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ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและในงานด้านต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ที่ใช้อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันและในการ
ท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด
องค์ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็
มีส่วนส าคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546 อ้างถึงใน คาไพย พานุสี, 2553) การศึกษาของไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปฏิรูปทาง
การศึกษาบ่อยครั้ง แต่ไม่ว่าการปฏิรูปการศึกษาจะท าให้หลักสูตรการเรียนการสอนต้องปรับปรุงตามไปอย่างไร ในชั้นเรียนยังคงยึด
การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-center learning) โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดทั้งด้าน
การคิดและการปฏิบัติ ส่วนผู้สอนถือเป็นบุคคลส าคัญที่จะค่อยแนะน า และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ดังนั้น
ผู้สอนต้องทุ่มเทอย่างมากในการออกแบบแนวทางด าเนินกิจกรรมการสอนที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่การที่ผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้นั้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบต่างๆ และสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือจะต้องทราบว่าแต่เดิมนั้น
ผู้เรียนมีมโนมติเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง ก่อนที่จะออกแบบการเรียนรู้หรือวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีได้ 
เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้สร้างมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของสสารกับพลังงานโดยศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต จากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลต่างๆ (สุรสิงห์ นิรชร และศิลปะชัย บูรณพานิช, 2545 อ้างถึงใน 
นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, 2548) และวิชาฟิสิกส์นั้นเป็นสาขาวิชาที่ใช้หลักการและทฤษฎีต่างๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน แต่เนื้อหาบางเรื่องเป็นปรากฏการณ์เชิงนามธรรม ที่ผู้เรียนต้องอาศัยจินตนาการเพ่ือให้เห็นลักษณะของปรากฏการณ์ 
เช่น เรื่องคลื่นเสียงก็เป็นปรากฏการณ์เชิงนามธรรมที่ผู้เรียนต้องอาศัยมโนมติของตนเอง ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีมโนมติที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ในเรื่องคลื่นเสียงให้ตรงกันได้ ผู้สอนจึงน าเทคโนโลยีสื่อการสอนเข้ามาใช้ใน
หลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้น  

และคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนได้ ถ้าจินตนาการที่ผู้เรียนแต่ละคนสร้างขึ้นเองเป็นมโนติที่
คลาดเคลื่อน ผลที่ตามมาคือผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา ท าให้รู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่เข้าใจยาก เกิดความไม่อยากเรียน (สมควร ขนชัยภูมิ, 
2545) ซึ่งผู้สอนได้น าเรื่องคลื่นเสียงนี้มาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ในส่วนเนื้อหาคุณสมบัติของคลื่น เพราะผู้สอนมีความคิดเห็นว่าคลื่น
เสียงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด และการที่จะน ามาอธิบายคุณสมบัติของคลื่นนั้นจะท าให้ตื้นเต้นยิ่งขึ้น และจากการสอน
แบบเดิมเก่ียวกับคุณสมบัติของคลื่นจะใช้คลื่นน้ าหรือคลื่นแสงมาอธิบายเพราะเห็นภาพได้ง่าย แต่ในแนวคิดของผู้สอนคิดว่าสิ่งที่สังเกต
ได้ในทันที่ทันใดนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะท าให้จินตนาการนั้นถูกจ ากัดไว้ในแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ ดังนั้นผู้สอนจึงทดลองเปลี่ยนมาเป็น
การใช้คลื่นเสียงในการอธิบายคุณลักษณะของคลื่น อาจจะท าให้ผู้เรียนได้เปิดจินตนาการเพิ่มขึ้น  

จากการส ารวจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 65 คน พบว่าผู้เรียนโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
(Alternative conception) เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคลื่นเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเชิงประจักษ์เช่น ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่อง
คุณสมบัติของการแทรกสอดของคลื่นว่า บัพเป็นต าแหน่งที่คลื่นเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน ส่วนปฏิบัพเป็นต าแหน่งที่คลื่นเกิดการ
แทรกสอดแบบหักล้างกัน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ขัดแย้งไม่เป็นไปตามมโนมติวิทยาศาสตร์ (Scientific conception) ของการแทรกสอด
ซึ่งอธิบายปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า ลักษณะการแทรกสอดของคลื่นนั้น ถ้าสันคลื่นตรงกันและท้องคลื่นตรงกัน คลื่นลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีสัน
คลื่นที่สูงกว่าเดิม และท้องคลื่นลึกกว่าเดิม เรียกว่าเกิดการแทรกสอดแบบเสริมของคลื่นทั้งสองและเรียกต าแหน่งนั้นว่าปฏิบัพ แต่ถ้า
การแทรกสอดนั้นสันคลื่นจากแหล่งก าเนิดคลื่นหนึ่งไปตรงกับท้องคลื่นของอีกแหล่งก าเนิดคลื่นหนึ่งคลื่นลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีสันคลื่นต่ า
กว่าเดิมและท้องคลื่นตื้นกว่าเดิม เรียกว่าเกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง และเรียกต าแหน่งนั้นว่าบัพ เป็นต้น และยังมีความเข้าใจมโน
มติที่คลาดเคลื่อนอื่นที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ของคลื่นที่ผู้เรียนยึดถืออยู่อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไปในภายภาคหน้า  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความเข้าใจมโนมติและการปรับเปลี่ยนมโนมติฟิสิกส์  เรื่อง 
คุณสมบัติของคลื่นเสียง ของผู้เรียนระดับชั้นดังกล่าว โดยผลที่ผู้วิจัยได้จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทดลอง
ผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, 2552) นั้น ผู้วิจัย
จึงตัดสินใจเลือกใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การสืบเสาะโดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์ 
(Microcomputer-based laboratory) และสถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์ (Computer simulation) ส าหรับเนื้อหาฟิสิกส์
ดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่องคุณสมบัติของคลื่นเสียง ของผู้เรียน  
2) เพ่ือศึกษาลักษณะการปรับเปลี่ยนมโนมติ เรื่องคุณสมบัติของคลื่นเสียง ของผู้เรียน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เป็นความเข้าใจมโนมติที่มีอยู่เดิม (Preconception) เรื่อง คุณสมบัติของ
คลื่น ของผู้เรียนก่อนการออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เหมาะสมกับระดับสติปัญญาและศักยภาพในการเรียนของผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมอย่าง
แท้จริง 

