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บทคัดยอ
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดจัดเปนหนึ่งสมรรถนะสําคัญที่มุงเนนใหนักเรียนเปนผูสราง ตัวแทนความคิดที่จะ
เลือกใชตัวแทนความคิดที่หลากหลายในการวิเคราะห ตีความ รวมถึงสะทอน และวิพากษ ตัวแทนความคิดที่ตนเองนําเสนอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของ
นักเรียนเมื่อเรียนรูผานการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา กลุมที่ศึกษา ในงานวิจัยนี้คือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 23 คน เก็บรวบรวมขอมู ลคุณภาพและขอมูล ปริมาณกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานจากแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา
ทําการวิเคราะหขอมูลคุณภาพและขอมูลปริมาณโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและการวิเคราะหเชิงอุปนัย เพื่อจัดระดับ
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมี พัฒนาการดานสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิด โดยสามารถอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระดับกึ่ง จุลภาค (ระดับที่ 2) รวมถึงเชื่อมโยง
ปรากฏการณในระดับมหภาคและกึ่งจุลภาค (ระดับที่ 3) แตอยางไรก็ตามนักเรียนยังไมสามารถสะทอนและวิพากษคุณสมบัติ
ของตัวแทนความคิดที่นําเสนอ นอกจากนี้งานวิจัยพบวา นักเรียนบางคนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐานไมเกิดพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด 2) หลังการจัดการเรียนรูนักเรียน
สามารถเลือกใชรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดภายนอกที่มีความหลากหลายที่สอดคลองกับความเปนนามธรรมตอ
แนวคิดทางเคมีมากขึ้น 3) ตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอมีความสัมพันธกับมโนทัศนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เซลลเคมีไฟฟา สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
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Abstract
Representational competence (RC) is one of the core competences which focuses on students as generators
who choose from a variety of multiple representations to analyze, interpret, reflect, and criticize their own
ideas. The objective of this qualitative research was to investigate the development of students' RC in
electrochemical cell through model-based learning. The participants were 23 grade-12 students. Data was
collected through a representational competence questionnaire. The dataset was analyzed qualitatively
and quantitatively using content analysis and an inductive analysis approach. The results indicated that
1) after model-based learning, students could shift levels of RC on the electrochemical cell representation
to sub-microscopic level (level 2) and linking macroscopic and sub-microscopic level (level 3). However,
the study showed that students were unable to reflect on and analyze the meaning of the features of their
own representation. Moreover, some students could not shift their RC. After model-based learning,
students could employ various modes of external representations to demonstrate the phenomena in the
abstract levels in chemical understanding. The student's representation was related to concepts about
electrochemical cells.
Keywords: Electrochemical Cell, Model-based Learning, Representational Competence

