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การน�ำความรู้ เรื่ องของไหลไปใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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The objectives of this research were to investigate the good teaching
practice of context-based learning activities in a Fluid Learning Unit and its
effect on students’ application ability in daily life situations. The participants
were a class of 30 grade 11 students in the science and mathematics
program. The research tools were 1) anecdotal notes, 2) student reflective
journals, 3) a two-tier application ability test on fluids, and 4) work sheets.
Data were analyzed using content analysis. The results indicated
that intervention could enhance the students’ application abilities.
The intervention should be launched using contexts that the students are
familiar with, including video clips or photos to interest and provoke them
to question scientifically. The activity should be hands-on and collaborative;
having student fully engaged in the inquiry process in a small group.
Students should be challenged to apply knowledge to explain about
fluids in daily life. Moreover, this teaching practice supported students
to apply knowledge about six types of fluid, with knowledge of three
of these being applied by more than 70 percent of students in their daily
lives: Type 1, recognition of examples of concepts in the Fluid Learning
Unit; Type 3, understanding principles of science and technology
relating to fluids behind the operation of tools and equipment; and Type 4,
use of scientific processing skills for solving problems related to fluids.
Type 3 had the highest proportion of students (86.6%) who were able
to use this type of ability in their real lives. On the other hand,
the lowest percentage of 46.6 percent was for Type 6. The findings
regarding Type 6 can be studied further to improve this type of ability.
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บทคัดย่ อ

บทน�ำ

งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางจัด การ
เรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการน�ำ
ความรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจ�ำวัน และความสามารถในการน�ำ
ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หลัง จากการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้บ ริ บ ทเป็ นฐาน โดยกลุ่ ม
ที่ ศึ ก ษาคื อ นั ก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ จ�ำนวน 30 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบบันทึกหลังสอนของครู
2) อนุทินของนักเรี ยน 3) แบบวัดความสามารถในการน�ำความรู ้
เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบ 2 ชั้น
(two-tier test) ซึ่ งประกอบด้วย 6 ลักษณะของความสามารถใน
การน�ำความรูไ้ ปใช้ 4) ใบงาน น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content analysis) ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
บริ บทเป็ นฐานที่สามารถส่งเสริ มความสามารถในการน�ำความรู ้
ไปใช้ได้ กิจกรรมควรเริ่ มต้นด้วยการน�ำบริ บทที่ใกล้ตวั นักเรี ยน
มากระตุน้ ให้คิดด้วยการใช้คลิปหรื อรู ปภาพ จากนั้นให้นกั เรี ยน
ได้ล งมื อ ประดิ ษ ฐ์ห รื อ ออกแบบการทดลองด้ว ยตนเองเพื่ อ
เรี ยนรู แ้ นวคิด แล้วใช้การถามไล่เรี ยงความคิดประกอบกับการให้
แรงเสริ มเพือ่ ให้เรี ยนรู ้แนวคิดเรื่ องของไหลร่ วมกัน และสุดท้าย
ให้นกั เรี ยนระดมสมองเป็ นกลุ่มเพื่อทดลองเชื่ อมโยงแนวคิด
เรื่ องของไหลเข้ากับชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนี้ ยงั พบว่าการจัด
การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวช่วยท�ำให้นกั เรี ยนน�ำความรู ้เรื่ องของไหล
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันในทั้ง 6 ลักษณะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
จ�ำนวน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 การมองเห็นตัวอย่างของ
แนวคิดในเรื่ องของไหลจากประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันได้
ลักษณะที่ 3 ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่ องของไหล ที่ เกี่ ยวข้องกับอุ ปกรณ์ และเครื่ องใช้ต่างๆใน
ชี วิตประจ�ำวันได้ และลักษณะที่ 4 การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของไหลที่
เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจ�ำวันได้ โดยนักเรี ยนสามารถน�ำความรู ้
ไปใช้ในลักษณะที่ 3 ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 86.6 แต่นกั เรี ยน
สามารถน�ำความรู ้ไปใช้ในลักษณะที่ 6 ได้นอ้ ยที่สุดคือร้อยละ
46.6 ทั้งนี้ จากผลในลักษณะที่ 6 สามารถน�ำไปศึกษาวิจยั ต่อ
เพื่อหาวิธีพฒั นาให้นกั เรี ยนน�ำความรู ้ไปใช้ในลักษณะนี้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการน�ำความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
การเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน ของไหล มัธยมศึกษาปี ที่ 5

วิชาฟิ สิ กส์เป็ นวิชาที่มีความส�ำคัญมาก เนื่ องจากเป็ น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น การลอยการจมของวัตถุ การเคลื่อนที่ของ
คน สัตว์ สิ่ งของ การไหลของน�้ำ  ความหนื ดของครี มทาผิว
การที่จิงโจ้น้ ำ� เดินบนน�้ำได้ การเบรกของรถยนต์ การถูกดูดโดย
รถไฟฟ้ าขณะวิ่งจนต้องท�ำที่ก้ นั ไว้ เป็ นต้น การที่นกั เรี ยนจะ
เห็ นคุณค่าของวิชาฟิ สิ กส์ ได้น้ ัน ผูส้ อนต้องชี้ ให้นักเรี ยนรู ้ ว่า
ฟิ สิ กส์อยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยน ให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความรู ้ฟิสิ กส์
ที่เรี ยนนี้ ไปอธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้ ดังนั้นความสามารถในการน�ำความรู ้ทางฟิ สิ กส์ไปใช้
ในชี วิตประจ�ำวันของนักเรี ยนจึงเป็ นเป้ าหมายหนึ่ งที่ส�ำคัญที่
ต้อ งค�ำ นึ ง ถึ ง ในการจัด การเรี ย นการสอนของครู ฟิ สิ ก ส์ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ เป้ า หมายการจัด การเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กล่าว
ไว้ว่ า ทุ ก คนจ�ำ เป็ นต้อ งได้รั บ การพัฒ นาให้ รู้ วิ ท ยาศาสตร์
เพื่อที่ จะมี ความรู ้ ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่
มนุ ษย์สร้ างสรรค์ข้ ึ น สามารถน�ำความรู ้ ไปใช้อย่างมี เหตุผล
สร้ า งสรรค์ และมี คุ ณ ธรรม (ส�ำ นัก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ส� ำ นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) แต่จากประสบการณ์ของผูว้ ิจยั
ที่ออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ชอบ
เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์และมีผลการเรี ยนในวิชานี้ ค่อนข้างต�่ำ  ผูว้ จิ ยั จึง
ให้นักเรี ยนตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็ นต่อการเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ พบว่า นักเรี ยน 12 คนจาก 27 คน บอกว่าวิชาที่ไม่ชอบ
คือวิชาฟิ สิกส์ โดยให้เหตุผลว่า “สูตรเยอะ” “ยาก” “ทฤษฎีเยอะ”
“ค�ำนวณเยอะ” มีนกั เรี ยนเพียง 2 คน ที่บอกว่าวิชาที่ชอบคือ
วิชาฟิ สิ กส์ เพราะ“เรี ยนแล้วเข้าใจ” นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ิ
การสอนวิชาฟิ สิกส์ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ของผูว้ จิ ยั ในช่วงแรก
พบว่านักเรี ยนมีพ้ืนฐานความรู ้วิชาฟิ สิ กส์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ค่อนข้างน้อย และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ถามให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงความรู ้
ฟิ สิกส์เข้ากับชีวติ ประจ�ำวัน พบว่านักเรี ยนไม่สามารถบอกได้ และ
จากการสอบถามนักเรี ยน พบว่ามีสาเหตุมาจากการจัดการเรี ยน
การสอนที่ ผ่า นมาเน้น การสอนแบบบรรยายและสอนอย่า ง
รวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับเวียงชัย (2553) ที่กล่าวว่า ปั ญหาของ
การจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์คือไม่สามารถสร้างคนที่สามารถ
น�ำความรู ้วิทยาศาสตร์ จากการเรี ยนไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
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มีสาเหตุหนึ่ งมาจากผูส้ อน เนื่ องจากครู สอนยึดหนังสื อเรี ยน
เป็ นหลัก ไม่มีการเชื่ อมโยงเนื้ อหา บทเรี ยนเข้ากับเหตุการณ์
หรื อ ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน ที่ ส อดคล้อ งกับ
เนื้อหานั้นให้นกั เรี ยนได้คุน้ เคย ท�ำให้นกั เรี ยนมองว่าสิ่ งที่เรี ยน
นั้นไกลตัว จึงไม่เห็นความส�ำคัญ และไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้น้ นั ไปแก้ไขปัญหา หรื ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบๆ ตัวได้
จากการศึ กษางานวิจยั ต่ างๆในประเทศไทยพบว่ามี
การศึกษาตัวแปรการน�ำความรู ้ทางฟิ สิ กส์ไปใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันค่อนข้างน้อย โดยเนื้ อหาที่ นักวิจยั ท�ำ  เช่ น เรื่ องแสงและ
ทัศนอุปกรณ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (กุลธิ ดา, 2556)
เรื่ อ งพลัง งานความร้ อ นของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
(ชริ นดา, 2555) เป็ นต้น ส�ำหรับเรื่ องของไหลยังไม่มีผูศ้ ึกษา
ทั้งๆ ที่ การเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับของไหลที่อยูร่ อบ
ตัวเรามีอยูม่ ากมาย เช่น การลอยการจมของเรื อ การฉีดยา การให้
เลือดหรื อให้น้ ำ� เกลือ การบินของเครื่ องบิน การเดินบนน�้ำของ
จิงโจ้น้ ำ � ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วจะท�ำให้นกั เรี ยนสามารถ
ด�ำเนิ นชี วิตอย่างมี เหตุ ผล ตัดสิ นใจและประเมิ นสิ่ งต่ างๆ ที่
เกี่ยวกับของไหลได้ จากทั้งหมดนี้จึงเป็ นสาเหตุให้ผวู ้ ิจยั สนใจ
ท�ำวิจยั เพื่อพัฒนาความสามารถในการน�ำความรู ้ ทางฟิ สิ กส์
เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรี ยน
จากการใช้แบบสอบถาม ถามนักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนในวิชาฟิ สิ กส์ที่นกั เรี ยนต้องการ ผูว้ จิ ยั
พบว่ า นัก เรี ยนอยากให้ จ ัด การเรี ยนการสอนโดยเน้ น การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ มีการทดลอง ประดิษฐ์ เล่นเกม สอนโดย
เน้ น การคิ ด มองให้ เ ห็ น ภาพถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของสู ต รมากกว่ า
การจ�ำสู ตร และใช้สื่อที่หลากหลาย และจากการศึกษางานวิจยั
ที่ ผ่ า นมาพบว่ า การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ บ ริ บทเป็ นฐาน
(Context-based learning) เป็ นวิธีการจัดประสบการณ์ให้กบั
นัก เรี ย นโดยใช้บ ริ บ ทที่ แ วดล้อ มนัก เรี ย น บริ บ ททางสัง คม
วัฒนธรรม ผูส้ อน และโรงเรี ยน หรื อประสบการณ์ ในชี วิต
ประจ�ำวันของนักเรี ยน หรื อการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ มา
เป็ นจุดเริ่ มต้น หรื อผลักดันในการพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ (Bennett,
2005; Overton, 2007 อ้างใน จินดา, 2553; เอกรัตน์, 2555) ซึ่ ง
การจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบนี้ สามารถพัฒนาความสามารถใน
การน�ำความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ เห็นได้จากผลการวิจยั
ของชริ นดา (2555) ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ น

ฐานสามารถพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการถ่ายโอน
แนวคิดเรื่ องพลังงานความร้อน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ได้ นอกจากนี้ผลการวิจยั ของ Gilbert, Bulte, and Pilot (2011)
ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน โดยใช้บริ บท
ของสถานการณ์ทางสังคม บริ บทที่ใช้ คือ การท�ำอาหาร สามารถ
พัฒนาการถ่ายโอนแนวคิดของนักเรี ยนได้ นอกจากนี้ Pesman
and Ozdemir (2012) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการสอนโดยใช้และ
ไม่ใช้บริ บทเป็ นฐาน ในเนื้ อหาวิชาฟิ สิ กส์เรื่ องไฟฟ้ า โดยครู
ถามเกีย่ วกับไฟฟ้าช็อตในบ้านว่าน�้ำท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้งา่ ยขึ้น
หรื อไม่ ในระหว่างการอภิปรายครู จะน�ำทางให้นกั เรี ยนอภิปราย
เกี่ยวกับความต้านทานไฟฟ้ า ซึ่ งพบว่าการสอนโดยใช้บริ บท
เป็ นฐานมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจเลือกการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานมาพัฒนาความสามารถในการน�ำ
ความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชี วิตประจ�ำวัน อีกทั้งเนื้ อหาใน
เรื่ องของไหลยังเกี่ยวข้องกับบริ บทของนักเรี ยนในกลุ่มศึกษาที่
ผูว้ จิ ยั ได้รบั มอบหมายให้ทำ� การสอนด้วย ผูว้ จิ ยั สามารถน�ำบริ บท
เหล่านั้นมาประกอบการสอนให้นักเรี ยนเห็ นภาพชัดขึ้ น ให้
นักเรี ยนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับบริ บทนั้นๆ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บท
เป็ นฐาน เพื่อช่ วยให้นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
สามารถน�ำความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการน�ำความรู ้ไปใช้ใน
ชี วิ ต ประจ�ำ วัน ของนัก เรี ย นในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน

