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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดเรื่ องเซลล์กลั วานิกของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนรู ้โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลอง ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยน
ได้สร้าง ทดสอบและปรับแก้ไขแบบจาลอง การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองที่ มีการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพร่ วมด้วย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิ ดและการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง
นามาใช้เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังเรี ยน ผลการวิจยั พบว่าหลังเรี ยนความสามารถในการสร้างตัวแทน
ความคิดของนักเรี ยนส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์ ซึ่ งเป็ นระดับ
ที่สูงขึ้นจากก่อนเรี ยนซึ่ งเป็ นระดับต่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ จะช่วยครู เคมี
ลดความยากลาบากในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ครู จึงควรออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้แสดงและแปลความหมาย
ของตัวแทนความคิดเข้าด้วยกันอย่างเชื่อมโยงและถูกต้อง

ABSTRACT
This research aimed to study grade 11 students’ ability to construct representation of galvanic cell learned
using modelling-based teaching which places an emphasis on creating, testing, and revising models. This study is an
experimental research that collects qualitative data. The representation test and semi-structured interview were
employed as data sources before and after an implementation of modelling-based teaching. The results showed that,
after implementation, most of students’ ability to construct three levels of representations including macroscopic,
submicroscopic, and symbolic levels were categorized at moderate. This level was higher than before
implementation. Modelling-based teaching is an alternative way which helps chemistry teachers to reduce learning
difficulty. Teachers should design activities to facilitate students to express and translate representation coherently
and correctly.
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บทนา
เคมีเป็ นศาสตร์ ที่มีความเฉพาะเจาะจงในเนื้ อหาโดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ ยวกับสาร สมบัติของสารกับโครงสร้าง
ภายใน และการเปลี่ยนแปลงของสาร การศึกษาเนื้ อหาวิชาเคมีจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ นักเรี ยนจาเป็ นต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งใน
ระดับที่ตาเปล่ามองเห็น ระดับอะตอมหรื อโมเลกุลของสาร และระดับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างสอดคล้องกันในทุกระดับ ดังนั้นในชั้นเรี ยนเคมีนกั เรี ยนจึงควรได้รับโอกาสที่จะสร้างตัวแทนความคิด
ในระดับต่างๆดังที่ กล่าวมาเพื่อสื่ อความเข้าใจของตนเองแต่ดว้ ยธรรมชาติของเนื้ อหาของวิชาเคมีเป็ นเนื้ อหาที่มีความ
ซับซ้อนและเป็ นนามธรรมทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถสร้างตัวแทนความคิดทางเคมีที่ถูกต้องออกมาได้ [1]
วิชาเคมี เป็ นวิชาซับ ซ้อนและต้องอาศัยการท าความเข้าใจและการวิเคราะห์ ในระดับ มหภาค จุ ลภาค และ
สัญลักษณ์ ซึ่ งยากสาหรับนักเรี ยนโดยเฉพาะนักเรี ยนในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายเนื่ องจากนักเรี ยนจานวนมากไม่
เข้าใจเนื้อหาในหลายหัวข้อ [2] เช่น เซลล์กลั วานิก เป็ นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเกิด
จากสารเคมี ภายในเซลล์ทาปฏิ กิริยากันแล้วเกิ ดกระแสไฟฟ้ า (การเคลื่ อนที่ ของอิเล็กตรอน) สาหรับการอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงนี้นกั เรี ยนไม่สามารถมองเห็นภาพหรื อจินตนาการการเคลื่อนที่น้ นั ได้ จึงทาให้นกั เรี ยนเกิดความยากลาบาก
ในการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุน้ ี จึงพบงานวิจยั จานวนมากที่ พฒ
ั นาการจัดการเรี ยนการสอนเคมี เช่น การศึ กษามโนมติ และ
ตัวแทนความคิดของนักเรี ยนโดยใช้ชุดทดลองขนาดเล็ก [3] การพัฒนารู ปแบบมัลติมีเดีย (IMMPA) เพื่อใช้ในการสอน
ไฟฟ้าเคมี [2] หรื อแม้กระทัง่ การศึกษาความยากของการเรี ยนวิชาไฟฟ้าเคมีของนักเรี ยนและนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เป็ นต้น [4] เพื่อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาจนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพนัน่ คือ นักเรี ยนควรมี
ความสามารถแสดงตัวแทนความคิดออกมาเพื่อสื่ อถึงความเข้าใจในเนื้อหาและครู สามารถประเมินตัวแทนความคิดของ
นักเรี ยนได้เป็ นระยะๆในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับแนวทางการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาที่ มีลกั ษณะเป็ น
นามธรรม เช่ น เซลล์กัลวานิ ก ต้องอาศัยการเชื่ อมโยงการเปลี่ ยนแปลงของสาร ทั้ง 3 ระดับของการแสดงตัวแทน
ความคิ ด (Level of Representation) [5] กล่ า วคื อ 1) ระดั บ มหภาค (Macroscopic Level) เป็ นการน าเสนอด้ ว ย
ปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ ได้แก่ การเปลี่ยนสี ของสารละลายในเซลล์กลั วานิ ก หรื อการกร่ อนของโลหะตัวนาใน
