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บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนงานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ทม่ี แี บบจ�ำลองเป็ นฐาน บทความเริม่ ต้นด้วยการน�ำเสนอนิยาม ลักษณะส�ำคัญ
และประเภทของแบบจ�ำลอง จากนัน้ บทความน�ำเสนอว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกีย่ วกับ
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ครูมคี วามเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
อย่างไร และครูใช้แบบจ�ำลองในการปฏิบตั กิ ารสอนวิทยาศาสตร์อย่างไร บทสรุปโดยรวม
เปิ ดเผยว่า นักเรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะมี “มุมมองด้านการเรียน” ในขณะทีค่ รูม ี “มุมมอง
ด้านการสอน” โดยทัง้ นักเรียนและครูมกั ละเลย “มุมมองด้านการวิจยั ” ซึง่ แบบจ�ำลอง
มีบทบาทส�ำคัญต่อการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ บทความนี้จงึ เสนอแนะแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทเ่ี ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรู้ “จาก” “ด้วย” และ
“เกีย่ วกับ” แบบจ�ำลอง ในการนี้ ครูจำ� เป็ นต้องได้รบั การพัฒนาวิชาชีพด้านนี้อย่างจริงจัง
ค�ำส�ำคัญ : 1. แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ 2. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3. การสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ 4. ครูวทิ ยาศาสตร์
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Models and science education
Ladapa Ladachart2
Abstract
This article aims at reviewing research on model-based instruction
of science. It begins with presenting a definition, key characteristics, and types
of models. After that, it presents how students understand scientific models,
how science teachers understand scientific models, and how science teachers
use models in their teaching practices. General conclusions reveal that students
tend to have “a learning perspective” while science teachers have “a pedagogical
perspective.” Both students and teachers often ignore “a research perspective”
that a model plays an important role in scientific inquiry. Thus, this article suggests
approaches to teaching and learning that allow students to learn “from” “with”
and “about” models. In doing so, science teachers need intensive professional
development.
Keywords: 1. Scientific models 2. Nature of science 3. Scientific inquiry
4. Science teachers
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บทน�ำ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคปั จจุบนั มุง่ เน้นให้นกั เรียนได้สร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Abd-El-Khalick et al., 2004;
Luecha Ladachart & Chokchai Yuenyong, 2016; Kusalin Musikul, 2007; National
Research Council, 1996) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาตนเองหลายด้านไปพร้อมกัน
ทัง้ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทด่ี ตี อ่ วิทยาศาสตร์ (Bureau of Academic Affairs and Educational Standards,
2010) นอกจากนี้ การท�ำการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ยงั เป็ นพืน้ ฐานให้นกั เรียนได้เข้าใจ
เกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์วา่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เกิดขึน้ และก้าวหน้าได้อย่างไร
และเหตุใดความรูท้ างวิทยาศาสตร์จงึ เป็ นทีย่ อมรับ (Luecha Ladachart, Ladapa Suttakun,
& Chatree Faikhamta, 2013; Schwartz, Lederman, & Crawford, 2004) การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะจึงกลายเป็ นภาพแห่งความส�ำเร็จของการปฏิรปู
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (Anderson, 2002)
การสร้างและใช้แบบจ�ำลองเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบเสาะเพือ่ พัฒนา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Gilbert, 2004) ทัง้ นี้ เพราะแบบจ�ำลองไม่เพียงแค่ช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์สอ่ื สารความคิดของตนเองเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม (เช่น แรง สนามแม่เหล็ก
และรังสีของแสง) ให้เป็ นรูปธรรมแล้ว แบบจ�ำลองยังช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์อธิบายและ
พยากรณ์สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติได้อกี ด้วย (van Driel & Verloop, 1999) ยิง่ ไปกว่านัน้
แบบจ�ำลองยังช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์สร้างสมมติฐานใหม่ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำไปทดสอบกับ
หลักฐานเชิงประจักษ์ อันจะน�ำไปสูก่ ารยืนยันหรือหักล้างสมมติฐานนัน้ ต่อไป (van Driel
& Verloop, 2002) ด้วยเหตุน้ี นักเรียนจึงควรมีความสามารถในการสร้างและใช้แบบจ�ำลอง
เพือ่ พัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Bureau of Academic Affairs and Educational
Standards, 2010; NGSS Lead States, 2013)
ครูมบี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมให้นกั เรียนสร้างและใช้แบบจ�ำลองในการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ (Justi & Gilbert, 2002) อย่างไรก็ดี ครูหลายคนกลับไม่ได้ให้โอกาสนักเรียน
ได้สร้างและใช้แบบจ�ำลองมากนัก ครูส่วนใหญ่มกั ใช้แบบจ�ำลองเพื่อน� ำเสนอความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (van Driel & Verloop, 1999; Treagust, Chittleborough, & Mamiala,
2002) ราวกับว่าแบบจ�ำลองนัน้ เป็ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์และจะไม่เปลีย่ นแปลงอีกต่อไป
(Grosslight, Unger, Jay, & Smith, 1991) นักเรียนจึงมีบทบาทเพียงแค่ทำ� ความเข้าใจ
แบบจ�ำลองทีค่ รูน�ำเสนอ ทัง้ ๆ ทีใ่ นความเป็ นจริงแล้ว แบบจ�ำลองเป็ นสิง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์
สร้างขึน้ จากการใช้จนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์รว่ มกับข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ต่างๆ (Harrison & Treagust, 2000) แบบจ�ำลองจึงน�ำเสนอเพียงลักษณะบางอย่าง
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ตามวัตถุประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ (van Driel & Verloop, 2002) และสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ (Treagust et al., 2002)
ด้วยความส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้นกั เรียนสามารถสร้างและใช้
แบบจ�ำลองในการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ครูวทิ ยาศาสตร์ทกุ คนจึงควรมีความเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ แต่ดว้ ยการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาความเข้าใจ
เกีย่ วกับธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ของครูวทิ ยาศาสตร์ในประเทศไทย
ยังคงมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด บทความนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น� ำเสนอและสรุปความก้าวหน้า
ของการวิจยั เกีย่ วกับการใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทัง้ นี้
เพือ่ เป็ นแนวทางในการผลิตและพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์ให้มคี วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน� ำความเข้าใจนัน้ ไปจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ท่สี ่งเสริมให้นักเรียนสร้างและใช้แบบจ�ำลองได้ต่อไป โดยบทความนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนต่างๆ ตามล�ำดับ ดังนี้
(1) นิยามและลักษณะส�ำคัญของแบบจ�ำลอง
(2) ประเภทของแบบจ�ำลอง
(3) ความเข้าใจของนักเรียนเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
(4) ความเข้าใจและการปฏิบตั กิ ารสอนของครูเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
(5) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบจ�ำลอง
(6) การผลิตและพัฒนาครูเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
และในท้ายทีส่ ดุ บทความนีส้ รุปองค์ความรูแ้ ละประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบจ�ำลอง
(1) นิ ยามและลักษณะส�ำคัญของแบบจ�ำลอง
ด้วยความหลากหลายของแบบจ�ำลองทีม่ อี ยูใ่ นวงการวิทยาศาสตร์ ทัง้ ในแง่ของ
ลักษณะภายนอก หน้าที่ และการน�ำไปประยุกต์ใช้ แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์จงึ ยัง
ไม่มนี ิยามทีแ่ น่นอนตายตัว (van Driel & Verloop, 1999) แต่โดยทัวไปแล้
่
ว แบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง สิง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์สร้างขึน้ เพือ่ เป็ น “ตัวแทน” (representation)
ของลักษณะบางประการเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Windschitl & Thompson,
