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บทคัดย่อ 
 การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเร่ืองงานและ
พลงังานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 29 คน ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง งานและพลงังาน ในปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวดัการถ่ายโอนความคิดเร่ืองงานและพลงังาน จากนั้นวิเคราะห์
คาํตอบและจดักลุ่มแนวคิดออกเป็น 5 กลุ่ม  และนาํคาํตอบของนกัเรียนในแบบวดัการถ่ายโอนความคิดมาจดักลุ่มการถ่าย
โอนความคิด ออกเป็น 3 กลุ่ม และนาํผลท่ีไดจ้ากการจบักลุ่มคาํนวณหาค่าคะแนนความสามารถในการถ่ายโอนความคิด 
และจดักลุ่มความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเป็น 3 กลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็น
ฐาน สามารถพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเร่ืองงานและพลงังานไดร้ะดบัสมบูรณ์ มากกวา่ร้อยละ 70 และมี
นักเรียนบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ท่ีสามารถถ่ายโอนความคิดได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากน้ียงัพบว่าลกัษณะความเป็น
นามธรรม ความซบัซอ้น สามารถสังเกตและวดัค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความแตกต่างกนัใน
แต่ละแนวคิดส่งผลใหน้กัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละแบบไกลไดแ้ตกต่างกนั 