วิธีดำ� เนินการวิจยั
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารในชั้น เรี ยน
(Classroom action research) ผู ว้ ิ จ ัย ได้เ ลื อ กขั้น ตอนตาม
Kemmis and McTaggart (1998) โดยมีข้ นั ตอนการด�ำเนินการ
วิจยั อยู่ 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบตั ิตามแผน (Act)
ขั้นสังเกต (Observe) และ ขั้นสะท้อนการปฏิบตั ิ (Reflect)
กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษา ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ รี ย นรายวิ ช า
วิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จ�ำนวน
1 ห้องเรี ยน จ�ำนวน 30 คน เป็ นนักเรี ยนหญิงทั้งหมด 30 คน
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โดยคละความสามารถ ผลการเรี ยน นักเรี ยนมีผลการเรี ยนเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลางถึงดี (เกรดวิชาฟิ สิ กส์อยูใ่ นระดับ 2 ถึง 4)
พฤติกรรมการเรี ยนโดยทัว่ ไปในรายวิชาฟิ สิกส์ นักเรี ยนส่วนใหญ่
ตั้งใจเรี ยน แต่จะไม่ค่อยตอบค�ำถามหรื อมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั คือ เนื้ อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ของไหล ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบไปด้วย 5 หน่วยย่อย คือ กฎของพาสคัล
และเครื่ องอัด ไฮดรอลิก แรงลอยตัวและหลักของอาร์ คีมีดิส
ความตึ ง ผิว ความหนื ด และพลศาสตร์ ข องไหล โดยผูว้ ิ จ ัย
ได้เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จ�ำนวน 6 แผน รวม 7 สัปดาห์
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งจากกรอบแนวคิดลักษณะ
ของผูม้ ีความสามารถในการน�ำความรู ้ไปใช้ของนฤมล (2542
อ้างใน เวียงชัย, 2553) แยกเป็ นลักษณะต่างๆ ได้ 6 ลักษณะ
เพื่อใช้ในการอ้างอิ งในการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
เครื่ องมือต่างๆ ดังนี้
1. การมองเห็ นตัวอย่างของแนวคิดในเรื่ องของไหล
จากประสบการณ์ในชีวติ ประจ�ำวันได้
2. การน�ำแนวคิดในเรื่องของไหลและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนไปใช้ในการแก้ปัญหาในชี วิตประจ�ำ
วันได้
3. ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในเรื่ องของไหล ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจ�ำวันได้
4. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของไหลที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจ�ำวันได้
5. ความเข้าใจและการประเมินข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในเรื่ องของไหลจากสื่ อมวลชน
6. ตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ โภชนาการ
และวิถีการด�ำเนินชีวติ ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความเข้าใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร์มากกว่าการบอกต่อกันมาหรื อการใช้อารมณ์
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลแนวทางใน
การจัดการเรี ยนรู ้ มี 2 ชนิ ด คือ 1) แบบบันทึกหลังสอนของ
ครู เป็ นเครื่ องมือที่ผูว้ ิจยั บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู ้ทุกคาบ
โดยใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์
หรื อ ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ ผูว้ ิ จ ัย จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
บริ บทเป็ นฐาน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอนในคาบต่อไป 2) อนุ ทินของนักเรี ยน เป็ นเครื่ องมือ
ที่ นั ก เรี ยนเขี ย นสะท้อ นความรู ้ สึ ก ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
การจัด การเรี ยนการสอนในแต่ ล ะแผนการจัด การเรี ยนรู ้
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ผูว้ ิจยั น�ำข้อมูลที่ได้ไปประเมินการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อปรับปรุ ง
การจัด การเรี ยนการสอนในคาบต่ อ ไป วิ เ คราะห์ โ ดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถ
ในการน�ำ ความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิ ต ประจ�ำ วัน ของนัก เรี ย น คื อ
1) แบบวัดความสามารถในการน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบ 2 ชั้น (two-tier test)
โดยประกอบไปด้วยส่ วนที่ 1 คื อส่ วนตอบค�ำถามเป็ นแบบ
เติมค�ำ  และส่ วนที่ 2 เป็ นการให้เหตุผล ผูว้ ิจยั ได้สร้างค�ำถาม
ทั้งหมด 12 ข้อ จากนั้นน�ำไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเนื้ อหา
ภาษาและความสอดคล้องตรวจสอบข้อค�ำถามทั้งหมด 3 ท่าน
แล้วน�ำมาปรับปรุ งก่อนน�ำไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จ�ำนวน 30 คน และตัดข้อที่ไม่ชดั เจนออก
จนเหลือ 6 ข้อ แล้วน�ำไปใช้วดั จริ งกับกลุ่มที่ศึกษา 2) ใบงาน
เป็ นผลงานที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน โดยครอบคลุม
หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องของไหลทั้ง 5 หน่วยย่อย ผูว้ จิ ยั น�ำค�ำตอบ
ที่ได้จากแบบวัดและใบงานของนักเรี ยนมาวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา
และน�ำข้อมูลมาตรวจสอบแบบสามเส้า โดยการตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คื อ
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆกัน เพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล เรื่ อง
เดี ยวกันคื อความสามารถในการน�ำความรู ้ เรื่ องของไหลไป
ใช้ในชี วิตประจ�ำวัน ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดความสามารถในการน�ำ
ความรูเ้ รื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันแบบ 2 ชั้น และใบงาน
ของนักเรี ยน และนอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล (Data triangulation) ด้วย เพื่อดูวา่ ข้อมูลต่างเวลากัน
สอดคล้องกันหรื อไม่ ส�ำหรั บใบงาน นักเรี ยนได้ทำ� ในขณะ
จัดการเรี ยนรู ้ แต่แบบวัด นักเรี ยนท�ำหลังจากจัดการเรี ยนรู ้หมด
ทุกหน่วยแล้ว

ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐาน
เพื่อ ช่ วยให้ นัก เรี ยนในระดับ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 สามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันได้
ส�ำหรับผลการวิจยั เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้บริ บทเป็ นฐานเพือ่ พัฒนาความสามารถในการน�ำความรู ้
เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันนั้น มีข้ นั ตอนการจัดการ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้บ ริ บ ทเป็ นฐาน 4 ขั้น ตอนตามแบบ Gilbert
(2006) ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ก�ำหนดสถานการณ์ (Setting focal event)
เป็ นการน�ำบริ บททีใ่ กล้ตวั มากระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คดิ สงสัย และ
เชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดที่ตอ้ งการสอน โดยน�ำเสนอในรู ปแบบ
ที่น่าตื่นเต้น เช่นคลิปวีดีโอ และรู ปภาพ ตัวอย่างเช่น ในการสอน
เรื่ องกฎของพาสคัล ผูว้ ิจยั ได้นำ� สถานการณ์ การท�ำงานของ
เก้าอี้ทำ� ฟัน มากระตุน้ ความสนใจนักเรี ยน โดยถามความรู ้เดิม
ของนักเรี ยนถึงการไปหาหมอฟั น จากนั้นเปิ ดคลิปเก้าอี้ทำ� ฟั น
และถามว่า ท�ำไมหมอฟันออกแรงขยับคันโยกเพียงนิดเดียวถึง
สามารถยกตัวเราที่ นอนบนเก้าอี้ ทำ� ฟั นขึ้ นได้ นักเรี ยนก็เกิ ด
ความสงสัย จนพูด คุ ย กัน ว่า ท�ำ ไมถึ ง ยกได้ ตัว เราหนัก มาก
นักเรี ยนบางคนขอให้เปิ ดคลิปอีกรอบเพื่อดูว่าเพราะอะไรจึง
ยกตัวเราได้ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการเขียนอนุ ทิน
สะท้อ นความคิ ด ของนัก เรี ย นที่ ก ล่ า วว่า “ชอบคลิ ป ท�ำ ให้
เห็นภาพ เข้ าใจง่ าย” (นักเรี ยนคนที่ 01, 02, 07 ) “ชอบเห็นภาพ
มากกว่ าดูรูปที่ วาด มันสนุกน่ าจะรู้ เรื่ องมากกว่ า” (นักเรี ยน
คนที่ 12) “ชอบ สนุกดี รู้สึกตื่นเต้ น ชอบมาก” (นักเรี ยนคนที่ 29)
เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 ลงมื อปฏิบัติ (Learning task) ให้นักเรี ยน
ลงมือประดิษฐ์หรื อออกแบบการทดลองด้วยตนเองเพื่อเรี ยนรู ้
แนวคิ ด เนื่ อ งจากการได้ล งมื อ ประดิ ษ ฐ์ นัก เรี ย นสนุ ก และ
กระตื อ รื อร้ น และถ้า มี ก ารแข่ ง ขัน กัน จะท�ำ ให้ นัก เรี ยนมี
ความมุ่งมัน่ ในการท�ำงานมากขึ้น เช่น ในการสอนเรื่ องสมการ
ความต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มและประดิษฐ์ปืนฉีดน�้ำ
แข่งกัน ให้ฉีดน�้ำไปได้ไกลที่สุด โดยมีการแข่งกันนอกสถานที่
(นอกห้องเรียน) พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นมาก แต่ละกลุม่
ประดิ ษ ฐ์ปื นฉี ด น�้ำ โดยใช้อุ ป กรณ์ เ ดี ย วกัน แต่ รู ป แบบและ
ลักษณะต่างกัน เมื่อน�ำมาแข่งขันกันท�ำให้เกิดความสนุก และ
เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายส�ำหรับนักเรี ยนว่าจะออกแบบอย่างไรให้ทีม
ตนเองชนะ นอกจากนี้ ยงั ท�ำให้เห็นถึงความช่วยเหลือกันของ
นักเรี ยนในกลุ่มอีกด้วย เป็ นการพัฒนาความสามารถในการน�ำ
ความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันนัน่ เอง ซึ่งสอดคล้อง
กับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเขี ย นอนุ ทิ น สะท้อ นความคิ ด ของ
นักเรี ยนที่กล่าวว่า “สนุกดีค่ะ ได้ แข่ งท�ำปื นฉี ดน�ำ้ ” (นักเรี ยน
คนที่ 02, 04, 05, 10, 14, 17, 19, 22, 28, 29) “เข้ าใจได้ ดีผ่าน
กิจกรรมท�ำให้ เห็นภาพเร็ วขึน้ ” (นักเรี ยนคนที่ 06, 11) เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 เรียนรู้ แนวคิดส� ำคัญ (Learning key concept)
การอภิ ปรายโดยใช้คำ� ถามไล่เรี ยงความคิด ให้การเสริ มแรง
โดยการชมนักเรี ยน เขียนสรุ ปบนกระดานอย่างเป็ นระเบียบ
แบ่งพื้นที่กระดานให้ดี และต้องมีการการเชื่อมโยงแนวคิดไป