2006) โดยนักวิทยาศาสตร์อาจสร้างแบบจ�ำลองด้วยวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น
เพือ่ “สือ่ สาร” (communicate) ความคิดของตนเองเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เพือ่ “บรรยาย” (describe) ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็ นอย่างไร เพือ่ “อธิบาย”
(explain) ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึน้ ได้อย่างไร และ/หรือเพือ่ “พยากรณ์”
(predict) สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Schwarz et al., 2009) แบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์จงึ ท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็ น “สะพาน” ทีเ่ ชือ่ มโยงความคิดของนักวิทยาศาสตร์
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กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Oh & Oh, 2011) ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทังข้
้ อความ
ภาพวาด กราฟ สมการ แผนผัง โครงสร้างทางกายภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Treagust et al., 2002)
ในการนี้ van Driel และ Verloop (1999; 2002) ได้สรุปลักษณะส�ำคัญของ
แบบจ�ำลองไว้ ดังนี้
• แบบจ�ำลองต้องเชือ่ มโยงกับเป้ าหมาย โดยเป้ าหมายในทีน่ ้ี หมายถึง ลักษณะ
บางประการของปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติท่ีแ บบจ�ำ ลองเป็ น ตัว แทน เป้ า หมาย
อาจหมายถึง วัตถุ (เช่น เซลล์ อะตอม และร่างกายมนุษย์) ระบบ (เช่น วงจรไฟฟ้ า ระบบ
หมุนเวียนเลือด และระบบสุรยิ ะ) กระบวนการ (เช่น ปฏิกริ ยิ าเคมี การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
และการถ่ายโอนพลังงานในระบบนิเวศ) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างแรง มวล และความเร่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร และอุณหภูม ิ
ของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนเหยือ่ และผูล้ า่ ในระบบนิเวศ) และปรากฏการณ์
ต่างๆ (เช่น การเกิดภาพจากกระจกเงาโค้ง การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสุรยิ ปุ ราคา)
• แบบจ�ำลองมักเป็ นเครือ่ งมือในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ให้ได้มาซึง่
ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีน่ ักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง เช่น อะตอม
ไดโนเสาร์ และหลุมด�ำ แบบจ�ำลองมักช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์ตงั ้ สมมติฐานใหม่ๆ เกีย่ วกับ
สิง่ ที่มนั เป็ นตัวแทน เช่น โครงสร้างภายในอะตอมเป็ นอย่างไร ไดโนเสาร์กนิ อะไร
เป็ นอาหาร และหลุมด�ำมีคณ
ุ สมบัตหิ รือพฤติกรรมอย่างไร
• แบบจ�ำลองไม่ใช่ผลทีเ่ กิดขึน้ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทม่ี นั เป็ นตัวแทน
เช่น ภาพถ่ายก้อนเมฆจากมุมสูง สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน และภาพของเซลล์
ต้นหอมจากกล้องจุลทรรศน์ แต่ผลทีเ่ กิดขึน้ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอาจน�ำไปสู่
การสร้างแบบจ�ำลอง เช่น ภาพถ่ายก้อนเมฆอาจน�ำไปสูก่ ารสร้างแบบจ�ำลองการเคลือ่ นที่
ของมวลอากาศ สเปกตรัมของอะตอมอาจน� ำไปสู่การสร้างแบบจ�ำลองโครงสร้างของ
อะตอม และภาพจากกล้องจุลทรรศน์อาจน�ำไปสูก่ ารสร้างแบบจ�ำลองโครงสร้างภายในเซลล์
• แบบจ�ำลองมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกับเป้ าหมายเพียงบางประการ (ไม่ใช่ทกุ ประการ)
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการสร้างแบบจ�ำลอง เช่น แบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะมี
ส่วนคล้ายกับระบบสุรยิ ะจริงๆ เพียงแค่จ�ำนวนและลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์
ต่างๆ เท่านัน้ แผนภาพสายใยอาหารในระบบนิเวศก็มลี กั ษณะทีค่ ล้ายกับระบบนิเวศ
จริงๆ เพียงแค่รปู แบบการถ่ายทอดพลังงานจากผูผ้ ลิตไปยังผูล้ า่ ล�ำดับต่างๆ เท่านัน้
• ในการสร้างแบบจ�ำลอง นักวิทยาศาสตร์จำ� เป็ นต้องพิจารณาว่าแบบจ�ำลอง
จะมีลกั ษณะอะไรบ้างทีจ่ ำ� เป็ นต้องคล้ายกับเป้ าหมาย และลักษณะอะไรบ้างทีไ่ ม่จำ� เป็ น
ต้องคล้ายกับเป้ าหมาย ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการสร้างแบบจ�ำลอง ดังนัน้
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เป้ าหมายเดียวกันอาจมีแบบจ�ำลองได้หลายแบบ เช่น นักวิทยาศาสตร์อาจจ�ำลองโมเลกุล
ของน�้ำด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น H2O, H-O-H และ H:O:H หรือแม้กระทังรู
่ ปภาพ
• กระบวนการพัฒนาแบบจ�ำลองจะเกิดขึน้ ในลักษณะซ�้ำๆ โดยนักวิทยาศาสตร์
ต้องทดสอบแบบจ�ำลองกับหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึง่ มาจากการศึกษาสิง่ ทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย
ของแบบจ�ำลอง จนกระทังพวกเขาเห็
่
นว่า แบบจ�ำลองนัน้ สามารถเป็ นตัวแทนของเป้ าหมาย
ได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี นเองต้องการ ดังเช่นกระบวนการทีน่ ักวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ยุคสมัยสร้างและพัฒนาแบบจ�ำลองอะตอม
(2) ประเภทของแบบจ�ำลอง
ด้วยความหลากหลายของแบบจ�ำลอง Gilbert (2004) ได้จดั ประเภทของ
แบบจ�ำลองตามสถานะทางภววิทยา (ontological status) ดังนี้
• แบบจ�ำลองทางความคิด (mental model) คือ ตัวแทนของปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทแ่ี ต่ละบุคคลสร้างขึน้ ซึง่ อาจเหมือน สอดคล้อง หรือแตกต่างจากแบบจ�ำลอง
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในทางวิทยาศาสตร์หรือไม่กไ็ ด้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 6
บางคนอาจสร้างแบบจ�ำลองทางความคิดว่า แรงทางแม่เหล็กเกิดขึน้ โดยแม่เหล็กส่งอ�ำนาจ
ในรูปแบบของคลืน่ ไปยังวัตถุต่างๆ ทีม่ เี หล็กเป็ นส่วนประกอบ ในขณะทีบ่ างคนอาจมี
แบบจ�ำลองทางความคิดว่า แรงแม่เหล็กเกิดขึน้ ในลักษณะทีค่ ล้ายกับการเกิดแรงโน้มถ่วง
อันเนื่องมาจากสนามโน้มถ่วงของโลก (Ladapa Suttakun & Luecha Ladachart, 2013)
โดยปกติแล้ว แบบจ�ำลองทางความคิดเป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ ในความคิดของแต่ละบุคคล
ไม่วา่ ใครก็ไม่สามารถเข้าถึงหรือล่วงรูแ้ บบจ�ำลองทางความคิดของผูอ้ น่ื ได้ ยกเว้นเสียแต่วา่
ผู้เ ป็ น เจ้า ของแบบจ�ำลองทางความคิดนัน้ ยินยอมเปิ ด เผยให้ผู้อ่ืนได้ร บั ทราบผ่า น
การแสดงออกในรูปแบบต่างๆ
• แบบจ�ำลองทีผ่ า่ นการแสดงออก (expressed model) คือ แบบจ�ำลองทางความคิด
ทีบ่ ุคคลเปิ ดเผยให้ผอู้ ่นื ได้ล่วงรูแ้ ละรับทราบผ่านการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น
ค�ำพูด ข้อความ ท่าทาง หรือภาพวาด อย่างไรก็ตาม แบบจ�ำลองประเภทนี้ยงั คงเป็ น
เรื่องส่วนบุคคล ดังนัน้ มันจึงอาจเหมือน สอดคล้อง หรือแตกต่างจากแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่กไ็ ด้ แบบจ�ำลองทางความคิดของนักเรียนทีป่ รากฏในรายงาน
วิจยั ต่างๆ (Nattharit Kuathan, Chatree Faikhamta, & Sudjit Sanguanruang, 2011)
จึงเป็ นแบบจ�ำลองทีผ่ ่านการแสดงออก ทัง้ นี้ เพราะนักเรียนได้เปิ ดเผยแบบจ�ำลอง
ทางความคิดของตนเองให้ผวู้ จิ ยั และสาธารณะชนได้รบั ทราบแล้ว
• แบบจ�ำลองทีส่ อดคล้องกันภายในกลุม่ (consensus model) คือ แบบจ�ำลอง
ทางความคิดทีบ่ ุคคลต่างๆ เปิ ดเผยสูส่ าธารณะและเป็ นทีย่ อมรับกันภายในกลุม่ บุคคล
เหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น เมือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในโรงเรียนเดียวกันได้แสดง
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ความคิดเกีย่ วกับโครงสร้างของอะตอม และพวกเขาเห็นสอดคล้องตรงกันว่าอะตอม
ประกอบด้วยนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลางและมีอเิ ล็กตรอนโคจรอยู่รอบนิวเคลียสนัน้
(Porntip Supatchaiyawong, Chatree Faikhamta, & Pochanat Suwanruji, 2014)
แบบจ�ำลองเกีย่ วกับโครงสร้างของอะตอมเช่นนี้จงึ เป็ นแบบจ�ำลองทีส่ อดคล้องกันภายใน
กลุม่ นักเรียน ซึง่ อาจเป็ นทีย่ อมรับในทางวิทยาศาสตร์หรือไม่กไ็ ด้
• แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ (scientific model) คือ แบบจ�ำลองทางความคิด
ทีเ่ หล่านักวิทยาศาสตร์ให้การยอมรับ แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์มกั ผ่านการทดสอบ
โดยนักวิทยาศาสตร์มาอย่างละเอียด จนกระทังนั
่ กวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั เห็นพ้องต้องกัน
ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั ยึดถือ “แบบจ�ำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอน” (cloud electron model of atom) แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
อาจเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต หากแบบจ�ำลองนัน้ ไม่สามารถอธิบายกับหลักฐานทีเ่ กิดขึน้
ในอนาคตหรือนักวิทยาศาสตร์มแี บบจ�ำลองอื่นทีส่ ามารถอธิบายหลักฐานนัน้ ได้ดกี ว่า
แบบจ�ำลองในปั จจุบนั
นอกจากนี้ Gilbert (2004) ยังได้จดั ประเภทของแบบจ�ำลองตามลักษณะ
ภายนอก ได้แก่
• แบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นรูปธรรม (concrete mode) หรือแบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นวัสดุ
