้นสัมพัทธ์สูง 
   ข. ผ้าแห้งช้าเพราะความชื้นสัมพัทธ์ต่ า 
   ค. ผ้าแห้งเร็วเพราะความชื้นสัมพัทธ์สูง 
   ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูก 
เหตุผลประกอบ 
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................ 
20. เมื่ออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณไอน้ าที่มีจริงในอากาศวัดได้ 20 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณไอน้ าในอากาศที่มีได้อย่างเต็มที่ วัดได้ 25 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
มีค่าเท่าใด 
     ก. 60 %          ข. 70 %  
     ค. 80 %          ง. 100 % 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
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21. ถ้าเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ก่อนฝนตกจะได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ใกล้เคียงกับข้อใด 
   ก. ในถ้ า            ข. ในป่า  
  ค. ทุ่งนา             ง. บริเวณชายหาด 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
22. นักเรียน 4 คน ท าการทดลอง ณ สถานที่ตา่งกัน โดยน าเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน อันแรกหุ้มด้วยส าลชีุบน้ า
อีกอันหนึ่งไม่หุ้ม น าเทอร์มอมิเตอร์ทั้งคู่ไปวางไว้ในสถานที่ตา่งกัน 4 แห่ง หลังจากนั้น 3 นาที อ่านอุณหภูมิ
ของเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองได้ผลตามตาราง  
 

สถานท่ีทดลอง 
อุณหภูมิจากเทอร์มอ
มิเตอร์ไม่หุ้มส าลีชุบ

น้ า (oC) 

อุณหภูมิจากเทอร์มอ
มิเตอร์หุ้มส าลีชุบน้ า 

(oC) 

A 26.0 25 

B 26.0 24 

C 28.0 26.5 

D 28.0 26 

 
จากข้อมูลแสดงว่าอากาศที่ใด มปีริมาณไอน้ าใกล้ปริมาณไอน้ าอ่ิมตัวมากที่สุด 
    ก. A                      ข. B   ค. C                      ง. D 
เหตุผลประกอบ    
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ................................... 
23. ในตอนเช้ามืดนักเรียนจะสังเกตเห็นหมอกเกิดข้ึนเหนือพ้ืนดิน ข้อใดอธิบายการเกิดหมอกได้
ถูกต้อง 
    ก. มีฝุ่นละอองในอากาศมาก  
    ข. มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ า 
    ค. มีอากาศเย็นอยู่เหนืออากาศร้อน 
    ง. มีไอน้ าในอากาศสูงและอากาศเย็น 
เหตุผลประกอบ     
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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24. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
  A. อุณหภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดเมฆ 
  B. ปริมาณเมฆปกคลุมส่งผลตอ่อุณหภูมิอากาศ 
  C. ไอน้ าในอากาศที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นเกิดเป็นเมฆ 
ข้อความใดถูกต้อง 
   ก. A และB 
   ข. A และC 
   ค. B และ C 
   ง. A B และC 
เหตุผลประกอบ    
........................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... .....................................................
............................ 
25. เหตุใดเมฆจึงมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  

ก. ไอน้ าควบแน่นในระดับความสูงแตกต่างกัน  
   ข. ความเร็วลมในการพัดพา 
  ค. ระดับความสูงในการควบแน่น 

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
26. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับการเกิดฝน 
   ก. เกิดจากละอองน้ าในเมฆมีขนาดใหญ่ข้ึน 
   ข. เกิดจากการควบแน่นละอองน้ าในอากาศ 
   ค. เกิดจากไอน้ าในอากาศมีปริมาณมากข้ึน 
   ง. เกิดจากอุณหภูมิอากาศท่ีลดลง 
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
27. นักเรียนสังเกตบนท้องฟ้าพบเมฆสีด าก่อตัวในแนวตั้งหนาทึบมียอดเป็นรูปทั่ง แสดงว่าลักษณะ
อากาศจะเป็นอย่างไร 
    ก. ก าลังมีฝนตกปอยๆ   
    ข. ก าลังมีพายุฝนฟ้าคะนอง 
    ค. มีหมอกลงจัดและก าลังมีหิมะตก 
    ง. จะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด 
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เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ............. 
28. ขั้นตอนส าคัญอันดับแรกของการพยากรณ์อากาศ คือข้อใด 
     ก. การสื่อสารข้อมูล   
     ข. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ค. การเขียนแผนที่อากาศ  
     ง. การตรวจสภาพอากาศ 
เหตุผลประกอบ  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ .... 
29. พยากรณ์อากาศประจ าวัน ให้ข้อมูลดังนี้ 
    ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดผ่านเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ และมีลม
ตะวันออกพัดน าความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคใต้ 
    ข้อมูลจากค าพยากรณ์ดังกล่าว ไม่ควรเกิดลักษณะอากาศแบบใด  
    ก. ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น 
    ข. ภาคเหนือลมแรง 
    ค. ภาคใต้มีเมฆมาก 
    ง. ภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูง 
เหตุผลประกอบ     
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ................................... 
30. เมื่อชาวประมงกลุ่มหนึ่งทราบข่าวจากโทรทัศน์ว่าพายุจะพัดจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกจึงน า
เรือมาจอดที่ชายฝั่งของเกาะด้านทิศตะวันตก แต่แล้วก็ถูกพายุพัดกระหน่ าจนเรือจมไปหลายล า 
อุบัติภัยครั้งนี้เกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องใด 

ก. ความเร็วของลมพายุที่แท้จริง 
ข. ขนาดของเกาะที่เรือเข้าไปจอด 
ค. ทิศที่ลมพัดกับทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ 
ง.  การเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่อย่างกะทันหันของพายุ 

เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน 
 เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

“กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง การท าโรงงาน
อุตสาหกรรม ล้วนปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศ กระทั่งท าลายบางส่วนของชั้นบรรยากาศไป 
และเป็นสาเหตุหนึ่งของปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน” 

1.1 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศใด  
............................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......... 