สู่ บริ บทเริ่ มต้นที่ใช้นำ� เข้าสู่ บทเรี ยน เนื่ องจากในการอภิปราย
ร่ วมกันนั้นจ�ำเป็ นต้องใช้คำ� ถามไล่เรี ยงแนวคิด เพราะนักเรี ยน
ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็ น เพราะกลัวว่าสิ่ งที่ ตนท�ำนั้นผิด
การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพูดจึงเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ น จากนั้นก็ตอ้ งมีการ
ชมนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนตอบมาไม่ว่าจะผิดหรื อถูก อย่างน้อย
ต้องชมที่ เขากล้าพูด เพราะไม่ เช่ นนั้นนักเรี ยนจะไม่ พูดเลย
นอกจากนี้การเขียนสรุ ปบนกระดาน การจัดระเบียบบนกระดาน
ส�ำคัญมาก เพราะเมื่อเขียนบนกระดานไม่เป็ นระเบียบ นักเรี ยน
อาจจะเข้า ใจแนวคิ ด คลาดเคลื่ อ นไปก็ไ ด้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
ข้อมูลที่ได้จากการเขียนอนุ ทินสะท้อนความคิดของนักเรี ยน
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 ที่ กล่าวว่า “ปรั บปรุ งการสอน
คื อ เขี ย นล�ำ ดั บ เลขที่ ค รู ส อน วาดรู ป เป็ นล�ำ ดั บ ด้ ว ยนะคะ
หนูตามไม่ทัน” (นักเรี ยนคนที่ 19) และเมื่อผูว้ จิ ยั ท�ำการปรับปรุ ง
การเขียนกระดานแล้ว นักเรี ยนเขียนสะท้อนมาในอนุ ทินใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ว่า “ไม่ มีสิ่งที่ต้องปรั บปรุ งแล้ วค่ ะ
เพราะครู เขียนเป็ นระเบียบแล้ วค่ ะ” (นักเรี ยนคนที่ 19) เป็ นต้น
และที่สำ� คัญคือต้องเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับบริ บทแรกที่เราน�ำ
มาใช้ใ นขั้น ที่ 1 ก�ำ หนดสถานการณ์ ด้ว ย เพื่ อ ให้ นัก เรี ย น
เห็ น การเชื่ อ มโยงของแนวคิ ด กับ บริ บ ทใกล้ต ัว ของตนเอง
เพื่อเป็ นตัวอย่างให้นกั เรี ยนได้ลองน�ำแนวคิดที่เรี ยนไป ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ต่อไป
ขั้นที่ 4 น�ำไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ (Recontextualizing)
ให้นกั เรี ยนคิดเชื่อมโยงแนวคิดที่ได้เรี ยนไปเข้ากับบริ บทใหม่
ด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละคน จากนั้นให้นกั เรี ยนที่มี
ความสนใจในเรื่ องคล้ายๆกันอยูก่ ลุม่ เดียวกัน เพือ่ ระดมสมองว่า
แนวคิดทีเ่ รียนไปนั้นเกีย่ วข้องกับบริบททีต่ นสนใจอย่างไร น�ำเสนอ
หน้าชั้นเพือ่ ให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่นที่สนใจเรื่ องอื่นได้เรี ยนรู ้ไปด้วย
เช่ น ในการสอนเรื่ องสมการของแบร์ นูลลี ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยน
จับกลุ่มกัน และคิ ดหัวข้อ เลื อกศึ กษาเกี่ ยวกับสิ่ งที่ เกี่ ยวข้อง
กับสมการของแบร์นูลลีแล้วมาน�ำเสนอหน้าห้อง พบว่านักเรี ยน
น�ำ เสนอได้ดี และมี ก ารอภิ ป รายร่ ว มกัน หลัง น�ำ เสนอเสร็ จ
ถามตอบกัน อย่า งสนุ ก สนาน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการเขี ยนอนุ ทินสะท้อนความคิ ดของนักเรี ยนที่ กล่าวว่า
“รู้ สึ กเข้ า ใจถ่ อ งแท้ กระจ่ างเหมื อ นเป็ นช่ างซ่ อมเบรก”
(นัก เรี ย นคนที่ 06) “สนุ ก ดี ค่ ะ เข้ า ใจเนื ้อ หาได้ ดี ได้ เ ห็ น
การแสดงความคิ ด เห็ น การน�ำ เสนอของเพื่ อ นแต่ ล ะกลุ่ม ”
(นักเรี ยนคนที่ 14) “สนุกดีค่ะ ได้ นำ� เสนอ” (นักเรี ยนคนที่ 28)
เป็ นต้น
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดความสามารถ
ในการน�ำความรู เ้ รื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จ�ำนวน 30 คน พบว่า นักเรี ยนน�ำความรู ้
เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ถกู ต้อง ในแต่ละลักษณะ
ไม่ต่ำ� กว่า ร้อยละ50 ในทุกแนวคิด ยกเว้นการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับคุณภาพโภชนาการและวิถีการด�ำเนิ นชี วิต นักเรี ยน

น�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ถูกต้องเพียง
ร้อยละ 46.6 โดยนักเรี ยนมีความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เ รื่ อ งของไหล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่ องใช้ต่างๆ ในชี วิตประจ�ำวันได้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
ถึงร้อยละ 86.6 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันในลักษณะต่างๆ

ลักษณะการน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน

1. การมองเห็นตัวอย่างของแนวคิดในเรื่ องของไหลจากประสบการณ์ใน
ชีวติ ประจ�ำวันได้ แนวคิด เรื่ อง “กฎของพาสคัลและเครื่ องอัดไฮดรอลิก”
2. การน�ำแนวคิดในเรื่ องของไหลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เรี ยนไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจ�ำวันได้ แนวคิด เรื่ อง
“ความหนืด”
3. ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่ องของไหล
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่างๆในชีวติ ประจ�ำวันได้
แนวคิด เรื่ อง “พลศาสตร์ของไหล(สมการความต่อเนื่อง)”
4. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องของไหลที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจ�ำวันได้ แนวคิด เรื่ อง “แรงลอยตัว
และหลักของอาร์คีมีดิส”
5. ความเข้าใจและประเมินข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่ องของไหลจากสื่ อมวลชน แนวคิด เรื่ อง “ความตึงผิว”
6. ตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ โภชนาการและวิถีการด�ำเนิน
ชีวติ ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิดวิทยาศาสตร์มากกว่า
การบอกต่อกันมาหรื อการใช้อารมณ์ แนวคิด เรื่ อง “พลศาสตร์ของไหล
(สมการของแบร์นูลลี)”

(n=30)
ความถี่ในแต่ละ
กลุ่มค�ำตอบ (คน)
น�ำความรู ้ไปใช้ได้
ถูกต้ อง ตามแนวคิด
ของนักวิทยาศาสตร์

25
(ร้อยละ 83.3)

น�ำความรู ้ไปใช้ได้
แต่คลาดเคลื่อนไป
จากแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตร์
ไม่ สามารถน�ำความรู้
ไปใช้ ได้
5
(ร้อยละ 16.7)

15
(ร้อยละ 50.0)

15
(ร้อยละ 50.0)

26
(ร้อยละ 86.6)

4
(ร้อยละ 15.4)

22
(ร้อยละ 73.3)

8
(ร้อยละ 26.7)

19
(ร้อยละ 63.3)

11
(ร้อยละ 36.7)

14
(ร้อยละ 46.6)