เซลล์กลั วานิ ก 2) ระดับจุลภาค (Microscopic level) เป็ นการนาเสนอสิ่ งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในรู ปของแบบจาลอง
(Models) หรื อการนาเสนอ ในรู ปแบบอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้ (Visual Displays) เช่น แบบจาลองอนุภาคการจัดเรี ยง
ตัวของโลหะตัวนา การเคลื่ อนที่ ของอนุ ภาคของสารละลายในบี กเกอร์ รวมทั้งการจิ นตนาการถึ งการเคลื่อนที่ ของ
อิ เล็กตรอนในเซลล์กัลวานิ ก เป็ นต้น และ 3) ระดับ สัญ ลักษณ์ (Symbolic Level) เป็ นการใช้สัญ ลักษณ์ (Symbols)
ตัวเลข ตัวอักษร หรื อเครื่ องหมาย (Signs) เพื่อ แสดงแทนอะตอมโมเลกุล สารประกอบ และปฏิกิริยาเคมี เช่น การเขียน
สมการการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์โดยเขียนหรื อแสดงตัวแทนความคิดด้วยสัญลักษณ์ของธาตุ สู ตรเคมีต่างๆ เป็ นต้น อาจ
กล่าวได้วา่ การสร้างตัวแทนความคิดนั้นสามารถแสดงออกด้วยวิธีการที่หลากหลายตามระดับตัวแทนความคิด เช่น การ
สร้างแบบจาลอง การสังเกตปรากฎการณ์ หรื อการใช้สญ
ั ลักษณ์ เป็ นต้น
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องแสดงให้เห็ น ว่าการน าแบบจาลองไปใช้ในวิชาเคมี ก่อให้เกิ ดผลดี ต่ อ
นักเรี ยนเนื่ องจากนักเรี ยนต้องพยายามเชื่อมโยงตัวแทนความคิดของตนเองในรู ปแบบของแบบจาลองดัง ผลการศึกษา
การเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนโดยใช้แบบจาลองเรื่ องเซลล์ไฟฟ้าเคมี พบว่าหลังเรี ยนนักเรี ยนทุกกลุ่มมีผลการ
เรี ยนที่ ดีข้ ึน [3, 4, 6] สอดคล้องกับผลการพัฒนาความสามารถแสดงตัวแทนความคิดของนักเรี ยนในวิชาเคมี โดยใช้
ตัวแทนความคิดที่หลากหลาย โดยเฉพาะการแสดงตัวแทนความคิดของ ตนเองออกมาในรู ปแบบของสิ่ งที่มองเห็นได้
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เช่น การสร้างแบบจาลองช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหามากขึ้น[7] นอกจากนี้ กลุ่มนักวิจยั ยังพบว่าการพัฒนา
ความสามารถในการนาเสนอตัวแทนความคิดในเนื้ อหาเคมีดว้ ยการวาดแบบจาลองโมเลกุลร่ วมกับการอภิปรายทาให้
นักเรี ยนมีความสามารในการนาเสนอตัวแทนความคิดอยู่ในระดับที่ สูงขึ้น [8] โดยนักเรี ยนสามารถทาความเข้าใจ
เนื้อหาที่มีความเป็ นนามธรรมและเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง 3 ระดับได้เป็ นอย่างดี
จะเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลอง (Model based teaching: MBT ) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่
เน้นให้นักเรี ยนได้แสดงแบบจาลองเพื่ อเป็ นตัวแทนทางความคิ ดภายนอก (External representation) ชนิ ดหนึ่ งที่ ครู
สามารถประเมินได้ถึงแบบจาลองความคิด (Mental model) ซึ่งเป็ นตัวแทนความคิดภายใน (Internal representation) ซึ่ ง
อยู่ในโครงสร้างทางปั ญญาของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนจะได้สร้างแบบจาลองทางความคิด แสดงแบบจาลอง ทดสอบ
แบบจาลอง และปรับแก้ไขแบบจาลอง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั เรี ยนจะต้องมีความสามารถในการ
สร้างตัวแทนความคิดทางเคมี ให้เชื่ อมโยงกันจากระดับหนึ่ ง (เช่ น ระดับมหภาค) ไปเป็ นอี กระดับ หนึ่ ง (เช่ น ระดับ
จุลภาคหรื อสัญลักษณ์) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน [9] เพราะจะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
และช่วยพัฒนาการเรี ยนเคมีของนักเรี ยนได้ [10]
จากประสบการณ์การสอนเคมีเรื่ องเซลล์กลั วานิ กของผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั พบว่าแม้นักเรี ยนที่เคยเรี ยนหัวข้อดังกล่าว
มาแล้ว เมื่อผูว้ ิจยั ทบทวนความรู ้ในเนื้ อหา นักเรี ยนหลายคนยังแสดงตัวแทนความคิดเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สารละลายอิ เล็กโทรไลต์ในบี กเกอร์ ของเซลล์กลั วานิ กได้แต่ไม่ถูกต้อง และยังมี นักเรี ยนบางส่ วนไม่สามารถสร้าง
ตัวแทนความคิดได้อย่างสมบูรณ์ เช่น สามารถอธิ บายได้วา่ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในเซลล์กลั วานิ ก เพราะมีการเคลื่อนที่
หรื อเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอน แต่ไม่สามารถสามารถอธิ บายได้วา่ เกิดอย่างไร จากสภาพปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ น
ครู ผสู ้ อนมีหน้าที่ โดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จึงได้หาแนวทางที่ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้ อหาเรื่ อง
เซลล์กัลวานิ กได้ดียิ่งขึ้น หากนาการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยการสร้างแบบจาลองมาใช้จะทาให้ผูว้ ิจัยสามารถติดตามการ
ประเมินความเข้าใจของนักเรี ยนตั้งแต่การสร้างแบบจาลองจนกระทัง่ ปรับแก้ไขแบบจาลองได้
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดเมื่อดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
สร้าง แบบจาลอง เรื่ อง เซลล์กลั วานิ ก ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนสามารถสร้างตัวแทน
ความคิดทางเคมี และแสดงออกมาได้อย่างเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ระดับ (มหภาค จุลภาค สัญลักษณ์) ซึ่งจะเป็ นการส่ งเสริ ม
การทาความเข้าใจเนื้อหาเรื่ องเซลล์กลั วานิกของนักเรี ยนให้ดีมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดเรื่ องเซลล์กลั วานิ กของนักเรี ยนที่ เรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้าง
แบบจาลอง