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 context-
based 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. 
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บทน า 
 เป้าหมายอย่างหน่ึงของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได ้(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี [กระทรวงศึกษาธิการ], 2560) ดงัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศกัราช 2560)  ไดก้าํหนดคุณภาพนักเรียนท่ีจบใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ในดา้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซ่ึงกล่าวไดว้า่นกัเรียน
จะตอ้งสามารถนาํความรู้  ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้มาใชใ้นชีวิตจริงได้ เพ่ือประยุกต์ให้เกิดความรู้ใหม่ 
ความสามารถในการนาํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์หน่ึงไปใชใ้นการอธิบายสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนัออกไปนั้น เรียกอีกอยา่งวา่ การถ่ายโอนความคิด (Knowledge Transfer) ซ่ึงเป็นหน่ึงในทกัษะท่ีนกัเรียนพึง
มีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถนาํความรู้ไปใชก้บัสถานการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงได ้เน่ืองจากความสามารถใน
การเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากบทเรียนไปยงัสถานการณ์ในชีวิตจริงสามารถท่ีจะบ่งบอกไดว้า่นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในธรรมชาติของบทเรียนเชิงลึกหรือความเขา้ใจในเน้ือหาได ้(สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2559)  การถ่ายโอนความคิด
เป็นการถ่ายโอนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปยงัสถานการณ์ใหม่ ๆ โดยการถ่ายโอนความคิดมีทั้งแบบใกลซ่ึ้งเป็นการถ่ายโอนไปยงั
สถานการณ์ใหม่ท่ีมีเง่ือนไขคลา้ยกับสถานการณ์เดิมท่ีไดเ้รียนรู้ และการถ่ายโอนแบบไกลเป็นการถ่ายโอนไปยงั
สถานการณ์ใหม่ท่ีมีเง่ือนไข ความซบัซอ้นแตกต่างกบัสถานการณ์เดิม (Perkin and Salomon, 1992) 
 แต่จากงานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่นกัเรียนไม่สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์
หน่ึงไปใชใ้นการอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัอีกสถานการณ์หน่ึงได ้(Rebello et al., 2005) ตวัอยา่งเช่น งานวิจยัของ  กุลธิดา   
สุวชัระกลุธร (2556) ท่ีพบวา่นกัเรียนร้อยละ 60 ท่ีไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิดในบทเรียนเร่ืองแสง เน้ือหาเก่ียวกบัเลนส์
บางได ้กล่าวคือ  เม่ือครูยกตวัอยา่งสถานการณ์ของคนสายตาสั้น เพ่ือใหน้กัเรียนอธิบายแวน่ตาท่ีคนสายตาสั้นใส่ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร ทาํจากเลนส์ชนิดใด เพราะเหตุใด ปรากฏวา่นกัเรียนไม่สามารถตอบไดว้า่ควรจะใชเ้ลนส์แบบไหนมา
ออกแบบแวน่ตาเพ่ือให้เหมาะสมกบัคนสายตาสั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิดแบบใกลไ้ด ้
รวมทั้งเม่ือครูกาํหนดสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน โดยการใหข้อ้มูลของระยะใกลแ้ละระยะไกลท่ีสุดท่ีสามารถมองเห็นได้
ของชายคนหน่ึง เพื่อให้นักเรียนพิจารณาว่าชายคนน้ีมีความผิดปกติของสายตาแบบใดแลว้ควรจะแก้ไข อย่างไร 
นกัเรียนยงัไม่สามารถตอบไดว้า่ชายคนนั้นมีความผิดปกติทางสายตาอยา่งไร ควรแกไ้ขโดยใชเ้ลนส์แบบใด ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่เม่ือสถานการณ์มีความซบัซอ้นข้ึน นกัเรียนไม่สามารถถ่ายโอนแนวคิดแบบไกลได ้
 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีผูว้ิจัยได้เขา้ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน พบว่า ปัญหาหน่ึงในชั้นเรียนเกิดข้ึนเม่ือครูเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนเขา้กับสถานการณ์ในชีวิตประจําวนั 
นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่นกัเรียนไม่สามารถนาํเน้ือหาจากบทเรียนมาอธิบายเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์ตวัอยา่งได ้ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งไดว้า่ รถไต่ถงั เป็นการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม แต่นกัเรียน
ไม่สามารถอธิบายไดว้่าเหตุใดรถไต่ถงัสามารถเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมรอบถงัได ้นกัเรียนอธิบายไดเ้พียงวา่ รถเคล่ือนท่ี
ดว้ยความเร็วคงท่ี ทาํให้รถไม่หลุดออกนอกถงั เม่ือครูถามถึงปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนักเรียนไม่สามารถให้คาํตอบได้ 
กล่าวคือนกัเรียนไม่สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดว้า่มีแรงปฏิกิริยาเป็นแรงเขา้สู่ศูนยก์ลางส่งผลใหร้ถเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม
ได ้เป็นตน้ รวมไปถึงกรณีท่ีครูใชว้ธีิการยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากสถานการณ์ท่ีเคยไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียนมา
เพื่อใช้ตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน พบว่านักเรียนไม่สามารถให้เหตุผลประกอบการเกิดสถานการณ์นั้นได้ 
ตวัอย่างเช่น เม่ือครูถามเก่ียวกับการเขา้โคง้ของรถแข่ง เหตุใดรถถึงไม่หลุดโคง้ในเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
นกัเรียนอธิบายเพียงแค่วา่พ้ืนถนนมีแรงเสียดทานแต่ไม่สามารถอธิบายถึงแรงเขา้สู่ศูนยก์ลางไดเ้ช่นเดิม  เป็นตน้ 
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 นกัวจิยัและนกัการศึกษาเห็นความสาํคญัของความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียน จึงไดพ้ยายาม
ใช้วิธีการสอนต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรียนท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายโดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคญัท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีอิสระในการให้เหตุผลในส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้มา และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาจากบทเรียนเขา้กบัสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัได ้(Ellis and Gabriel, 2010)  โดยวธีิการท่ี
ใชอ้ยา่งแพร่หลาย คือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (กลุธิดา, 2556)  แต่อยา่งไรก็ตามผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่วธีิการ
ดงักล่าวก็ไม่สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละแบบไกลไดเ้ท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ เนน้ใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติักิจกรรม จากการกระตุน้ความสนใจ
ดว้ยคาํถามทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใหน้กัเรียนตั้งคาํถามหรือหรือขอ้สงสัย เพ่ือนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบ รวมทั้งมีการ