16
(ร้อยละ 53.4)
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ลัก ษณะที่ 3 ความเข้ า ใจหลัก การทางวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เ รื่ อ งของไหล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่ องใช้ ต่างๆ ในชี วิตประจ�ำวันได้ เมื่ อถามนักเรี ยนว่าปกติ
การไหลของน�้ำประปาเข้าไปในแต่ละบ้านนั้น เริ่ มต้นจะไหล
จากท่อที่มีขนาดใหญ่ ด้วยอัตราเร็ วการไหลค่าหนึ่ ง สมมติให้
เป็ นค่า v เมตรต่อวินาที เมื่อน�้ำจะไหลไปในแต่ละบ้าน ขนาด
ของท่อประปาที่เข้าไปในบ้านจะเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใดจึง
เป็ นเช่ นนั้น พบว่านักเรี ยนจ�ำนวนถึ ง 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ
86.6 สามารถอธิ บายได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดเรื่ องสมการ
ความต่อเนื่ อง ว่าขนาดท่อประปาที่เข้าสู่ บา้ นจะเล็กลง เพื่อให้
น�้ำประปาที่ไหลเข้าไปแต่ละบ้านแรงขึ้น โดยตัวอย่างค�ำตอบ
เช่น เนื่ องจากสมการความต่อเนื่ อง A1v1=A2v2 ให้ A1 และ v1
เป็ นค่ า พื้ น ที่ ห น้า ตัด และความเร็ ว ของท่ อ ประปาด้า นนอก
ดังนั้น A2 ที่ อยู่ในบ้านจะมี พ้ืนที่ หน้าตัดเล็กกว่า จึ งได้ว่า v2
เร็ วกว่า v1 สรุ ปได้วา่ A แปรผกผันกับ v เป็ นต้น

ตอนที่ 2 ความสามารถในการน�ำความรู้ เรื่ องของไหลไปใช้ ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน
จากภาพที่ 1 แสดงความสามารถในการน�ำความรู ้เรื่ อง
ของไหลไปใช้ในชี วิตประจ�ำวันและใบงานของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จ�ำนวน 30 คน พบว่า นักเรี ยนน�ำความรู ้เรื่ อง
ของไหลไปใช้ใ นชี วิ ต ประจ�ำ วัน ผ่า นเกณฑ์ร้ อ ยละ 70 ใน
3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 การมองเห็นตัวอย่างของแนวคิด
ในเรื่ องของไหลจากประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ประจ�ำ วัน ได้
ในแนวคิดเรื่ องกฎของพาสคัลและเครื่ องอัดไฮดรอลิก ลักษณะ
ที่ 3 ความเข้า ใจหลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เรื่ องของไหล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องใช้ต่ า งๆ
ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน ได้ ในแนวคิ ด เรื่ องพลศาสตร์ ข องไหล
(สมการความต่อเนื่ อง) และลักษณะที่ 4 การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของไหลที่
เกิ ด ขึ้ น ในชี วิต ประจ�ำ วัน ได้ใ นแนวคิ ด เรื่ อ งแรงลอยตัว และ
หลักของอาร์คีมีดิส ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3 ลักษณะที่ 4 ลักษณะที่ 5 ลักษณะที่ 6
ลักษณะของความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

นําความรู้ไปใช้ได้ ถูกต้อง ตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์
นําความรู้ไปใช้ได้ แต่คลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ได้

