การจัดการเรี ยนรู้แบบทํานาย สังเกต อธิบาย เรื่ องกลศาสตร์ของไหล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การจัดการเรียนรู้แบบทํานาย สังเกต อธิบาย เรื่องกลศาสตร์ ของไหล
Applying a Predict-Observe-Explain Sequence in Teaching of Fluid Mechanics
1
2

สุ ระ วุฒิพรหม1 มานะ ชาติมนตรี 2
Sura Wuttiprom1 Mana Chatmontri2

ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ องกลศาสตร์ ของไหลโดยการจัดการ
เรี ยนรู ้ เชิ งรุ กแบบทํานาย สังเกต อธิ บาย ร่ วมกับชุ ดการทดลองราคาถูก กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 จํานวน 29 คน จากโรงเรี ยนนาหนองทุ่มวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ปี การศึกษา 2/2557 ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์ 3 การวิจยั เป็ นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบทดสอบความ
เข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ แบบ 2 ลําดับขั้น (2-tier conceptual test) เรื่ องกลศาสตร์ ของไหล จํานวน 15 ข้อคําถาม
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของของ Radovanovic และ Slisko
คําสํ าคัญ แนวคิดวิทยาศาสตร์, กลศาสตร์ของไหล, การเรี ยนรู ้แบบทํานาย สังเกต อธิ บาย
Abstract
The objective of this research was to enhance students’ scientific concept on fluid mechanics. An active
learning sequence based on the predict-observe-explain teaching method incorporated with a low-cost experiment
set is applied to a lesson on fluid mechanics. The participants were 29 Mathayom Suksa 5/2 students, enrolling in
Physics 3 course at Nanongthum Wittaya School, Chaiyaphum province in the second semester of the 2014
academic year. A one group pre-test/post-test design was employed in the study. Students were asked to complete
the 15 items two-tier conceptual test on fluid mechanics. The results showed that after learning students had
increased their scientific concept, this finding corresponds to Radovanovic and Slisko’s work.
Keywords: Scientific concept, Fluid mechanics, Predict-observe-explain technique
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การจัดการเรียนรู้ แบบทํานาย อธิบาย สั งเกต
การจัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย อธิ บาย สังเกต (Predict-Observe-Explain หรื อ POE)เป็ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (constructivism)โดยเน้นการท้าทายให้ผเู ้ รี ยน "มีส่วนร่ วม" ในกระบวนการที่
จะเกิดขึ้น เพราะการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ แบบบรรยายอย่างเดียวนั้นผูเ้ รี ยนอยู่ในสถานะ "พยาน" แค่ผ่านมา
เห็นเหตุการณ์ ดังนั้นความเข้าใจและทัศนคติ ก็อาจแตกต่างไปจาก "ผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์" อย่างแท้จริ ง ลําดับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย อธิ บาย สังเกต แบ่งเป็ น 8 ขั้นตอน (Haysom and Bowen, 2010) คื อ ขั้นที่ 1 การแนะนํา
และสร้ างแรงกระตุ้น (orientation and motivation)ในขั้นตอนนี้ มกั เริ่ มต้นด้วยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนที่เกี่ยวข้อง
กับการทดลองที่ กาํ ลังจะได้ทาํ ต่ อไป ขั้นตอนนี้ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้แสดงความเข้า ใจหรื อประสบการณ์ เ ดิ มที่
เกี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ข องการทดลองขั้ นที่ 2 แนะนํา การทดลอง (introducing the experiment) ใน
ขั้นตอนนี้ เป็ นการแนะนําการทดลองที่จะทําโดยยังไม่ตอ้ งลงมือทํา พยายามเชื่อมโยงการทดลองหรื อการสาธิ ตกับ
แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ที่ ได้เ กริ่ นแล้วให้เ กิ ด ความหมายที่ ส มบูรณ์ ขั้ นที่ 3 การทํานาย ขั้นล้ วงแนวคิ ดของผู้ เ รี ยน
(Prediction: the elicitation of students' ideas)ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนหรื อนําเสนอแนวคิดของตนก่อนเริ่ มการทดลอง
ลงในใบบันทึ ก (worksheet) โดยทํานายว่าผลที่ เกิ ดขึ้ นจะเป็ นอย่างไรในขั้นตอนนี้ มีความสําคัญต่อทั้งผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ย น โดยผูเ้ รี ย นจะได้ร วบรวมความคิ ด และเกิ ด ความตระหนัก ในการคิ ด ขั้ น ที่ 4 อภิ ป รายผลการทํา นาย
(discussing their prediction)ในขั้นนี้ จะขอให้ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนผลการทํานายเพื่ อทําการอภิ ปรายทั้งห้องโดยใช้
กระดาน หรื อ SMART board เพื่อนําเสนอผลการทํานายและเหตุผลที่ ใช้การทํานายดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ ผสู ้ อน
ต้องกระตุน้ ให้เกิ ดแรงผลักดันในการส่ งเสริ มการให้ขอ้ มูล และไม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความวิตก หรื อรู ้สึกว่าคําทํานาย
ของตนนั้น "ด้อยค่ า"จากนั้นให้อภิ ปรายเพื่ อเลื อกคําทํานายที่ ดีที่สุด ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้พิจารณาทบทวน