อภิปรายเพ่ือส่ือสารส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และสามารถนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปอธิบายสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้ (National Research 
Council [NRC], 2000) โดยวิธีการดังกล่าวไม่ได้เน้นบริบทเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ทาํให้นักเรียนไม่
สามารถถ่ายโอนความคิดได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดงันั้นจึงมีนกัวิจยัทางการศึกษาพยายามหา
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดไปในบริบทต่าง ๆ ไดโ้ดย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีนกัเรียนจะได้ เช่ือมโยงความรู้
ความเขา้ใจจากบทเรียนเขา้สู่บริบทในชีวิตจริง เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เป็นสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด และสามารถนาํความรู้ไปใชก้บัสถานการณ์อ่ืนได ้โดย Crawford and 
Witte (1999) ไดก้ล่าววา่การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานนั้นคือการใหน้กัเรียนเรียนรู้จากบริบทในประสบการณ์
ชีวิตของตนเองและจากการกระตุน้ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสภาพแวดลอ้มของตนเองท่ีคุน้เคย เพื่อให้นักเรียน
สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์อ่ืนท่ีแตกต่างกนัออกไป จากนั้นนกัเรียนจะตอ้งมี
การร่วมมือกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมีการส่ือสารกนั ผลสุดทา้ยแลว้นักเรียนสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจใน
บทเรียนไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยท่ีมีบริบทแตกต่างกนัและมีความซบัซอ้นข้ึน ดงันั้นจึงมีนกัวิจยั จาํนวนมากท่ี
นาํการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานไปใชเ้ป็นวิธีการในการพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความคิด (Tural, 
2013; ชรินดา, 2555) แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยัดงักล่าวใชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัการใชบ้ริบทเป็นฐานของ Crawford 
และ Witte (1999)แต่กรอบแนวคิดดงักล่าวไม่ไดก้ล่าวถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสาร ความเขา้ใจของตนเองเนน้
เพียงการลงมือปฏิบติั แต่กรอบแนวคิดของ Gilbert (2006) ให้ความสําคญักบัการเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดและหาขอ้สรุปร่วมกนัดว้ยตนเองผ่านการส่ือสารโดยภาษาของนกัเรียน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ ขั้นตอนในการจดัการ
เรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานของ Crawford และ Witte รวมทั้งของ Gilbert มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละแบบไกลในแนวคิดเร่ืองงานและพลงังาน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมองไม่
เห็นดว้ยตาเปล่าจึงทาํใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจแนวคิดและคิดวา่เป็นเร่ืองไกลตวั 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรียน ผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง งานและพลงังาน เพื่อให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เขา้กบับริบทหรือ
สถานการณ์ในชีวติประจาํวนัได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเร่ืองงานและพลงังานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ปีท่ี 4 โดย
การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
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วธีิการวจิยั 
 แผนการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซ่ึงผูว้ิจัยในฐานะนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดาํเนินการวิจัยโดยเลือกใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของ 
Kemmis and Mctaggart (2005) โดยมีขั้นตอนการวจิยัทั้งหมด 4 ขั้นตอน  
 1. ขั้นวางแผน (Plan) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของตนเองโดยการ
สังเกตและการสาํรวจความคิดของนกัเรียนและการท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปสังเกตการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งศึกษา
จากงานวจิยัท่ีผา่นมาเพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
 2. ขั้นปฏิบติั (Act) ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
และนาํแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเร่ืองงานและพลงังานใหก้ลุ่มท่ีศึกษา เพื่อตรวจสอบ 
 3. ขั้นสงัเกต (Observe) ผูว้จิยัจดบนัทึกการจดัการเรียนรู้และบนัทึกการสังเกต รวมทั้งบนัทึกพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียนในระหวา่งการดาํเนินจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 4. ขั้นสะทอ้นผลการดาํเนินการ (Reflect) ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
บนัทึกหลงัการสอนของครู  และแบบบนัทึกหลงัการสอนของครูพ่ีเล้ียงมาวเิคราะห์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรต่อไปน้ี 
 โดยผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัทั้งหมด 5 วงจร ตามจาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนมาทั้งหมด 5 แผน ในเน้ือหาเร่ืองงานและพลงังาน ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1) งาน 2) พลงังานจลน์ 3) 
พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 4) พลงังานศกัยย์ืดหยุน่ และ 5) กฎการอนุรักษพ์ลงังาน โดยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ไดน้ํา
ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ของ Crawford และ Witteรวมทั้งของ Gilbert มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
เหมาะสมกบัตวัแปรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะพฒันาคือการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียน โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชบ้ริบทเป็นฐาน 4 ขั้นตอน 1) ขั้นการเช่ือมโยง (Relevence) 2) ขั้นการประยกุตผ์า่นการปฏิบติั (Adaptive experience)3) 
ขั้นการมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 4) ขั้นการขยายความรู้ (Amplication) ในการนาํขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของนักการ
ศึกษาแต่ละคนมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั ทางผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายของแต่ละขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 
 1. ขั้นการเช่ือมโยง (Relevence) คือ มีการกาํหนดสถานการณ์หรือบริบทในการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ี