(material mode) เป็ นแบบจ�ำลอง 3 มิติ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบของวัสดุตา่ งๆ เช่น การใช้ลกู บอล
และกิง่ ไม้แทนโมเลกุลของสารต่างๆ การใช้พลาสติกแทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
และการใช้วสั ดุต่างๆ แทนโครงสร้างของไดโนเสาร์
• แบบจ�ำลองในรูปแบบภาษา (verbal mode) เป็ นแบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นข้อความ
บรรยายความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของภาษาพูดหรือภาษาเขียน
ก็ได้ เช่น ข้อความทีบ่ รรยายกฎการเคลือ่ นทีข่ องนิวตัน ข้อความทีบ่ รรยายทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส และค�ำอธิบายการเกิดระบบสุรยิ ะ แบบจ�ำลองในรูปแบบนี้อาจอ้างถึงทัง้ สิง่
ทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่น วัตถุ ภาชนะ และดาวเคราะห์ และสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม เช่น ความเร่ง
โมเลกุล และแรงโน้มถ่วง
• แบบจ�ำลองในรูปแบบสัญลักษณ์ (symbolic mode) เป็ นแบบจ�ำลองทีม่ กี ารใช้
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ตกลงร่วมกัน เช่น การใช้ C แทนอะตอมของคาร์บอน
การใช้เส้นเล็กๆ แทนพันธะระหว่างอะตอม การใช้ลกู ศรแทนแรง และการใช้สมการแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
• แบบจ�ำลองในรูปแบบของแผนภาพและกราฟ (visual mode) เป็ นแบบจ�ำลอง
ทีม่ กี ารใช้แผนภาพ 2 มิติ แทนกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติ เช่น การใช้แผนภาพ
ทีป่ ระกอบด้วยสิง่ มีชวี ติ และลูกศรเพือ่ แทนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การใช้
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แผนภาพรังสีของแสงแทนกระบวนการเกิดภาพจากกระจก และการใช้กราฟแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลา แผนภาพเหล่านี้อาจอยูใ่ นรูปแบบของภาพวาด
ด้วยลายมือหรือภาพจากคอมพิวเตอร์กไ็ ด้
• แบบจ�ำลองในรูปแบบของท่าทาง (gestural mode) เป็ นแบบจ�ำลองทีม่ กี ารใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการจ�ำลองกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เช่น การให้นกั เรียนเคลือ่ นที่
ในกรณีต่างๆ ทัง้ การเกีย่ วแขนกัน การจับมือกัน และการปล่อยมือกัน ทัง้ นี้ เพือ่ แทน
การเคลือ่ นทีข่ องอะตอมของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ตามล�ำดับ และ
การใช้น้ิวมือแทนทิศทางของแรง (F) ความเร็วของอนุภาค (v) และสนามแม่เหล็ก (B)
ในกรณีทอ่ี นุภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟ้ าเคลือ่ นทีใ่ นบริเวณทีม่ สี นามแม่เหล็ก
ในบริบทของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ Harrison และ Treagust (2000)
ได้จดั ประเภทของแบบจ�ำลองทีค่ รูมกั ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
• แบบจ�ำลองขนาด (scale model) เป็ นแบบจ�ำลองทีย่ อ่ หรือขยายขนาดของ
สิง่ ต่างๆ เช่น แบบจ�ำลองไดโนเสาร์ แบบจ�ำลองเซลล์ และแบบจ�ำลองโครงสร้างร่างกาย
ของมนุ ษย์ แบบจ�ำลองแบบนี้มกั ถูกใช้เพื่อน� ำเสนอองค์ประกอบและโครงสร้างของ
สิง่ ต่างๆ ทีน่ กั เรียนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
• แบบจ�ำลองเชิงอุปมาอุปไมยเพือ่ การสอน (pedagogical analogical model)
เป็ นแบบจ�ำลองทีค่ รูใช้ประกอบค�ำอธิบายต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจกระบวนการเกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้งา่ ยและเป็ นรูปธรรมยิง่ ขึน้ เช่น การใช้ลูกปิ งปองแทน
อะตอม การใช้หลอดไฟแทนดวงอาทิตย์ และการใช้ลกู บอลแทนดวงจันทร์ แบบจ�ำลอง
แบบนี้มกั มีสงิ่ ทีเ่ ป็ นนามธรรมต่างๆ (เช่น พันธะระหว่างอะตอม และรังสีของแสง) รวมอยู่
ในค�ำอธิบายด้วย
• แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) เป็ นแบบจ�ำลองทีค่ รูใช้
สมการและกราฟแทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น PV = nRT แทนกฎของแก๊ส
ในอุดมคติ และ f = µN แทนกฎแรงเสียดทาน
• แบบจ�ำลองทางทฤษฎี (theoretical model) เป็ นแบบจ�ำลองทีค่ รูใช้สญ
ั ลักษณ์
ต่างๆ แทนสิง่ สมมติทางทฤษฎี เช่น การใช้ลกู ศรแทนสนามแม่เหล็ก การใช้ลกู ศรแทน
รังสีของแสง การใช้ลูกศรแทนแรงทีก่ ระท�ำต่อวัตถุ ทัง้ นี้ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ
• แบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นแผนภาพและตาราง (diagrams and tables) เป็ นแบบจ�ำลอง
ทีค่ รูใช้เพือ่ แสดงแบบแผนบางอย่างในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผนภาพวัฏจักร
ของน�้ำ แผนภาพการวิเคราะห์เครือญาติ ตารางธาตุ และแผนภาพอนุกรมวิธานของสัตว์
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• แบบจ�ำลองแนวคิดและกระบวนการ (concept-process model) เป็ นแบบจ�ำลอง
ทีแ่ สดงแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การใช้
สมการเคมีแทนปฏิกริ ยิ าเคมี การใช้แผนภาพแทนกระบวนการหมุนเวียนของเลือด และ
การใช้แผนภาพแทนการหักเหของแสง
• แบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์ (simulations) เป็ นแบบจ�ำลองทีค่ รูใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ แสดงพลวัตทีเ่ กิดขึน้ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึง่ นักเรียนไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้โดยตรงจากประสบการณ์ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์จำ� ลอง
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การใช้คอมพิวเตอร์จำ� ลองปฏิกริ ยิ านิวเคลียร์แบบลูกโซ่ และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ� ลองการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในสภาพทีไ่ ร้แรงโน้มถ่วงหรือ
ไร้แรงเสียดทาน
(3) ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแบบจ�ำลองทางวิ ทยาศาสตร์
ด้วยแบบจ�ำลองมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังที่
Harrison และ Treagust (2000, p. 1013) กล่าวไว้วา่ “มันค่อนข้างจะเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะ
สอนและเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยปราศจากการใช้แบบจ�ำลอง” นักวิจยั ด้านการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์จงึ พยายามศึกษาว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลอง
อย่างไร โดยนักวิจยั เหล่านี้มองว่า แบบจ�ำลองเป็ นความรูท้ างวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง
และการสร้างแบบจ�ำลองก็เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ดังนัน้ นอกจากการเรียนรูค้ วามรูท้ างวิทยาศาสตร์ “จาก” แบบจ�ำลอง (learning from
models) แล้ว นักเรียนควรมีโอกาสได้เรียนรูท้ จ่ี ะสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์ “ด้วย”
แบบจ�ำลอง (learning with models) และเรียนรู้ “เกีย่ วกับ” ธรรมชาติของแบบจ�ำลอง
และกระบวนการสร้างแบบจ�ำลองด้วย (learning about models and modeling)
(Hodson, 1992; Justi & Gilbert, 2002; Justi & van Driel, 2005)
Grosslight et al. (1991) ได้รเิ ริม่ ศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จ�ำนวน 33 คน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5 จ�ำนวน 22 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแบบจ�ำลอง จ�ำนวน 4 คน ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1) มีความเข้าใจว่า แบบจ�ำลอง
มีลกั ษณะเหมือนกับของจริงทุกประการ ยกเว้นเพียงว่า แบบจ�ำลองอาจมีขนาดทีเ่ ล็ก
หรือใหญ่กว่าของจริงเท่านัน้ ความเข้าใจเช่นนี้แตกต่างจากความเข้าใจของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านแบบจ�ำลอง ซึง่ มองว่า แบบจ�ำลองเป็ นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์บางอย่าง
ดังนัน้ แบบจ�ำลองจึงไม่จำ� เป็ นต้องเหมือนกับของจริงทุกประการ อย่างไรก็ตาม นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มีแนวโน้ มที่จะมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเข้าใจของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญมากขึน้
141

แบบจ�ำลองกับการศึกษาวิทยาศาสตร์

ลฎาภา ลดาชาติ

ในท�ำนองเดียวกัน Treagust et al. (2002) พบว่า แม้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายส่วนใหญ่จากจ�ำนวนทัง้ หมด 228 คน เข้าใจถูกต้องว่า แบบจ�ำลองของ
สิง่ เดียวกันมีได้หลายแบบ และแบบจ�ำลองสามารถเปลีย่ นแปลงได้ แต่นกั เรียนส่วนใหญ่
ก็ย งั มีค วามเข้า ใจที่ค ลาดเคลื่อ นว่า แบบจ�ำ ลองต้อ งมีล กั ษณะเหมือ นกับ ของจริง
ให้มากทีส่ ุด ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนนี้เป็ นผลมาจากการทีน่ ักเรียนมีประสบการณ์
เกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ทย่ี งั ไม่หลากหลายเพียงพอ นักเรียนคุน้ เคยเพียงแค่
แบบจ�ำลองทางกายภาพ (เช่น แบบจ�ำลองโครงสร้างของหู และแบบจ�ำลองโครงสร้าง
ของโลก) แต่ยงั ไม่คนุ้ เคยกับแบบจ�ำลองของสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม (เช่น แบบจ�ำลองการเกิด