แนวคิ ด ของตนอี กครั้ ง และอาจสิ้ นสุ ด ขั้นตอนนี้ โ ดยการโหวตขั้นที่ 5 สั งเกตการณ์ (observation)การทดลอง
ส่ วนมากที่นาํ เสนอนั้นจะเป็ นการทดลองที่ผเู ้ รี ยนสามารถลงมือปฏิบตั ิเองได้ แต่หากเป็ นการสาธิ ตก็ควรเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วม จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนเขียนบันทึกการสังเกตขั้นที่ 6 อธิ บาย (explanation)ผูเ้ รี ยนมักปรับแต่ง
แนวคิดของตนผ่านการพูดคุยและเขี ยน และมักพบบ่อยๆว่าผูเ้ รี ยนจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่ อนๆ
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ สังเกตได้ ก่อนที่ จะลงมือเขี ยนอธิ บาย เมื่อผูเ้ รี ยนเขี ยนอธิ บายเสร็ จแล้ว ควรอภิ ปรายทั้งห้องอีกครั้ง
หนึ่ งขั้นที่ 7 เสนอการอธิ บายเชิ งวิ ทยาศาสตร์ (providing the scientific explanation)ผูส้ อนแนะนําการอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ โดยขึ้ นต้นว่า "นักวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ได้คิดว่า..." ซึ่ งจะดี กว่าการใช้ประโยคขึ้ นต้นที่ ว่า "การ
อธิ บายที่ถกู ต้องคือ..." แล้วให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบความเหมือนและความแตกต่างของการอธิ บายโดยนักเรี ยนและการ
อธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นที่ 8 ติดตามผล (follow-up)นักวิจยั พบว่าแนวคิดของผูเ้ รี ยนมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นในขั้นติดตามผลนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ความรู ้ที่ได้ไปใช้อธิ บายเหตุการณ์ที่พบใน
ชีวิตประจําวัน
จุดเด่นของการจัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย สังเกต อธิ บาย ก็คือสามารถช่วยให้ผสู ้ อนเข้าใจการคิดของผูเ้ รี ยน
โดยในขั้นที่ 1 จนถึง 4 นั้นสามารถตรวจสอบ (สํารวจ) แนวคิดเริ่ มแรกของผูเ้ รี ยน ในขั้นที่ 6 และขั้นที่ 7 จะช่วยให้
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ผูส้ อนสามารถติ ดตามดูการเปลี่ยนแปลงความคิ ดของผูเ้ รี ยน ส่ วนในขั้นที่ 8 ก็จะนําไปสู่ การสะท้อนผลที่ แ สดง
ความก้า วหน้า ของผูเ้ รี ย นดังนั้นจึ งมี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่งที่ ผูส้ อนจะสนับ สนุ นหรื อ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนการคิ ด ซึ่ งอาจะเป็ นหรื อไม่เป็ นที่ ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ก็ได้ และให้คุณค่าต่อการเสนอแนวคิ ดของ
ผูเ้ รี ยนเสมอ อันจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับตัวเข้ากับรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ได้เป็ นอย่างดี
แนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่เกีย่ วข้ องกับของไหล
เป้ าหมายสําคัญอย่างหนึ่ งของการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ (scientific
concept) ให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน การพัฒนาแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ น้ นั ทําได้ยาก ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีแนวคิ ดที่ คลาดเคลื่อน
(alternative conception บางคนใช้ misconception) จากแนวคิ ด ของนักวิ ทยาศาสตร์ และแนวคิ ด คลาดเคลื่ อนนี้
ส่ งผลให้การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยนเกิ ดยากขึ้ น เนื่ องจากแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนเกิ ดขึ้ นจากการ
รั บรู ้ ข องผูเ้ รี ย นที่ มีต่ อ โลกที่ ผูเ้ รี ย นอาศัย อยู่ และได้รั บ การพัฒ นาขึ้ นขณะที่ ผูเ้ รี ย นพยายามอธิ บ ายหรื อเข้า ใจ
ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ รอบตัว โดยอาศัย ความรู ้ เ ดิ ม (prior knowledge) ของผู ้เ รี ยนที่ มี อ ยู่ ซ่ ึ งได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ประสบการณ์ บริ บททางสังคม และวัฒนธรรม ความรู ้ เดิ มที่ ผูเ้ รี ยนมี อยู่น้ ี อาจตรงกับแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ของ
นักวิทยาศาสตร์หรื อไม่กไ็ ด้ (Davis, 1997)
ตามตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้บรรจุแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ของไหล สําหรับผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช่วงชั้นที่
2-4 มีงานวิจยั หลายชิ้นที่กล่าวถึงแนวคิดคลาดเคลื่อนและวิธีการแก้แนวคิดคลาดเคลื่อนด้วยการทดลอง เช่น
แนวคิ ดคลาดเคลื่อน 1: แรงลอยตัวขึ้นกับนํ้าหนักหรื อความหนาแน่นของวัตถุที่จมนํ้า
การทดลอง: หากปริ มาณส่ วนที่จมในนํ้าของแท่งอะลูมิเนี ยมเท่ากับปริ มาณส่ วนที่จมในนํ้าของแท่งตะกัว่
ค่าที่อ่านได้จากตาชัง่ จะมีค่าเท่ากันนัน่ แสดงให้เห็นว่าแรงลอยตัวไม่ได้ข้ ึนกับนํ้าหนักหรื อความหนาแน่นของวัตถุ
ที่ จมนํ้า ดังภาพที่ 1 (Rondald, 1994) แต่ จะขึ้ นกับปริ มาตรส่ วนที่ จมนํ้า ของวัต ถุ โดยเมื่ อวัต ถุ ไ ม่ ว่า จะเป็ นแท่ ง
อะลูมิเนี ยมหรื อแท่งตะกัว่ ถ้าจมลงไปในนํ้าในปริ มาตรที่เท่ากัน แรงลอยตัวที่เกิดขึ้นย่อมมีค่าเท่ากัน เพราะขนาด
ของแรงลอยตัว มีค่าเท่ากับนํ้าหนักของของเหลวที่ถกู แทนที่ดว้ ยวัตถุ