วิธีการวิจัย
1. รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลองที่ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยที่มุ่งศึกษาความสามารถ
ในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองโดยจะประเมินว่า
นักเรี ยนสามารถสร้างและแสดงตัวแทนความคิดทั้ง 3 ระดับเรื่ องเซลล์กลั วานิกเป็ นอย่างไร
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2. กลุ่มที่ ศึกษา เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ ง ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จานวน 38 คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบสอนโดย
เรี ยนแผนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
3. ขอบเขตการวิจยั ในบทความวิจัยฉบับนี้ ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการศึ กษาความสามารถในการสร้างตัวแทน
ความคิ ดเรื่ อง เซลล์กัลวานิ ก ซึ่ งเป็ นหัวข้อหนึ่ งของ ไฟฟ้ าเคมี สาหรั บ เนื้ อ หาไฟฟ้ าเคมี บ รรจุ อ ยู่ในหลักสู ต รของ
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ ในรายวิชาเคมีภาคเรี ยนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1) แบบวัดความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยนเป็ นแบบวัดแบบปลายเปิ ดซึ่ งนามาใช้
ประเมิ น ความสามารถในการสร้ า งตัว แทนความคิ ด เรื่ อ งเซลล์กัล วานิ ก จ านวน 1 ข้อ โครงสร้ างของแบบวัด
ประกอบด้วย (1) ภาพวาดและคาบรรยายสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่ องเซลล์กลั วานิ ก (2) คาถามแบ่งออกเป็ นคาถาม
ย่อย 3 ข้อ (2.1-2.3) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบเครื่ องมือโดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่ งในแต่ละหัวข้อย่อยสร้างคาถามเพื่อให้
นักเรี ยนแสดงตัวแทนความคิดให้สอดคล้องกันทั้ง 3 คือ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ แสดงดังภาพ
ที่ 1