นักเรียนคุน้เคย เพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรียนของนักเรียน เช่น ใชรู้ปภาพ วีดีทศัน์ ข่าวสาร เก่ียวกบัเน้ือหา ท่ี
ตอ้งการให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดขอ้สงสัยในส่ิงท่ีไดเ้ห็น เพ่ือนาํไปสู่ขั้นการประยกุตผ์่าน
การลงมือปฏิบติั 
 2. ขั้นการประยกุตผ์่านการปฏิบติั (Adaptive experience) คือ ครูเนน้ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัผ่านการทาํ การ
ทดลอง การสาํรวจ สังเกต หรือสืบคน้ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ของตนเองตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดข้ึน 
เพ่ือนาํไปสู่การเรียนรู้แนวคิดท่ีสาํคญัจากสถานการณ์นั้น นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์อ่ืนต่อไป เช่น จาก
สถานการณ์ท่ีกาํหนดใหใ้น ขั้นการเช่ือมโยง ครูใหน้กัเรียนคน้หาคาํตอบดว้ยการสืบคน้ การสงัเกต  
 3. ขั้นการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) คือ นักเรียนได้มีการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้แนวคิดท่ีสําคญัจาก
สถานการณ์ผา่นการส่ือสารและอภิปรายร่วมกบัผูอ่ื้นในชั้นเรียน เช่น ในขั้นการประยกุตผ์า่นการปฏิบติั นกัเรียนไดสื้บ
คน้หาความรู้มาแลว้เบ้ืองตน้ ในขั้นการมีปฏิสัมพนัธ์ให้นักเรียนมาการนาํความรู้ท่ีไดสื้บคน้มาไปแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เพ่ือหาขอ้สรุปของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
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 4. ขั้นการขยายความรู้ (Amplification) คือ นักเรียนได้นําความรู้ไปใช้ในการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ท่ี
แตกต่าง กนัออกไปหรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัท่ีหลากหลายโดยเป็นการขยายความรู้จากการใชค้วามรู้ท่ีได้
เรียนรู้แนวคิด 
มาจากสถานการณ์ก่อนหนา้ เช่น การใชบ้ริบทท่ีแตกต่างจากบริบทเดิมมาใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ด ้เป็นทั้ง
บริบทท่ีคลา้ยกบับริบทเดิมและบริบทท่ีซบัซอ้นกวา่บริบทเดิม 
 กลุ่มทีศึ่กษา 
 นักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 ห้องเรียน ท่ีเรียนเน้ือหาเร่ือง งานและ
พลงังาน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเลือกกลุ่มท่ีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มนกัเรียนท่ีผูว้จิยัรับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนและนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประกอบดว้ยนกัเรียนชายจาํนวน 14 คนและนกัเรียนหญิงจาํนวน 15 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 29 คน 
 วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัสร้างแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอน
ความคิดแบบไกลซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามเป็นคาํถามปลายเปิด แบบเขียนอธิบายเหตุผล ท่ีครอบคลุมแนวคิดหลกั
ทั้งหมด 5 แนวคิด คือ 1) งาน 2)  พลงังานจลน์ 3) พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง  4) พลงังานศกัยย์ดืหยุน่  และ 5) กฎการอนุรักษ์
พลงังาน ขอ้คาํถามทั้งหมด 10 ขอ้ จาํนวน 5 ชุด ชุดละ 2 ขอ้ ชุดคาํถามในแต่ละแนวคิดมีการใชส้ถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใชใ้นการวดัความสามารถในการนาํความรู้และทกัษะจากการแกปั้ญหาในสถานการณ์หน่ึงไปใชก้บัสถานการณ์อ่ืน
ท่ีมีบริบทต่างออกไป โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านครูประจาํการในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการสอน  2 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้เพ่ือปรับแก้ก่อนนําไปใช้กับกลุ่มท่ีศึกษา ผูว้ิจัยได้นําแบบวดั
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแต่ละแนวคิดไปใชท้ดสอบกบักลุ่มท่ีศึกษาหลงัเสร็จการจดัการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้นําขอ้มูลจากแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอนความคิดมาวิเคราะห์ทั้งด้านการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยการหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาโดยการวิเคราะห์คาํตอบของนกัเรียน ตอ้งมีการกาํหนดกลุ่ม
แนวคิด เพ่ือนาํคาํตอบในแบบวดัการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียนจบัคู่กบัแนวคิดท่ีถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์  โดยการ
แบ่งกลุ่มแนวคิดออกเป็น 5 กลุ่ม  ไดแ้ก่  1)  กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์   2)  กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วน  3)  กลุ่ม
แนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน  4)  กลุ่มแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์  และ  5)  
กลุ่มไม่เขา้ใจแนวคิด ตามแนวคิดของ Abraham et al. (1994)  จากนั้นมาวเิคราะห์คาํตอบจากแบบวดัอยา่งละเอียดในแต่
ละขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้จะเป็นสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ จากนั้นวิเคราะห์การถ่ายโอนความคิดโดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนน
การถ่ายโอนความคิด ออกเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มท่ีมีความสามารถในการถ่ายโอนความคิดท่ีมีคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 2) กลุ่มท่ีมี
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิดท่ีมีคาํตอบท่ีถูกตอ้งบางส่วน 3) กลุ่มท่ีไม่มีการพยายามท่ีหาคาํตอบของแบบวดั 
จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาจากการจดักลุ่มแนวคิด และกลุ่มการถ่ายโอนความคิด เพ่ือหาผลวจิยัท่ีสามารถถ่ายโอนความคิด
ได ้โดยนาํคะแนนแบบวดัการถ่ายโอนความคิดมาถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยคะแนนจากกลุ่มแนวคิด เน่ืองจากผูว้ิจยัถือวา่ในการ
ถ่ายโอนความคิดในเร่ืองใด ๆ  นกัเรียนจะตอ้งมีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ก่อนท่ีจะสามารถถ่ายโอนความคิดไป
ใช้ในบริบทต่าง ๆ ทั้ งการอธิบายและการแก้ปัญหาได้  จากนั้นนําค่าคะแนนการถ่ายโอนความคิดท่ีได้ไปจัดกลุ่ม
ความสามารถในการถ่ายโอนความคิด ซ่ึงพฒันามาจากเกณฑ์การให้คะแนนการถ่ายโอนความคิดของ Britton et al. 
(2007) ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม  1) กลุ่มท่ีมีความสามารถในการถ่ายโอนความคิดสมบูรณ์ (Complete Transfer: CT)  2) 
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กลุ่มท่ีมีความสามารถในการถ่ายโอนความคิดไม่สมบูรณ์ (Partial Transfer: PT)  3)กลุ่มท่ีไม่มีความสามารถในการถ่าย
โอนความคิด (No Transfer: NT)  
 
