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บทคัดย่อ
การวิจยั ปฏิ บตั ิการในชั้นเรี ยนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสามารถในการถ่ายโอนความคิ ดเรื่ องงานและ
พลังงานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน กลุ่มที่ ศึกษา คื อ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 29 คน ในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง งานและพลังงาน ในปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวัดการถ่ายโอนความคิดเรื่ องงานและพลังงาน จากนั้นวิเคราะห์
คําตอบและจัดกลุ่มแนวคิดออกเป็ น 5 กลุ่ม และนําคําตอบของนักเรี ยนในแบบวัดการถ่ายโอนความคิดมาจัดกลุ่มการถ่าย
โอนความคิด ออกเป็ น 3 กลุ่ม และนําผลที่ได้จากการจับกลุ่มคํานวณหาค่าคะแนนความสามารถในการถ่ายโอนความคิด
และจัดกลุ่มความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเป็ น 3 กลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ น
ฐาน สามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเรื่ องงานและพลังงานได้ระดับสมบูรณ์ มากกว่าร้อยละ 70 และมี
นักเรี ยนบางส่ วนประมาณร้ อยละ 30 ที่ สามารถถ่ายโอนความคิ ดได้ไม่สมบู รณ์ นอกจากนี้ ยงั พบว่าลักษณะความเป็ น
นามธรรม ความซับซ้อน สามารถสังเกตและวัดค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความแตกต่างกันใน
แต่ละแนวคิดส่งผลให้นกั เรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และแบบไกลได้แตกต่างกัน
ABSTRACT
The purpose of this classroom action research is to investigate the knowledge transfer ability of 29 grade
10thstudents, academic year 2018, from the high school in Bangkok through work and energy topic by using the contextbased learning. The research instrument was a knowledge transfer ability tests about work and energy. Students’
answers were categorized into five different concept groups and groping into three different knowledge transfer criteria.
The score is assigned and calculated the score of transfer of concepts for each group after matching the questions to the
answers of students. The results revealed that after learning by the context-based learning, more than 70 percent of
students showed the knowledge transfer ability in completed level and 30 percent placed in uncompleted level.
Moreover, the difference in abstraction, complexity, ability to be observed and measured the change of the various
related quantities of each concept resulted in ability to transfer near and far knowledge differently.
คาสาคัญ: การถ่ายโอนความคิด งานและพลังงาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
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บทนา
เป้ า หมายอย่า งหนึ่ ง ของการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ คื อ การส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นสามารถนํา ความรู ้ ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์จริ งได้ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [กระทรวงศึกษาธิการ], 2560) ดังที่หลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุ งพุทธศักราช 2560) ได้กาํ หนดคุณภาพนักเรี ยนที่ จบใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทุกคน ในด้านความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2560) ซึ่ งกล่าวได้วา่ นักเรี ยน
จะต้องสามารถนําความรู ้ ความเข้าใจที่ได้จากการจัดการเรี ยนรู ้มาใช้ในชี วิตจริ งได้ เพื่อประยุกต์ให้เกิ ดความรู ้ใหม่
ความสามารถในการนําความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ งไปใช้ในการอธิ บายสถานการณ์ที่
แตกต่างกันออกไปนั้น เรี ยกอีกอย่างว่า การถ่ายโอนความคิด (Knowledge Transfer) ซึ่ งเป็ นหนึ่งในทักษะที่นกั เรี ยนพึง
มีในการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สามารถนําความรู ้ไปใช้กบั สถานการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งได้ เนื่ องจากความสามารถใน
การเชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากบทเรี ยนไปยังสถานการณ์ในชีวิตจริ งสามารถที่จะบ่งบอกได้วา่ นักเรี ยนมีความรู ้ความ
เข้าใจในธรรมชาติของบทเรี ยนเชิงลึกหรื อความเข้าใจในเนื้ อหาได้ (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2559) การถ่ายโอนความคิด
เป็ นการถ่ายโอนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปยังสถานการณ์ใหม่ ๆ โดยการถ่ายโอนความคิดมีท้ งั แบบใกล้ซ่ ึงเป็ นการถ่ายโอนไปยัง
สถานการณ์ ใหม่ที่มีเงื่ อนไขคล้ายกับสถานการณ์ เดิ มที่ ได้เรี ยนรู ้ และการถ่ายโอนแบบไกลเป็ นการถ่ายโอนไปยัง
สถานการณ์ใหม่ที่มีเงื่อนไข ความซับซ้อนแตกต่างกับสถานการณ์เดิม (Perkin and Salomon, 1992)
แต่จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่านักเรี ยนไม่สามารถนําความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์
หนึ่ งไปใช้ในการอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นกับอีกสถานการณ์หนึ่งได้ (Rebello et al., 2005) ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ กุลธิ ดา
สุวชั ระกุลธร (2556) ที่พบว่านักเรี ยนร้อยละ 60 ที่ไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิดในบทเรี ยนเรื่ องแสง เนื้อหาเกี่ยวกับเลนส์
บางได้ กล่าวคือ เมื่อครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ของคนสายตาสั้น เพื่อให้นกั เรี ยนอธิบายแว่นตาที่คนสายตาสั้นใส่ ควรมี
ลักษณะอย่างไร ทําจากเลนส์ชนิ ดใด เพราะเหตุใด ปรากฏว่านักเรี ยนไม่สามารถตอบได้วา่ ควรจะใช้เลนส์แบบไหนมา
ออกแบบแว่นตาเพื่อให้เหมาะสมกับคนสายตาสั้น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิดแบบใกล้ได้
รวมทั้งเมื่อครู กาํ หนดสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนขึ้น โดยการให้ขอ้ มูลของระยะใกล้และระยะไกลที่สุดที่สามารถมองเห็นได้