ภาพที่ 1 การทดลองเพื่อแก้แนวคิดคลาดเคลื่อนที่วา่ แรงลอยตัวขึ้นกับนํ้าหนักหรื อความหนาแน่นของวัตถุที่จมนํ้า
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แนวคิ ดคลาดเคลื่อน 2: เมื่อวัตถุอยูใ่ นของเหลวจะมีแรงกิริยาที่วตั ถุกระทํากับของเหลวและแรงปฏิกิริยาที่
ของเหลวกระทํากับวัตถุแรงกิริยา-ปฏิกิริยานี้ มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันขนาดของแรงลัพธ์จึงมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ดงั นั้นค่าที่อ่านได้จากตาชัง่ ในกรณี (a) ที่มีเฉพาะบีกเกอร์ใส่ น้ าํ จึงเท่ากับกรณี (b) ที่จุ่มนิ้วลงไปในบีกเกอร์ ใส่ น้ าํ
การทดลอง: จากข้อความที่ ว่า “แรงกิริยา-ปฏิกิริยานี้ มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน” เป็ นแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องแต่ขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทํากับตาชัง่ จะไม่เท่ากับศูนย์จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าที่
อ่านได้จากตาชัง่ ในกรณี (b) มากกว่ากรณี (a) เนื่ องจากแรงที่กระทําบนตาชัง่ หรื อแรงที่กดลงบนตาชัง่ ในกรณี (a)
ประกอบด้วย 2 แรงเท่านั้นได้แก่น้ าํ หนักของนํ้าและนํ้าหนักของแก้วเท่านั้นแต่ในกรณี (b) มีแรงลอยตัวที่น้ าํ กระทํา
ต่อนิ้วมือเพิ่มเข้ามา (แรงนี้คือแรงที่เพิ่มเข้ามาทําให้ค่าที่อ่านได้บนตาชัง่ เพิ่มขึ้น) ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2(a)
และ 2(b)
แนวคิ ดคลาดเคลื่อน 3: ที่ระดับความลึกแตกต่างกัน แรงที่ของเหลวกระทํากับวัตถุส่วนที่ จมมีค่าเท่ ากัน
(แนวความคิดคลาดเคลื่อนนี้เห็นได้จากการทํานายค่าที่อ่านได้จากตาชัง่ เมื่อจุ่มไม้บรรทัดลึกลงไปในของเหลวมาก
ขึ้นแต่ทาํ นายว่าค่าที่อ่านได้จากตาชัง่ ไม่เปลี่ยนแปลง)
การทดลอง: ในกรณี (c) ค่าที่อ่านได้จากตาชัง่ เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มไม้บรรทัดลึกลงไปในนํ้าจะมากขึ้น เนื่องจาก
ที่ระดับความลึกมากขึ้นของเหลวจะออกแรงกระทําไม้บรรทัดมากขึ้น ดังภาพที่ 2(c)