จักรวาล) ซึง่ แม้แต่นกั วิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ากระบวนการจริง
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นอย่างไร
Gobert et al. (2011) ศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 736 คน ซึง่ ถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่
โดยแต่ละกลุม่ ได้เรียนรูด้ ว้ ยแบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์ในวิชาใดวิชาหนึง่ ผลการวิจยั “ก่อนเรียน”
เปิ ดเผยว่า นักเรียนทีเ่ รียนวิชาชีววิทยามีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติของแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์นอ้ ยกว่านักเรียนทีเ่ รียนวิชาฟิสกิ ส์และเคมี ในขณะทีผ่ ลการวิจยั “หลังเรียน”
เปิ ดเผยว่า นักเรียนทีเ่ รียนวิชาเคมีมแี นวโน้มทีจ่ ะมีความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของ
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ทด่ี ขี น้ึ ในขณะทีน่ กั เรียนทีเ่ รียนวิชาฟิ สกิ ส์และชีววิทยาไม่แสดง
แนวโน้มนี้ ในการนี้ ผูว้ จิ ยั ให้เหตุผลว่าวิชาเคมีเป็ นวิชาทีม่ กี ารใช้แบบจ�ำลองค่อนข้างมาก
และหลากหลาย (เมือ่ เทียบกับวิชาฟิ สกิ ส์และชีววิทยา) นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนใน
วิชาเคมียงั มีการอภิปรายธรรมชาติของแบบจ�ำลองด้วย ผลการวิจยั นี้จงึ ให้มมุ มองว่า
• ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์อาจเป็ น
ความเข้าใจที่ข้นึ อยู่กบั บริบทของวิชาวิทยาศาสตร์แต่ละสาขา (domain-specific
understanding) ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแบบจ�ำลอง
ในวิชาวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาอย่างไร
• การสอดแทรกเนื้อหาเกีย่ วกับธรรมชาติของแบบจ�ำลองอย่างชัดแจ้ง (explicit
instruction) สามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกีย่ วกับธรรมชาติของแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์
Lee, Chang และ Wu (2017) ศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จ�ำนวน 102 คน และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
จ�ำนวน 87 คน ทัง้ นี้ เพือ่ ทดสอบว่านักเรียนเหล่านี้พจิ ารณาแบบจ�ำลองต่างๆ อย่างไร
ผลการวิจ ยั เปิ ดเผยว่า นัก เรีย นส่วนใหญ่ ใ ห้ความส�ำ คัญ กับ ลัก ษณะภายนอกของ
แบบจ�ำลอง โดยนักเรียนมักเห็นว่า
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• แบบจ�ำลอง 3 มิตดิ กี ว่าแบบจ�ำลอง 2 มิติ
• แบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นภาพดีกว่าแบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นข้อความ
• แบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นภาพเคลือ่ นไหวดีกว่าแบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นภาพนิ่ง
• แบบจ�ำลองทีม่ รี ายละเอียดมากดีกว่าแบบจ�ำลองทีม่ รี ายละเอียดน้อย
ทัง้ นี้ เพราะนักเรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะพิจารณาแบบจ�ำลองด้วย “มุมมองด้าน
การเรียน” (learning perspective) ว่า แบบจ�ำลองแบบใดช่วยให้ตนเองเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ
ได้งา่ ย แต่นกั เรียนไม่ได้มองแบบจ�ำลองด้วย “มุมมองด้านการวิจยั ” (research perspective)
ว่า แบบจ�ำลองถูกสร้างขึน้ ด้วยวัตถุประสงค์ใด และมีสว่ นช่วยในการสือ่ สารความคิด
ทดสอบสมมติฐาน และพยากรณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างไร ถึงกระนัน้ ก็ตาม นักเรียนในระดับ
การศึกษาทีส่ งู กว่า (ม. 5) มีแนวโน้มทีจ่ ะมีความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทีส่ มบูรณ์กว่า
นักเรียนในระดับการศึกษาทีต่ ่ำ� กว่า (ม. 2)
ในบริบทของประเทศไทยนัน้ Porntip Supatchaiyawong et al. (2014) ได้สำ� รวจ
ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ธรรมชาติข องแบบจ� ำ ลองทางวิท ยาศาสตร์ข องนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จ�ำนวน 29 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง และได้ผลการวิจยั
ทีส่ นับสนุนผลการวิจยั ในต่างประเทศ โดยพวกเขาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจ
บทบาทของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ในระดับทีล่ กึ ซึง้ เพียงพอ นักเรียนเข้าใจเพียงว่า
แบบจ�ำลองถูกสร้างขึน้ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ แต่นักเรียนยังไม่ตระหนักว่า
แบบจ�ำลองสามารถช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์พยากรณ์สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติได้ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนยังตีความหมายของค�ำว่า “แบบจ�ำลอง” ในมุมมองทีแ่ คบว่า
แบบจ�ำลองจะเป็ นเฉพาะวัตถุหรือสิง่ ของเท่านัน้ ทังๆ
้ ทีใ่ นทางวิทยาศาสตร์แล้ว แบบจ�ำลอง
อาจเป็ นแผนผัง รูปภาพ แผนที่ กราฟ หรือภาพวาดก็ได้
จากการวิจยั ข้างต้น ข้อสรุปส�ำคัญคือ นักเรียนส่วนใหญ่ มคี วามเข้าใจที่
คลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มักเข้าใจว่า แบบจ�ำลองจ�ำเป็ นต้องมีลกั ษณะเหมือนของจริงทุกประการหรือเหมือนของจริง
ให้ได้มากทีส่ ดุ (Grosslight et al., 1991; Treagust et al., 2002) อย่างไรก็ดี เมือ่ นักเรียน
อยู่ในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ นักเรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติของแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ (Grosslight et al., 1991) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เริม่ เข้าใจว่า แบบจ�ำลองไม่จ�ำเป็ นต้องเหมือนของจริงทุกประการ มีได้หลากหลาย
และสามารถเปลีย่ นแปลงได้ (Lee et al., 2017; Treagust et al., 2002) ซึง่ อาจเป็ นผล
มาจากการทีน่ กั เรียนมีประสบการณ์เกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ทห่ี ลากหลาย
มากขึน้ ถึงกระนัน้ ก็ตาม พัฒนาการด้านความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ “ช้า” และ “ยาก” (Gobert et al., 2011, p. 675; 678) ยกเว้น
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เสียว่า ธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์จะได้รบั การเน้ นย�้ำอย่างชัดแจ้ง
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ซึง่ เป็ นบทบาททีส่ ำ� คัญของครู ด้วยเหตุน้ี นักวิจยั
ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จงึ สนใจศึกษาว่า ครูวทิ ยาศาสตร์มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แบบจ�ำลองอย่างไร และใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
(4) ความเข้าใจและการปฏิ บตั ิ การสอนของครูเกี่ ยวกับแบบจ�ำลอง
ทางวิ ทยาศาสตร์
ในการส่งเสริมให้นกั เรียนสร้างและใช้แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
เข้าใจธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ครูจำ� เป็ นต้องมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
เกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ และน�ำความเข้าใจนัน้ ไปจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม (Henze, van Driel, & Verloop, 2007; Justi & Gilbert, 2002) ตัวอย่างเช่น
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง ครูจำ� เป็ นต้อง :
• มีความเข้าใจเบือ้ งต้นว่า แบบจ�ำลองคืออะไร แบบจ�ำลองมีบทบาทอย่างไร
ในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ แบบจ�ำลองมีขอ้ จ�ำกัดอย่างไร เหตุใดแบบจ�ำลองของ
ปรากฏการณ์เดียวกันจึงมีได้หลากหลาย และเหตุใด/เมือ่ ไรแบบจ�ำลองจึงมีการเปลีย่ นแปลง
• รูว้ า่ แบบจ�ำลองในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรือ่ งนัน้ เป็ นอย่างไรและมีแบบใดบ้าง
• รูว้ า่ ตนเองควรน�ำเสนอแบบจ�ำลองแบบใด เมือ่ ไร และอย่างไรในระหว่างการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรือ่ งนัน้
• มีความสามารถและทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้สร้าง ใช้ และทดสอบแบบจ�ำลองในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรือ่ งนัน้
• รูแ้ ละสามารถติดตามได้วา่ นักเรียนมีกระบวนการสร้างแบบจ�ำลองอย่างไร
และควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรียนอย่างไร
นักวิจยั ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จงึ มุ่งศึกษาว่า ครูวทิ ยาศาสตร์
มีความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองอย่างไร และใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียนการสอน
อย่างไร
ในการนี้ van Driel และ Verloop (1999) ได้สำ� รวจความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลอง
ของครูวทิ ยาศาสตร์ จ�ำนวน 15 คน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลการวิจยั ปรากฏว่า
ครูสว่ นใหญ่ให้นยิ ามในลักษณะทีค่ ล้ายกันว่า แบบจ�ำลองคือสิง่ ทีเ่ ป็ นตัวแทนของของจริง
(representation of reality) แต่อยู่ในรูปแบบทีง่ ่าย (simplified) และเป็ นแบบแผน
(schematic) โดยแบบจ�ำลองของสิง่ หรือปรากฏการณ์เดียวกันสามารถมีได้หลากหลาย