ของชายคนหนึ่ ง เพื่อให้นักเรี ยนพิจารณาว่าชายคนนี้ มีความผิดปกติ ของสายตาแบบใดแล้วควรจะแก้ไข อย่างไร
นักเรี ยนยังไม่สามารถตอบได้วา่ ชายคนนั้นมีความผิดปกติทางสายตาอย่างไร ควรแก้ไขโดยใช้เลนส์แบบใด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเมื่อสถานการณ์มีความซับซ้อนขึ้น นักเรี ยนไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิดแบบไกลได้
ผลการวิจัย ดังกล่ าวสอดคล้องกับประสบการณ์ ที่ผูว้ ิจัย ได้เข้า ไปสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนภายใน
โรงเรี ยน พบว่า ปั ญหาหนึ่ งในชั้นเรี ยนเกิ ดขึ้ นเมื่ อครู เชื่ อมโยงเนื้ อหาที่ สอนเข้า กับ สถานการณ์ ในชี วิตประจํา วัน
นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง แต่นกั เรี ยนไม่สามารถนําเนื้อหาจากบทเรี ยนมาอธิ บายเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ตวั อย่างได้ ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างได้วา่ รถไต่ถงั เป็ นการเคลื่อนที่แบบวงกลม แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถอธิ บายได้ว่าเหตุใดรถไต่ถงั สามารถเคลื่อนที่เป็ นวงกลมรอบถังได้ นักเรี ยนอธิ บายได้เพียงว่า รถเคลื่อนที่
ด้วยความเร็ วคงที่ ทําให้รถไม่หลุดออกนอกถัง เมื่อครู ถามถึงปั จจัยอื่นที่ เกี่ ยวข้องนักเรี ยนไม่สามารถให้คาํ ตอบได้
กล่าวคือนักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายเพิ่มเติมได้วา่ มีแรงปฏิกิริยาเป็ นแรงเข้าสู่ ศูนย์กลางส่ งผลให้รถเคลื่อนที่เป็ นวงกลม
ได้ เป็ นต้น รวมไปถึงกรณี ที่ครู ใช้วธิ ีการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แตกต่างจากสถานการณ์ที่เคยได้เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนมา
เพื่อใช้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนไม่สามารถให้เหตุผลประกอบการเกิ ดสถานการณ์น้ ันได้
ตัวอย่างเช่ น เมื่ อครู ถามเกี่ ยวกับการเข้าโค้งของรถแข่ง เหตุใดรถถึ งไม่หลุดโค้งในเรื่ องการเคลื่ อนที่ แบบวงกลม
นักเรี ยนอธิบายเพียงแค่วา่ พื้นถนนมีแรงเสี ยดทานแต่ไม่สามารถอธิบายถึงแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้เช่นเดิม เป็ นต้น
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นักวิจยั และนักการศึกษาเห็นความสําคัญของความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยน จึงได้พยายาม
ใช้วิธี ก ารสอนต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ปั ญ หาความสามารถในการถ่ า ยโอนความคิ ดของนัก เรี ย นที่ ผ่านการจัด การเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายโดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ส่วนใหญ่เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญที่ เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมีอิสระในการให้เหตุผลในสิ่ งที่ตนเองได้เรี ยนรู ้มา และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ให้นกั เรี ยนสามารถเชื่ อมโยง
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาจากบทเรี ยนเข้ากับสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันได้ (Ellis and Gabriel, 2010) โดยวิธีการที่
ใช้อย่างแพร่ หลาย คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ (กุลธิดา, 2556) แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าวิธีการ
ดังกล่าวก็ไม่สามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และแบบไกลได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ เน้นให้นกั เรี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม จากการกระตุน้ ความสนใจ
ด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นกั เรี ยนตั้งคําถามหรื อหรื อข้อสงสัย เพื่อนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบ รวมทั้งมีการ
อภิปรายเพื่อสื่ อสารสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และสามารถนําความรู ้ที่สร้างขึ้นไปอธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ได้ (National Research
Council [NRC], 2000) โดยวิธีการดังกล่าวไม่ได้เน้นบริ บทเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้นักเรี ยนไม่
สามารถถ่ายโอนความคิดได้ ซึ่ งคล้ายคลึงกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ดังนั้นจึงมีนกั วิจยั ทางการศึกษาพยายามหา
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการจัดกิ จกรรมให้นักเรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดไปในบริ บทต่าง ๆ ได้โดย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่นกั เรี ยนจะได้ เชื่อมโยงความรู ้
ความเข้าใจจากบทเรี ยนเข้าสู่ บริ บทในชีวิตจริ ง เนื่ องจากสถานการณ์ที่นาํ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นสถานการณ์ใน
ชีวิตประจําวันของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และสามารถนําความรู ้ไปใช้กบั สถานการณ์อื่นได้ โดย Crawford and
Witte (1999) ได้กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานนั้นคือการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากบริ บทในประสบการณ์
ชี วิตของตนเองและจากการกระตุน้ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ผ่านสภาพแวดล้อมของตนเองที่ คุน้ เคย เพื่อให้นักเรี ยน
สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นนักเรี ยนจะต้องมี
การร่ วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการสื่ อสารกัน ผลสุ ดท้ายแล้วนักเรี ยนสามารถนําความรู ้ความเข้าใจใน
บทเรี ยนไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่คุน้ เคยที่มีบริ บทแตกต่างกันและมีความซับซ้อนขึ้น ดังนั้นจึงมีนกั วิจยั จํานวนมากที่
นําการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานไปใช้เป็ นวิธีการในการพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความคิด (Tural,
2013; ชริ นดา, 2555) แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าวใช้กรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการใช้บริ บทเป็ นฐานของ Crawford