(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 2 การทดลองเพื่อแก้แนวคิดคลาดเคลื่อนที่ ว่าของเหลวไม่ออกแรงกระทําต่อวัตถุที่จมและที่ระดับความลึก
แตกต่างกันแรงที่ของเหลวกระทํากับวัตถุส่วนที่จมมีค่าเท่ากัน (Mohazzabi and James, 2012)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ องกลศาสตร์ ของไหล ในวิชาฟิ สิ กส์3
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนนาหนองทุ่มวิทยา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบทํานาย สังเกต อธิ บาย ร่ วมกับชุ ดการทดลองราคาถูกที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น 7 การทดลองครอบคลุม 4 แนวคิ ด
(concept) ได้แก่ ความหนาแน่น แรงลอยตัว การแทนที่ของวัตถุในของไหลและแบร์นูลลี

152 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558

การจัดการเรี ยนรู้แบบทํานาย สังเกต อธิบาย เรื่ องกลศาสตร์ของไหล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

วิธีดาํ เนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เ ป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนนาหนองทุ่ มวิ ทยา อําเภอแก้งคร้ อ
จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 29 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากประชากรทั้งหมดจํานวน 68คน
(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 – 5/2)โรงเรี ยนนาหนองทุ่มวิทยาเป็ นโรงเรี ยนประจําตําบลขนาดกลางเปิ ดสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 นักเรี ยนที่มาเรี ยนส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาํ บลนาหนองทุ่ม ซึ่ งสามารถจําแนกออกเป็ น 3
กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เรี ยนดีแต่ยากจน กลุ่มที่ 2 สอบเข้าโรงเรี ยนประจําอําเภอไม่ได้/หรื อเรี ยนไปแล้วแต่เรี ยนไม่ได้ซ่ ึ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเด็กที่ไม่ค่อยสนใจเรี ยน และกลุ่มที่ 3 เรี ยนอ่อน โดยส่ วนใหญ่ที่มาเข้าเรี ยนจะเป็ นนักเรี ยนในกลุ่ม
ที่ 2 และ 3 สําหรับระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายแต่ละระดับชั้นมี นกั เรี ยนประมาณ 80 คน มีเพียงร้อยละ 30 ของ
นักเรี ยนเท่านั้นที่ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึ กษาอาชี พหลักของชุ มชนคื อ ทํานาผูป้ กครองของนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ฐานะยากจน จึงไม่สามารถส่ งบุตรหลานไปเรี ยนต่อในระดับสู งขึ้นไปได้ ทําให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ขาดความมุ่งมัน่
ในการเรี ยน ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนส่ วนมากเป็ นแบบบรรยาย ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเฉลี่ยของนักเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าํ โดยเฉพาะรายวิชาฟิ สิ กส์ ในส่ วนของเนื้ อหาเรื่ องกลศาสตร์ ของ
ไหล ซึ่ งเป็ นเนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนจะต้องทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ แบบ 2 ลําดับขั้น (2-tier conceptual test) เรื่ องกลศาสตร์
ของไหล จํานวน 15 ข้อคําถาม ให้เวลาในการทําแบบทดสอบ 40 นาที แบบทดสอบครอบคลุม 4 แนวคิด(concept)
ได้แก่ ความหนาแน่น(ข้อสอบข้อที่ 5 และ 9) แรงลอยตัว (ข้อสอบข้อที่ 3,4,6,7,10,11 และ 12) การแทนที่ของวัตถุ
ในของไหล (ข้อสอบข้อที่ 1,2, และ 8)และแบร์ นูลลี (ข้อสอบข้อที่ 13, 14 และ 15)แต่ละข้อคําถามมี 2 ส่ วนที่ตอ้ ง
ตอบ คือ ส่ วนแรกเป็ นคําถามประเภทตัวเลือกมี 4 ตัวเลือก ส่ วนที่สองเป็ นการให้เหตุผลสนับสนุนคําตอบของส่ วน
แรก ข้อสอบแต่ละข้อเต็ม 3 คะแนน (ดูเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูล)
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย อธิ บาย สังเกต งานวิจยั นี้ ดาํ เนิ นการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2557 ตั้งแต่วนั ที่ 13-20 พฤศจิกายน 2557 โดยแบ่งการเรี ยนการสอนออกเป็ น 3 ครั้งๆ ละ 2 ชัว่ โมง (ไม่รวมทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยน)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่ มจากทดสอบก่ อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ องกลศาสตร์ ของไหล จํานวน 15 ข้อคําถาม ให้เวลาในการทําแบบทดสอบ 40 นาทีจากนั้น
ผูส้ อนแนะนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบทํานาย สังเกต อธิ บาย และดําเนิ นการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
ทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่ องกลศาสตร์ของไหล ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุด
เดี ยวกับที่ ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน แต่มีการสลับข้อ เมื่อได้ผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแล้วผูว้ ิจยั จัดกลุ่ม
คําตอบของนักเรี ยนเพื่อนําเสนอผลการวิจยั