 บทนํา
เคมี เป น ศาสตร แ ขนงหนึ ่ ง ในวิ ท ยาศาสตร ท ี ่ ม ุ  ง เน น ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ สสารและ การเปลี ่ ย นแปลงของสสาร
ในการศึกษาแนวคิดทางเคมีสวนใหญจึงเปนการศึกษาเชิงนามธรรมที่ไมสามารถมองเห็นหรือไมสามารถจับตองเปนรูปธรรมได
นักเคมีจึงจําเปนตองอาศัยการอธิบายผานสมบัติและการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคและโมเลกุลของสสารเชื่อมโยงผาน
ระดั บ ความเข า ใจทางเคมี 3 ระดั บ (Three Conceptual Levels of Chemistry) ประกอบด ว ย 1) ระดั บ มหภาค
(Macroscopic Level) เปนระดับที่บงบอกถึงสิ่งที่สามารถสังเกตดวยตาเปลา หรือจับตองได ตัวอยางเชน การเปลี่ยนสีของ
สารละลายเมื่อเวลาผานไป 2) ระดับกึ่งจุลภาค (Sub-Microscopic Level) เปนระดับที่บงบอกถึงสิ่งที่ไมสามารถสังเกตดวย
ตาเปลา หรือจับตองไมได ตัวอยางเชน พฤติกรรมของอะตอมและโมเลกุล และ 3) ระดับตัวแทนเคมี (Representational
Level) เปนระดับที่นักเคมีใชเพื่อสื่อสารปรากฏการณในระดับมหภาคและกึ่งจุลภาคออกมาในรูปแบบที่นักเคมีเขาใจตรงกัน
ตัวอยางเชน สัญลักษณเคมี หรือสมการเคมี ซึ่ง มีความแตกตางจากศาสตรแขนงอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร (ชาตรี ฝายคําตา,
2563; Gkitzia, Salta, & Tzougraki, 2020; Johnstone, 2006) แต อ ย า งไรก็ ต ามป ญ หาที ่ พ บของการจั ด การเรี ย นรู ใน
รายวิชาเคมี คือ การจัดการเรียนรูสวนใหญไม ไดมุงเนน ใหนักเรีย นเกิดกระบวนการของความเขาใจตอแนวคิดทางเคมี
เชนเดียวกับกระบวนการที่นักเคมีใช ดังนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนสวนใหญจึงมองวาวิชาเคมีเปนวิชาที่ มีความซับซอนและ
ยากตอการทําความเขาใจ (Gkitzia, Salta, & Tzougraki, 2020) ตัวอยางเชน ในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ซึ่งเปนหัวขอหนึ่งใน
บทเรียนเคมีไฟฟาที่แนวคิดสวนใหญเกี่ยวของการใชปฏิกิริยาเคมี เพื่อใหเกิดกระแสไฟฟาหรือ ใชกระแสไฟฟาเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนพลังงานเคมี ปฏิกิริยาเคมีในที่นี้คือ ปฏิกิริยารีดอกซซึ่งเกี่ยวของกับการถายโอนอิเล็กตรอนระหวางสสารใน
แตละครึ่งเซลล แตอยางไรก็ตามปญหาที่พบคือ นักเรียนไมสามารถเขาใจและจินตนาการสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับ กึ่งจุลภาค
เชื่อมโยงไปสูการสังเกตในระดับมหภาคได รวมถึงไมสามารถสื่อสารความเขาใจออกมาในระดับตัวแทนเคมีเชิงสัญลักษณ
(Sanger & Greenbowe, 1997; Tien & Osman, 2017) จากขอมูลดังกลาวจึงเปนความทาทายที่สําคัญในการแกปญหา
และพัฒนาใหนักเรียนสามารถเกิดมโนภาพและเขาใจแนวคิด นามธรรมทางเคมี รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระดับความเขาใจ
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ทางเคมีไดเชนเดียวนักเคมี จากการศึกษางานวิจัยพบวา ตัวแทนความคิด (Mental Representation) มีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริมความเขาใจแนวคิดนามธรรมและการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงระดับความเขาใจทางเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับกึ่งจุลภาคและระดับตัวแทนเคมี (Briggs & Bodner, 2005; Gilbert 2005) เนื่องจากตัวแทนความคิดเปนกระบวนการ
หรือวิธีที่บุคคลหนึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนตัวแทนความรู และความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
จิตใจหรือภายในสมอง จากนั้นนําเสนอออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน คําพูด ขอความ หรือภาพวาดตามที่แตละ
บุ ค คลเลื อ กใช โ ดยมี เ ป า หมายในการสื ่ อ สาร หรื อ อธิ บ ายเหตุ ก ารณ หรื อ ปรากฏการณ (Ibrahim & Rebello, 2013;
Supasorn, 2015)
การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแทนความคิดที่ผานมา พบวา งานวิจัยสวนใหญศึกษาการใชตัวแทนความคิด
เพื่อทําใหนักเรียนเกิดมโนภาพตอแนวคิดนามธรรม รวมถึงการใชตัวแทนความคิดเพื่อ พัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตร
(Gilbert & Justi, 2016; Hand et al.,2009; Prain, 2009; Supasorn, 2015; Wu, Krajcik, & Soloway, 2001) แตอยางไร
ก็ตามผูวิจัยพบวา การทําใหนักเรียนเกิดมโนภาพหรือมโนทัศนทางวิทยาศาสตร สิ่งสําคัญคือการใหนักเรียนเปนผูสื่อสาร
ตัวแทนความคิดผานการเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและสิ่งที่ตนเองนําเสนอ ซึ่งกระบวนการดังกลาว
มีความสอดคลองกับลักษณะของนักวิทยาศาสตรที่มีความสามารถในการใชและนําเสนอตัวแทนความคิดอยางเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง ความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) (Gilbert & Treagust, 2009) ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับตัวแทนความคิดจึง ควรมุงเนนที่การพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการนําเสนอตัวแทนความคิด ซึ่งอาจเรียกวา
สมรรถนะในการนํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด (Representational Competence) (Kozma & Russell, 2005; Minkley
et al.,2018) โดยสมรรถนะดังกลาวจัดเปนสมรรถนะสําคัญสําหรับนักเรียนทีศ่ ึกษารายวิชาวิทยาศาสตรทุกคนพึงมี แตอยางไร
ก็ตามผลการศึกษางานวิจัยสวนใหญที่ผานมากลับพบวา นักเรียนสวนใหญ ไมเกิดพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดในระดับเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับนักวิทยาศาสตร (Kozmam, 2003; Kozma & Russell, 2005)
จากความเปนมาและรายงานการวิจัยที่ผานมาดังกลาวขางตน การพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
มีความสําคัญอยางมากในการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาเคมีที่แนวคิดสวนใหญเปนแนวคิด
นามธรรมที่มีความซับซอน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
ในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ผานการจัดการเรียนรู โดยใช แบบจําลองเปนฐาน (Model-Based Learning) ซึ่ง เปนหนึ่งในวิธี
การจัดการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงระหวางตัวแทนความคิดภายในจิตใจของนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนแสดงออกหรือนําเสนอ
ผานกระบวนการสรางแบบจําลอง (Modeling Process) ในการพัฒนา ประเมิน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอตัวแทน
ความคิ ด ผ า นแบบจํ า ลองตนเอง (Gilbert & Justi, 2016; Ibrahim & Rebello, 2013; Krell et al., 2017) ฉะนั ้ น ผู  ว ิ จั ย
คาดหวังวาผลการวิจัยและขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ คุณครูและนักวิจัยที่สนใจศึกษาพัฒนาการ
ดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนตอไป

 คําถามการวิจัย
พัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เมื่อเรียนรูผานการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานเปนอยางไร

 จุดประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อเรียนรูผานการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
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 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
นักวิทยาศาสตรมี ทักษะหรือความสามารถในการใชตัวแทนความคิดไดอยางคลองแคลวและยืดหยุนสอดคลอง
ตามหลักการพื้นฐานของธรรมชาติวิทยาศาสตรในกระบวนการคิดและกระบวนสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Kozma,
2003; Kozma & Russell, 2005) โดยทักษะหรือความสามารถดังกลาวเรียกวา สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
ซึ่งจัดเปนทักษะหรือความสามารถที่ บุคคลเลือกใชหรือนําเสนอตัวแทนความคิดที่ตนเองสรางขึ้นออกมาสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือแกปญหาในลักษณะที่แตกตางกัน รวมถึงการตีความหมาย ปรับเปลี่ยน แกไข สะทอน
เชื่อมโยงตัวแทนความคิดที่หลากหลายไดอยางคลองแคลวเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ (Kozma & Russell, 2005;
Minkley et al.,2018; Stieff, Hegarty, & Deslongchamps, 2011) สํ า หรั บ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ที ่ บ  ง บอกสมรรถนะในการ
นําเสนอตัวแทนความคิดตาม Kozma & Russell (2005) ไดอธิบายไววา สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดเปนทักษะ
หรือความสามารถในการ 1) อธิบายปรากฏการณในแงมุมของกระบวนการหรือลักษณะเฉพาะ 2) สรางหรือเลือกตัวแทน
ความคิดตามความเหมาะสมตอวัตถุประสงคเฉพาะ 3) ใชคําเพื่อระบุวิเคราะหคุณสมบัติของการเปนตัวแทน 4) อธิบายความ
แตกตางของตัวแทนที่นําเสนอ 5) เชื่อมโยงตัวแทนความคิดที่แตกตางเพื่อเปลี่ยนผานคุณสมบัติ จากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับ
6) เปนตัวแทนความคิดที่สอดคลอง หรือแตกตางตามลักษณะของญาณวิทยา และ 7) เปนหลักฐานสนับสนุนการอนุมาน
และการกระทําทางสังคม
การจัดการเรียนรูแบบจําลองเปนฐาน เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสรางองคความรู
ด ว ยตนเอง การเปลี ่ ย นแปลงแนวคิ ด และจิ ต วิ ท ยาเกี ่ ย วกั บ การสร า งแบบจํ า ลองความคิ ด (ชาตรี ฝ า ยคํ า ตา, 2563;
Seel, 2014) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการทํางานรวมกันระหวางกระบวนการสงเสริมแนวคิดและการสืบเสาะ
หาความรูผานกระบวนการสรางแบบจําลองที่มุงเนนใหนักเรียนเปนผู สรางแบบจําลองขึ้นมาเพื่อสื่อสารปรากฏการณ
จากนั้นหาความสอดคลองของแบบจําลองโดยการทดสอบ ปรับเปลี่ยน และบูรณาการแบบจําลอง เพื่อใหแบบจําลองสามารถ
สื ่ อ ความหมายของปรากฏการณ ไ ด ถ ู ก ต อ งเหมาะสม โดยผ า นกระบวนการซึ ่ ง ประกอบด ว ย 1) การสร า งแบบจํ า ลอง
(Generating Model) 2) การประเมิ น แบบจํ า ลอง (Evaluating Model) 3) การดั ด แปลงแก ไ ขแบบจํ า ลอง (Modifying
Model) และ 4) การขยายแบบจําลอง (Elaborating Model) (Dolphin & Benoit, 2016; Gilbert & Justi, 2016)
จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยทราบความสัมพันธระหวางลักษณะของกระบวนการจัด
การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน และลักษณะรวมถึงตัวบงชี้ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดกลาวคือ การสืบเสาะหาความรูผานกระบวนการสรางแบบจําลองในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมี
สวนสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมใหนักเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิด (Re-representation) ซึ่งเปน
ลักษณะบงชี้สําคัญของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด รวมถึงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบ และ
ประเมินตัวแทนความคิดที่สามารถใหผลสะทอนกลับ ตอการพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Moore et al., 2013; Padalkar & Hegarty, 2015; Seel, 2014) นอกจากนี้กระบวนการดังกลาวชวยสงเสริม
การพัฒนาตัวแทนความคิดภายในที่ทําใหนักเรียนเกิด การปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหสอดคลองกับมโนทัศนทางวิทยาศาสตรมาก
ขึ้น (Gilbert & Justi, 2016; Krell et al., 2017; Supasorn, 2015)
ตามที ่ ก ล า วไปข า งตน ในงานวิ จ ั ย นี ้ ผ ู  ว ิ จ ัย ได ก ํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาพั ฒ นาการด า นสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิด ที่สอดคลองตามระดับความเขาใจทางเคมี 3 ระดับในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ซึ่งประกอบดวย
ระดับมหภาค ระดับกึ่งจุลภาค และระดับตัวแทนเคมี ผานการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการสราง ประเมิน แกไขดัดแปลง และขยายแบบจําลองภายใตทฤษฎีการเรียนรู ตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่กลาว
ไปในขางตน ดังกรอบแนวคิดงานวิจัยแสดงในภาพที่ 1
[87]

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University)

บทความวิจัย (Research Article)

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

 วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยดําเนินการตามกรอบแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (2005)
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นวางแผน (Plan) เปนการศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ใน
หัวขอเซลลเคมีไฟฟาจากงานวิจัยตาง ๆ และปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน รวมถึงการสํารวจสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิด ในหัวขอ เซลลเคมีไฟฟา กอนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานเพื่อวิเคราะหและวางแผนออกแบบ
การจัดการเรียนรู 2) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Act) เปนการนําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานไปใชในการจัด
การเรียนรู 3) ขั้นสังเกตผล (Observe) เปนการสังเกตบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู
และ 4) ขั้นสะทอนความคิด (Reflect) เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นสังเกต เพื่อใชหาแนวทางปฏิบัติที่ดีรวมถึงปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป โดยในบทความนี้ผูวิจัยนําเสนอในสวนของการพัฒนาการดานสมรรถนะ
ในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนเทานั้น
ผูเขารวมการวิจัย
กลุมคนที่เขารวมการวิจัย เปนนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนทั้งสิ้น 23 คน
โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเกณฑที่ใชคัดเลือกนักเรียนคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จากหองเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบทําการจัดการเรียนรูในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ซึ่งนักเรียนเขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจ
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํา รวจและตรวจสอบสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดกอน
การจัดการเรียนรูโดยแบบจําลองเปนฐานดวยแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ซึ่งเปน
แบบวัดคําถามปลายเปดรวมกับคําถามอุปมาอุปไมย ซึ่งเปนคําถามคูขนานจํานวน 4 ขอ ผานการตรวจสอบและประเมินความ
ถูกตองจากผูเชี่ยวชาญไดแก ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 4 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร (เคมี)
จํานวน 1 ทาน ในดานความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสราง (คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.97) จากนั้นทําการ
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จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู ในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา จํานวน 2 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยหัวขอ
เซลลกัลวานิก และเซลลอิเล็กโทรไลต หลังจากทําการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยทํา
การตรวจสอบสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ดวยแบบวัด สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ในหัวขอ
เซลลเคมีไฟฟา เพื่อทําการศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล คุณภาพและขอมูลปริมาณจากแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ทั้งกอนและ
หลังการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานผานการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยผูวิจัยวิเคราะหคําตอบของนักเรียนแบบรายขอ จากแบบวัดขอคําถามปลายเปดและขอคําถามอุปมาอุปไมยเพื่อ
พิจารณาภาพรวมของคําตอบอยางละเอียด จากนั้นตีความคําตอบโดยอางอิงเกณฑการประเมินความกาวหนาของสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิด (Progression of Representational Competence) ตามเกณฑ Kozma & Russell (2005)
ประกอบดวย 5 ระดับเปนกรอบการประเมินหลัก ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงเกณฑการประเมินดังกลาวใหสอดคลองกับ ระดับความ
เขาใจทางเคมี 3 ระดับตาม Johnstone (2006) ในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เกณฑการประเมินสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
ระดับที่ 1 การบรรยายตัวแทนความคิดมหภาค
(Depiction on Macro Representations)
ระดับที่ 2 การบรรยายตัวแทนความคิดกึ่งจุลภาค
(Depiction on Sub-Micro Representations)
ระดับที่ 3 การวิเคราะหรูปแบบตัวแทนความคิด
(Syntactic Use of Formal Representations)