ภาพที่ 1 แบบวัดความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยน เรื่ อง เซลล์กลั วานิก
2) การสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง โดยการน าคาถามจากแบบวัดความสามารถในการสร้างตัวแทน
ความคิดของนักเรี ยน เรื่ อง เซลล์กลั วานิก มาสัมภาษณ์เพิ่มเติม
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบวัดความสามารถในการสร้างตัว แทนความคิด เรื่ อง เซลล์กลั วานิ กที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น
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2) ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองโดยมี ข้ นั ตอนดังนี้ [11] (1) ขั้นการสร้าง
ตัวแทนความคิด ครู ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่ หัวข้อในการเรี ยน และกระตุน้ ให้นักเรี ยนสร้าง
แบบจาลอง และนักเรี ยนตอบคาถามโดยการสร้ างแบบจาลองร่ วมกัน (2) ขั้น แสดงแบบจาลอง นักเรี ยนน าเสนอ
แบบจาลองที่ ร่ วมกัน สร้ างหน้าชั้น เรี ยน (3) ขั้น การทดสอบแบบจาลอง โดยนักเรี ย นท าการทดลองการถ่ ายโอน
อิเล็กตรอนของเซลล์กลั วานิกที่ประกอบด้วยสารละลายสารละลายคอบเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) เข้มข้น 1.0 mol/dm3
สารละลายซิงค์ซลั เฟต (ZnSO4) เข้มข้น 1.0 mol/dm3 และสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เข้มข้น 1.0 mol/dm3
โดยมีโลหะทองแดง ซังกะสี และแมกนี เซียมเป็ นโลหะตัวนา จากนั้นนักเรี ยนลงมือทากิจกรรมสร้างแบบจาลองระดับ
จุลภาค (Hand-on activity) และการเขียนแสดงสัญลักษณ์ของปฏิกิริยา และ (4) ขั้นพิจารณาขอบเขตและข้อจากัดของ
แบบจาลอง นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันพิจารณาแบบจาลองของตนเองที่ สร้างขึ้ นไว้ก่อนการทดลองเปรี ยบเที ยบกับ
หลักฐานจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และครู นานักเรี ยนสู่ การสรุ ปเพิ่มเติมจากการแบบจาลองที่นกั เรี ยนได้ปรับแก้
แล้ว
3) ทดสอบความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้แบบวัดชุดเดียวกันกับ
ก่อนเรี ยน
4) เลือกตัวแทนนักเรี ยนมาสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้างเพิ่มเติ ม โดยพิ จารณาคาตอบของนักเรี ยนที่ มี
ประเด็นการสร้างตัวแทนความคิดที่น่าสนใจ แตกต่างไปจากนักเรี ยนคนอื่นๆ ซึ่งในการจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยนนั้น
ผูว้ ิจัยได้ให้ผูช้ ่ วยในการวิจัยที่ มี ความเชี่ ยวชาญวิช าเคมี ช่วยจากลุ่ม คาตอบนักเรี ยนรวมกับ ผูว้ ิจัยรวมจานวน 2 คน
จากนั้นผูว้ จิ ยั นาบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดอีกครั้ง
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั อ่านคาตอบในแบบวัดของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดทั้งก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน แล้วนามาจัดกลุ่มคาตอบในแต่ละข้อคาถามย่อย โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็ น 3 ระดับตาม
ระดับคุณภาพ ได้แก่ ระดับต่า ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อใช้แปลความหมายและประเมินความสามารถในการสร้าง
ตัวแทนความคิดของนักเรี ยน และหาค่าความถี่ ร้อยละแสดงความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยน
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดดังตารางที่ 1 [12]
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยน
ระดับของ
เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการสร้ างตัวแทนความคิดจาแนกตามระดับคุณภาพ
ความสามารถใน
การสร้ าง
ตา่ (Low)
ปานกลาง (Moderate)
สู ง (High)
ตัวแทนความคิด
ไม่ ส ามารถอธิ บ ายสิ่ ง ที่ เห็ น สามารถอธิ บ ายสิ่ งที่ เห็ น จาก สามารถอธิ บ ายสิ่ งที่ เห็ น จาก
จากการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ การเปลี่ยนแปลงในเซลล์
การเปลี่ยนแปลงในเซลล์
ระดับมหภาค
กัลวานิกได้ได้อย่างถูกต้อง
กัลวานิกได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ กั ล วานิ ก ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์
ครบถ้วนและสมบูรณ์
ไม่ ส ามารถจิ น ตนาการสิ่ ง ที่ สามารถจิ นตนาการสิ่ งที่ เห็ น สามารถจิ น ตนาการสิ่ งที่ เห็ น
เห็ น จากการเปลี่ ยนแปลงใน จากการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ จากการเปลี่ยนแปลงในเซลล์
เซลล์กลั วานิ กได้ ไม่สามารถ กั ล วานิ กได้ สามารถแสดง กัล วานิ ก ได้ สามารถแสดง
แสดงตัว แทนความคิ ด โดย ตั ว แท น ความคิ ดโดยการ ตั ว แท น ความคิ ดโด ยการ
ระดับจุลภาค
การแสดงตัว แทนความคิ ด แสดงตัว แทนความคิ ด แทน แสดงตัว แทนความคิ ด แทน
แทนอะตอม โมเลกุ ล หรื อ อะตอม โมเลกุล หรื ออนุ ภาค อะตอม โมเลกุล หรื ออนุ ภาค
อ นุ ภ าค ข อ ง ส าร ใ น ก าร ของสารในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ของสารในการเกิดปฏิกิริยาได้
เกิดปฏิกิริยาได้
ได้อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ไม่ ส ามารถเขี ย นสั ญ ลัก ษณ์ สามารถเขี ยนสัญ ลักษณ์ ท าง สามารถเขี ย นสั ญ ลักษณ์ ท าง
ทางเคมี จากการเปลี่ ยนแปลง เคมี จ ากการเปลี่ ย นแปลงใน เคมี จ ากการเปลี่ ย นแปลงใน
ในการทดลองที่สอดคล้องกับ การทดลองที่ ส อดคล้อ งกั บ การทดลองที่ ส อดคล้อ งกั บ
ระดับ มหภาคและจุ ล ภาคได้ ระดั บ มห ภาคและจุ ล ภาค ระดั บ มห ภาคและจุ ล ภาค
ระดับสัญลักษณ์
อย่างถูกต้อง
(ส ม การการเกิ ด ป ฏิ กิ ริ ยา (ส ม การการเกิ ด ป ฏิ กิ ริ ยา
รี ดกั ชัน ออกซิเดชัน และ
รี ดกั ชัน ออกซิเดชัน และ
รี ด อกซ์ )ได้อ ย่างถู ก ต้อ ง แต่ รี ด อกซ์ )ได้ถู ก ต้อ งครบถ้ว น
ไม่สมบูรณ์
และสมบูรณ์