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั อ่าน ตีความ และจัดกลุ่มคําตอบของนักเรี ยน (content analysis) จากแบบทดสอบความเข้าใจ
แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เรื่ องกลศาสตร์ ของไหลทั้งก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 5 กลุ่ม(Westbrook and
Marek, 1991) ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ความเข้ าใจที่ สมบูรณ์ (Complete Understanding : CU )หมายถึง คําตอบของนักเรี ยน
ถูกและการให้เหตุผลถูกต้องสมบูรณ์ ครบองค์ประกอบที่สาํ คัญสอดคล้องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ให้ 3 คะแนน
กลุ่มที่ 2 ความเข้ าใจที่ ถูกต้ องแต่ ไม่ สมบูรณ์ (Partial Understanding : PU) หมายถึง คําตอบของนักเรี ยนถูกต้อง
และการให้เหตุ ผลถูก แต่ ขาดองค์ประกอบที่ สําคัญบางส่ วน ให้ 2 คะแนนกลุ่มที่ 3 ความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่ อน
บางส่ วน (Partial Understanding with Specific Alternative Conception : PS)หมายถึง นักเรี ยนเลือกคําตอบถูกแต่
ให้เหตุผลไม่ถูกหรื อไม่ให้เหตุผลหรื อเลือกคําตอบไม่ถูกแต่ให้เหตุผลถูกต้องบางส่ วน ให้ 1 คะแนนกลุ่มที่ 4 ความ
เข้ าใจที่ คลาดเคลื่อน (Alternative Conception : AC) หมายถึง คําตอบของนักเรี ยนแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อน
ทั้งหมด ให้ 0 คะแนนและ กลุ่มที่ 5 ความไม่ เข้ าใจ (No Understanding : NU) หมายถึง คําตอบของนักเรี ยนไม่ตรง
กับคําถามหรื อนักเรี ยนไม่ตอบคําถาม ให้ 0 คะแนน
จากนั้นคณะผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการจัดกลุ่มไปนํา เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา หากผูเ้ ชี่ยวชาญมีความ
คิ ดเห็นไม่ตรงกับคณะผูว้ ิจยั คณะผูว้ ิจยั และผูเ้ ชี่ ยวชาญจะอภิ ปรายเพื่ อหาข้อสรุ ปของจากการจัดกลุ่มคําตอบก่ อน
คํานวณหาค่าร้อยละของความถี่ของคําตอบในแต่ละกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนนักเรี ยนทั้งหมดที่เป็ นกลุ่มศึกษา
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 2 หัวข้อ คือ ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่ องของไหลแยกตามกลุ่ม
คําตอบ และตัวอย่างความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและน้อยที่สุดหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้
1) ความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องของไหลแยกตามกลุ่มคําตอบ
จากการจัดกลุ่ มคํา ตอบของนักเรี ย น (content analysis)ทั้ง 29 คนจากแบบทดสอบความเข้า ใจแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์เรื่ องกลศาสตร์ของไหลเป็ นรายข้อพบว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่
ระดับความไม่เข้าใจ (NU) จนถึงความเข้าใจที่สมบูรณ์ (CU) แต่หลังจากที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย สังเกต
อธิ บาย ร่ วมกับชุดการทดลองราคาถูกแล้ว นักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (CU+PU) เพิ่มขึ้น และมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนลดลง (PS+AC+NU) สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
กลศาสตร์ของไหลก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย สังเกต อธิ บาย รายแนวคิด
การแทนที่ของวัตถุ
ความหนาแน่น
แรงลอยตัว
แบร์นูลลี
ในของไหล
กลุ่มคําตอบ
pretest posttest pretest posttest pretest posttest pretest posttest
CU
0.00
10.34
0.99
12.81
0.00
0.00
0.00
3.45
PU
5.17
24.14
21.18 37.44
3.45
27.59
1.15
19.54
PS
6.90
22.41
18.23 31.53 13.79 33.33 31.03 59.77
AC
75.86
39.66
46.80 13.79 39.08 26.44 29.89 10.34
NU
12.07
3.45
12.81
4.43
43.68 12.64 37.93
6.90
ความหนาแน่ น
หลัง การจัด การเรี ย นรู ้ พ บว่ า นัก เรี ย น(ร้ อ ยละ 10.34) มี ค วามเข้า ใจแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ไม่มีนักเรี ยนคนใดอธิ บายความเข้าใจแนวคิ ดนี้ ได้อย่างสมบูรณ์ แ ละมี
นักเรี ยน (ร้อยละ24.14) ที่ มีความเข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์เพิ่ มขึ้ นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับก่อนการ
จัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ 5.17) เช่ นเดี ยวกันกับนักเรี ยน (ร้อยละ22.41) ที่ มีความเข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ บางส่ วน
และคลาดเคลื่อนบางส่ วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ 6.90) นอกจากนี้ ยงั มีนกั เรี ยนที่
มีความเข้าใจแนวคิ ดคลาดเคลื่อนจากแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ท้ งั ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ75.86) และหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ 39.66) และยังมีนกั เรี ยน (ร้อยละ 3.45) ที่ไม่เข้าใจแนวคิดนี้ ซ่ ึ งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อน
การจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ 12.07) ทั้งนี้ อาจเพราะแนวคิ ดนี้ เป็ นการทดลองในกิ จกรรมแรกนักเรี ยนตั้งใจและให้
ความสนใจในการทํากิ จกรรมเป็ นอย่างดี จึ งอาจเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับที่ถกู ต้องมากขึ้นและจํานวนนักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดที่คลาดเคลื่อนลดลง
แรงลอยตัว
หลังการจัดการเรี ยนรู ้มีนกั เรี ยน (ร้อยละ12.81) ที่ มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ แบบสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ก่ อ นการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้ อยละ0.99) และมี นักเรี ย น (ร้ อยละ37.44) ที่ มีค วามเข้า ใจแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ เ พิ่ มขึ้ นเมื่ อเปรี ย บเที ยบกับก่ อนการจัด การเรี ย นรู ้ (ร้ อยละ21.18) เช่ นเดี ยวกันกับ
นัก เรี ย น (ร้ อ ยละ31.53) ที่ มี ค วามเข้า ใจแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ บ างส่ ว นและคลาดเคลื่ อ นบางส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ก่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ (ร้ อยละ18.23) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จยั ของ Radovanovic และ Slisko
(2012)และ Wuttiprom (2013)ที่ ศึกษาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้การทดลองอย่างง่าย ร่ วมกับเทคนิ ค POE
เรื่ องแรงลอยตัวและหลักของอาร์ คีมีดิส พบว่านักเรี ยนสามารถที่ จะอธิ บายเหตุผลและมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้ น
นอกจากนี้ยงั มีนกั เรี ยนที่มีความเข้าใจแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ ท้ งั ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ
46.80) และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ13.79) และยังมีนกั เรี ยน (ร้อยละ4.43) ที่ ไม่เข้าใจแนวคิดนี้ ซ่ ึ งลดลงเมื่อ
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เปรี ยบเที ยบกับก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ 12.81) ทั้งนี้ อาจเพราะแนวคิ ดนี้ มีการทดลองเพียง 2 กิ จกรรมซึ่ ง
อาจจะยังไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายในแบบทดสอบ ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนยังไม่มีความเข้าใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ถกู ต้องสมบูรณ์มากเท่าที่ควร
การแทนที่ ของวัตถุในของไหล
เมื่ อพิ จารณาก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้พบว่านักเรี ยน (ร้ อยละ43.68) ไม่เข้าใจแนวคิ ดนี้ แต่ หลังการจัดการ
เรี ยนรู ้มีนกั เรี ยน (ร้อยละ27.29) ที่มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ซ่ ึ งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการ
จัด การเรี ย นรู ้ (ร้ อ ยละ3.45) และมี นัก เรี ย น (ร้ อ ยละ33.33) ที่ มี ค วามเข้า ใจแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ บ างส่ ว นและ
คลาดเคลื่อนบางส่ วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ13.79) นอกจากนี้นกั เรี ยน (ร้อยละ26.44) มี
ความเข้าใจแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ ลดลงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ
39.08) แต่ ท้ งั ก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ไม่มีนักเรี ยนคนใดที่ มีความเข้าใจแนวคิ ดนี้ อย่าง
สมบูรณ์ท้ งั นี้ อาจเพราะข้อคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดนี้ มีสถานการณ์ที่แตกต่างจากกิ จกรรมการทดลองทํา
ให้นกั เรี ยนไม่มีสามารถอธิ บายแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ ถูกต้องสมบูรณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างของ
แบบทดสอบได้
แบร์ นูลลี
ก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้มีนักเรี ยน (ร้ อยละ 37.93) ไม่เข้าใจแนวคิ ดนี้ แต่ หลังการจัดการเรี ยนรู ้มีนักเรี ยน
(ร้ อยละ 6.90) เท่ านั้นที่ ยงั คงไม่เข้าใจแนวคิ ดนี้ และมี นักเรี ยน (ร้ อยละ10.34) มี ความเข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้อยละ 29.89) นอกจากนี้ มี
นัก เรี ย น (ร้ อ ยละ 59.77) ที่ มี ค วามเข้า ใจแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ บ างส่ ว นและคลาดเคลื่ อ นบางส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ก่ อ นการจัด การเรี ยนรู ้ (ร้ อยละ 31.03)และยังมี นักเรี ย น (ร้ อยละ19.54) ที่ มีค วามเข้า ใจแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ซ่ ึ งเพิ่มขึ้ นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ (ร้ อยละ1.15) ทั้งนี้ อาจเพราะ