คําอธิบาย
การสร า ง/นํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า
ขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณในระดับมหภาค
การสร า ง/นํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า
ขึ้นกับลักษณะที่เกิดขึ้นของปรากฏการณในระดับกึ่งจุลภาค
การสราง/นําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ขึ้นกับ
ลักษณะที่เกิดขึ้นของปรากฏการณในระดับมหภาคและระดับ
กึ ่ ง จุ ล ภาค โดยผู ส ร า งมุ  ง เน น การนํ า เสนอไปที ่ แ ตกต า งจาก
คุณสมบัติของตัวแทนความคิดโดยไมไดคํานึงถึงความหมาย
ระดับที่ 4 การวิเคราะหความหมายตัวแทนความคิด
การสร า ง/นํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า
(Semantic Use of Formal Representations)
อยางเปนระบบระบบขึ้นกับลักษณะที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ
ในระดับมหภาคและระดับกึ่งจุลภาค ซึ่งผูสรางสามารถเชื่อมโยง
รวมถึ ง ปรั บ เปลี ่ ย นการเป น ตั ว แทนหนึ ่ ง สู  อ ี ก ตั ว แทนหนึ่ ง
โดยสอดคลองกับความหมาย และคุณลักษณะของตัวแทน
ระดับที่ 5 การสะทอนการใชตัวแทนความคิด
การสราง/นําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอ เซลลเคมีไฟฟาที่ผูใช
(Reflective, Rhetorical Use of Representations) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธที่เกิดขึ้นในระดับมหภาคและ
ระดับกึ่งจุลภาค โดยผูสรางตองสามารถเลือกตัวแทนที่เหมาะสม
รวมถึ ง บ ง บอกคุ ณ สมบั ต ิ ข องตั ว แทนในการวิ พ ากษ สะท อ น
โตแยงเพื่อระบุตัวแทนที่เหมาะสมกับสถานการณ
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นอกจากนี้ผูวิจัย ยังไดพิจารณาเกณฑการประเมินยอยตามรูปแบบของการนําเสนอตัวแทนความคิด (Modes of
Representation) ตามเกณฑของ Gilbert & Justi (2016) ซึ่งประกอบดวยการนําเสนอตัวแทนความคิดในรูปแบบขอความ
(A) ภาพวาด (B) สัญลักษณ (C) ขอความรวมกับภาพวาด (D) ขอความรวมกับสัญลักษณ (E) ภาพวาดรวมกับสัญลักษณ (F)
และการใชตัวแทนความคิดในรูปแบบที่หลากหลายผานตัวแทนความคิดมากกวา 2 รูปแบบตัวแทนความคิดขึ้นไป (G)
ผูวิจ ัยกํา หนดสัญ ลั กษณ ST- เพื่อแทนนั กเรี ย นที่ เขา รว มวิจ ั ย และตามด วยตั ว เลขเพื ่ อแทนลํา ดับ ของนัก เรี ย น
ตัวอยางเชน ST-01 หมายความวา นักเรียนลําดับที่ 1 เพื่อใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นทําการ
จัดกลุมขอมูลดวยวิธีอุปนัย (Inductive Analysis) เมื่อจัดกลุมสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดไดแลว ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งจากการตรวจคําตอบเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห

 ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
การศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ผาน
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ผลการวิจัย แสดงในตารางที่ 2 โดยผลการวิจัย ดังกลาวผูวิจัย มีขอคนพบ
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2
แสดงจํ า นวน (ร อ ยละ) ของสมรรถนะในการนํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า ก อ นและหลั ง
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
ระดับสมรรถนะ
ในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิด
A
B
1
C
D
A
2

B
D

มโนทัศนเรื่อง เซลลเคมีไฟฟา
กอนการจัดการเรียนรู
หลังการจัดการเรียนรู
คลาดเคลื่อน ถูกตองบางสวน ถูกตอง คลาดเคลื่อน ถูกตองบางสวน ถูกตอง
4
0
0
0
0
0
(17.39)
5
0
0
0
0
0
(21.74)
1
0
0
0
0
0
(4.35)
6
0
0
0
0
0
(26.09)
2
1
0
0
0
0
(8.70)
(4.35)
1
0
0
0
0
0
(4.35)
1
1
3
3
0
0
(4.35)
(4.35)
(13.04)
(13.04)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ระดับสมรรถนะ
ในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิด
2
(ตอ)

F
G
D

3

F
G

มโนทัศนเรื่อง เซลลเคมีไฟฟา
กอนการจัดการเรียนรู
หลังการจัดการเรียนรู
คลาดเคลื่อน ถูกตองบางสวน ถูกตอง คลาดเคลื่อน ถูกตองบางสวน ถูกตอง
2
0
0
0
0
0
(8.70)
1
1
3
0
0
0
(4.35)
(4.35)
(13.04)
1
3
1
0
0
0
(4.35)
(13.04)
(4.35)
1
0
0
0
0
0
(4.35)
1
4
0
0
0
0
(4.35)
(17.39)

1. พัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา
ผู  ว ิ จ ั ย พบจุ ด แตกต า งและจุ ด เหมื อ นของพั ฒ นาการด า นสมรรถนะในการนํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ
เซลลเคมีไฟฟา เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 จุ ด แตกต า งที ่ พ บของสมรรถนะในการนํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า กล า วคื อ
กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานพบวา สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ของนักเรียนสวนใหญ
(รอยละ 69.57) อยูในระดับที่ 1 การบรรยายตัวแทนความคิดมหภาค ซึ่งเปนการนําเสนอตัวแทนความคิดเพื่ออธิบายลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา ของปรากฏการณในระดับมหภาคไดเทานั้น ตัวอยางเชน ST-19 บรรยาย
เหตุการณการทดลองที่เกิดขึ้นของเซลลเคมีไฟฟา หรือ ST-06 วาดภาพแสดงลักษณะทางกายภาพทั่วไปของเซลลเคมี ไฟฟา
จะเห็นไดวากอนการจัดการเรียนรูนักเรียนสวนใหญมีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดอยูในระดับที่ 1 ซึ่งเปนระดับ
เริ่มตนของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ด แตอยางไรก็ตามหลังการจัดการเรียนรู ผูวิจัยพบวา นักเรียนสามารถ
พัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดไปสูระดับที่ 2 การบรรยายตัวแทนความคิด กึ่งจุลภาค ซึ่งเปนการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของอะตอมและโมเลกุลของปรากฏการณในระดับกึ่งจุลภาค (รอยละ 56.52)
และระดับที่ 3 การวิเคราะหรูปแบบตัวแทนความคิด (รอยละ 43.48) ซึ่งเปนการนําเสนอตัวแทนความคิดที่เชื่อมโยงระหวาง
ปรากฏการณในระดับมหภาคและระดับกึ่งจุลภาคผานการนําเสนอตามลักษณะทั่วไปของรูปแบบตัวแทนความคิดที่นักเรียน
แตละคนนําเสนอ ตัวอยางเชน ST-19 บรรยายและวาดภาพเหตุการณ ของการทดลองที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเซลลเคมีไฟฟาเพื่อ
สื่อสารสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับมหภาคและระดับกึ่งจุลภาคเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ตามที่กลาวไปขางตน จะเห็นไดวาหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานนักเรียนเกิดพัฒนาการดาน
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดจากระดับที่ 1 ซึ่งเปนระดับเริ่มตน (กอนการจัดการเรียนรู) พัฒนาไปสูระดับที่สงู ขึ้น
ไดแก ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (หลังการจัดการเรียนรู) ซึ่ง พัฒนาการที่พบเปนไปตามลักษณะและตัวบ งชี้ของเกณฑ
การประเมินความกาวหนาของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในตารางที่ 1

[91]

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University)

บทความวิจัย (Research Article)