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิด เรื่ องเซลล์กลั วานิ ก ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลอง สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าความถี่ และร้อยละของการจัดกลุ่มความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดของนักเรี ยน
เรื่ องเซลล์กลั วานิก
ระดับความสามารถในการ
สร้ างตัวแทนความคิด
1. ระดับมหภาค
(N=38)
2. ระดับจุลภาค
(N=38)
3. ระดับสัญลักษณ์
(N=38)

ตา่
ก่ อนเรียน
29
(76.32)
38
(100.00)
37
(97.82)

หลังเรียน
13
(34.21)
15
(39.47)
14
(36.84)

ระดับคุณภาพ
คน/(ร้ อยละ)
กลาง
ก่ อนเรียน หลังเรียน
21
9
(23.68)
(55.26)
0
17
(0.00)
(44.74)
1
14
(2.63)
(36.84)

สู ง
ก่ อนเรียน
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

หลังเรียน
4
(10.53)
6
(15.79)
10
(26.32)

จากตารางที่ 2 พบว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดระดับมหภาค
ร้อยละ 76.32 ระดับจุลภาคร้อยละ 100.00 และระดับสัญลักษณ์ร้อยละ 97.82 อยูใ่ นระดับต่าทั้งหมด เมื่อพิจารณาคาถาม
ในแบบวัดต้องการให้นกั เรี ยนแสดงตัวแทนความคิดในระดับมหภาค โดยนักเรี ยนควรเขียนอธิบายสิ่ งที่สงั เกตเห็นได้วา่
“ในเซลล์กลั วานิ กนั้นมีการเปลี่ ยนแปลงสี ของสารละลายอะลูมิเนี ยมไนเตรท และสารละลายไอร์ ออน (II) ไนเตรท
หรื อไม่อย่างไร โลหะอะลูมิเนียมหรื อเหล็กมีการสึ กกร่ อนหรื อไม่ หรื อมีการตกตะกอนของสารในบีกเกอร์ หรื อไม่ เข็ม
ของโวลต์มิเตอร์จะเบนไปจากเดิมอย่างไร” ส่ วนระดับจุลภาค นักเรี ยนควรจะสามารถจินตนาการเกี่ยวกับ “การจัดเรี ยง
ตัวของอนุ ภาคโลหะตัวนาคือเหล็กกับอะลูมิเนี ยมทั้งก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยา หรื อการเคลื่อนที่ ของอิเล็กตรอน
ภายในเซลล์” สิ่ งสาคัญ คื อนักเรี ยนต้องเขี ยนและวาดภาพแสดงการเปลี่ ยนแปลงในระดับ จุ ลภาคที่ สัม พัน ธ์กันกับ
ระดับมหภาค และในระดับสัญลักษณ์ นักเรี ยนต้องเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหรื อแสดงสัญลักษณ์อื่นๆที่
สอดคล้องกับระดับมหภาคและจุลภาคอีกด้วย เช่น แผนภาพของเซลล์กลั วานิกได้ เป็ นต้น