ผลการวจิยั  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียนพบวา่การจดัการ
เรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานโดยเร่ิมตน้จากการใชส้ถานการณ์ท่ีหลากหลาย ครอบคลุมเน้ือหาเป็นสถานการณ์ท่ีนกัเรียน
คุน้เคยและเป็นสถานการณ์ท่ีใหน้กัเรียนเกิดคาํถามหรือขอ้สงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาอยา่งไร จากนั้นใหน้กัเรียนไดล้ง
มือปฏิบติัเพ่ือหาคาํตอบดว้ยตนเองจากขอ้สงสยัในสถานการณ์เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แนวคิดท่ีสาํคญัของบทเรียนนั้น 
และให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในหอ้งเรียน เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดท่ีสาํคญั 
หลงัจากนั้นให้นักเรียนนาํแนวคิดท่ีสําคญัไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างและซับซ้อนจากสถานการณ์เดิม  
ขอ้มูลท่ีไดใ้นการวิเคราะห์จากแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้ 5 แผน 
ดงัตารางท่่ี 1 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและร้อยละของนกัเรียนตามความสามารถในการถ่ายโอนความคิด จาํนวน 29 คน 

เน้ือหา คะแนนการถ่ายโอนความคดิ (จ านวน 29 คน) 