ภาพที่ 1 ความสามารถในการน�ำความรู ้ เรื่ องของไหลไปใช้ในชี วิตประจ�ำวันทั้ง 6 ลักษณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จ�ำนวน 30 คน ภายหลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
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ลักษณะที่ 1 การมองเห็นตัวอย่ างของแนวคิดในเรื่ อง
ของไหลจากประสบการณ์ ในชีวติ ประจ�ำวันได้ เมื่อให้นกั เรี ยน
เชื่ อมโยงหลักการท�ำงานของเครื่ องยกรถในห้างสรรพสิ นค้า
ซึ่ งใช้ระบบไฮดรอลิก เข้ากับกฎของพาสคัล โดยให้นกั เรี ยน
วาดภาพภายในรถยกของและอธิ บายว่าเพราะเหตุใดรถยกจึง
สามารถยกของหนักๆไว้ที่สูงได้ พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 83.3 ที่นำ� แนวคิดเรื่ องกฎของพาสคัลไปใช้ได้
ถูกต้องในการมองตัวอย่างรถยกของ ตัวอย่างค�ำตอบ เช่น เมื่อ
คนเหยียบลงไปของเหลวที่อยู่ในลูกสู บจะช่วยดันที่ยกขึ้นไป
ข้างบน หรื อด้านในมี ของเหลวอยู่ แล้วท่ อมี สองฝั่ ง พอเรา
ออกแรงกดลงบนฝั่งใดฝั่งหนึ่ งท�ำให้ของเหลวเคลื่อนที่แล้วมี
แรงดัน จึงยกวัตถุอีกฝั่งหนึ่งขึ้นได้ เป็ นต้น
ลักษณะที่ 4 การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
การแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของไหลที่ เ กิ ด ขึ้น ในชี วิ ต
ประจ�ำวันได้ เมื่อถามนักเรี ยนว่า ทะเลเดดซี (Dead Sea) เป็ น
ทะเลสาบน�้ำ เค็ม ที่ มี ค วามเข้ม ข้น ของเกลื อ สู ง มากกว่า น�้ำ ที่
ทะเลอื่นๆ ซึ่งท�ำให้คนสามารถลอยอยูไ่ ด้ นักเรี ยนถกเถียงกันว่า
หากน�ำเรื อขนส่ งที่แล่นในแม่น้ ำ� เจ้าพระยาไปลอยในทะเลเดดซี
นักเรี ยนคิดว่าเรื อจะลอยสู งขึ้น หรื อต�่ำลง นักเรี ยนจะออกแบบ
วิธีการเพื่อยืนยันค�ำตอบอย่างไร โดยมีหลักฐานประกอบให้
เพือ่ นอีกฝ่ ายยอมรับให้ได้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนจ�ำนวน 22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งครบสมบู ร ณ์ ในแนวคิ ด เรื่ อ งแรง
ลอยตัวและหลักของอาร์ คีมีดิส โดยนักเรี ยนตอบได้ว่าเรื อจะ
ลอยสูงขึ้น แต่มีวธิ ีการแสดงให้เพือ่ นดูแตกต่างกันไป เช่น ไปตัก
น�้ำทะเลใส่ อ่างที่ 1 และตักน�้ำประปาใส่ อ่างที่ 2 แล้วจึงเอาเรื อ
ของเล่นบรรทุกดินน�้ำมันเท่ากันสองล�ำมาวางในแต่ละอ่าง ให้
เพือ่ นดูแล้วอธิบายว่า ส่วนที่จมของเรื อในอ่างน�้ำเค็มจมน้อยกว่า
เรื อในอ่างน�้ำประปา เพราะว่า น�้ำหนักของน�้ำที่ลน้ ออกมา เท่ากับ
ขนาดของแรงลอยตัว ซึ่ งทิ ศ ทางสวนกับ น�้ำ หนัก และยัง มี
ปริ มาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม B = ρgV แสดงว่า ρ ของน�้ำมีผล
ท�ำให้แรงลอยตัวมากหรื อน้อยก็ได้ ดังนั้นน�้ำเค็มที่มี ρ มากกว่า
น�้ำ ประปา จึ ง ท�ำ ให้มี แ รงลอยตัว มากกว่า ด้ว ย ส่ ง ผลท�ำ ให้
ส่ วนที่จมของเรื อจมน้อยลง แต่กม็ ีนกั เรี ยนจ�ำนวนถึง 6 คนที่ยงั
มีความคลาดเคลื่อนในการใช้แนวคิดเรื่ อง แรงลอยตัวและหลัก
ของอาร์ คีมีดิสอยู่ โดยเข้าใจตรงข้ามกับที่ควรจะเป็ น ตัวอย่าง
ค�ำตอบเช่น เพราะทะเลเดดซี มีความเข้มข้นของน�้ำเกลือมาก
คือเกลือมีความเค็มมากก็จะท�ำให้สามารถลอยได้ต่ำ� ลง ที่ลอยใน
น�้ำจืดทีไ่ ม่มคี วามเค็มเลย เนื่องจากความหนาแน่นของน�้ำทะเลมาก
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จึงท�ำให้เรื อลอยต�่ำลง หรื อ เพราะถ้าน�้ำทะเลมีความเค็มมาก จะ
ท�ำให้มีความหนาแน่นมาก ท�ำให้เรื อลอยต�่ำลง เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังพบว่าการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
สุ ขภาพ โภชนาการและวิถีการด�ำเนิ นชี วิต ซึ่ งอยู่บนพื้นฐาน
ความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิดวิทยาศาสตร์ มากกว่าการบอกต่อ
กันมาหรื อการใช้อารมณ์ (ลักษณะที่ 6) เป็ นลักษณะที่นกั เรี ยน
น�ำความรู ้ไปใช้ไม่ได้มากที่สุด กล่าวคือ เมื่อถามว่า ในขณะที่
นักเรี ยนก�ำลังเดินที่ริมถนน เพื่อมาโรงเรี ยนพร้อมกับเพื่อน มี
รถบรรทุกคันหนึ่ งก�ำลังจะขับสวนผ่านด้านข้างของนักเรี ยน
ด้วยอัตราเร็ วสู ง เพื่อนของนักเรี ยนขยับหลบไปชิดฝั่งบ้านคน
โดยบอกให้นกั เรี ยนขยับหลบด้วยเพราะรถบรรทุกจะดูดนักเรี ยน
นักเรี ยนจะขยับตัวออก ให้ห่างจากรถบรรทุกเพิ่มอีกหรื อไม่
เพราะเหตุใด ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนจ�ำนวน 14 คน สามารถ
ตัด สิ น ใจได้อ ย่า งถู ก ต้อ งโดยใช้เ หตุ ผ ล อ้า งอิ ง สมการของ
แบร์นูลลีได้ถกู ต้อง ครบสมบูรณ์ ตัวอย่างค�ำตอบ เช่น จะขยับตัว
ออกห่างมากขึ้น เพราะจากสมการของแบร์นูลลี ความดันอากาศ
ที่จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ที่ความสู งเท่ากัน ความดันจะเท่ากัน โดยที่
แรงดันจะแปรผกผันกับความเร็ ว ดังนั้น P ด้านรถบรรทุกจะ
น้อยกว่า P ด้านเรา รถบรรทุกจึ งดู ดเราเข้าไปเพราะแรงดัน
อากาศด้านหลังเรามีมากกว่า เป็ นต้น นอกจากนี้ มีนกั เรี ยนถึง
16 คนที่นำ� ความรู ้ไปใช้ไม่ได้ กล่าวคือมีนกั เรี ยนจ�ำนวน 9 คน
ที่ อ า้ งอิ ง สมการของแบร์ นู ล ลี ใ นการตัด สิ น ใจ แต่ มี แ นวคิ ด
ที่ ค ลาดเคลื่ อ นไปจากแนวคิ ด นัก วิท ยาศาสตร์ ตัว อย่า งเช่ น
เพราะความดันของลมในบริ เวณข้างหลังหรื อรอบๆตัวเราจะมี
ค่าเท่าเดิม แต่ความดันอากาศของรถบรรทุกตรงหน้าจะลดลง
แต่มีความดันอากาศส่ วนท้ายรถบรรทุกจะเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มี
แรงดันให้ตวั ของเราเคลื่อนที่ไปตาม เป็ นต้น และมีนักเรี ยน
จ�ำนวน 7 คนที่ไม่อา้ งอิงสมการของแบร์ นูลลีในการตัดสิ นใจ
ตัวอย่างค�ำตอบ เช่น ขยับออก เพราะว่าเพื่อนบอกให้ขยับ และ
กลัวโดนรถชน หรื อ ขยับออกเพราะเราไม่รู้วา่ รถบรรทุกจะดูด
จริ งหรื อเปล่ า จึ ง ต้อ งหลบเพื่ อ ความปลอดภัย ของตัว เอง
เป็ นต้น
ส�ำหรับผลจากใบงานนั้น พบว่าสอดคล้องกับแบบวัด
ความสามารถในการน�ำ ความรู ้ เ รื่ อ งของไหลไปใช้ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน ในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3 ลักษณะที่ 4
ลักษณะที่ 5 กล่าวคือ ใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง แรง
ลอยตัว การจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ความหนืด และการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง ความตึงผิว ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ลักษณะการน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันใน
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ลักษณะที่ 1 การมองเห็นตัวอย่างของแนวคิดในเรื่ องของไหล
จากประสบการณ์ในชีวติ ประจ�ำวัน พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่นำ�
ความรู ้ไปใช้ได้ถูกต้องบางส่ วน แต่ไม่ครบสมบูรณ์ตามแนวคิด
ของนักวิทยาศาสตร์ โดย นักเรี ยนส่ วนมากจะยกตัวอย่างได้ แต่
ขาดการอธิบายอย่างละเอียด
ใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง แรงลอยตัว และ
การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ 5 เรื่ อ ง สมการความต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาลักษณะการน�ำความรู ้เรื่ องของไหล
ไปใช้ในชี วิตประจ�ำวันในลักษณะที่ 2 การน�ำแนวคิดในเรื่ อง
ของไหลและทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ใ น
การแก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ�ำ วัน ที่ พ บว่า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่
ไม่นำ� ความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชี วิตประจ�ำวัน โดยเมื่อ
ยกตัว อย่า งโป๊ ะหรื อ เรื อ นัก เรี ย นจะอธิ บ ายว่า เกี่ ย วข้อ งกับ
แรงลอยตัว แต่ไม่ได้เขียนถึงการที่ตอ้ งระวังตัวเมื่อต้องขึ้นเรื อ
หรื อโป๊ ะ เป็ นต้น
ใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง กฎของพาสคัล
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง ความตึงผิว และการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ 6 เรื่ อง สมการของแบร์ นูลลี ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาลักษณะการน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันในลักษณะที่ 3 ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเรื่ องของไหล ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเครื่ องใช้
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันที่พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่นำ� ความรู ้ไป
ใช้ได้ ถูกต้อง สมบูรณ์ตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์
ใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง แรงลอยตัว การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง สมการความต่อเนื่ อง และการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง สมการของแบร์นูลลี ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาลักษณะการน�ำความรู ้ เรื่ องของไหลไปใช้ในชี วิต
ประจ�ำวันในลักษณะที่ 4 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของไหลที่เกิ ดขึ้นในชี วิต
ประจ�ำวัน ที่ พบว่าสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาได้อย่างครบสมบูรณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิด
เรื่ องของไหล
ใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง กฎของพาสคัล
และการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง ความตึงผิว ซึ่ งเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาลักษณะการน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันในลักษณะที่ 5 ความเข้าใจและประเมินข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องของไหล
จากสื่ อมวลชน ซึ่ งพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่นำ� ความรู ้ไปใช้ใน
การประเมินข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องของไหล

แต่ท้งั นี้ใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ความหนืด
และการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง สมการความต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาลักษณะการน�ำความรู ้เรื่ องของไหล
ไปใช้ใ นชี วิ ต ประจ�ำ วัน ในลัก ษณะที่ 6 ตัด สิ น ใจในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ โภชนาการและวิถีการด�ำเนิ นชีวิต ซึ่ งอยู่
บนพื้นฐานความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิดวิทยาศาสตร์ มากกว่า
การบอกต่อกันมาหรื อการใช้อารมณ์ พบว่าใบงานในการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ความหนืด นักเรี ยนแสดงออกถึงการตัดสิ นใจ
โดยการเชื่อเพื่อนในการท�ำกิจกรรมและใบงาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับแบบวัด แต่ส�ำหรั บใบงานในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 เรื่ อง
สมการความต่อเนื่ องนั้นไม่สอดคล้องกับค�ำตอบในแบบวัด
กล่ า วคื อ ค�ำ ตอบจากใบงานในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ 5 นั้น
นักเรี ยนทุกคนอยู่ในกลุ่มที่ ตดั สิ นใจโดยการน�ำแนวคิดเรื่ อง
สมการความต่ อ เนื่ อ งไปใช้ โดยเมื่ อ ให้นัก เรี ย นยกตัว อย่า ง
สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับสมการความต่อเนื่ องในชี วิตประจ�ำวัน และ
อธิ บ ายว่า เกี่ ย วข้อ งกับ สมการความต่ อ เนื่ อ งอย่า งไร พบว่า
ในค�ำ ตอบของนัก เรี ย น นัก เรี ย นทั้ง หมดเชื่ อ มโยงสมการ
ความต่อเนื่ องเข้ากับเรื่ องการรดน�้ำต้นไม้ดว้ ยสายยาง (ไม่ได้
เขียนว่าอุดปลายสายยางเพราะเชื่อคนอื่น) ท�ำให้พ้ืนที่หน้าตัด
ของปลายสายยางเล็กลง น�้ำจะพุ่งไปได้ไกล ทั้งนี้ อาจเนื่ องมา
จากข้อค�ำถามของครู ในใบงานการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 ที่ ใน
ข้อค�ำถามไม่ได้เขียนว่ามีบุคคลอื่นแนะน�ำนักเรี ยน จึงอาจส่ ง
ผลให้นักเรี ยนเขี ยนตอบโดยไม่ ได้นึกถึ งคนอื่ น เช่ น เพื่อน
แต่ในสถานการณ์จริ ง เช่น การคนสารในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
เรื่ อง ความหนื ด นักเรี ยนได้รับรู ้คำ� ตอบของเพื่อน ท�ำให้เวลา
นักเรี ยนจะตอบ นักเรี ยนจะนึกถึงค�ำตอบของเพือ่ น จึงอาจส่งผล
ให้มนี กั เรี ยนบางคนทีต่ อบตามเพือ่ น และในแบบวัดความสามารถ
ในการน�ำความรู ้ไปใช้นกั เรี ยนมีคำ� เตือนของเพื่อน ท�ำให้ยงั มี
นักเรี ยนที่ตดั สิ นใจโดยเชื่อเพื่อนอยูน่ นั่ เอง