แนวคิดนี้ ไม่ได้ต่อเนื่ องจากแนวคิ ดอื่นๆ ที่เรี ยนมาแล้ว นักเรี ยนยังไม่มีความรู ้และความเข้าใจที่ มากเท่าที่ควร จึง
อาจเป็ นสาเหตุให้มีนกั เรี ยน (ร้อยละ 3.45) ที่มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ไม่มีนกั เรี ยนคนใดอธิ บายความเข้าใจแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์
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1) ตัวอย่ างความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากที่สุดและน้ อยที่สุดหลัง
การจัดการเรียนรู้
ความเข้ าใจแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่ สุด (คําถามข้ อที่ 6)
คําถามข้ อที่ 6
เรื อสิ นค้ากําลังแล่นอยูใ่ นทะเล ดังรู ป เมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างตอนที่เรื อสิ นค้าไม่ได้
บรรทุกอะไรเลยกับตอนที่เรื อสิ นค้าบรรทุก
โฟมเต็มลํา เรื อจะลอยสู งขึ้นหรื อจมลงไป
มากกว่าเดิม
ตัวเลือก
% pretest
% posttest
1. จมลงไปมากกว่าเดิม
37.93
89.66
2. เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
58.62
6.90
3. ลอยสูงขึ้นกว่าเดิม
3.45
3.45
4. สรุ ป ไม่ ไ ด้เ นื่ อ งจากข้อมูล
0.00
0.00
ไม่เพียงพอ
ภาพที่ 1 คําถามข้อที่ 6 จากแบบทดสอบความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่ องกลศาสตร์ของไหล
ภาพที่ 1 แสดงคําถามข้อที่ 6 ทดสอบความเข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เรื่ อง แรงลอยตัว สถานการณ์ใน
คําถามข้อนี้ เกี่ ยวข้องกับเรื อสิ นค้ากําลังแล่นอยู่ในทะเล โดยให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบท้องเรื อที่ จมในนํ้าทะเลก่อน
และหลังบรรทุกโฟมเต็มลํา เมื่อพิจารณาคําตอบของนักเรี ยนเฉพาะส่ วนแรกที่เป็ นปรนัย (first-tier) พบว่าเกือบร้อย
ละ 90 ของนักเรี ยนเลื อกคําตอบที่ ถูกต้อง คื อ เรื อจมลงไปมากกว่าเดิ ม เพราะสิ นค้าต่างๆไม่ว่าสิ นค้านั้นจะเป็ น
โฟมหรื อเหล็ก ถ้าปริ มาณสิ นค้าเพิ่มขึ้ น นํ้าหนักที่กดลงบนเรื อจะเพิ่มขึ้ น ทําให้เรื อลอยตํ่าในนํ้ามากขึ้ นด้วย หลัง
การจัดการเรี ยนรู ้เมื่อพิจารณาคําตอบของนักเรี ยนทั้งสองส่ วนร่ วมกัน (first and second tier) พบว่านักเรี ยนมีความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ถกู ต้องสมบูรณ์ (CU) เกือบร้อยละ 50 ดังกราฟที่ 1
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posttest
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กราฟที่ 1 กลุ่มคําตอบของนักเรี ยนแสดงเป็ นร้อยละข้อสอบข้อที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
เมื่อพิจารณาข้อสอบข้อที่ 6 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่านักเรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกต้องและสามารถให้เหตุ
ผลได้ถูกต้องสมบู รณ์ ซ่ ึ งนักเรี ย นมี ค วามเข้า ใจแนวคิ ด ทางวิ ทยาศาสตร์ มากกว่าข้อสอบข้ออื่ นทั้งนี้ อาจเพราะ
ข้อสอบข้อที่ 6 เป็ นข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันกับกิจกรรมการทดลอง
ความเข้ าใจแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่ สุด (คําถามข้ อที่ 15)
คําถามข้ อที่ 15
1 2 3 4
หลอดแก้ว ของไหลในหลอดแก้ว 4 หลอดที่ต่อถึงกัน
กระบอกแก้ว
และต่อกับกระบอกแก้ว ดังรู ป ของไหลใต้
v1 v2 v3 v4
หลอดแก้ว 1 , 2 , 3 และ 4 ไหลไปทางขวามือ
ให้อตั ราเร็ วเป็ น v 1 , v 2 , v 3 และ v 4 ตามลําดับ
ความดันในของไหลใต้หลอดแก้วเป็ นอย่างไร
ตัวเลือก
% pretest
% posttest
10.34
10.34
1. หลอด 1> 2> 3> 4
10.34
10.34
2. หลอด 1< 2< 3< 4
37.93
13.79
3. หลอด 1= 3 = 4 < 2
41.38
65.52
4. หลอด 1= 3 = 4 > 2
ภาพที่ 2 คําถามข้อที่ 15 จากแบบทดสอบความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่ องกลศาสตร์ของไหล
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ภาพที่ 2 แสดงคําถามข้อที่ 15 ทดสอบความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ อง แบร์ นูลลี สถานการณ์ใน
คําถามข้อนี้ เกี่ยวข้องกับของไหลที่กาํ ลังไหลใต้หลอดแก้วที่เชื่ อมต่อกัน โดยให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความดันของ
ของไหลใต้หลอดแก้วแต่ละหลอด เมื่อพิจารณาคําตอบของนักเรี ยนเฉพาะส่ วนแรกที่เป็ นปรนัย (first-tier) หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ พบว่าเกือบร้อยละ 70 ของนักเรี ยนเลือกคําตอบที่ ถูกต้อง คือ ความดันของของไหลใต้หลอดแก้วที่
1= 3 = 4 >หลอดแก้วที่ 2 เนื่องจากระดับของไหลในหลอด 1 ,3 และ 4 อยูใ่ นระดับเดียวกันแสดงว่าความดันภายใน
ของหลอดทั้งสามมี ค่าเท่ า กัน ในขณะที่ หลอดที่ 2 ระดับของไหลตํ่า กว่า หลอด 1 ,3 และ 4 แสดงว่าหลอดที่ 2
มีความดันภายในของหลอดน้อยกว่าหลอดที่หลอด 1 ,3 และ 4 เมื่อพิจารณาคําตอบของนักเรี ยนทั้งสองส่ วนร่ วมกัน
(first and second tier) พบว่านักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ ถูกต้องสมบูรณ์ (CU) เพียง
เกือบร้อยละ 10 ดังกราฟที่ 2
pretest