 สามารถในการถ่ายโอน 
ความคิดสมบูรณ์ 

สามารถในการถ่ายโอน 
ความคิดไม่สมบูรณ์ 

ไม่มีความสามารถใน 
การถ่ายโอนความคิด 

 การถ่ายโอน
แบบใกล ้

การถ่ายโอน
แบบไกล 

การถ่ายโอน
แบบใกล ้

การถ่ายโอน
แบบไกล 

การถ่ายโอน
แบบใกล ้

การถ่ายโอน
แบบไกล 

1.งาน 20 
(69%) 

15 
(52%) 

9 
(31%) 

14 
(48%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.พลงังานจลน ์ 11 
(38%) 

15 
(52%) 

18 
(62%) 

14 
(48%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 28 
(97%) 

24 
(83%) 

1 
(3%) 

5 
(17%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.พลงังานศกัยย์ดืหยุน่ 12 
(41%) 

18 
(62%) 

17 
(59%) 

9 
(31%) 

0 
(0%) 

2 
(7%) 

5.กฎการอนุรักษ ์
พลงังาน 

22 
(76%) 

20 
(69%) 

7 
(24%) 

9 
(31%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

ค่าเฉล่ีย (%) 74.4 73.6 41.6 40.8 0 1.6 

 เม่ือวเิคราะห์คาํตอบของนกัเรียนในแบบวดัความสามารถในการถ่ายโอนความคิดเพ่ือวดัความสามารถในการ
ถ่ายโอนความคิดของนกัเรียนแบบใกลแ้ละแบบไกล ซ่ึงเป็นการนาํแนวคิดท่ีสาํคญัมาอธิบายในสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
พบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 สามารถถ่ายโอนความคิดไดส้มบูรณ์ทั้งการถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละการถ่าย
โอนความคิดแบบไกล และมีเพียงร้อยละ 1.6 ของนกัเรียนท่ีไม่สามารถถ่ายโอนความคิดแบบไกลได ้จากการวิเคราะห์
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คาํตอบในเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการถ่ายโอนความคิดทั้งการถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละการถ่ายโอนความคิดแบบไกล
ของนกัเรียน ไดข้อ้คน้พบ ดงัน้ี 
 1. นกัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละถ่ายโอนความคิดแบบไกลไดดี้ ในเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็น
รูปธรรม ไม่มีความซบัซอ้น สามารถสงัเกตและวดัค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละถ่ายโอนความคิดแบบไกลไดใ้น
ระดบัสมบูรณ์ในเน้ือหาเร่ือง งาน (ร้อยละ 69) พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง (ร้อยละ 97) และกฎการอนุรักษพ์ลงังาน(ร้อยละ 
76) ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรม ไม่ซบัซอ้น สังเกตและวดัค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น เร่ืองพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง ท่ีนกัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละถ่ายโอนความคิด
แบบไกลไดส้มบูรณ์มากท่ีสุด ในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล ้ผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่งสถานการณ์เก่ียวกบั คนเช็ดกระจก
บนนัง่ร้านท่ีชั้น 10 แลว้ถามวา่ สถานการณ์ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงหรือไม่ อยา่งไร พบวา่ นกัเรียน
ส่วนใหญ่สามารถแสดงประเด็นสาํคญัของเน้ือหาเก่ียวกบัพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงไดช้ดัเจน โดยนกัเรียนสามารถบอกได้
วา่ นัง่ร้านและคนบนชั้น 10 มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงสะสมอยู ่ เน่ืองจากหากพ้ืนเป็นระดบัอา้งอิง ทั้งคนและนัง่ร้านอยู่
สูงข้ึนไป ทาํให้มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงสะสมอยู ่ดงัตวัอยา่งคาํตอบของนกัเรียนบางส่วนท่ีตอบคาํถามในสถานการณ์
ดงักล่าว ดงัน้ี 
 “มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเกิดข้ึน เหตุผลเพราะ หากให้พ้ืนดินเป็นระดบัอา้งอิง พนกังานเช็ดกระจกจะมีความ
สูงเกิดข้ึนและพนกังานมีมวล” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T11) 
 “มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง เหตุผลเพราะ มีความสูงเขา้มาเก่ียวขอ้งถา้เทียบพนกังานกบัพ้ืนดิน  และไม่มีพลงังาน
ศกัยโ์นม้ถ่วง เหตุผลเพราะ เทียบกบัความสูงบนท่ีนัง่ร้าน” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T16) 
 “มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเกิดข้ึน เหตุผลเพราะ ถา้ใชพ้ื้นดินป็นระยะอา้งอิง เม่ือพนกังานเช็ดกระจกข้ึนไปอยู่
ชั้น 10 ก็จะมีความสูงทาํใหมี้พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T22) 
 สาํหรับการถ่ายโอนความคิดแบบไกล ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถานการณ์ท่ีคลา้ยกนั 2 สถานการณ์ คือบอลลูนกาํลงัลอย
ข้ึนกบัทหารกาํลงักระโดดร่มลงมา เพ่ือให้นกัเรียนพิจารณาวา่เกิดพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงข้ึนหรือไม่ นกัเรียนส่วนใหญ่
สามารถแสดงคาํตอบไดส้มบูรณ์ทั้ง 2 สถานการณ์ โดยบอกไดว้่าแต่ละสถานการณ์มีพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงเกิดข้ึน
อยา่งไร  นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่ เม่ือใหพ้ื้นดินเป็นระดบัอา้งอิงบอลลูนท่ีกาํลงัลอยข้ึนจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงมาก
ข้ึนส่วนทหารท่ีกาํลงักระโดดร่มลงมาจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงค่อย ๆ นอ้ยลง ดงัตวัอยา่งคาํตอบของนกัเรียนบางส่วน
ท่ีตอบคาํถามในสถานการณ์ดงักล่าว ดงัน้ี 
 “มีพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงกบัชายที่อยู่บนบอลลูนและทหารท่ีกระโดดร่ม เหตุผลเพราะ ทั้งสองเหตุการณ์มี
ความสูงหากใชพ้ื้นดินเป็นระดบัอา้งอิงและมีมวล จึงมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง  ทหารกระโดดร่มจะมีพลงังานศกัยโ์นม้
ถ่วงมากกวา่ในระยะแรกเน่ืองจากอยูใ่นระดบัท่ีสูงกกว่าชายบนบอลลูน แต่เม่ือทหารกระโดดร่มผ่านบอลลูนของเขา 
ชายบนบอลลูนจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงมากกวา่” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T11) 
 “มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงกบัชายท่ีนัง่บนบอลลูนท่ีกาํลงัลอยข้ึนไปในอากาศ และการฝึกซอ้มกระโดดร่มของ
ทหาร เหตุผลเพราะ ถา้เทียบกบัพ้ืนดิน ชายบนบอลลูนจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
และทหารกระโดดร่มจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงนอ้ยลงเร่ือย ๆ เพราะตํ่าลงเร่ือย ๆ” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T16) 
 “มีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเกิดข้ึนกบัการกระโดดร่มและคนในบอลลูนท่ีลอยข้ึน เหตุผลเพราะ ถา้ใชพ้ื้นดินเป็น
ความสูงอา้งอิง ทั้ง 2 เหตุการณ์จะมีพลงังานศกัยโ์น้มถ่วง แต่คนกระโดดร่มจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงนอ้ยลงเร่ือย ๆ 
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ตามความสูงจากพ้ืนท่ีค่อย ๆ  ลดลง แต่บอลลูนท่ีลอยข้ึนจะมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามความสูงจาก
พ้ืนดินท่ีมากข้ึน” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T22) 
 2. นกัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกลไ้ดบ้างส่วน ในเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม และเก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรหลายตวั 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกลไ้ดไ้ม่สมบูรณ์หรือถ่ายโอนความคิด
ไดบ้างส่วน ในเน้ือหาเร่ือง พลงังานจลน์(ร้อยละ 62) และพลงังานศกัยย์ดืหยุน่(ร้อยละ 59) ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวเป็นเน้ือหา
ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีนักเรียนไม่สามารถมองเห็นไดแ้ละไม่สามารถวดัปริมาณของพลงังานไดจ้ากการทดลอง
โดยตรง เช่น เร่ืองพลงังานจลน์ ท่ีนกัเรียนถ่ายโอนความคิดแบบใกลไ้ดไ้ม่สมบูรณ์ ในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล ้
ผูว้ิจยัไดย้กตวัอย่างสถานการณ์เก่ียวกบั นักเรียน 2 คนเดินทางโดยรถตูโ้ดยสารประจาํทางไปยงัรถไฟฟ้า แลว้ถาม
นกัเรียนวา่สถานการณ์จากสถานการณ์ขา้งตน้มีพลงังานจลน์เกิดข้ึนหรือไม่ อยา่งไร พบวา่นกัเรียนแสดงคาํตอบของ
แนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์ไดไ้ม่ครอบคลุมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมด โดยนักเรียนส่วนใหญ่บอกแค่ว่ารถตูโ้ดยสาร
ประจาํทางมีพลงังานจลน์เพราะมีการเคล่ือนท่ี แต่ไม่ไดม้องถึงพลงังานจลน์ของนกัเรียนท่ีนัง่อยูใ่นรถตูโ้ดยสารประจาํ
ทาง และมวลของรถตูโ้ดยสารประจาํทางท่ีส่งผลต่อค่าพลงังานจลน์ ทาํให้นกัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิดแบบใกล้
ไปยงัสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ไดเ้พียงบางส่วน ดงัตวัอย่างคาํตอบของนักเรียนบางส่วนท่ีตอบคาํถามในสถานการณ์
ดงักล่าว ดงัน้ี 
 “เกิดพลงังานจลน์  เหตุผลเพราะวา่ จากสถานการณ์ขบัรถทาํใหเ้กิดความเร็วทาํใหเ้กิดพลงังานจลน์” (คาํตอบ
ของนกัเรียนรหสั T8) 
 “มีพลังงานจลน์เกิดข้ึน เหตุผลเพราะ รถตู ้โดยสารประจาํทางเกิดการเคล่ือนท่ีโดยมีระยะทางจากหน้า
มหาวทิยาลยัเกษตรถึงสวนจตุจกัร เม่ือมีการเคล่ือนท่ี ระยะทาง ความเร็ว แลว้จึงเกิดพลงังานจลน์ นกัเรียนทั้งสองคนจะ
มีพลงังานจลน์เม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีนอกรถ และจะไม่มีพลงังานจลน์เม่ือเทียบกบัภายในรถ” (คาํตอบของนักเรียนรหัส 
T19)  