สรุปและวิจารณ์ ผล
จากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บริ บท
เป็ นฐานสามารถพัฒนานักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ให้นำ�
ความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ โดยจากนักเรี ยน
ทั้งหมด 30 คน นักเรี ยนน�ำความรู ้เรื่ องของไหลไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ�ำนวน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 การมองเห็นตัวอย่างของแนวคิดในเรื่ องของไหล
จากประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ประจ�ำ วัน ได้ ในแนวคิ ด เรื่ อ งกฎ
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ของพาสคัลและเครื่ องอัดไฮดรอลิก ลักษณะที่ 3 ความเข้าใจ
หลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ รื่ องของไหล
ที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่างๆในชีวิตประจ�ำวันได้
ในแนวคิดเรื่ องพลศาสตร์ของไหล (สมการความต่อเนื่อง) และ
ลักษณะที่ 4 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของไหลที่ เกิ ดขึ้นในชี วิตประจ�ำวันได้ใน
แนวคิ ด เรื่ อ งแรงลอยตัว และหลัก ของอาร์ คี มี ดิ ส เนื่ อ งจาก
การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้บ ริ บ ทเป็ นฐานนั้น เป็ นการฝึ กให้
นักเรี ยนได้ทดลองเชื่อมโยงบริ บท และเรี ยนรู ้แนวคิดจากบริ บท
รอบตัวนักเรี ยน ส่งผลให้นกั เรี ยนรู ้สึกคุน้ เคยและเห็นประโยชน์
ของแนวคิดทีเ่ รี ยนรู ้ จนท�ำให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดนั้นเข้ากับ
บริ บทในชีวติ ประจ�ำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชริ นดา
(2555) ที่ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบอิ งบริ บทจะต้องมี การ
ทบทวนความรู ้เดิมของนักเรี ยนโดยการน�ำประสบการณ์ของ
นักเรี ยนมากระตุน้ ให้สนใจ และในการจัดการเรี ยนการสอนจะ
มี การฝึ กให้นักเรี ยนได้ถ่ายโอนแนวคิดจากสถานการณ์หนึ่ ง
ไปอีกสถานการณ์ หนึ่ งด้วย จึ งท�ำให้นักเรี ยนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโอนแนวคิดได้
ผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการน�ำความรู ้
ไปใช้ในชี วิตประจ�ำวันในลักษณะที่ 3 ความเข้าใจหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเรื่ องของไหล ที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่างๆในชีวติ ประจ�ำวันได้ ในแนวคิดเรื่ อง
พลศาสตร์ของไหล (สมการความต่อเนื่อง) ได้ถูกต้องมากที่สุด
คือจ�ำนวนนักเรี ยนที่นำ� ความรู ้ไปใช้ได้ถูกต้องมี 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 86.6 รองลงมาคือ ลักษณะที่ 1 การมองเห็นตัวอย่างของ
แนวคิดในเรื่ องของไหลจากประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันได้
ในแนวคิดเรื่ องกฎของพาสคัลและเครื่ องอัดไฮดรอลิก จ�ำนวน
นักเรี ยนที่นำ� ความรู ้ไปใช้ได้ถกู ต้องมี 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.3
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนเน้นการลงมือ
ปฏิ บตั ิ โดยให้นักเรี ยนประดิ ษฐ์แล้วน�ำมาแข่ งขันกัน ท�ำให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้แนวคิด อภิปรายร่ วมกัน และรู ้จกั เปรี ยบเทียบ
สิ่งประดิษฐ์ทแี่ ตกต่างกันเข้ากับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น
ในการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง แรงลอยตัวและหลักของอาร์ คีมีดิส
ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ ประดิษฐ์เรื อแข่งขันกันบรรทุกดินน�้ำมัน
ก้อนละ 1 กรัมให้ได้มากที่สุด โดยใช้อปุ กรณ์เหมือนกัน จากนั้น
อภิ ป รายร่ ว มกัน ถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรทุ ก ของเรื อ ที่
นักเรี ยนสร้าง เข้าสู่ การเรี ยนรู ้แนวคิด ก่อนน�ำไปใช้เชื่ อมโยง
กับบริ บทใหม่ เช่น เรื อด�ำน�้ำ  ว่าเรื อด�ำน�้ำท�ำไมปรับระดับการจม
หรื อลอยได้ เกี่ ย วข้อ งกับ แรงลอยตัว และหลัก อาร์ คิ มี ดิ ส
อย่างไร เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ David (1992)
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ที่ ว่ า การที่ นัก เรี ยนได้ป ฏิ บ ัติ กิ จ กรรมร่ ว มกัน จะท�ำ ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสามารถถ่ายโอนแนวคิดที่ซบั ซ้อน
ได้ดีกว่าการเรี ยนรู ้ รายบุคคล และ เพ็ญวิภา (2542) ที่ พบว่า
การให้นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ากกัน และกัน มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและประสบการณ์แก่กนั จะท�ำให้นกั เรี ยนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการน�ำความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันได้
ส่ วนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาลักษณะที่ 6 ตัดสิ นใจ
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โภชนาการและวิถีการด�ำเนินชีวติ
ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิดวิทยาศาสตร์มากกว่า
การบอกต่อกันมาหรื อการใช้อารมณ์ ในแนวคิดเรื่ องสมการ
ของแบร์ นูลลีน้ นั เป็ นลักษณะที่นกั เรี ยนมีนอ้ ยที่สุด กล่าวคือ
นักเรี ยนน�ำความรู ้ไปใช้ได้ถูกต้องจ�ำนวน 14 คนคิดเป็ นร้อยละ
46.6 เมื่อผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนออกแบบการทดลองเองและให้
นักเรี ยนระดมสมองเป็ นกลุ่ม เมื่ อวัดผลจากแบบวัดพบว่ามี
ความกระจายของค�ำตอบค่อนข้างมาก มีนกั เรี ยนจ�ำนวน 9 คน
สามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องโดยใช้เหตุผล อ้างอิงสมการ
ของแบร์นูลลีได้ถูกต้อง ครบสมบูรณ์ อาจเนื่องมาจากนักเรี ยน
เข้าใจแนวคิดอย่างถูกต้อง และคิดไตร่ ตรองอย่างมีสติ มีเหตุมีผล
แต่กม็ ีนกั เรี ยนจ�ำนวน 7 คนที่ไม่อา้ งอิงสมการของแบร์นูลลีใน
การตัดสิ นใจ เนื่องจากนักเรี ยนอาจมีแนวคิดที่ถูกต้องหรื อไม่มี
แนวคิดในเรื่ องนี้เท่าทีค่ วรซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Carey
(1985 อ้างใน Daniel, Varma, & Martin, 2008) ที่วา่ ถ้านักเรี ยน
มีแนวคิดที่ถูกต้องแล้วนักเรี ยนจะมีการพัฒนาความคิดไปอีก
สถานการณ์ ห นึ่ ง ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน และในการใช้ชี วิ ต ได้ และ
กุลธิ ดา (2556) ที่ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำ� ให้นกั เรี ยนไม่สามารถ
ถ่ายโอนแนวคิดอย่างสมบูรณ์หรื อไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิด
ได้น้ นั เนื่ องจาก นักเรี ยนมีแนวคิดที่จะถ่ายโอนคลาดเคลื่อน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในค�ำตอบของนักเรี ยนจาก
7 คนนั้น มี 5 คนที่ใช้ความรู ้สึกส่ วนตัวมาตอบค�ำถาม อาจเนื่อง
มากจากแบบวัดความสามารถในการน�ำความรู ้ไปใช้นกั เรี ยนมี
ค�ำเตือนของเพื่อน ท�ำให้ยงั มีนกั เรี ยนที่ตดั สิ นใจโดยเชื่อเพื่อน
สอดคล้องกับ พัฒนาการทางจิตสังคม 8 ขั้น ตามทฤษฎี ของ
แอริ คสัน (Erikson , 1959) โดยนักเรี ยนจะอยูใ่ นขั้นที่ 5 ความเป็ น
อัตลักษณ์กบั ความสับสนในบทบาท (Identity vs. Role Confusion)
นักเรี ยนจะได้รับอิทธิ พลจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันและอยู่กบั
เพื่อนมาก ท�ำให้อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในชีวติ ประจ�ำวันได้
ทั้งนี้ คำ� ถามในแบบวัดใช้ภาษาทัว่ ไป ไม่ใช้คำ� ที่ เป็ น
ทางการเกี่ ยวกับเรื่ องของไหล แต่ ก็พบว่านักเรี ยนส่ วนมาก
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับของไหลและอธิ บายได้ โดยไม่จำ� เป็ น
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ต้องบอกใบ้ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ Haidar and Abraham
(1991) ซึ่ งพบว่าเมื่ อใช้คำ� ถาม 2 ชุ ด ชุ ด Application form
(A form) ใช้ทดสอบความสามารถของนักเรี ยนในการน�ำความรู ้
ไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจ�ำวัน โดยใช้ภาษาพูด
ที่ ใช้ตามปกติ เพื่อตอบค�ำถามหรื ออธิ บาย และ Theoretical
form (T form) ใช้ทดสอบการน�ำความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่ นเดี ยวกัน แต่ให้ใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบค�ำถาม
หรื ออธิ บาย นักเรี ยนจะถูกบอกใบ้โดยการใช้คำ� ว่า “อะตอม”
และ “โมเลกุล” ในค�ำถาม ผลการวิจยั พบว่าแม้จะเป็ นเรื่ อง
เดี ยวกันเมื่อนักเรี ยนถูกถามค�ำถามเคมีดว้ ยภาษาที่ ใช้ในชี วิต
ประจ�ำวัน (A form) นักเรี ยนจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้ทฤษฎีอนุภาค
เพือ่ ตอบค�ำถาม และท�ำให้นกั เรี ยนแสดงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น
ออกมา แต่ เมื่ อถู กถามด้วยภาษาที่ ใช้ในห้องเรี ยน (T form)
นักเรี ยนจะตอบโดยใช้ทฤษฎีอนุภาคมาอธิบาย
ส�ำ หรั บ แนวทางในการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้บ ริ บ ท
เป็ นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการน�ำความรู ้ ในหน่ วย
การเรี ยนรู ้ เรื่ องของไหลไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจ�ำวันของ
นัก เรี ย น ที่ ผูว้ ิ จ ัย ค้น พบนั้น ควรเริ่ ม ต้น ด้ว ยการน�ำ บริ บ ทที่
ใกล้ต ัว นั ก เรี ยนมากระตุ ้น ให้ นั ก เรี ยนสงสั ย โดยน�ำ เสนอ
ในรู ปแบบที่น่าตื่นเต้น เช่น ใช้คลิปวีดีโอ และรู ปภาพ จากนั้น
ในขั้นลงมือปฏิบตั ิควรให้นกั เรี ยนลงมือประดิษฐ์หรื อออกแบบ
การทดลองด้วยตนเองเพื่อเรี ยนรู ้ แนวคิ ด โดยน�ำผลจากการ
ประดิ ษฐ์หรื อทดลองของนักเรี ยนมาอภิ ปรายโดยใช้คำ� ถาม
ไล่ เรี ยงความคิ ด และมี การให้แรงเสริ มโดยการชมนักเรี ยน
จากนั้นให้นักเรี ยนได้ฝึกการน�ำความรู ้ ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ เช่ น ในชี วิตประจ�ำวันของนักเรี ยน โดยให้นักเรี ยนคิด
เชื่อมโยงแนวคิดที่ได้เรี ยนไปเข้ากับบริ บทใหม่ดว้ ยตนเองตาม
ความสนใจของแต่ละคน จากนั้นให้นกั เรี ยนที่มีความสนใจใน
เรื่ องคล้ายๆกันอยูก่ ลุ่มเดียวกัน เพื่อระดมสมอง และน�ำเสนอ
หน้าชั้นเรี ยนเพื่อแลกเปลี่ ยนกันต่ อไป ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้
ดัง กล่ า วส่ ง ผลดี ต่ อ นัก เรี ย นในการพัฒ นาความสามารถใน
การน�ำความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เนื่องจาก นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
แนวคิ ด จากบริ บ ทใกล้ต วั ในชี วิต ประจ�ำ วัน และเมื่ อ เรี ย นรู ้
แนวคิ ดแล้ว นักเรี ยนก็ได้ฝึกน�ำแนวคิ ดที่ ได้ไปเชื่ อมโยงกับ
บริ บทใหม่ๆ ในชีวิตประจ�ำวันอีก โดยแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่พบนั้น เหมาะส�ำหรับแนวคิดที่มีบริ บทใกล้ตวั นักเรี ยน
และนัก เรี ย นสามารถประดิ ษ ฐ์ ห รื อทดลองให้ เ ห็ น จริ งได้
สอดคล้องกับ Thomas, Anderson, Getahun, and Cooke (1992)
และ Sternberg and Williams (2002) ที่วา่ การสร้างสถานการณ์