และ Witte (1999)แต่กรอบแนวคิดดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการมีปฏิ สัมพันธ์ในการสื่ อสาร ความเข้าใจของตนเองเน้น
เพียงการลงมือปฏิ บตั ิ แต่กรอบแนวคิดของ Gilbert (2006) ให้ความสําคัญกับการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
ความคิดและหาข้อสรุ ปร่ วมกันด้วยตนเองผ่านการสื่ อสารโดยภาษาของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ขั้นตอนในการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานของ Crawford และ Witte รวมทั้งของ Gilbert มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และแบบไกลในแนวคิดเรื่ องงานและพลังงาน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มองไม่
เห็นด้วยตาเปล่าจึงทําให้นกั เรี ยนไม่เข้าใจแนวคิดและคิดว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว
ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยน ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
บริ บทเป็ นฐานในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง งานและพลังงาน เพื่อให้นักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้เข้ากับบริ บทหรื อ
สถานการณ์ในชีวติ ประจําวันได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเรื่ องงานและพลังงานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 โดย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
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วิธีการวิจยั
แผนการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยปฏิ บัติการในชั้นเรี ยน (Classroom Action Research) ซึ่ งผูว้ ิจัยในฐานะนิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พครู ได้ดาํ เนิ นการวิจัยโดยเลื อกใช้กระบวนการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการในชั้นเรี ยนตามแนวคิดของ
Kemmis and Mctaggart (2005) โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ทั้งหมด 4 ขั้นตอน
1. ขั้นวางแผน (Plan) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนของตนเองโดยการ
สังเกตและการสํารวจความคิดของนักเรี ยนและการที่ผวู ้ ิจยั เข้าไปสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน รวมทั้งศึกษา
จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
2. ขั้นปฏิบตั ิ (Act) ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
และนําแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเรื่ องงานและพลังงานให้กลุ่มที่ศึกษา เพื่อตรวจสอบ
3. ขั้นสังเกต (Observe) ผูว้ จิ ยั จดบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้และบันทึกการสังเกต รวมทั้งบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ
ของนักเรี ยนในระหว่างการดําเนินจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
4. ขั้นสะท้อนผลการดําเนิ นการ (Reflect) ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
บันทึกหลังการสอนของครู และแบบบันทึกหลังการสอนของครู พี่เลี้ยงมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรต่อไปนี้
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั ทั้งหมด 5 วงจร ตามจํานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้นมาทั้งหมด 5 แผน ในเนื้ อหาเรื่ องงานและพลังงาน ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1) งาน 2) พลังงานจลน์ 3)
พลังงานศักย์โน้มถ่วง 4) พลังงานศักย์ยืดหยุน่ และ 5) กฎการอนุรักษ์พลังงาน โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้นํา
ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ของ Crawford และ Witteรวมทั้งของ Gilbert มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้
เหมาะสมกับตัวแปรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะพัฒนาคือการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยน โดยมีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้บริ บทเป็ นฐาน 4 ขั้นตอน 1) ขั้นการเชื่อมโยง (Relevence) 2) ขั้นการประยุกต์ผา่ นการปฏิบตั ิ (Adaptive experience)3)
ขั้นการมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) 4) ขั้นการขยายความรู ้ (Amplication) ในการนําขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ของนักการ
ศึกษาแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทางผูว้ จิ ยั ได้ให้ความหมายของแต่ละขั้นตอนไว้ ดังนี้
1. ขั้นการเชื่ อมโยง (Relevence) คื อ มี การกําหนดสถานการณ์ หรื อบริ บทในการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ที่
นักเรี ยนคุน้ เคย เพื่อกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนของนักเรี ยน เช่น ใช้รูปภาพ วีดีทศั น์ ข่าวสาร เกี่ ยวกับเนื้ อหา ที่
ต้องการให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดข้อสงสัยในสิ่ งที่ได้เห็น เพื่อนําไปสู่ ข้ นั การประยุกต์ผ่าน
การลงมือปฏิบตั ิ
2. ขั้นการประยุกต์ผ่านการปฏิบตั ิ (Adaptive experience) คือ ครู เน้นให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิผ่านการทํา การ
ทดลอง การสํารวจ สังเกต หรื อสื บค้น เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างองค์ความรู ้ของตนเองตามสถานการณ์ที่กาํ หนดขึ้น
เพื่อนําไปสู่ การเรี ยนรู ้แนวคิดที่สาํ คัญจากสถานการณ์น้ นั นําไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นต่อไป เช่น จาก
สถานการณ์ที่กาํ หนดให้ใน ขั้นการเชื่อมโยง ครู ให้นกั เรี ยนค้นหาคําตอบด้วยการสื บค้น การสังเกต
3. ขั้น การมี ปฏิ สัม พัน ธ์ (Interaction) คื อ นัก เรี ย นได้มีก ารแลกเปลี่ ย นสิ่ งที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ แ นวคิ ดที่ สํา คัญจาก
สถานการณ์ผา่ นการสื่ อสารและอภิปรายร่ วมกับผูอ้ ื่นในชั้นเรี ยน เช่น ในขั้นการประยุกต์ผา่ นการปฏิบตั ิ นักเรี ยนได้สืบ
ค้นหาความรู ้มาแล้วเบื้ องต้น ในขั้นการมีปฏิ สัมพันธ์ให้นักเรี ยนมาการนําความรู ้ที่ได้สืบค้นมาไปแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อหาข้อสรุ ปของสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้