3. นักเรียนไม่สามารถถ่ายโอนความคิดแบบไกลได ้ในเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ท่ีไม่สามารถระบุ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยตรง และเน้ือหาท่ีมีความสมัพนัธ์แอบแฝง  
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนไม่สามารถถ่ายโอนความคิดแบบไกลได ้ในเน้ือหาเร่ือง พลงังานศกัย์
ยดืหยุน่ (ร้อยละ 7) ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถทดลองเพ่ือวดัปริมาณไดโ้ดยตรง 
ท่ีไม่สามารถระบุปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ ปริมาณของการหดสั้นของสปริง แรงท่ีใชใ้นการดึงสปริง
ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมการ ทาํให้เม่ือนาํไปใชน้กัเรียนขา้มประเด็นของการออกแรงกระทาํไป อีกทั้งเน้ือหาท่ีมี
ความสมัพนัธ์แอบแฝง โดยผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่งสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ท่ีมีหลากหลายการกระทาํ คือ การออกกาํลงั
กายบนรองเทา้จิงโจก้ระโดด ท่ีแสดงการกระทาํต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้กระโดดจนค่อย ๆ เคล่ือนท่ีข้ึนไปจากการกระโดด
แลว้กลบัลงมา ณ ตาํแหน่งเร่ิมตน้ เพ่ือให้นักเรียนพิจารณาว่าการกระทาํใดบา้งท่ีมีพลงังานศกัยย์ืดหยุ่นเกิดข้ึน จาก
คาํตอบของนักเรียน พบว่านักเรียนอธิบายว่าการกระโดดสูงข้ึนไปจากพ้ืนดินมีพลงังานศกัยย์ืดหยุ่นเกิดข้ึน ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิดเร่ืองพลงังานศกัยย์ืดหยุน่ เน่ืองจากนกัเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนส่งผลใหน้กัเรียน
ไม่สามารถถ่ายโอนความคิดได ้ดงัตวัอยา่งคาํตอบของนกัเรียนท่ีไม่สามารถตอบคาํถามในสถานการณ์ดงักล่าว ดงัน้ี 
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ภาพประกอบสถานการณ์การออกกาํลงักายบนรองเทา้จิงโจก้ระโดด 
 

 “ในภาพท่ี  2 และภาพท่ี 4 เหตุผลเพราะ มีการข้ึนลงของพ้ืนรองเทา้”(คาํตอบของนกัเรียนรหสั T9) 
 “ในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 เหตุผลเพราะ มีการกระโดด” (คาํตอบของนกัเรียนรหสั T13) 
  