ภาพที่ 2 คาตอบก่อนเรี ยนของนักเรี ยน (เลขที่ 12)
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จากภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างคาตอบก่ อนเรี ยนของนักเรี ยน จะเห็ น ว่านักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายในระดับ ที่
สังเกตได้วา่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์กลั วานิกอย่างไร และแสดงตัวแทนความคิดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเข็มของโวลต์
มิเตอร์ ซ่ ึ งในคาถามในแบบวัดระบุชดั เจนว่าเข็มโวลต์มิเตอร์ เบนไปทางโลหะเหล็ก นักเรี ยนจึงประสบปั ญหาในการ
แสดงตัวแทนความคิดเพื่ออธิ บายสิ่ งที่สังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า ซึ่งนักเรี ยนไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ
อาจเกิ ด จากการที่ นัก เรี ยนไม่ ได้อ่านคาถามในแบบวัดอย่างละเอี ยดและรอบคอบ นอกจากนี้ นักเรี ยนไม่ส ามารถ
จินตนาการได้วา่ มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นและยังไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าอิเล็กตรอนถ่ายโอนอย่างไร หรื อมี
อนุภาค อะตอม หรื อไอออนของสารใดบ้างในเซลล์กลั วานิ ก ซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่ นักเรี ยนไม่เข้าใจเรื่ องการเกิดปฏิกิริยา
รี ดอกซ์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จึงไม่สามารถจินตนาการได้วา่ โลหะใดจะรับหรื อให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่ากัน รวมทั้ง
นักเรี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานเรื่ องการเกิดปฏิกิริยาของสารในระดับอนุภาคไม่เพียงพอจึงไม่สามารถสร้างตัวแทนความคิด
ในระดับจุลภาคได้ สังเกตจากคาตอบของนักเรี ยนในข้อ 2.2 พบว่า นักเรี ยนวาดภาพได้แต่ภาพที่ปรากฏมาจากคาถามใน
แบบวัด โดยที่ ไม่สามารถระบุอะตอมหรื อไอออนในเซลล์กลั วานิ ก นอกจากนี้ นักเรี ยนบางคนสร้างตัวแทนความคิด
ระดับจุลภาคที่ไม่ถูกต้อง เช่น อธิ บายว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ในสะพานเกลือ หรื อมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในสะพาน
เกลือของเซลล์กลั วานิก [13] เป็ นต้น และในระดับสัญลักษณ์ดงั คาตอบในข้อ 2.3 นักเรี ยนไม่สามารถเขียนสมการเคมีได้
เลย อาจเนื่ องมาจากนักเรี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานเดิมเรื่ องการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุและสู ตรทางเคมีที่ไม่เพียงพอ แม้วา่
นักเรี ยนจะเคยเรี ยนหัวข้อของการเกิดปฏิ กิริยาเคมี หรื อปริ มาณสารสัมพันธ์มาแล้วในภาคเรี ยนที่ 1 ของการเรี ยนเคมี
ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั เหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่า ความรู ้ในเนื้ อหาซึ่ งเป็ นความรู ้พ้ืนฐานมี ผลต่อการเรี ยนรู ้
เนื้ อหาที่มีความเกี่ ยวข้องกัน [13] นอกจากนี้ อาจเป็ นไปได้ว่าหากนักเรี ยนบางคนไม่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมหภาค อาจส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่สามารถสร้างตัวแทนความคิดในระดับจุลภาคได้ เนื่ องจากนักเรี ยนไม่ทราบว่า
จะใช้สิ่งใดมาแทนอนุภาคของสาร จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่สามารถสร้างตัวแทนความคิดในสัญลักษณ์ได้ หรื อเขียนได้
แต่ไม่มีความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองให้กบั นักเรี ยนแล้วประเมินความสามารถในการสร้าง
ตัวแทนความคิดอีกครั้ง พบว่าหลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดระดับมหภาค
จุลภาค และสัญลักษณ์อยูใ่ นระดับปานกลางทุกระดับ (ร้อยละ 55.26 44.74 และ 36.84 ตามลาดับ, พิจารณาตารางที่ 2)
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ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ภาพที่ 3 คาตอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน (เลขที่ 12)
จากภาพที่ 3 จะเห็นว่าหลังเรี ยน ในระดับมหภาค นักเรี ยนสามารถอธิ บายสิ่ งที่สังเกตได้ถูกต้องว่า “เข็มของ
โวลต์มิเตอร์ จะเบนไปทางขั้วของเหล็ก แต่ยงั ตอบไม่สมบูรณ์วา่ มีการสึ กกร่ อนของโลหะในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่
ใช้ในการทดลอง” ความไม่สมบู รณ์ ของคาตอบอาจเกิ ดจากในขณะที่ นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยการสร้ างแบบจาลองนั้น
นักเรี ยนไม่ได้ทากิจกรรมทุกกิ จกรรมอย่างครบถ้วน จึ งทาให้นักเรี ยนไม่สามารถนาความเข้าใจจากการเรี ยนมาแสดง
ออกเป็ นตัวแทนความคิดระดับมหภาคได้อย่างสมบูรณ์ ในระดับจุลภาค นักเรี ยนสามารถสร้างตัวแทนความคิดโดย
จินตนาการได้วา่ “อะตอมหรื ออนุภาคของโลหะ (จุ่มอยูใ่ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์) ซึ่งมีสถานะเป็ นของแข็งมีการเรี ยง
ตัวของอนุ ภาคเรี ยงชิ ดติ ดกันดังภาพ และนักเรี ยนยังจิ นตนาการการเคลื่อนที่ ของอิเล็กตรอน (e- ) ได้ว่าอิ เล็กตรอน
เคลื่อนที่ จากขั้วของอะลูมิเนี ยม (Al (s) ) ไปยังขั้วของเหล็ก ( Fe(s) )” ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนสามารถสร้างตัวแทน
ความคิดในระดับจุลภาคได้ แต่นกั เรี ยนบางคนยังไม่สามารถระบุได้อย่างสมบูรณ์วา่ มีอนุภาคใดในบีกเกอร์ อีกหรื อไม่
และยังสร้างตัวแทนความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบบวัด โดยจินตนาการถึงไฮโดรเจนไอออน (H+) ซึ่งเป็ นการจินตนาการ
เกินกว่าผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามคาตอบดังกล่าวยังไม่ชดั เจนว่าเพราะเหตุใดนักเรี ยนจึงตอบเช่นนั้น ผูว้ จิ ยั
จึงได้ทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเพิ่มเติม ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน (เลขที่ 12) ปรากฏ ดังนี้
ผูว้ จิ ยั
:
โจทย์ให้มาว่า มีบีกเกอร์ 2 ใบ บีกเกอร์ใบที่หนึ่งใส่แท่ง
เหล็ก บีกเกอร์ใบที่สองใส่อลูมิเนียมมีการเบนของเข็มโวลต์มิเตอร์ไปทางบีกเกอร์ที่ใส่
แท่งเหล็กให้นกั เรี ยนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นักเรี ยน :
แผ่นอลูมิเนียมดูบางลง ส่วนแท่งเหล็กดูหนาขึ้น มีตะกอนเกิดขึ้นด้วยครับ
ผูว้ จิ ยั
:
นักเรี ยนคิดว่าสารใดเป็ นตัวให้อิเล็กตรอน สารใดเป็ นตัวรับอิเล็กตรอน
นักเรี ยน :
อลูมิเนียมเป็ นฝ่ ายสูญเสี ยหรื อให้อิเล็กตรอน สังเกตจากเมื่อให้อิเล็กตรอนแล้วดูบางลง
ส่วนแท่งเหล็กเมื่อรับอิเล็กตรอนแล้วทาให้หนาขึ้น
ผูว้ จิ ยั
:
นักเรี ยนคิดว่ามีการถ่ายโอนของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นหรื อไม่ แล้วสังเกตได้จากอะไร
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นักเรี ยน :
ผูว้ จิ ยั
:
นักเรี ยน :
ผูว้ จิ ยั