ภาพที่ 2. ตัวอยางคําตอบจากแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของ ST-19 เปรียบเทียบพัฒนาการ
ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
1.2 จุดเหมือนที่พบของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา กลาวคือ กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน นักเรียนไมสามารถสะทอน และวิพากษคุณสมบัติความหมายของตัวแทนความคิด
ที่นําเสนอได ซึ่งกอนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเป นฐานเมื่อพิจารณาเหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดของนักเรียนสวนใหญที่มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่ 1 พบวา นักเรียนมุงเนนการให
เหตุผลที่อธิบายประโยชนที่ไดจากการเลือกใชรูปแบบตัวแทนความคิด ตัวอยางเชน นักเรียนใชการวาดภาพเพื่อแสดงใหเห็น
ภาพชัดเจนเขาใจงาย และขยายความเขาใจจากสถานการณ (ST-03, ST-20) หรือใชการเขียน การบรรยายเพื่ออธิบายการ
ทดลองใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน (ST-04) จะเห็นไดวานักเรียนสวนใหญไมสามารถใหเหตุผลที่สะทอนถึงคุณสมบัติและ
ความหมายของตัวแทนความคิดที่นักเรียนเลือกใชได ซึ่งผูวิจัยพบวาหลังการจัดการเรียนรูใหผลที่มีความสอดคลองกันกลาวคือ
นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดไปสูระดับที่ 2 และระดับที่ 3 แตเหตุผลที่นักเรียนเลือกใช ใน
รูปแบบการนําเสนอตัวแทนความคิดสวนใหญยั งมุงเนนการใหเหตุผลที่อธิบายประโยชน ที่ไดจากการเลือกใชรูปแบบตัวแทน
ความคิดถึงแมจะมีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่สูงขึ้นก็ตาม ตัวอยางเชน ST-03 มีสมรรถนะในการ
นําเสนอตัวแทนความคิดในระดับ 3 รวมถึง ST-03 สามารถนําเสนอผานการใชตัวแทนความคิด ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่ง
จัดเปนระดับสูงสุดที่พบหลังการจัดการเรียนรู แต ST-03 ไมสามารถใหเหตุผลรูปแบบตัวแทนความคิดในเชิงความหมายและ
คุณสมบัติของตัวแทนความคิดที่มีความหลากหลายได โดย ST-03 ใหเหตุผลในการนําเสนอวา การเลือกรูปแบบการนําเสนอ
ดังกลาวเพื่อแสดงใหเห็นภาพปฏิกิริยาและแสดงความสัมพันธของการทดลองใหชัดเจนและเขาใจงายขึ้น จากที่กลาวไปขางตน
แสดงใหเห็นวาหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐาน นักเรียนไมสามารถใหเหตุผลที่สะทอน และวิพากษคุณสมบัติ
ของตัวแทนความคิดที่ตนเองนําเสนอ ซึ่งลักษณะดังกลาวจัดเปนสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่สูงขึ้นกวา
การนําเสนอตัวแทนความคิดเพื่อเชื่อมโยงปรากฏการณในระดับมหภาคและจุลภาคในระดับที่ 3 นั่นคือระดับที่ 4 และระดับที่
5 ของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนซึ่งไมพบในงานวิจัยนี้
ตามที่กลาวไปขางตนจะเห็นไดวาพัฒ นาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานใหขอคนพบที่มีจุดรวมที่เหมือน
และแตกตางกันอยางนาสนใจตามที่ ผูวิจัยได กลาวไปขางตน แตอยางไรก็ตามภาพรวมของผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา
พัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนสวนใหญสามารถเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงขึ้นเมื่อผาน
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
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ภาพที่ 3. เปรียบเทียบการใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปแบบตัวแทนความคิดกอนและหลังการจัดการเรียนรู
2. รูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดที่มีความสัมพันธกับระดับความเปนนามธรรมทางเคมี
เมื่อพิจารณารูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดซึ่งเปนเกณฑการประเมินยอยพบวา กอนการจัดการเรียนรู
นักเรียนสวนใหญที่มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่ 1 เลือกใชรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดใน
รูปแบบของขอความรวมกับภาพวาดในระดับ 1D (รอยละ 26.09) รูปแบบภาพวาดในระดับ 1B (รอยละ 21.74) รูปแบบ
ขอความในระดับ 1A (รอยละ 17.39) ตามลําดับ ซึ่งนักเรียนสวนใหญ เลือกการนําเสนอผานรูปแบบในการนําเสนอสอง
และหนึ่งรูปแบบตัวแทนความคิดเทานั้น โดยรูปแบบในการนําเสนอดังกลาวยังไมแสดงถึงความเปนนามธรรมที่สอดคลองกับ
ความเขาใจทางเคมีของนักเรียนได เนื่องจากรูปแบบตัวแทนความคิดที่พบเปนเพียงรูปแบบของขอความและรูปแบบภาพวาด
ในระดับมหภาค แตอยางไรก็ตามหลังการจัดการเรียนรูผูวิจัยพบวา รูปแบบของนักเรียนที่มีสมรรถนะในระดับที่ 2 เลือกใชคือ
รูปแบบของขอความรวมกับภาพวาดในระดับ 2D (รอยละ 26.08) และรูปแบบขอความรวมกับสัญลักษณในระดับ 2D (รอยละ
17.39) สวนนักเรียนที่มีสมรรถนะในระดับที่ 3 รูปแบบที่พบสวนมากคือ รูปแบบตัวแทนความคิดมากกวา 2 รูปแบบตัวแทน
ความคิดขึ้นไป (รูปแบบขอความรวมกับภาพวาดและสัญลักษณ ) ในระดับ 3G (รอยละ 21.74) และรูปแบบขอความรวมกับ
ภาพวาดในระดับ 3D (รอยละ 17.39) ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนสามารถนําเสนอตัวแทนความคิดตั้งแต
สองตัวแทนความคิดขึ้นไปในการนําเสนอปรากฏการณ จากผลวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวารูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิด
มีการเปลี่ยนแปลงตามสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ของนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลังการจัดการเรียนรู
นักเรียนใชรูปแบบในการนําเสนอที่มีความหลากหลาย รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอดังกลาวมีการใชรูปแบบของสัญลักษณ
เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งรูปแบบดังกลาวแสดงความเปนนามธรรมที่สอดคลองกับความเขาใจทางเคมีของนักเรียนตามกระบวนการ
ที ่ น ั ก เคมี ใ ช อ ธิบ ายปรากฏการณ เ คมี นอกจากนี้ ใ นการประเมิน รูป แบบในการนํ า เสนอตั วแทนความคิ ด ซึ ่ง เปนเกณฑ
การประเมินยอยที่ทําใหผูวิจัยทราบการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดที่เกิดขึ้นของนักเรียนได
ชัดเจนมากขึ้น ตัวอยางเชน ST-07 และ ST-13 กอนและหลังการจัดการเรียนรูมีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดอยู
ในระดับที่ 2 แตอยางไรก็ตามถาพิจารณาเกณฑการประเมินยอยจากรูปแบบการนําเสนอตัวแทนความคิดพบวา ST-07 และ
ST-13 มีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดจากระดับ 2A (รูปแบบขอความ) เปน 2G (รูปแบบที่
หลากหลาย) แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการพัฒนาการใชรูปแบบตัวแทนความคิดจากการนําเสนอผานหนึ่งตัวแทนความคิดใน
รูปแบบขอความซึ่งจัดเปนรูปแบบพื้นฐานในเบื้องตนไปเปนการนําเสนอผานตัวแทนความคิดที่มีความหลากหลาย รวมถึง
รูปแบบที่นักเรียนนําเสนอมีความสอดคลองกับความเปนนามธรรมตอความเขาใจทางเคมีในระดับกึ่งจุลภาคมากขึ้น นอกจากนี้
การประเมินรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยทราบวามีนักเรียนที่กอนและหลังการจัดการเรียนรูไมมี
การเปลี่ยนระดับสมรรถนะรวมถึงรูปแบบการนําเสนอนั่นคือ ST-17 (ระดับ 3G)
ตามที่กลาวไปขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดมีความสัมพันธกับพัฒนาการดาน
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดเปนอีกตัวแปรสําคัญที่ทําใหทราบวา
นักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะในการนําเสนอตั วแทนความคิดในสมรรถนะหลักสามารถเลือกใชรูปแบบในการ
นําเสนอที่มีความสัมพันธกับระดับความเปนนามธรรมทางเคมีไดมากนอยเพียงใด
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3. ตัวแทนความคิดมีความสัมพันธกับมโนทัศนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา
ตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอมีความสัมพันธและเชื่อมโยงมโนทัศนในหัวขอ เซลลเคมีไฟฟา โดยผูวิจัยพบวา
นักเรียนที่มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับพื้นฐานหรือระดับตน สวนใหญนักเรียนมักมีมโนทัศนในหัวขอ
เซลลเคมีไฟฟาเปนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ในทางกลับกันพบวานักเรียนที่มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับ
ที่สูงขึ้นสวนใหญนักเรียนมักมีมโนทัศนในหัวขอ เซลลเคมีไฟฟาเปนมโนทัศนที่ถูกตองเพียงบางสวน และมโนทัศนที่ถูกตอง
จากการพิจารณาผลการวิจัยในตารางที่ 2 พบวา กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับที่ 1 เมื่อพิจารณามโนทัศนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา พบวา นักเรียนที่มี
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่ 1 มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ตัวอยางเชน ST-20
เขาใจวาผลการทดลองที่โวลมิเตอรชี้ไปที่ครึ่งเซลลทองแดง เกิดจากขั้วโลหะแมกนีเซียมสามารถใหพลังงานและนําไฟฟาได
ดีกวาขั้วโลหะทองแดง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐานพบวา นักเรียนมีการพัฒนาของสมรรถนะไปสูระดับที่สูงขึ้น แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวแทนความคิด
ที่นักเรียนนําเสนอ ตัวอยางเชน ในระดับ 3D (รอยละ 17.39) พบวา นักเรียนที่อยูในระดับ 3D แสดงมโนทัศนในหัวขอเซลล
เคมีไฟฟา ที่แตกตางกันโดยแบงเปนมโนทัศนที่ถูกตองบางสวน (รอยละ 13.04) และมโนทัศนที่ถูกตอง (รอยละ 4.35) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา ซึ่งไมจําเปนตองเปนมโน
ทัศนที่ถูกตองเสมอไป จากการพิจารณาคําตอบจากขอคําถามปลายเปดและขอคําถามอุปมาอุป ไมยทําใหพบวา นักเรียนสวน
ใหญที่มีพัฒนาการของระดับสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา สวนใหญมีมโนทัศนที่ถูกตอง
บางสวน ตัวอยางเชน ST-05 ที่มีพัฒนาการของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดจากระดับ 1D ไปเปน 3G ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุดที่พบ แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคําตอบจากตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอจากแบบวัดสมรรถนะ
ในการนําเสนอตัวแทนความคิดหลังการจัดการเรียนรูแสดงในภาพที่ 2 ชี้ใหเห็นวาถึงแมวา ST-05 มีพัฒนาการของสมรรถนะ
ในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่สูงขึ้น แตอยางไรก็ ตาม ST-05 มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยูบางสวนในประเด็น
ของการเคลื่อนที่ของไอออนบวกและไอออนลบของสะพานเกลือ ถึงแมวา ST-05 สามารถอธิบายหนาที่ของสะพานเกลือได
ถูกตองก็ตามแต ST-05 มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปริมาณของไอออนของสารละลายในแตละครึ่งเซลล ซึ่งสะทอนให
เห็นวาถึงแมวาหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีระดับของสมรรถนะการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่สูงขึ้น แตนักเรียน
สวนใหญยังมีมโนทัศนที่ถูกตองเพียงบางสวนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา

ภาพที่ 4. ตัวอยางคําตอบจากแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของ ST-05
ตามที่กลาวไปขางตนจะเห็นไดวา การศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดนอกจาก
พิจารณาในประเด็นของพัฒนาการและรูปแบบการนําเสนอแลว สิ่งสําคัญคือควรพิจารณาความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศน
ทางวิทยาศาสตรรวมดวย เนื่องจากตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอสามารถสะทอนและมีความสัมพันธกับมโนทัศน
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวาหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานนักเรียนมีพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟาอยูในระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูที่นักเรียน
สวนใหญมีสมรรถนะอยูในระดับที่ 1 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานสามารถสงเสริม พัฒนาการ
ดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรูดังกลาวมุงเนน ใหนักเรียนเกิดทักษะ
การสร า งมโนภาพ ( Visualization Skills) ที ่ มี ต  อ แนวคิ ด นามธรรมผา นการพิ จ ารณาตัว แทนความคิ ด ภายในจิ ต ใจและ
สิ่งที่นําเสนอออกมาในรูปแบบตาง ๆ (Gilbert & Justi, 2016) ซึ่งรูปแบบในการนําเสนอที่แตกตางกันนี้จัดเปนสิ่งสําคัญในการ
บงบอกสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด เนื่องจากนักเรียนตองสามารถนําเสนอและเชื่อมโยงรูปแบบในการนําเสนอ
ของตัวแทนความคิดที่มีความหลากหลาย (Multi-Modal Representation) (Kozma & Russell, 2005; Prain, Tytler, &
Peterson, 2009) ซึ่งผลการวิจัยพบวาในการประเมินรูปแบบในการนําเสนอของตัวแทนความคิดเปนเกณฑการประเมินยอย
ทําใหทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ Hilton & Nichols
(2011) รวมถึงอภิวัฒน ศรีกัณหา และปฐมาภรณ พิมพทอง (2558) ที่มุงเนนการประเมินสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดจากเกณฑการประเมินหลักตามระดับความกาวหนาของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดเพียงอยางเดียว
การประเมินรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิด ที่เปนเกณฑยอยทําให ทราบวารูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิด
มีความสัมพันธกับพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด โดยนักเรียนที่มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดในระดับที่ สูงขึ้น มักมีการใชรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะในรูปแบบ
สัญลักษณซึ่งไมพบกอนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้รูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิด ที่นักเรียนเลือกใชยังสามารถ
สะทอนความเขาใจทางเคมีของนักเรียนได เนื่องจากรูปแบบการนําเสนอของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูมัก เปนรูปแบบ
สัญลักษณ ตัวอยางเชน สมการแสดงปฏิกิริยา แผนภาพเซลลเคมีไฟฟา ซึ่งการนําเสนอในลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบ
การนําเสนอที่นักเคมีใชสื่อสารอยางเปนสากล รวมถึงรูปแบบดังกลาวแสดงความเปนนามธรรมตอแนวคิดทางเคมีในระดับสูง
(Kozma & Russell, 2003; Pande & Chandrasekharan, 2017) ซึ่งมีความแตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ ตัวอยางเชน งานวิจัย
ของพนิดา กระทุมนอก และรมเกลา จันทราษี (2562) ที่มุงเนนศึกษาความสามารถในการสรางตัวแทนความคิดในระดับความ
เขาใจทางเคมี 3 ระดับเทานั้น แตอยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยพบวา นักเรียนยังไมสามารถสะทอน ตีความ และวิพากษใน
เชิงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวแทนความคิดที่ตนเองเลือกใชได ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่สามารถพัฒนาใหนักเรียนมี
สมรรถนะไปสูระดับที่ 4 และระดับที่ 5 เนื่องจากนักเรียนสวนใหญมุงเนนใหเหตุผลในเชิงของคุณประโยชนของรูปแบบตัวแทน
ความคิดที่มีความแตกตางกัน ซึ่งยังไมสามารถใหเหตุผลในเชิงความหมายและคุณสมบัติของตัวแทนความคิด นอกจากนี้
ผลการวิจัยพบวา ตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอนอกจากสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิด ตัวแทนความคิดดังกลาวยังสามารถสะทอนใหเห็นความเขาใจและมโนทัศนของนักเรียนที่มีตอปรากฏการณเคมี
สอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานนักเรียนมีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิดไปสูระดับที่ 2 และ 3 เมื่อพิจารณามโนทัศนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา พบวานักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟาได แตอยางไรก็ตามผูวิจัย พบวาถึงแมวานักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน แตมโนทัศนที่นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงไดนั้นสวนใหญเปนมโนทัศนที่ถูกตอง เพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งให
ผลการวิจัยที่แตกตางจากงานวิจัยของอภิวัฒน ศรีกัณหา และปฐมาภรณ พิมพทอง (2558) ที่พบวานักเรียนมีแนวโนมของ
ตัวแทนความคิดและมโนทัศนเปนไปในทิศ ทางเดียวกัน ดังนั้นผลการวิจัยจากงานวิจัยนี้จึงชี้ใหเห็นวาในการศึกษาการพัฒนา
ดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดควรมีการพิจารณาและพัฒนามโนทัศนควบคูไป กับพัฒนาการดานสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิด ไปดวย เนื่องจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงไมจําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพิจารณา
ประเด็นของมโนทัศนเพิ่มเติม
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 บทสรุปจากการวิจัย
การศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในหัวขอ
เซลลเคมีไฟฟา ผานการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ผลการวิจัยใหขอสรุปวาการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐานสามารถสงเสริมพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนในหัวขอเซลลเคมีไฟฟาใหไปสู
ระดั บ การบรรยายตั ว แทนความคิ ด กึ ่ ง จุ ล ภาค และระดั บ การวิ เ คราะห ร ู ป แบบตั ว แทนความคิ ด ได ผลการวิ จ ั ย พบว า
การประเมินรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดภายนอกเปนเกณฑการประเมินยอยทําใหทราบรายละเอียดตาง ๆเพิ่มเติม
จากการประเมินสมรรถนะหลักในประเด็นของการใชรูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดที่หลากหลาย รวมถึงการใช
รูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดที่สอดคลองกับความเปนนามธรรมทางเคมี นอกจากนี้การศึกษาพัฒนาการดานสมรรถ
นะในการนําเสนอตัวแทนความคิดควรมีการพิจารณาและพัฒนามโนทัศนควบคูไปกับพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิด เนื่องจากตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอแสดงถึงมโนทัศนที่ถูกตองเพียงบางสวน และมโนทัศน ที่ถูกตอง
ที่มีตอแนวคิดในหัวขอเซลลเคมีไฟฟา