1647

HMO24-5
4. ขั้นการขยายความรู ้ (Amplification) คื อ นักเรี ยนได้นําความรู ้ ไปใช้ในการเชื่ อ มโยงกับ สถานการณ์ ที่
แตกต่าง กันออกไปหรื อสถานการณ์ในชี วิตประจําวันที่ หลากหลายโดยเป็ นการขยายความรู ้จากการใช้ความรู ้ ที่ได้
เรี ยนรู ้แนวคิด
มาจากสถานการณ์ก่อนหน้า เช่น การใช้บริ บทที่แตกต่างจากบริ บทเดิมมาให้นกั เรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ได้ เป็ นทั้ง
บริ บทที่คล้ายกับบริ บทเดิมและบริ บทที่ซบั ซ้อนกว่าบริ บทเดิม
กลุ่มทีศ่ ึกษา
นักเรี ยนกลุ่มที่ ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ที่ เรี ยนเนื้ อหาเรื่ อง งานและ
พลังงาน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยเลือกกลุ่มที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มนักเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั รับผิดชอบ
ในการจัด การเรี ย นการสอนและนัก เรี ย นกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาเป็ นนัก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ประกอบด้วยนักเรี ยนชายจํานวน 14 คนและนักเรี ยนหญิงจํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 29 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอน
ความคิ ดแบบไกลซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด แบบเขี ยนอธิ บายเหตุผล ที่ ครอบคลุมแนวคิ ดหลัก
ทั้งหมด 5 แนวคิด คือ 1) งาน 2) พลังงานจลน์ 3) พลังงานศักย์โน้มถ่วง 4) พลังงานศักย์ยดื หยุน่ และ 5) กฎการอนุรักษ์
พลังงาน ข้อคําถามทั้งหมด 10 ข้อ จํานวน 5 ชุด ชุดละ 2 ข้อ ชุดคําถามในแต่ละแนวคิดมีการใช้สถานการณ์ที่หลากหลาย
เพื่อใช้ในการวัดความสามารถในการนําความรู ้และทักษะจากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หนึ่งไปใช้กบั สถานการณ์อื่น
ที่ มี บ ริ บ ทต่า งออกไป โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านครู ประจําการในโรงเรี ยนที่ มีป ระสบการณ์ ในการสอน 2 ท่ า น เพื่ อ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้เ พื่ อ ปรั บ แก้ก่ อ นนํา ไปใช้กับ กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษา ผูว้ ิจัย ได้นําแบบวัด
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแต่ละแนวคิดไปใช้ทดสอบกับกลุ่มที่ศึกษาหลังเสร็ จการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้นําข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความคิ ดมาวิเคราะห์ ท้ งั ด้านการวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณโดยการหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาโดยการวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรี ยน ต้องมีการกําหนดกลุ่ม
แนวคิด เพื่อนําคําตอบในแบบวัดการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยนจับคู่กบั แนวคิดที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
แบ่งกลุ่มแนวคิดออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ บางส่ วน 3) กลุ่ม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ บางส่ วนและคลาดเคลื่อนบางส่ วน 4) กลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ และ 5)
กลุ่มไม่เข้าใจแนวคิด ตามแนวคิดของ Abraham et al. (1994) จากนั้นมาวิเคราะห์คาํ ตอบจากแบบวัดอย่างละเอียดในแต่
ละข้อ ซึ่ งแต่ละข้อจะเป็ นสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ จากนั้นวิเคราะห์การถ่ายโอนความคิดโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
การถ่ายโอนความคิด ออกเป็ น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มที่มีความสามารถในการถ่ายโอนความคิดที่มีคาํ ตอบที่ถูกต้อง 2) กลุ่มที่มี
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิดที่มีคาํ ตอบที่ถูกต้องบางส่ วน 3) กลุ่มที่ไม่มีการพยายามที่หาคําตอบของแบบวัด
จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาจากการจัดกลุ่มแนวคิด และกลุ่มการถ่ายโอนความคิด เพื่อหาผลวิจยั ที่สามารถถ่ายโอนความคิด
ได้ โดยนําคะแนนแบบวัดการถ่ายโอนความคิดมาถ่วงนํ้าหนักด้วยคะแนนจากกลุ่มแนวคิด เนื่ องจากผูว้ ิจยั ถือว่าในการ
ถ่ายโอนความคิดในเรื่ องใด ๆ นักเรี ยนจะต้องมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น ๆ ก่อนที่จะสามารถถ่ายโอนความคิดไป
ใช้ในบริ บทต่าง ๆ ทั้งการอธิ บายและการแก้ปัญหาได้ จากนั้นนําค่าคะแนนการถ่ายโอนความคิ ดที่ ได้ไปจัดกลุ่ม
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิด ซึ่ งพัฒนามาจากเกณฑ์การให้คะแนนการถ่ายโอนความคิดของ Britton et al.
(2007) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 1) กลุ่มที่ มีความสามารถในการถ่ายโอนความคิดสมบูรณ์ (Complete Transfer: CT) 2)
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กลุม่ ที่มีความสามารถในการถ่ายโอนความคิดไม่สมบูรณ์ (Partial Transfer: PT) 3)กลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการถ่าย
โอนความคิด (No Transfer: NT)
ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยนพบว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานโดยเริ่ มต้นจากการใช้สถานการณ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาเป็ นสถานการณ์ที่นกั เรี ยน
คุน้ เคยและเป็ นสถานการณ์ที่ให้นกั เรี ยนเกิดคําถามหรื อข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างไร จากนั้นให้นกั เรี ยนได้ลง
มือปฏิบตั ิเพื่อหาคําตอบด้วยตนเองจากข้อสงสัยในสถานการณ์เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้แนวคิดที่สาํ คัญของบทเรี ยนนั้น
และให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สมาชิกในห้องเรี ยน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อให้ได้แนวคิดที่สาํ คัญ
หลังจากนั้นให้นักเรี ยนนําแนวคิดที่ สําคัญไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่ ๆ ที่ แตกต่างและซับซ้อนจากสถานการณ์เดิ ม
ข้อมูลที่ได้ในการวิเคราะห์จากแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยนแต่ละแผนการเรี ยนรู ้ 5 แผน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและร้อยละของนักเรี ยนตามความสามารถในการถ่ายโอนความคิด จํานวน 29 คน
เนื้อหา