:

นักเรี ยน :
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มีครับ สังเกตจากเข็มของโวลต์มิเตอร์ มีการเบนเข็มชี้ไปทางบีกเกอร์ของเหล็ก
แล้วอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่างไร แล้วจะสรุ ปได้วา่ อย่างไร
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปตามสายไฟครับจากบีกเกอร์อะลูเนียมไปยังเหล็กครับ สรุ ปได้วา่
เกิดการถ่ายโอนของอิเล็กตรอนจากด้านอลูมิเนียมไปด้านของเหล็กครับ
แล้วจากการที่นกั เรี ยนจินตนาการการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่างๆในบีกเกอร์ที่เกิดปฏิกิริยา
ทาไมนักเรี ยนจึงอธิบายถึงไฮโดรเจนไอออน (H+)
ผมเข้าใจว่าในสารละลายมีน้ าเป็ นองค์ประกอบหรื อเปล่าครับครู น่าจะมีไอออนของ
ไฮโดรเจนครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยมัน่ ใจครับครู

ผลการสัมภาษณ์พบว่านักเรี ยนสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องว่า เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กลั วานิ ก
ดังจะเห็นได้จากการเบนของเข็มโวลต์มิเตอร์ แผ่นอะลูมิเนี ยมบางลงเพราะเกิ ดจากการให้อิเล็กตรอน และแผ่นเหล็ก
หนาขึ้นเนื่ องจากรับอิเล็กตรอน ผลสัมภาษณ์ น้ ี แสดงว่า นักเรี ยนอธิ บายเป็ นคาพูดได้ดีกว่าเขี ยนตอบในแบบวัด ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีความสามารถในสร้างตัวแทนความคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ในเซลล์กลั วานิ กได้
สาหรับการที่นกั เรี ยนจินตนาการเกิ นกว่าการเกิดปฏิกิริยานั้น อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนเข้าใจว่าในสารละลายอิเล็กโทรไลต์น้ นั มีน้ าเป็ นองค์ประกอบจึงควรจะมีไฮโดรเจนไอออน แต่คาตอบของนักเรี ยนก็แสดงถึงความไม่มนั่ ใจในการ
สร้างตัวแทนความคิดในระดับจุลภาค และการจินตนาการนั้นไม่ได้มาจากการทดลองหรื อไม่ได้เกิดจากการเรี ยนรู ้โดย
การสร้างแบบจาลอง ส่ วนในระดับสัญลักษณ์ นักเรี ยนสามารถเขียนสมการแสดงปฏิ กิริยาในเซลล์กลั วานิ กได้ เช่ น
คาตอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน (ภาพที่ 3) “นักเรี ยนเขี ยนสมการเคมี ได้สอดคล้องกับการแสดงตัวแทนความคิ ดใน
ระดับมหภาคและจุลภาค แต่นักเรี ยนยังเขียนไอออนของโลหะได้ไม่ถูกต้อง เช่น จาก Al3+ นักเรี ยนเขียนผิดเป็ น Al2+
เป็ นต้น”