แต่กระนัน้ ก็ตาม ครูเหล่านี้กลับมีความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของแบบจ�ำลองทีจ่ ำ� กัด
ทัง้ นี้ เพราะครูหลายคนเข้าใจว่าแบบจ�ำลองมีหน้าทีห่ ลักคือการ “บรรยาย” และ “อธิบาย”
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ครูเหล่านี้ละเลยว่า แบบจ�ำลองมีบทบาทในการ “พยากรณ์”
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และ “สร้างสมติฐาน” เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดว้ ยเช่นกัน ด้วยความเข้าใจ
ทีจ่ ำ� กัดนี้ ครูจงึ ใช้แบบจ�ำลองเพือ่ น�ำเสนอความรูท้ างวิทยาศาสตร์เป็ นหลัก และละเลย
การเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แบบจ�ำลองเพื่อพยากรณ์และสร้างสมมติฐานเกีย่ วกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผลการวิจยั นี้จงึ เสนอแนะว่า ครูควรได้รบั การพัฒนาให้เข้าใจ
บทบาททีห่ ลากหลายของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
ในท�ำนองเดียวกัน Justi และ Gilbert (2002) สัมภาษณ์ผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
ในประเทศบราซิล จ�ำนวน 39 คน เกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยผูส้ อนเหล่านี้
ประกอบด้วยครูระดับประถมศึกษา 10 คน ครูระดับมัธยมศึกษา 10 คน นักศึกษาครู
10 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัย 9 คน ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า ถึงแม้วา่ ผูส้ อนเหล่านี้
จะตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
แต่พวกเขามักใช้แบบจ�ำลองเพื่อน� ำเสนอเนื้อหาหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้
พวกเขาแทบไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้สร้าง ใช้ และทดสอบแบบจ�ำลอง โดยผูส้ อน
จ�ำนวนหนึ่งให้เหตุผลว่า พวกเขาไม่รจู้ ะจัดการกับแบบจ�ำลองทีน่ กั เรียนสร้างขึน้ อย่างไร
หากแบบจ� ำ ลองที่นั ก เรีย นสร้า งขึ้น ไม่ ส อดคล้ อ งกับ แบบจ� ำ ลองที่เ ป็ นที่ย อมรับ
ในทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั นี้สะท้อนว่า ครูจำ� เป็ นต้องได้รบั การพัฒนาให้ม ี “ความรู้
ด้านเนื้อหาผสานวิธสี อน” (pedagogical content knowledge) (Shulman, 1986) ส�ำหรับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทเ่ี น้นการสร้าง ใช้ และทดสอบแบบจ�ำลอง
จากการศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองของครูวทิ ยาศาสตร์กอ่ นหน้านี้
(van Driel & Verloop, 1999) van Driel และ Verloop (2002) ได้ทำ� การสัมภาษณ์ครู
วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 7 คน (ครูชวี วิทยา 4 คน และครูเคมี 3 คน) ทัง้ นี้ เพือ่ ศึกษา
เพิม่ เติมว่า ในกรณีทค่ี รูวทิ ยาศาสตร์มกี ารใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียนการสอน
พวกเขามีการใช้แบบจ�ำลองอย่างไร และรูปแบบการใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เกีย่ วข้องกับวิชาและประสบการณ์สอนหรือไม่ ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า
ครูกลุม่ หนึ่ง จ�ำนวน 4 คน (ครูชวี วิทยา 2 คน และครูเคมี 2 คน) ใช้แบบจ�ำลองเพือ่ ช่วย
ให้นกั เรียนเข้าใจแนวคิดทีเ่ ป็ นนามธรรมได้งา่ ยขึน้ จุดเน้นของการใช้แบบจ�ำลองของ
ครูเ หล่ า นี้ จึง อยู่ท่ีก ารน� ำ เสนอเนื้ อ หาหรือ แนวคิด ทางวิท ยาศาสตร์ ในขณะที่ค รู
อีกกลุม่ หนึ่ง จ�ำนวน 3 คน (ครูชวี วิทยา 2 คน และครูเคมี 1 คน) ส่งเสริมให้นกั เรียนได้
สร้าง ใช้ และทดสอบแบบจ�ำลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลภูมหิ ลัง
ของครูทงั ้ สองกลุ่มแล้ว พวกเขาพบว่า รูปแบบการใช้แบบจ�ำลองไม่เกีย่ วข้องกับวิชา
ที่ค รู เ หล่ า นี้ ส อน และไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประสบการณ์ ส อน พวกเขาจึง ยืน ยัน ว่ า
ครูวทิ ยาศาสตร์ควรได้รบั การพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้
สร้าง ใช้ และทดสอบแบบจ�ำลอง
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Lin (2013) ศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีข่ องแบบจ�ำลองและกระบวนการ
สร้างแบบจ�ำลองของครูระดับประถมศึกษาในเมืองหลวงของไต้หวัน จ�ำนวน 187 คน
ซึง่ ประกอบด้วยครูทจ่ี บวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (94 คน) และครูทไ่ี ม่จบเอกวิทยาศาสตร์
(93 คน) ทัง้ นี้ เพือ่ เปรียบเทียบว่า ครูทงั ้ สองกลุ่มมีความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองที่
แตกต่างกันหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
4 ระดับ จ�ำนวน 16 ข้อ เปิ ดเผยว่า ครูทงสองกลุ
ั้
ม่ มีความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทีไ่ ม่
แตกต่างกันแทบทุกข้อ ยกเว้นข้อเดียวทีก่ ล่าวถึงหน้าทีข่ องแบบจ�ำลองในการสร้างความคิด
(สมมติฐาน) ใหม่ๆ โดยครูทไ่ี ม่จบเอกวิทยาศาสตร์มคี วามเข้าใจทีด่ กี ว่าครูทจ่ี บเอก
วิทยาศาสตร์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในการนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสัมภาษณ์ครูเพิม่ เติมและพบว่า
ครูทงั ้ สองกลุม่ มีแนวโน้มทีจ่ ะ “เห็นด้วย” กับข้อความในแบบสอบถาม ซึง่ ไม่มขี อ้ ความใด
เป็ นนิเสธ ข้อมูลส่วนใหญ่จากแบบสอบถามของครูทงสองกลุ
ั้
ม่ จึงไม่แตกต่างกัน แต่ในระหว่าง
การตอบแบบสอบถาม ครูทจ่ี บเอกวิทยาศาสตร์มกั มีแบบจ�ำลองบางอย่างอยูใ่ นใจ ซึง่ เป็ น
แบบจ�ำลองทีเ่ น้นการอธิบายความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (เช่น แบบจ�ำลองขนาด) ดังนัน้
เมือ่ ข้อค�ำถามไม่สอดคล้องกับแบบจ�ำลองในใจของครูทจ่ี บเอกวิทยาศาสตร์ พวกเขาจึง
มีแนวโน้มทีจ่ ะ “ไม่เห็นด้วย” กับข้อค�ำถามทีก่ ล่าวถึงหน้าทีข่ องแบบจ�ำลองในการสร้าง
ความคิดใหม่มากกว่าครูทไ่ี ม่จบเอกวิทยาศาสตร์
Harrison (2001) ตัง้ สมมติฐานว่า การน�ำเสนอแบบจ�ำลองตามทีป่ รากฏใน
หนังสือเรียนอาจมีผลต่อรูปแบบการใช้แบบจ�ำลองของครูในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เขาจึงสัมภาษณ์ ครูท่สี อนวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ (ฟิ สกิ ส์ เคมี และ
ชีววิทยา) จ�ำนวน 10 คน ร่วมกับการวิเคราะห์แบบจ�ำลองทีป่ รากฏในหนังสือเรียนที่
ครูเหล่านี้ใช้ประกอบการเรียนการสอน ผลการวิจยั เปิ ดเผยถึง “...ความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างวิธกี ารทีห่ นังสือเรียนน� ำเสนอแบบจ�ำลองและวิธกี ารทีค่ รูจดั การเรียนการสอน
ด้วยแบบจ�ำลอง” (หน้าที่ 428) เนื่องจากหนังสือเรียนส่วนใหญ่น�ำเสนอแบบจ�ำลองโดย
ปราศจากการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ�ำลองกับของจริง ข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลอง
และกระบวนการสร้างแบบจ�ำลอง ครูหลายคนจึงไม่ตระหนักว่าสิง่ ทีต่ นเองอ้างถึงในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนเป็ นแบบจ�ำลอง ตัวอย่างเช่น ครูเคมีอาจพูดถึง “สูตรโมเลกุล”
ครูชวี วิทยาอาจพูดถึง “ทฤษฎีววิ ฒั นาการ” และครูฟิสกิ ส์อาจพูดถึง “รังสีของแสง” ราวกับว่า
สิง่ เหล่านี้คอื ของจริง ทัง้ ๆ ทีพ่ วกมันเป็ นแบบจ�ำลองทีน่ กั วิทยาศาสตร์สร้างขึน้ เพือ่ ศึกษา
และท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ี ผลการวิจยั นี้จงึ เสนอแนะให้
ผูแ้ ต่งหนังสือเรียน “เน้นย�ำ้ ลักษณะทีเ่ หมือนและไม่เหมือนของแบบจ�ำลองทีพ่ วกเขาใช้
ในการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์” (หน้าที่ 432)
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Henze et al. (2007) ศึกษาความรูข้ องครูวทิ ยาศาสตร์ 9 คน (ครูฟิสกิ ส์ 3 คน
ครูเคมี 3 คน และครูชวี วิทยา 3 คน) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทังนี
้ ้ เพือ่ ก�ำหนดองค์ความรู้
ทีเ่ หมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน “ด้วย” แบบจ�ำลอง ในการนี้ พวกเขาจ�ำแนกครู
วิทยาศาสตร์ออกเป็ น 2 กลุม่ ซึง่ มีความรูเ้ กีย่ วกับแบบจ�ำลองทีแ่ ตกต่างกัน ครูกลุม่ แรก
แม้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับแบบจ�ำลอง แต่ความรูเ้ หล่านัน้ เป็ นความรูท้ เ่ี น้นการใช้แบบจ�ำลอง
เพือ่ น�ำเสนอความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ครูกลุม่ นีร้ วู้ า่ ตนเองควรใช้แบบจ�ำลองอะไร
เพือ่ น�ำเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้นกั เรียนเข้าใจได้งา่ ยขึน้ และนักเรียนมักประสบ
ปั ญหาอะไรในการท�ำความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทแ่ี ฝงอยู่ในแบบจ�ำลองนัน้
ในขณะทีค่ รูอกี กลุม่ หนึ่งมีความรูเ้ กีย่ วกับแบบจ�ำลองทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้สร้าง ใช้ และ
ทดสอบแบบจ�ำลองด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น ครูกลุม่ นี้รวู้ า่ ตนเองควรใช้คำ� ถามและเทคนิค
อะไรในการกระตุน้ ให้นักเรียนได้แสดงแบบจ�ำลองทางความคิด ประเมินแบบจ�ำลอง
ทางความคิด และปรับเปลีย่ นแบบจ�ำลองทางความคิดให้สอดคล้องกับหลักฐานต่างๆ
ในการนี้ พวกเขาเห็นว่าความเชื่อเกีย่ วกับการเรียนรูม้ บี ทบาทส�ำคัญทีจ่ ะก�ำหนดว่า
ครูจะใช้แบบจ�ำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างไร