 

วธิีการวิจัย 

ด าเนินงานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-method) ที่เป็นวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้แบบวิจัยแบบยังไม่เข้า
ขั้นการทดลอง (Pre-experimental design) ในลักษณะแผนงานวิจัยแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One 
group pretest-posttest design) ร่วมกับวิธีการเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง คุณสมบัติของคลื่นเสียง  
ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติเรื่องคุณสมบัติของคลื่นเสียงของนักเรียน  พบว่าความเข้าใจมโนมติก่อนของผู้เรียนนั้นมีทั้ง

ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนในทั้ง 4 มโนมติหลักที่ท าการศึกษา แต่หลังจากที่ได้รับการ
เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์และ
สถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียนที่เป็นลักษณะความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์มากขึ้น
และมีลักษณะความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง และผลจากการทดสอบทางสถิติพบว่าค่าล าดับเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจมโน
มติหลังเรียนของผู้เรียนสูงมากขึ้นกว่าค่าล าดับเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนใจมโนมติ เรื่อง คุณสมบัติของคลื่นเสียง  
ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจมโนมติ เรื่อง คุณสมบัติของคลื่นเสียง ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้กรอบแนวคิดของ Dykstra et. al. (1992 อ้างถึงใน นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, 2548) พบว่า ผู้เรียนมีลักษณะการปรับเปลี่ยนมโนมติ 
เรื่อง คุณสมบัติของคลื่นเสียง เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การปรับปรุงความเข้าใจ (Differentiation), การขยายชั้นความเข้าใจ 
(Class extension) และการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจ (Reconceptualization) 
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อภิปรายผล 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถอภิปรายได้ว่า ความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนของผู้เรียนที่เป็นความเข้าใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนนั้นจากการวิเคราะห์แบบทดสอบมโนมติ พบว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีเคยได้รับและความรู้เดิมที่ได้รับการ
ตีความที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็มีบางส่วนที่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะโดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์และสถานการณ์จาลองบนคอมพิวเตอร์  ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากขึ้นและมีค่าคะแนนความเข้าใจมโนมติที่สูงมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่ความเข้าใจ
มโนมติที่คลาดเคลื่อนเดิมของผู้เรียนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนั้นเกิดการปรับเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อ
ค้นพบของการศึกษาครั้งนี้พบว่ากระบวนการในการปรับเปลี่ยนมโนมติของผู้เรียนเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การปรับปรุงความเข้าใจ
, การขยายชั้นความเข้าใจ, และการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจ โดยถ้าเป็นผู้เรียนที่มีความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องอยู่แล้วนั้นจะมีการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติในลักษณะการปรับปรุงความเข้าใจและการขยายชั้นความเข้าใจ  ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้เป็นลักษณะของการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติเพ่ือพัฒนาความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่เดิมของผู้เรียน แต่ถ้าเป็นผู้เรียนที่มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนจะมี
การปรับเปลี่ยนมโนมติในลักษณะการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนภายในความเข้าใจ
มโนมติจากที่เคยเป็นความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนมาเป็นความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการของการปรับเปลี่ยน
มโนมติในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่ผู้เรียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดย
ใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์และสถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเพ่ือติดตามผลและประเมินความคงทนของความเข้าใจมโนมติของผู้เรียนที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนมโนมติ  
จากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้การบูรณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์  และ
สถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์  

2) ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการทดลองและการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์  

3) ควรจะศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ และมีการบันทึกภาพเครื่องไหวของผู้เรียน
ขณะที่เกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้การบูร
ณาการร่วมระหว่างปฏิบัติการทดลองจริงผ่านคอมพิวเตอร์ และสถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์ 

 

 