posttest

100
90
80
70
60

48.28
41.38

50
40
30
20

31.03
13.79

20.69
17.24

17.24

10

3.45

0
NU

AC

PS

PU

0

6.9
CU

กราฟที่ 2 กลุ่มคําตอบของนักเรี ยนแสดงเป็ นร้อยละข้อสอบข้อที่ 15 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
เมื่อพิจารณาข้อสอบข้อที่ 15 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนเลือกคําตอบที่ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถให้
เหตุผลได้ถูกต้องโดยนักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในข้อที่ 15 น้อยที่สุดทั้งนี้ อาจเพราะข้อสอบข้อ
ที่ 15เป็ นข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดที่มีสถานการณ์แตกต่างกับกิจกรรมการทดลองโดยกิจกรรมการ
ทดลองจะใช้ลมในการทดลอง ซึ่ งนักเรี ยนอาจจะยังไม่มีความเข้าใจแนวคิดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่พฒั นาความเข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เรื่ องกลศาสตร์ ของ
ไหลในทุกแนวคิดย่อยให้สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักวิทยาศาสตร์ มากขึ้ นและมีจาํ นวนนักเรี ยนที่ มี
ความเข้าใจแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์และไม่เข้าใจแนวคิดเรื่ องกลศาสตร์ของไหลลดลงกว่าก่อน
การจัดการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการที่ นักเรี ยนได้เรี ยนด้วยกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้แบบทํานาย สังเกต
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การจัดการเรี ยนรู้แบบทํานาย สังเกต อธิบาย เรื่ องกลศาสตร์ของไหล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

อธิ บาย ร่ วมกับชุ ดการทดลองราคาถูกอย่างไรก็ตามคณะผูว้ ิจยั ได้พบนักเรี ยนบางส่ วนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ยงั มี
ความเข้าใจแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่ อนโดยเฉพาะแนวคิ ดเรื่ องความหนาแน่ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุที่
สามารถหดตัวได้ง่ายตามแรงภายนอกที่มากระทํา ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะให้ครู ผสู ้ อนที่จะจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เช่นนี้ควรให้เน้นในเรื่ องของความสัมพันธ์ของปริ มาตร มวลและความหนาแน่นข้อเสนอแนะสําหรับการทํา
วิจยั ต่อไปผูว้ ิจยั ควรศึ กษาผลการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ อง กลศาสตร์ ของไหล โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบอื่นร่ วมกับชุดการทดลองราคาถูกและด้านเจตคติต่อการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
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