1.2 กิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อชั้นบรรยากาศอย่างไรบ้าง 
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......... 

1.3 ให้นักเรียนแสดงแผนภาพแสดงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลต่อชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น 
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2. พิจารณาอุณหภูมิอากาศแต่ละจังหวัด ในเดือนธันวาคม ในตาราง  

จังหวัด 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

(๐C) 
เชียงใหม่ 20 

แม่ฮ่องสอน 21 
หนองคาย 22 
สุรินทร์ 25 
ลพบุรี 28.1 

สุพรรณบุรี 27.7 
สงขลา 27.6 
ภูเก็ต 26 

 2.1 จากตารางให้นักเรียนแสดงกราฟแสดงอุณหภูมิในแต่ละจังหวัด  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 จากกราฟนักเรียนคิดว่าเหตุใด เชียงใหม่กับลพบุรีถึงมีอุณหภูมิอากาศแตกต่างกัน 

............................................................................. .....................................................................

........................................................................................................................ .......................... 
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3. 

ภาพที่ 1 แหล่งน้ า                                 ภาพที่ 2 พื้นที่แห้งแล้ง 
       3.1 ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 มีปริมาณไอน้ าเหนือพ้ืนผิวแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .....................

........................................................................................................................ .......................... 
       3.2 บริเวณใดน่าจะมีเมฆมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................ .......................... 
   3.3 นักเรียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ความชื้นอากาศกับการเกิดเมฆของทั้ง 2 บริเวณ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 
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4. “เมื่อความสูงเพ่ิมข้ึน  ความดันและความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง” 
     4.1 จากค ากล่าวข้างต้นให้นักเรียนแสดงแผนภาพแสดงสถานการณ์ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

4.2 หากเดินขึ้นภูเขาสูง ความดันอากาศจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร              
............................................................................................................................. .....................
........................................................................................................................ .......................... 

5. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

     

 

 

 

   5.1 หากพบท้องฟ้าลักษณะดังภาพทุกทิศทาง ปริมาณเมฆปกคลุมจะมีค่าประมาณเท่าใด   

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................ .......................... 

5.2 มีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร มีโอกาสเกิดฝนหรือไม่ เพราะเหตุใด          
............................................................................................................................. .....................
........................................................................................................................ .......................... 
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         5.3 ให้นักเรียนแสดงแผนผังขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ หากต้องการพยากรณ์อากาศ
เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
วิเคราะห์สถิติทางการวิจัย
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ต าร า งที่  ง  -1  ก ารค า น ว ณ ห าค่ า  t – test ข อ งแ บ บ วั ด ม โน ทั ศ น์ ท า ง วิ ท ย าศ าส ต ร์                     
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for window 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 

Pair 1 
หลังเรียน 68.11 19 10.165 2.332 
ก่อนเรียน 8.74 19 6.270 1.438 

 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 หลังเรียน & ก่อนเรียน 19 .362 .128 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 
1 

หลังเรียน - 
ก่อนเรียน 

59.36
8 

9.822 2.253 54.634 64.102 26.34
8 

18 .000 



 135 

ต ารางที่  ง  -2   ก า รค าน วณ ห าค่ า  t – test ข อ งแ บ บ วั ด ม โน ทั ศ น์ ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์                       
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยใช้โปรแกรม 
SPSS for window 

 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

หลังเรียน 19 68.11 10.165 2.332 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 63 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

หลัง
เรียน 

2.189 18 .042 5.105 .21 10.00 
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ตารางที่ ง - 3 การค านวณหาค่า t – test ของแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ
หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for 
window 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 

Pair 1 
หลังเรียน 22.32 19 2.056 .472 
ก่อนเรียน 5.63 19 1.571 .360 

 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 หลังเรียน & ก่อนเรียน 19 .520 .023 

 
 

Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mea
n 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pai
r 1 

หลังเรียน - 
ก่อนเรียน 

16.6
84 

1.827 .419 15.803 17.565 39.7
98 

18 .000 
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ตารางที่ ง - 4 การค านวณหาค่า t – test ของแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยใช้
โปรแกรม SPSS for window 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

หลังเรียน 19 22.32 2.056 .472 

 
 

One-Sample Test 
 Test Value = 21 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
หลัง
เรียน 

2.789 18 .012 1.316 .32 2.31 

 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นางสาวปิยะนารถ ประดับมุข 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 5 มิถุนายน 2534 
สถานที่เกิด  อ่างทอง 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 1/3 หมู่ 9 ต าบลยางซ้าย อ าเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอ่างทอง 14120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2557 
 
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2558 – ปัจจุบัน 

 
ข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสระเตย 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ข้าราชการครู 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสระเตย ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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