คะแนนการถ่ ายโอนความคิด (จานวน 29 คน)
สามารถในการถ่ายโอน
ความคิดสมบูรณ์

สามารถในการถ่ายโอน
ความคิดไม่สมบูรณ์

ไม่มีความสามารถใน
การถ่ายโอนความคิด

การถ่ายโอน การถ่ายโอน การถ่ายโอน การถ่ายโอน การถ่ายโอน
แบบใกล้
แบบไกล
แบบใกล้ แบบไกล
แบบใกล้

การถ่ายโอน
แบบไกล

1.งาน

20
(69%)

15
(52%)

9
(31%)

14
(48%)

0
(0%)

0
(0%)

2.พลังงานจลน์

11
(38%)

15
(52%)

18
(62%)

14
(48%)

0
(0%)

0
(0%)

3.พลังงานศักย์โน้มถ่วง

28
(97%)

24
(83%)

1
(3%)

5
(17%)

0
(0%)

0
(0%)

4.พลังงานศักย์ยดื หยุน่

12
(41%)

18
(62%)

17
(59%)

9
(31%)

0
(0%)

2
(7%)

5.กฎการอนุรักษ์
พลังงาน

22
(76%)

20
(69%)

7
(24%)

9
(31%)

0
(0%)

0
(0%)

74.4

73.6

41.6

40.8

0

1.6

ค่าเฉลี่ย (%)

เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรี ยนในแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเพื่อวัดความสามารถในการ
ถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยนแบบใกล้และแบบไกล ซึ่ งเป็ นการนําแนวคิดที่สาํ คัญมาอธิ บายในสถานการณ์ที่กาํ หนด
พบว่านักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 70 สามารถถ่ายโอนความคิดได้สมบูรณ์ท้ งั การถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และการถ่าย
โอนความคิดแบบไกล และมีเพียงร้อยละ 1.6 ของนักเรี ยนที่ไม่สามารถถ่ายโอนความคิดแบบไกลได้ จากการวิเคราะห์
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คําตอบในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการถ่ายโอนความคิดทั้งการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และการถ่ายโอนความคิดแบบไกล
ของนักเรี ยน ได้ขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. นักเรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และถ่ายโอนความคิดแบบไกลได้ดี ในเนื้ อหาที่มีลกั ษณะเป็ น
รู ปธรรม ไม่มีความซับซ้อน สามารถสังเกตและวัดค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และถ่ายโอนความคิดแบบไกลได้ใน
ระดับสมบูรณ์ในเนื้ อหาเรื่ อง งาน (ร้อยละ 69) พลังงานศักย์โน้มถ่วง (ร้อยละ 97) และกฎการอนุรักษ์พลังงาน(ร้อยละ
76) ซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวเป็ นเนื้ อหาที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม ไม่ซบั ซ้อน สังเกตและวัดค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของปริ มาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เรื่ องพลังงานศักย์โน้มถ่วง ที่นกั เรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และถ่ายโอนความคิด
แบบไกลได้สมบูรณ์มากที่สุด ในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้ ผูว้ ิจยั ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับ คนเช็ดกระจก
บนนัง่ ร้านที่ช้ นั 10 แล้วถามว่า สถานการณ์ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงหรื อไม่ อย่างไร พบว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่สามารถแสดงประเด็นสําคัญของเนื้ อหาเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงได้ชดั เจน โดยนักเรี ยนสามารถบอกได้
ว่า นัง่ ร้านและคนบนชั้น 10 มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ เนื่ องจากหากพื้นเป็ นระดับอ้างอิง ทั้งคนและนัง่ ร้านอยู่
สู งขึ้นไป ทําให้มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรี ยนบางส่ วนที่ตอบคําถามในสถานการณ์
ดังกล่าว ดังนี้
“มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกิดขึ้น เหตุผลเพราะ หากให้พ้ืนดินเป็ นระดับอ้างอิง พนักงานเช็ดกระจกจะมีความ
สูงเกิดขึ้นและพนักงานมีมวล” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T11)
“มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง เหตุผลเพราะ มีความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเทียบพนักงานกับพื้นดิน และไม่มีพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง เหตุผลเพราะ เทียบกับความสูงบนที่นง่ั ร้าน” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T16)
“มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกิดขึ้น เหตุผลเพราะ ถ้าใช้พ้ืนดินป็ นระยะอ้างอิง เมื่อพนักงานเช็ดกระจกขึ้นไปอยู่
ชั้น 10 ก็จะมีความสูงทําให้มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T22)
สําหรับการถ่ายโอนความคิดแบบไกล ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถานการณ์ที่คล้ายกัน 2 สถานการณ์ คือบอลลูนกําลังลอย
ขึ้นกับทหารกําลังกระโดดร่ มลงมา เพื่อให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าเกิดพลังงานศักย์โน้มถ่วงขึ้นหรื อไม่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถแสดงคําตอบได้สมบูรณ์ท้ งั 2 สถานการณ์ โดยบอกได้ว่าแต่ละสถานการณ์ มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกิ ดขึ้น
อย่างไร นักเรี ยนสามารถบอกได้วา่ เมื่อให้พ้นื ดินเป็ นระดับอ้างอิงบอลลูนที่กาํ ลังลอยขึ้นจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมาก
ขึ้นส่วนทหารที่กาํ ลังกระโดดร่ มลงมาจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงค่อย ๆ น้อยลง ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรี ยนบางส่ วน
ที่ตอบคําถามในสถานการณ์ดงั กล่าว ดังนี้
“มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับชายท่ีอยู่บนบอลลูนและทหารที่ กระโดดร่ ม เหตุผลเพราะ ทั้งสองเหตุการณ์ มี
ความสู งหากใช้พ้ืนดินเป็ นระดับอ้างอิงและมีมวล จึงมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง ทหารกระโดดร่ มจะมีพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงมากกว่าในระยะแรกเนื่ องจากอยูใ่ นระดับที่สูงกกว่าชายบนบอลลูน แต่เมื่อทหารกระโดดร่ มผ่านบอลลูนของเขา
ชายบนบอลลูนจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากกว่า” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T11)
“มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับชายที่นงั่ บนบอลลูนที่กาํ ลังลอยขึ้นไปในอากาศ และการฝึ กซ้อมกระโดดร่ มของ
ทหาร เหตุผลเพราะ ถ้าเที ยบกับพื้นดิน ชายบนบอลลูนจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะสู งขึ้นเรื่ อย ๆ