การเรี ยนรู ้ที่เป็ นไปได้จริ ง มีความน่ าเชื่ อถือ และหลากหลาย
จะช่ ว ยให้นัก เรี ย นถ่ า ยโอนแนวคิ ด ไปยัง สถานการณ์ อื่ น ได้
และในงานวิจยั ของสุ รางค์ (2550) ที่ว่า นักเรี ยนจะถ่ายโอน
แนวคิดได้ ถ้าครู สอนหลักการ วิธีดำ� เนินการ ทักษะและวิธีการ
แก้ปัญหาที่ นักเรี ยนสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่ได้
และควรจัดสภาพการณ์ในโรงเรี ยนให้คล้ายกับชี วิตจริ งของ
นักเรี ยน ทั้งนี้จดุ ด้อยของแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บท
เป็ นฐานที่ผวู ้ ิจยั พบคือ การเลือกบริ บทที่เหมาะสมกับนักเรี ยน
ทุกคน เนื่ องจากนักเรี ยนมีความรู ้เดิมแตกต่างกัน การจะเลือก
บริ บทให้ใกล้ตวั นักเรี ยนทั้งหมด เป็ นไปได้ค่อนข้างยาก แม้วา่
ผู ้วิ จ ัย ส� ำ รวจบริ บทนัก เรี ยนแล้ว แต่ ก็ เ ลื อ กบริ บทได้ต าม
นักเรี ยนส่ วนมากที่คุน้ เคยเท่านั้น เช่ น โป๊ ะเรื อ จากนักเรี ยน
ทั้งหมด 30 คน มีคนรู ้จกั หรื อคุน้ เคยเพียง 25 คน เมื่อน�ำบริ บท
ไปใช้อาจส่ งผลต่อนักเรี ยน 5 คน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรวิจยั ต่อไป
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