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานท่ีนาํกรอบแนวคิดของ Crawford และ Witte (1999) 
ร่วมกบั Gilbert (2006) ช่วยส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละการถ่ายโอนความคิดแบบไกล
ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมาท่ีพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานช่วยส่งเสริมการถ่ายโอนความคิดได ้
(ชรินดา, 2555) ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบของการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัใชส้ถานการณ์เร่ิมตน้บทเรียน
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละเม่ือนกัเรียนเกิดการเรียนรู้จึงสามารถนาํไปขยายความรู้เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดการถ่ายโอนความคิดแบบไกลได ้ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบอิงบริบทเพ่ือ
พฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียน โดยไดใ้ชส้ถานการณ์เพื่อให้นกัเรียนลงมือหาคาํตอบและ
ช่วยเหลือกนัทาํกิจกรรมท่ีครูเตรียมไว ้แต่สถานการณ์ท่ีนาํมาใชเ้ป็นสถานการณ์ท่ีไกลตวันกัเรียนและให้นกัเรียนเกิด
การถ่ายโอนความคิดแบบใกลแ้ละแบบไกลในขั้นของการประยกุตใ์ช ้(ชรินดา, 2555) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่การเลือกสถานการณ์มาใชใ้นการส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบใกล้
ของนกัเรียนในขั้นของการเช่ือมโยงควรเป็นสถานการณ์ท่ีนกัเรียนคุน้เคย  นกัเรียนอาจจะเคยทาํในกิจวตัรประจาํวนั
หรือนักเรียนเคยพบเห็นในเร่ืองใกลต้วั และสถานการณ์จะตอ้งครอบคลุมแนวคิดท่ีสําคญัของเน้ือหา (Gagne, 1977) 
และในการเลือกสถานการณ์มาใชใ้นการส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโอนความคิดแบบไกล  ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ี
ซับซ้อน ข้ึน (Royer, 1979) เพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ท่ีได้เรียนรู้แนวคิดสําคัญไปใช้ในสถานการณ์  ต้องให้
ความสําคญัของสถานการณ์ท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วัของนักเรียน แต่มีความหลากหลายของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดพิ้จารณาความเป็นจริงของสถานการณ์จากแนวคิดสาํคญัของเน้ือหา และควรใชส้ถานการณ์ท่ีช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดท่ีครอบคลุม เช่น การสอนเร่ืองพลงังานศกัยย์ืดหยุน่ นกัเรียนจะคุน้เคยแค่สปริงท่ีมีพลงังานศกัย์
ยืดหยุน่ แต่เป็นแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน ดงันั้นควรนาํสถานการณ์หรือความเขา้ใจใหม่ ๆ มาให้นกัเรียนไดคุ้น้เคยจะช่วย
ใหน้กัเรียนเขา้ใจและสามารถอธิบายแนวคิดหลกัได ้  

นอกจากน้ียงัพบว่า เน้ือหาในวิชาฟิสิกส์ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั แต่นักเรียนมองไม่เห็นหรือ
เป็นเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรม ทาํให้นักเรียนขาดการนาํแนวคิดไปเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั การใช้
สถานการณ์ในการนาํเขา้สู่บทเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิม และหาแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสามารถนาํ
ขอ้มูลไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและแกไ้ขแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนได ้รวมทั้งสามารถใหน้กัเรียนนาํ
ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ถ่ายโอนไปยงัสถานการณ์อ่ืน ๆ ไดห้ลากหลาย 

1 2 3 4 5 
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 นอกจากน้ียงัพบวา่ธรรมชาติของเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรหลายตวัและเขียนในรูป
ของสมการเป็นอุปสรรคประการหน่ึงในการส่งเสริมการถ่ายโอนความคิดของนกัเรียน โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองงานและ
พลงังาน เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร ความสมัพนัธ์ของสมการ ในการทดลองควรแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือใหส้ามารถนาํค่าท่ีไดจ้ากการทดลองไปหาความสมัพนัธ์ของสมการและ
สามารถนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปต่อยอดความรู้ไดค้รอบคลุม และการนาํค่าจากการทดลองมาหาความสัมพนัธ์แต่ไม่ได้
แสดงถึงตวัแปรท่ีไดจ้ากการทดลองโดยตรง เน้ือหาจึงมีความสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถถ่ายโอนความคิด
ได ้เช่นเดียวกบัท่ี Sternberg and Williams (2002) ไดเ้สนอวิธีการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการถ่าย
โอนความคิด คือ ตอ้งสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สอนในส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีนักเรียนสามารถ
นาํไปใชไ้ดม้ากท่ีสุด โดยนักเรียนจะตอ้งเรียนรู้แนวคิดท่ีสําคญัในเร่ืองนั้น ๆ ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรพฒันา
แนวคิดและการถ่ายโอนความคิดไปควบคู่กนัและศึกษาความสมัพนัธ์ของแนวคิดและการถ่ายโอนความคิด 
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