และทหารกระโดดร่ มจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงน้อยลงเรื่ อย ๆ เพราะตํ่าลงเรื่ อย ๆ” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T16)
“มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกิดขึ้นกับการกระโดดร่ มและคนในบอลลูนที่ลอยขึ้น เหตุผลเพราะ ถ้าใช้พ้ืนดินเป็ น
ความสู งอ้างอิง ทั้ง 2 เหตุการณ์จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง แต่คนกระโดดร่ มจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงน้อยลงเรื่ อย ๆ
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ตามความสู งจากพื้นที่ค่อย ๆ ลดลง แต่บอลลูนที่ลอยขึ้นจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ตามความสู งจาก
พื้นดินที่มากขึ้น” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T22)
2. นักเรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้ได้บางส่ วน ในเนื้ อหาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และเกี่ยวข้อง
กับตัวแปรหลายตัว
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้ได้ไม่สมบูรณ์หรื อถ่ายโอนความคิด
ได้บางส่วน ในเนื้อหาเรื่ อง พลังงานจลน์(ร้อยละ 62) และพลังงานศักย์ยดื หยุน่ (ร้อยละ 59) ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็ นเนื้อหา
ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมที่นักเรี ยนไม่สามารถมองเห็นได้และไม่สามารถวัดปริ มาณของพลังงานได้จากการทดลอง
โดยตรง เช่น เรื่ องพลังงานจลน์ ที่นกั เรี ยนถ่ายโอนความคิดแบบใกล้ได้ไม่สมบูรณ์ ในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้
ผูว้ ิจยั ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ ยวกับ นักเรี ยน 2 คนเดิ นทางโดยรถตูโ้ ดยสารประจําทางไปยังรถไฟฟ้ า แล้วถาม
นักเรี ยนว่าสถานการณ์จากสถานการณ์ขา้ งต้นมีพลังงานจลน์เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร พบว่านักเรี ยนแสดงคําตอบของ
แนวคิดเรื่ องพลังงานจลน์ได้ไม่ครอบคลุมตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่บอกแค่ว่ารถตูโ้ ดยสาร
ประจําทางมีพลังงานจลน์เพราะมีการเคลื่อนที่ แต่ไม่ได้มองถึงพลังงานจลน์ของนักเรี ยนที่นง่ั อยูใ่ นรถตูโ้ ดยสารประจํา
ทาง และมวลของรถตูโ้ ดยสารประจําทางที่ส่งผลต่อค่าพลังงานจลน์ ทําให้นกั เรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้
ไปยังสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ได้เพียงบางส่ วน ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรี ยนบางส่ วนที่ตอบคําถามในสถานการณ์
ดังกล่าว ดังนี้
“เกิดพลังงานจลน์ เหตุผลเพราะว่า จากสถานการณ์ขบั รถทําให้เกิดความเร็ วทําให้เกิดพลังงานจลน์” (คําตอบ
ของนักเรี ยนรหัส T8)
“มี พ ลัง งานจลน์เกิ ดขึ้ น เหตุ ผ ลเพราะ รถตู ้โ ดยสารประจํา ทางเกิ ดการเคลื่ อนที่ โดยมี ระยะทางจากหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรถึงสวนจตุจกั ร เมื่อมีการเคลื่อนที่ ระยะทาง ความเร็ ว แล้วจึงเกิดพลังงานจลน์ นักเรี ยนทั้งสองคนจะ
มีพลังงานจลน์เมื่อเทียบกับพื้นที่นอกรถ และจะไม่มีพลังงานจลน์เมื่อเที ยบกับภายในรถ” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส
T19)
3. นักเรี ยนไม่สามารถถ่ายโอนความคิดแบบไกลได้ ในเนื้ อหาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ที่ ไม่สามารถระบุ
ปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง และเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์แอบแฝง
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนไม่สามารถถ่ายโอนความคิดแบบไกลได้ ในเนื้ อหาเรื่ อง พลังงานศักย์
ยืดหยุน่ (ร้อยละ 7) ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็ นเนื้อหาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมไม่สามารถทดลองเพื่อวัดปริ มาณได้โดยตรง
ที่ไม่สามารถระบุปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ได้แก่ ปริ มาณของการหดสั้นของสปริ ง แรงที่ใช้ในการดึงสปริ ง
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั สมการ ทําให้เมื่อนําไปใช้นกั เรี ยนข้ามประเด็นของการออกแรงกระทําไป อีกทั้งเนื้ อหาที่มี
ความสัมพันธ์แอบแฝง โดยผูว้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่มีหลากหลายการกระทํา คือ การออกกําลัง
กายบนรองเท้าจิงโจ้กระโดด ที่แสดงการกระทําต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นกระโดดจนค่อย ๆ เคลื่อนที่ข้ ึนไปจากการกระโดด
แล้วกลับลงมา ณ ตําแหน่ งเริ่ มต้น เพื่อให้นักเรี ยนพิจารณาว่าการกระทําใดบ้างที่ มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเกิ ดขึ้น จาก
คําตอบของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนอธิ บายว่าการกระโดดสู งขึ้นไปจากพื้นดิ นมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเกิ ดขึ้น ซึ่ งเป็ น
แนวคิดที่คลาดเคลื่อนจากแนวคิดเรื่ องพลังงานศักย์ยืดหยุน่ เนื่ องจากนักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนส่ งผลให้นกั เรี ยน
ไม่สามารถถ่ายโอนความคิดได้ ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรี ยนที่ไม่สามารถตอบคําถามในสถานการณ์ดงั กล่าว ดังนี้
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ภาพประกอบสถานการณ์การออกกําลังกายบนรองเท้าจิงโจ้กระโดด
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“ในภาพที่ 2 และภาพที่ 4 เหตุผลเพราะ มีการขึ้นลงของพื้นรองเท้า”(คําตอบของนักเรี ยนรหัส T9)
“ในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 เหตุผลเพราะ มีการกระโดด” (คําตอบของนักเรี ยนรหัส T13)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานที่นาํ กรอบแนวคิดของ Crawford และ Witte (1999)
ร่ วมกับ Gilbert (2006) ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และการถ่ายโอนความคิดแบบไกล
ได้ซ่ ึงสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานช่วยส่งเสริ มการถ่ายโอนความคิดได้
(ชริ นดา, 2555) ทั้งนี้ เนื่องจากรู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บทเป็ นฐานที่ผวู ้ ิจยั ใช้สถานการณ์เริ่ มต้นบทเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิ ดการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และเมื่อนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จึงสามารถนําไปขยายความรู ้เพื่อให้
นักเรี ยนเกิดการถ่ายโอนความคิดแบบไกลได้ ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ที่ผ่านมาที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบอิงบริ บทเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยน โดยได้ใช้สถานการณ์เพื่อให้นกั เรี ยนลงมือหาคําตอบและ
ช่วยเหลือกันทํากิจกรรมที่ครู เตรี ยมไว้ แต่สถานการณ์ที่นาํ มาใช้เป็ นสถานการณ์ที่ไกลตัวนักเรี ยนและให้นกั เรี ยนเกิ ด
การถ่ายโอนความคิดแบบใกล้และแบบไกลในขั้นของการประยุกต์ใช้ (ชริ นดา, 2555)
นอกจากนี้ ยงั พบว่าการเลือกสถานการณ์มาใช้ในการส่ งเสริ มความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้
ของนักเรี ยนในขั้นของการเชื่อมโยงควรเป็ นสถานการณ์ที่นกั เรี ยนคุน้ เคย นักเรี ยนอาจจะเคยทําในกิจวัตรประจําวัน
หรื อนักเรี ยนเคยพบเห็ นในเรื่ องใกล้ตวั และสถานการณ์จะต้องครอบคลุมแนวคิดที่สําคัญของเนื้ อหา (Gagne, 1977)
และในการเลือกสถานการณ์มาใช้ในการส่ งเสริ มความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบไกล ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ที่
ซับ ซ้อ น ขึ้ น (Royer, 1979) เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้นํา ความรู ้ ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ แ นวคิ ด สํา คัญ ไปใช้ใ นสถานการณ์ ต้อ งให้
ความสําคัญของสถานการณ์ที่เป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของนักเรี ยน แต่มีความหลากหลายของสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นพร้อมกัน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้พิจารณาความเป็ นจริ งของสถานการณ์จากแนวคิดสําคัญของเนื้ อหา และควรใช้สถานการณ์ที่ช่วยให้
นักเรี ยนเข้าใจแนวคิดที่ครอบคลุม เช่น การสอนเรื่ องพลังงานศักย์ยืดหยุน่ นักเรี ยนจะคุน้ เคยแค่สปริ งที่มีพลังงานศักย์
ยืดหยุน่ แต่เป็ นแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นควรนําสถานการณ์หรื อความเข้าใจใหม่ ๆ มาให้นกั เรี ยนได้คุน้ เคยจะช่วย
ให้นกั เรี ยนเข้าใจและสามารถอธิ บายแนวคิดหลักได้
นอกจากนี้ ยงั พบว่า เนื้ อหาในวิชาฟิ สิ กส์ เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับชีวิตประจําวัน แต่นักเรี ยนมองไม่เห็นหรื อ
เป็ นเนื้ อหาที่ เป็ นนามธรรม ทําให้นักเรี ยนขาดการนําแนวคิ ดไปเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ ในชี วิตประจําวัน การใช้
สถานการณ์ในการนําเข้าสู่บทเรี ยนเพื่อตรวจสอบความรู ้เดิม และหาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่สามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมและแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้ รวมทั้งสามารถให้นกั เรี ยนนํา
ความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้ถ่ายโอนไปยังสถานการณ์อื่น ๆ ได้หลากหลาย
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นอกจากนี้ ยงั พบว่าธรรมชาติของเนื้อหาวิชาฟิ สิ กส์ที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัวและเขียนในรู ป
ของสมการเป็ นอุปสรรคประการหนึ่งในการส่งเสริ มการถ่ายโอนความคิดของนักเรี ยน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่ องงานและ
พลังงาน เป็ นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร ความสัมพันธ์ของสมการ ในการทดลองควรแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถนําค่าที่ได้จากการทดลองไปหาความสัมพันธ์ของสมการและ
สามารถนําสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ไปต่อยอดความรู ้ได้ครอบคลุม และการนําค่าจากการทดลองมาหาความสัมพันธ์แต่ไ ม่ได้
แสดงถึงตัวแปรที่ได้จากการทดลองโดยตรง เนื้อหาจึงมีความสําคัญที่ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถถ่ายโอนความคิด
ได้ เช่นเดียวกับที่ Sternberg and Williams (2002) ได้เสนอวิธีการสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในการถ่าย
โอนความคิด คื อ ต้องสอนให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมาย สอนในสิ่ งที่ เป็ นความรู ้ ที่นักเรี ยนสามารถ
นําไปใช้ได้มากที่สุด โดยนักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้แนวคิดที่สําคัญในเรื่ องนั้น ๆ ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งต่อไปควรพัฒนา
แนวคิดและการถ่ายโอนความคิดไปควบคู่กนั และศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดและการถ่ายโอนความคิด
กิตติกรรมประกาศ
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