จากการวิจยั ข้างต้น ข้อสรุปส�ำคัญคือ ครูวทิ ยาศาสตร์มมี มุ มองต่อแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์ทจ่ี �ำกัด กล่าวคือ ครูวทิ ยาศาสตร์มกั มองแบบจ�ำลองในฐานะสิง่ ที่
จะช่วยในการบรรยายและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (van Driel & Verloop, 1999)
และละเลยการมองแบบจ�ำลองในฐานะตัวช่วยในการพยากรณ์และสร้างสมมติฐานใหม่
เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (van Driel & Verloop, 2002) การละเลยนี้ทำ� ให้
ครูวทิ ยาศาสตร์ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้สร้าง ใช้ ทดสอบ และปรับเปลีย่ นแบบจ�ำลอง
(Justi & Gilbert, 2002) ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญในกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
(Gilbert, 2004) ปั จจัยหลายอย่างท�ำให้ครูวทิ ยาศาสตร์มแี นวโน้มเช่นนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
ความเชือ่ เกีย่ วกับการเรียนรู้ (Henze et al., 2007) และการน�ำเสนอแบบจ�ำลองในหนังสือเรียน
(Harrison, 2001) ทีย่ งั คงยึดติดกับการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ ครูวทิ ยาศาสตร์หลายคน
ยังมีความรูท้ จ่ี ำ� กัดเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ�ำลอง (Justi & Gilbert,
2002; Henze et al., 2007) การก�ำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ�ำลอง
และการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ�ำลองจึงกลายเป็ นเรือ่ งส�ำคัญ
(Lin, 2013)
(5) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์ด้วยแบบจ�ำลอง
ด้วยความส�ำคัญของแบบจ�ำลองในการสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์ นักวิจยั
ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จงึ พยายามคิดค้นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้สร้าง ใช้ ทดสอบ และปรับเปลีย่ นแบบจ�ำลองทางความคิดมากขึน้
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ดังเช่นที่ Oh และ Oh (2011, p. 1121) เสนอแนะไว้วา่ “การใช้แบบจ�ำลองในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ควรไปให้ไกลกว่าวิธกี ารแบบเดิมๆ ซึง่ เน้นการถ่ายทอดความรูด้ า้ นเนื้อหา
ในแบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับทางวิทยาศาสตร์” แต่แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมคือ “วัฏจักรการสืบเสาะแบบ 5Es” (Bybee et al., 2006)
ซึง่ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) การสร้างความสนใจ (2) การส�ำรวจตรวจสอบ
(3) การสร้างค�ำอธิบาย (4) การขยายหรือต่อยอดความคิด และ (5) การประเมินผล
ถึงแม้วา่ ขัน้ ตอนเหล่านี้มกี ารเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง แต่ไม่ม ี
การกล่าวถึงบทบาทของแบบจ�ำลองอย่างชัดแจ้ง ครูหลายคนจึงอาจละเลยการให้นกั เรียน
ได้สร้างแบบจ�ำลอง และเน้นย�ำ้ ให้นกั เรียนเข้าใจธรรมชาติแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
(Akerson et al., 2009) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทเ่ี น้นย�ำ้ บทบาท
ของแบบจ�ำลองจะช่วยให้ครูเห็นความส�ำคัญและเข้าใจบทบาทของแบบจ�ำลองใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยการสืบเสาะมากขึน้
ในการนี้ Schwarz et al. (2009) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบจ�ำลอง ซึง่ ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน ได้แก่
(1) ขันน�
้ ำเสนอปรากฏการณ์ (anchor phenomena) ซึง่ ครูน�ำเสนอปรากฏการณ์
พร้อมทัง้ ค�ำถาม เพือ่ ให้นกั เรียนสร้างแบบจ�ำลองทีจ่ ะอธิบายว่าปรากฏการณ์
นัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร
(2) ขัน้ สร้างแบบจ�ำลอง (construct a model) ซึง่ ครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนสร้าง
แบบจ�ำลองตามความรูเ้ ดิมของตนเอง
(3) ขันทดสอบแบบจ�
้
ำลองด้วยหลักฐาน (empirically test the model) ซึง่ นักเรียน
ท�ำการสืบเสาะเพือ่ เก็บรวบรวมหลักฐาน ทัง้ นี้ เพือ่ ทดสอบว่าแบบจ�ำลองนัน้
สอดคล้องกับหลักฐานหรือไม่
(4) ขันประเมิ
้
นแบบจ�ำลอง (evaluate the model) ซึง่ นักเรียนน�ำหลักฐานต่างๆ
มาแลกเปลีย่ นกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ประเมินว่าแบบจ�ำลองของตนเองควรเป็ นทีย่ อมรับ
บนพืน้ ฐานของหลักฐานเหล่านัน้ หรือไม่
(5) ขันเปรี
้ ยบเทียบแบบจ�ำลองของตนเองกับของผูอ้ น่ื (test the model against
other ideas) ซึง่ นักเรียนทังชั
้ นน�
้ ำแบบจ�ำลองต่างๆ มาเปรียบเทียบกับบนพืน้ ฐาน
ของหลักฐานต่างๆ
(6) ขัน้ ปรับปรุงแบบจ�ำลอง (revise the model) ซึง่ นักเรียนกลับมาทบทวน
แบบจ�ำลองของตนเอง และปรับปรุงแบบจ�ำลองของตนเองให้สอดคล้องกับหลักฐาน
มากขึน้ และอธิบายปรากฏการณ์นนั ้ ได้ดขี น้ึ
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(7) ขัน้ ใช้แบบจ�ำลองเพือ่ พยากรณ์หรืออธิบายปรากฏการณ์ (use the model
to predict or explain) ซึง่ นักเรียนน�ำแบบจ�ำลองทีผ่ า่ นการปรับปรุงแล้วไป
พยากรณ์หรืออธิบายปรากฏการณ์อน่ื ๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน
ในท�ำนองเดียวกัน Schwarz และ White (2005, p. 172) มองว่า การสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์เป็ น “กระบวนการเปรียบเทียบและทดสอบแบบจ�ำลองทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่งกัน”
ดังนัน้ พวกเขาจึงเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งแรงและการเคลือ่ นที่ ซึง่ เน้น
ให้นกั เรียนได้สร้าง เปรียบเทียบ และทดสอบแบบจ�ำลอง ดังนี้
(1) ขัน้ ตัง้ ค�ำถาม (question) ซึง่ ครูตงั ้ ค�ำถามทีน่ ่ าสนใจกับนักเรียนเกีย่ วกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุใน 1 มิติ ในสถานการณ์
อุดมคติ (ไม่มแี รงเสียดทาน) เป็ นอย่างไร
(2) ขันตั
้ ง้ สมมติฐาน (hypothesize) ซึง่ นักเรียนใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิม
ของตนเองเพือ่ ตัง้ สมมติฐานเกีย่ วกับการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในสถานการณ์นนั ้
(3) ขัน้ ส�ำรวจตรวจสอบ (investigate) ซึง่ นักเรียนท�ำการส�ำรวจตรวจสอบ
การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ ทัง้ จากวัสดุอุปกรณ์จริงและจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(4) ขันวิ
้ เคราะห์ (analyze) ซึง่ นักเรียนวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการส�ำรวจตรวจสอบ
(5) ขัน้ สร้างแบบจ�ำลอง (model) ซึง่ นักเรียนน�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสร้าง
เป็ นแบบจ�ำลองในรูปแบบกฎหรือสมการที่บรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงทีก่ ระท�ำต่อวัตถุและการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุนนั ้
(6) ขันประเมิ
้
น (evaluate) ซึง่ นักเรียนประเมินข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลองทีต่ นเอง
สร้างขึน้ ภายใต้สถานการณ์อ่นื ๆ ทีซ่ บั ซ้อนขึน้ เช่น การเคลื่อนทีบ่ นพืน้ ทีม่ ี
แรงเสียดทาน การเคลือ่ นที่ 2 มิติ และการเคลือ่ นทีภ่ ายใต้สนามโน้มถ่วง
Rea-Ramirez, Clement และ Nunez-Oviedo (2008) เสนอวัฏจักร GEM
ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบจ�ำลอง ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขันตอน
้
ได้แก่
(1) ขัน้ สร้างแบบจ�ำลอง (generation) ซึ่งนักเรียนได้สร้างแบบจ�ำลองของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
(2) ขันประเมิ
้
นแบบจ�ำลอง (evaluation) ซึง่ นักเรียนประเมินแบบจ�ำลองบนพืน้ ฐาน
ของหลักฐาน
(3) ขัน้ ปรับปรุงแบบจ�ำลอง (modification) ซึง่ นักเรียนปรับปรุงแบบจ�ำลองให้
สอดคล้องกับหลักฐานมากขึน้
ด้ว ยวัฏ จัก รการสร้า ง ประเมิน และปรับ ปรุง แบบจ�ำ ลองบนพื้น ฐานของ
หลักฐานต่างๆ นักเรียนจะค่อยพัฒนาความเข้าใจของตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิด
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ทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ ในการนี้ Chatree Faikhamta และ Porntip Supatchaiyawong
(2014, p. 92) ได้น�ำแนวทางนี้มาต่อยอดโดยการเพิม่ “ขันขยายแบบจ�
้
ำลอง” (elaboration)
ซึง่ เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ายทีน่ กั เรียนจะมีโอกาสได้น�ำ “แบบจ�ำลองทีผ่ า่ นการดัดแปลงแก้ไขแล้ว
มาอธิบายและท�ำนายปรากฏการณ์...หรือสถานการณ์อน่ื ” ทัง้ นี้เพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือ
ของแบบจ�ำลองนัน้
เนื่องจากแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์เป็ นส่วนหนึง่ ในองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
(นักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจ�ำลองในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ) และมีบทบาท
ส�ำคัญในกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจ�ำลองในการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ) ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบจ�ำลอง