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยการสร้ างแบบจาลองทาให้ความสามารถในการสร้างตัวแทน
ความคิด เรื่ อง เซลล์กลั วานิกของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ดีข้ ึน ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนได้หา
คาตอบเพื่อตรวจสอบแบบจาลองตนเองได้สร้างขึ้น (ขั้นที่ 1 การสร้างตัวแทนทางความคิด/รู ปแบบทางความคิดภายใน
และขั้นที่ 2 การแสดงแบบจาลอง) โดยลงมือปฏิบตั ิทาการทดลอง ซึ่ งเมื่อนักเรี ยนทาการทดลองแล้วจะทาให้นกั เรี ยน
เข้าใจและสร้างตัวแทนความคิดในการอธิ บายผลการทดลองในระดับมหภาค รวมทั้งนักเรี ยนได้ลงมือทากิจกรรมการ
สร้างแบบจาลองระดับจุลภาคจากวัสดุที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้ เช่น กระดาษสี รูปวงกลมติดแผ่นแม่เหล็กสี ต่างๆใช้แทน
อะตอมหรื ออนุภาคในเซลล์กลั วานิ กดังรู ปที่ 4 ซึ่งวัสดุดงั กล่าวสามารถช่วยอธิ บายการเปลี่ยนแปลงตัวแทนความคิดใน
ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ นอกจากนี้นกั เรี ยนยังได้ศึกษาวิดิทศั น์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคใน
เซลล์กลั วานิก จนสามารถเขียนสัญลักษณ์ทางเคมีและเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างถูกต้อง (ขั้นที่ 3 การทดสอบ
แบบจาลอง) และช่วยให้นักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงตัวแทนความคิดทั้ง 3 ระดับ (ขั้นที่ 4 การพิจารณาขอบเขตและ
ข้อจากัดของแบบจาลอง) แล้วนักเรี ยนค่อยร่ วมกันพิจารณาแบบจาลองที่ สร้างขึ้นไว้ก่อนการทดลองเปรี ยบเที ยบกับ
หลักฐานจากการทดลอง เพื่ อปรั บ ปรุ งแบบจาลองให้ ส ามารถอธิ บ ายการเกิ ด ปฏิ กิริยาในเซลล์กัล วานิ กให้ดี ยิ่งขึ้ น
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จากนั้นครู แ ละนัก เรี ยนร่ วมกันเปรี ยบเที ยบและอภิ ป รายความแตกต่างของแบบจาลองก่ อนและหลังจัด
กิจกรรมว่าแตกต่างกันอย่างไร

ภาพที่ 4 วัสดุที่ใช้ในกิจกรรมสร้างแบบจาลองในระดับจุลภาค

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดโดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลอง เรื่ อง
เซลล์กลั วานิ ก ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่าความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดก่อนเรี ยนนักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดในระดับต่า คือ ไม่สามารถแสดงตัวแทนความคิดถูกต้อง แต่เมื่อ
จัดการเรี ยนรู ้โดยการสร้างแบบจาลองแล้วพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดสูงขึ้น
คือ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยนักเรี ยนสามารถสร้างตัวแทนความคิดได้ถูกต้องแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ และจากการที่นกั เรี ยน
ส่ วนใหญ่ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองแล้วแต่ยงั ไม่สามารถสร้างตัวแทนความคิดให้อยู่ในระดับสู งได้น้ ัน อาจ
เนื่ องมาจากระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนไม่เพียงพอต่อการทดลองและร่ วมกันอภิปรายผลการทดลอง อีกทั้ง
นักเรี ยนบางคนไม่ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองในทุกๆขั้นตอนอย่างสมบูรณ์จึงเป็ นผลให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มี
ผลการสร้างตัวแทนความคิดอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามก็มีนกั เรี ยนบางคนที่สามารถสร้างตัวแทนความคิด
ได้ในระดับสู ง อาจกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างแบบจาลองเป็ นอีกทางเลือกที่จะช่วยครู เคมีสามารถสร้าง
ความเข้าใจในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่มีความเป็ นนามธรรม โดยออกแบบเพื่อให้นกั เรี ยนได้เชื่อมโยงตัวแทนความคิดทั้ง 3
ระดับเข้าด้วยกัน

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้มีจุดเด่นคือ สามารถพัฒนาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดในการเรี ยนรู ้วชิ าเคมี
ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี และทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการแก้ปัญหา การทดลอง และการร่ วมกันแก้ปัญหาในการเรี ยนรู ้
ที่ครู เป็ นผูก้ าหนดปั ญหาให้ได้ การวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ควรจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นทดสอบแบบจาลองโดยให้นกั เรี ยนได้ทา
การทดสอบแบบจาลองทุกคน เพื่อการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และจะสามารถศึกษานักเรี ยนได้เป็ น
รายบุคคล และครู หรื อผูว้ จิ ยั เองควรทดสอบการทดลองก่อนทุกครั้งที่จะทาการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผลการทดลองที่ได้
ถูกต้อง
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