 ขอจํากัดหรือขอเสนอแนะจากการวิจยั
ขอจํากัด
สมรรถนะในการนํ า เสนอตั ว แทนความคิ ด ในหั ว ข อ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า งานวิ จ ั ย นี้ ม ุ  ง เน น การพิ จ ารณาในด า น
ความสามารถและทักษะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ซึ่งผลการวิจัยมีขอจํากัดในแงของการประเมินดานเจตคติในการ
นําเสนอตัวแทนความคิด จึงควรศึกษาในประเด็นของจิตพิสัยเพิ่มใหเติมเพื่อเห็นมุมมองและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอพัฒนาการ
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด นอกจากการศึกษาระดับของความกาวหนา
ตามสมรรถนะหลักแลว ผูวิจัยควรศึกษาประเด็นยอยตาง ๆ เพิ่มเติมที่สอดคลองกับสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
ตัวอยางเชน รูปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิด มโนทัศนของนักเรียนจากตัวแทนความคิดที่นักเรียนนําเสนอ เนื่องจาก
ประเด็นยอยตาง ๆ ทําใหผูวิจัยทราบรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มขึ้นมากกวาระดับสมรรถนะหลักที่มีอยู
2. เนื่องจากมีนักเรียนบางคนเมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานไมมี
การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ตัวอยางเชน ST-17 ดังนั้น จึงควรศึกษา
พัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนเพิ่มเติมในลักษณะของความกาวหนาในการเรียนรู
(Learning Progression) หรือการประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) เพื่อทราบปญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นระหวาง
การพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรียนในขณะการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
3. เนื่องจากนักเรียนไมสามารถสะทอนคุณสมบัติและความหมายของตัวแทนความคิดได ทําให ผลการวิจัยในครั้งนี้
ไมพบพัฒนาการดานสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่ 4 การวิเคราะหความหมายตัวแทนความคิด และ
ระดับที่ 5 การสะทอนการใชตัวแทนความคิด ดังนั้นการทําวิจัยในอนาคตจึงควรออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใหเหตุผล
และการโตแยงเกี่ยวกับตัวแทนความคิด (Representational Reasoning and Argumentation) เพิ่มเติมในแตละขั้น ตอน
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ของการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ซึ่งทั้งสององคประกอบมีสวนสําคัญที่จะพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะในการ
นําเสนอตัวแทนความคิดไปสูระดับดังกลาวได
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