สามารถส่งเสริมให้นกั เรียนได้เข้าใจ “ธรรมชาติของความรูท้ างวิทยาศาสตร์” (Nature of
scientific knowledge) และ “ธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” (Nature of
scientific inquiry) ได้เช่นกัน (Akerson et al., 2009) โดยครูอาจจ�ำเป็ นต้องเน้นย�้ำ
ลักษณะส�ำคัญเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการสร้างแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง (Gobert et al., 2011; Luecha Ladachart et al., 2013) ว่า :
• ในการสร้างแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ตอ้ งอาศัยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ดังนัน้ แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์สว่ นหนึ่งจึงมีพน้ื ฐานมาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (empirical nature of scientific models and modeling)
• ในการสร้างแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จำ� เป็ นต้องลงข้อสรุป
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับการใช้จนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (inferential,
imaginative, and creative nature of scientific models and modeling)
• นักวิทยาศาสตร์อาจสร้างแบบจ�ำลองของปรากฏการณ์เดียวกันได้ไม่เหมือนกัน
ทังนี
้ ้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ ปรากฏการณ์เดียวกันอาจมีแบบจ�ำลอง
ได้มากกว่าหนึ่ง (subjective nature of scientific models and modeling)
• แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ชัวคราวที
่
ส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ (tentative
nature of scientific models and modeling)
ความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองจะช่วยให้นกั เรียนเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้อย่าง
มีความหมายมากขึน้ (Schwarz & White, 2005; Porntip Supatchaiyawong et al.,
2014)
(6) การผลิ ตและพัฒนาครูเกี่ยวกับแบบจ�ำลองทางวิ ทยาศาสตร์
นอกจากการสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยแบบจ�ำลองแล้ว
นักวิจยั ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตระหนักดีว่า หากครูยงั ขาดความเข้าใจ
เกีย่ วกับธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ (ดังทีป่ รากฏในหัวข้อเรือ่ ง ความเข้าใจ
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และการปฏิบตั กิ ารสอนของครูเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์) ครูเหล่านัน้ ก็ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลให้
นักเรียนไม่เข้าใจธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ (ดังทีป่ รากฏในหัวข้อเรือ่ ง
ความเข้าใจของนักเรียนเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์) นักวิจยั ด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จงึ พยายามจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพือ่ ผลิตและพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์
ให้มคี วามสามารถด้านนี้ โดยกิจกรรมการพัฒนาครูอาจอยูใ่ นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้กบั ครู (Akerson et al., 2009) การให้ครูทำ� วิจยั ปฏิบตั กิ าร (Justi & van Driel, 2005)
และการสอดแทรกความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองในระหว่างทีค่ รูทำ� การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
(Crawford & Cullin, 2004; Windschitl & Thompson, 2006) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Crawford และ Cullin (2004) พยายามส่งเสริมให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู จ�ำนวน
14 คน มีความเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงแรกของการวิจยั
พวกเขาพบว่า นักศึกษาเหล่านี้มมี มุ มองต่อแบบจ�ำลองในฐานะตัวช่วยในการจัดการเรียน
การสอน (a pedagogical view of models) ในมุมมองนี้ แบบจ�ำลองถูกมองเป็ นเครือ่ งมือ
ทีช่ ว่ ยให้ครูถา่ ยทอดความรูท้ างวิทยาศาสตร์ให้นกั เรียนเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เท่านัน้ นักศึกษา
เหล่านัน้ ไม่ได้มองแบบจ�ำลองในฐานะสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ตนเองเรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ี พวกเขาจึงเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
ออกแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สร้างแบบจ�ำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
อภิปรายเกีย่ วกับลักษณะส�ำคัญของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ จนกระทังเมื
่ ่อใกล้
สิน้ ภาคการศึกษา พวกเขาประเมินความเข้าใจของนักศึกษากลุม่ นี้อกี ครัง้ ผลการวิจยั
ปรากฏว่า แม้นกั ศึกษาส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงมุมมองไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
เล็กน้ อย แต่ไม่มนี ักศึกษาคนใดเลยที่มคี วามเข้าใจที่สมบูรณ์ เกี่ยวกับแบบจ�ำลอง
ผลการวิจยั นี้สะท้อนว่า การเปลีย่ นแปลงความคิดเกีย่ วกับแบบจ�ำลองเป็ นเรื่องทีต่ อ้ ง
อาศัยเวลาและความพยายาม
Windschitl และ Thompson (2006) ใช้เวลา 11 สัปดาห์ในการส่งเสริมให้
นักศึกษาวิชาชีพครูวชิ าเอกวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 21 คน มีความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติ
ของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ พวกเขาใช้กจิ กรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
ทัง้ การท�ำการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทม่ี กี ารสร้างและใช้แบบจ�ำลอง การศึกษาเอกสาร
และการอภิปรายกลุม่ เกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ การมีปฏิสมั พันธ์กบั แบบจ�ำลอง
คอมพิวเตอร์ และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี ารสร้างและใช้แบบจ�ำลอง
ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนทีม่ แี บบจ�ำลองเป็ นจุดเน้น สามารถช่วย
พัฒนาให้นกั ศึกษามีความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ เกีย่ วกับธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาหลายคนยังไม่สามารถน�ำแบบจ�ำลองไปใช้เป็ นกรอบแนวคิดของ
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การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั คงเข้าใจว่า แบบจ�ำลองมีหน้าทีเ่ พือ่
น� ำเสนอความคิดให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้ง่ายขึน้ เท่านัน้ มีนักศึกษาเพียง 2-3 คนทีเ่ ข้าใจว่า
แบบจ�ำลองเป็ นเครื่องมือส�ำหรับการสร้างทฤษฎีท่เี ป็ นพื้นฐานส�ำหรับการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั ข้างต้นสะท้อนให้เห็นอุปสรรคส�ำคัญของการเรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบาท
ของแบบจ�ำลองในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษาจ�ำนวนหนึ่งมี
ความเชือ่ ว่า การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จำ� เป็ นต้องเป็ นไปตามล�ำดับขันตอนของ
้
“วิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์” (the scientific method) ซึง่ ประกอบด้วย (1) การก�ำหนดปั ญหา
(2) การตังสมมติ
้
ฐาน (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ (5) การสรุปผล
ซึง่ ไม่มกี ารกล่าวถึงแบบจ�ำลองอย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ี นักศึกษาเหล่านี้จงึ ไม่ตระหนักว่า
แบบจ�ำลองมีความสัมพันธ์กบั การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ทังๆ
้ ทีใ่ นความเป็ นจริง
แล้ว แบบจ�ำลองมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์ตงั ้ ค�ำถามและสมมติฐาน
เกีย่ วกับสิง่ ทีต่ นเองสนใจศึกษา และเมือ่ นักศึกษาท�ำการสืบเสาะวิทยาศาสตร์จนกระทัง่
พวกเขาได้ขอ้ สรุปออกมาแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถให้เหตุผลทีเ่ ชือ่ มโยงข้อสรุปนัน้
กับแบบจ�ำลองได้ (model-based reasoning) ผลจากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จงึ
เป็ นการลงข้อสรุปอย่างผิวเผินเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และไม่ได้ลงลึกถึง
ระดับของการยืนยันหรือปฏิเสธแบบจ�ำลอง Windschitl และ Thompson (2006)
จึงตัง้ ข้อสังเกตว่า ถึงแม้วา่ วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์จะให้แนวทางเบือ้ งต้นแก่นกั ศึกษา
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน แต่ในขณะเดียวกัน มันก็อาจท�ำให้
นักศึกษาละเลยบทบาทของแบบจ�ำลองทีม่ ตี ่อกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
Akerson et al. (2009) จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ เพือ่
พัฒนาครูระดับประถมศึกษาเกีย่ วกับธรรมชาติของความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้
ครูได้เขียนแผนการจัดการเรียนรูต้ ามวัฏจักร 5Es ร่วมกัน ทัง้ นี้ เพือ่ หาโอกาสทีเ่ หมาะสม
ในการสอดแทรกความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ จากการติดตามความเข้าใจ
เกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนของครู จ�ำนวน 4 คน
พวกเขาพบว่า ถึงแม้วา่ ครูให้นิยามของค�ำว่า “แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์” ทีส่ มบูรณ์
มากขึน้ แต่ครูยงั มองแบบจ�ำลองในฐานะตัวช่วยในการแสดง สือ่ สาร หรือน�ำเสนอแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูมกั ใช้แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ในขัน้ “การขยายหรือต่อยอด
ความคิด” ทัง้ นี้ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนน�ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ และ
เพือ่ ประเมินความเข้าใจด้านเนื้อหาของนักเรียน ผลการวิจยั นี้สะท้อนว่า การส่งเสริมให้
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นักเรียนใช้แบบจ�ำลองเพือ่ เป็ นกรอบแนวคิดในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็ นเรื่อง
ท้าทายส�ำหรับครู
Justi และ van Driel (2005) ส่งเสริมให้ครูวทิ ยาศาสตร์คนหนึ่งท�ำการวิจยั
ปฏิบตั กิ าร (action research) เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ�ำลอง
จากการปฏิบตั จิ ริง โดยก่อนหน้ าที่ครูคนนี้จะท�ำวิจยั ปฏิบตั กิ าร ครูคนนี้ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาครูเกีย่ วกับแบบจ�ำลอง ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ครูได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติ
ของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงความส�ำคัญของแบบจ�ำลองทีม่ ตี ่อ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผลการวิจยั ปรากฏว่า ถึงแม้วา่ ครูคนนี้จะมีความเข้าใจทีไ่ ม่สมบูรณ์
เกีย่ วกับแบบจ�ำลอง (แบบจ�ำลองมีหน้าทีเ่ พือ่ แสดงหรือน�ำเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์)
และกังวลกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้ แต่เมือ่ เธอได้ลองไปปฏิบตั กิ ารสอนจริง
เธอได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับแบบจ�ำลองด้วยมุมมองทีล่ มุ่ ลึกมากขึน้ (แบบจ�ำลองเป็ นพืน้ ฐานใน
การตีความหมายข้อมูล) และเธอรูส้ กึ มันใจมากขึ
่
น้ ถึงกระนัน้ ก็ตาม ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า
การเรียนรูข้ องครูคนนี้ไม่ได้เกิดขึน้ โดยง่ายและตรงไปตรงมา ความรูห้ ลายด้าน เช่น
ความรูด้ า้ นเนื้อหา ความรูด้ า้ นหลักสูตร และความรูด้ า้ นวิธสี อน จ�ำเป็ นต้องพัฒนาไป
พร้อมๆ กัน
จากการวิจยั ข้างต้น ข้อสรุปส�ำคัญคือว่า การส่งเสริมให้ครูมคี วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แบบจ�ำลองและสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ�ำลองยังคงเป็ นเรือ่ งท้าทาย ทัง้ นี้
เพราะครูเองยังคงมีความเข้าใจทีจ่ �ำกัดเกี่ยวกับแบบจ�ำลอง โดยครูส่วนใหญ่มองว่า
แบบจ�ำลองเป็ นเพียงเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการสือ่ สารแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (Crawford
& Cullin, 2004) ครูเหล่านี้ไม่ได้มองว่า แบบจ�ำลองเป็ นกรอบแนวคิดในการตัง้ ค�ำถาม
และสมมติฐาน อันจะน�ำไปสูก่ ารสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ยิง่ ไปกว่านัน้ การน�ำเสนอ
“วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์” และ “วัฏจักรการสืบเสาะ 5Es” ก็ไม่ได้เน้นบทบาทของ
แบบจ�ำลองในกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Akerson et al., 2009; Windschitl
& Thompson, 2006) ด้วยข้อจ�ำกัดเหล่านี้ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับแบบจ�ำลองจึงเป็ นเรือ่ งที่
ครูตอ้ งอาศัยเวลา (Justi & van Driel, 2005) การเปิ ดโอกาสให้ครูได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ธรรมชาติของแบบจ�ำลองอย่างชัดแจ้ง (Windschitl & Thompson, 2006) ร่วมกับ
การออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ�ำลอง (Akerson et al., 2009) และ
น�ำแผนการจัดการเรียนการสอนนัน้ ไปปฏิบตั จิ ริง (Justi & van Driel, 2005) มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาครูในด้านนี้
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บทสรุป

บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนงานวิจยั เกีย่ วกับการใช้แบบจ�ำลองใน
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผลโดยทัวไปปรากฏว่
่
า ทัง้ นักเรียนและครูมคี วามเข้าใจ
ทีจ่ ำ� กัดเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าใจว่าแบบจ�ำลอง
ควรมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกับของจริงทุกประการ (Grosslight et al., 1991) ซึง่ เป็ นมุมมองที่
Lee et al. (2017) เรียกว่า “มุมมองด้านการเรียน” (learning perspective) ด้วยการมอง
แบบจ�ำลองเพือ่ เรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์ทแ่ี ฝงอยูใ่ นแบบจ�ำลอง นักเรียนจึงคิดว่า
ยิง่ แบบจ�ำลองเหมือนของจริงมากเท่าไร ตนเองก็จะยิง่ เข้าใจของจริงได้งา่ ยและครบถ้วน
มากขึน้ เท่านัน้ ในขณะทีค่ รูสว่ นใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะมี “มุมมองด้านการสอน” (pedagogical
perspective) (Crawford & Cullin, 2004) ซึง่ เป็ นการมองแบบจ�ำลองในฐานะเครือ่ งมือ
ถ่ายทอดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้นกั เรียนเข้าใจได้งา่ ยขึน้ ดังนัน้ ครูจงึ อาจคิดไปว่า
ยิง่ แบบจ�ำลองมีรายละเอียดชัดเจนมากเท่าไร นักเรียนก็จะเรียนรูเ้ กีย่ วกับของจริงได้งา่ ยขึน้
เท่านัน้ ทัง้ สองมุมมองเป็ นผลมาจากจุดเน้นด้านเนื้อหาของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
ในการมองแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ สิง่ ทีท่ งครู
ั ้ และนักเรียนมักละเลยไปก็คอื
“มุมมองด้านการวิจยั ” (research perspective) (Lee et al., 2017) ซึง่ เป็ นการมองแบบจ�ำลอง
ในฐานะเครือ่ งมือในการท�ำวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ (การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์) ทังนี
้ ้ เพราะ
แบบจ�ำลองมีบทบาทส�ำคัญในการเป็ นกรอบแนวคิดในการตัง้ ค�ำถามและสมมติฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ (Gilbert, 2004) ดังนัน้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ท�ำการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์จนได้ขอ้ สรุปแล้ว นักวิทยาศาสตร์จงึ ต้องน�ำข้อสรุปนัน้ มาเชือ่ มโยงหรือ
อ้างอิงกับแบบจ�ำลอง ทัง้ นี้ เพื่อประเมินและตัดสินว่าแบบจ�ำลองนัน้ ถูกต้องหรือมี
จุดบกพร่องหรือไม่และอย่างไร (Windschitl & Thompson, 2006) ด้วยกระบวนการนี้
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์จงึ ก้าวหน้าขึน้ ได้ (Schwarz & White, 2005) การละเลยมุมมอง
ด้านการวิจยั นี้อาจเป็ นผลมาจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
ครูและนักเรียนเหล่านี้ได้รบั มาในอดีต ซึง่ ยังไม่ได้เน้นบทบาทของแบบจ�ำลองมากนัก
ดังนัน้ หากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั ต้องการพัฒนาให้นกั เรียนสามารถท�ำการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความหมายแล้ว ครูจำ� เป็ นต้องเน้นให้นกั เรียนเห็นถึง
บทบาทของแบบจ�ำลองให้ชดั เจนมากขึน้
ในการนี้ ครูสามารถท�ำได้โดยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทเ่ี ปิ ดโอกาส
ให้นกั เรียนได้สร้าง ใช้ ทดสอบ และปรับปรุงแบบจ�ำลอง (Rea-Ramirez et al., 2008;
Schwarz & White, 2005; Schwarz et al., 2009) ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้
แบบจ�ำลองด้วยวัตถุประสงค์ทห่ี ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการสือ่ สาร การบรรยาย การอธิบาย
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และการพยากรณ์เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Oh & Oh, 2011) พร้อมกันนี้
ครูตอ้ งเน้นย�ำ้ ให้นกั เรียนได้เข้าใจธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์วา่ การสร้าง
แบบจ�ำลองเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ปรากฏการณ์หนึ่งอาจมีแบบจ�ำลองได้มากกว่าหนึ่ง
แบบจ� ำ ลองไม่ จ� ำ เป็ นต้ อ งเหมือ นของจริง ทุ ก ประการ และแบบจ� ำ ลองสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ (Treagust et al., 2002) โดยครูจ�ำเป็ นต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับ
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์เป็ นอย่างดี ซึง่ หมายความว่า นักเรียนไม่ได้แค่เรียนรูจ้ าก
แบบจ�ำลอง (learning from models) เท่านัน้ หากแต่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วย
แบบจ�ำลอง (learning with models) และเรียนรูเ้ กีย่ วกับแบบจ�ำลองด้วย (learning about
models) บทความนี้จบด้วยการน�ำเสนอว่า ความท้าทายในปั จจุบนั คือ การผลิตและ
พัฒนาครูให้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ มีความรูด้ า้ นเนื้อหา
ผสานวิธีสอนเกี่ยวกับแบบจ�ำลอง และสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยแบบจ�ำลองได้
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