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การสำรวจแนวคิดการเรียนรูช้ีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท  
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บทคัดย่อ 
แนวคิดการเรียนรู้ เป็นความรู้ ความเชื่อ และเป้าหมายของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสังคม 

วัฒนธรรมและบริบทของนักเรียน อีกทั้งยังส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อกระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีผลการวิจัยใดรายงานถึงแนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิด
การเรียนรู้ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท โดยใช้การศึกษา
ปรากฏการณ์วิทยา เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มด้วยคำถามกึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการศึกษาก่อนหน้า หลังจากนั้นทำการถอด
เทปเพื่อศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ แปลความจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีแนวคิดการ
เรียนรู้ชีววิทยาแตกต่างกัน 3 แนวคิดคือ การเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อให้สำเร็จการศึกษา การเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อการท่องจำ และการ
เรียนรู้ชีววิทยาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ซึ่งแนวคิดการเรียนชีววิทยาเพื่อสำเร็จการศึกษาพบว่าแตกต่างจากแนวคิดที่มีการสำรวจมา
ก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแตกต่างออกไปตามบริบทด้านวัฒนธรรม สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ตลอดจนการตั้งเป้าหมายหลังจากศึกษาจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญ
สำหรับครูผู้สอนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ABSTRACT  
The conceptions of learning are considered as epistemological beliefs of an individual toward learning. 

Students’ conceptions of learning are correlated with learning process and learning outcomes. It is formerly reported 
influencing by socio-cultural context. Yet, the conceptions of learning of Thais students have not been reported. Thus, 
the objective of this study was to explore the conceptions of learning biology held by 4 students who are living and 
studying in a rural area. A focus group interview with a well-validated question was used to collect data from students. 
The data were gathered and transcribed. The conceptions of learning were then analyzed by a phenomenographic 
method. The result found 3 different conceptions of learning biology; for certification, for memorizing, and for increasing 
knowledge. The conception of learning biology as for receiving a certification was found distinct from the study elsewhere. 
It suggests that conceptions of learning biology of students in rural area are especially much influenced by embedded 
cultural, socioeconomic status of the family and individual’s goal setting. The results provide an important information 
for teacher in order to decide teaching and learning activity accordingly.   

 

คำสำคัญ: ความเชื่อญาณวิทยา แนวคิดการเรียนรู้ แนวคดิการเรียนรู้ชีววิทยา  
Keywords: Epistemological beliefs, Conceptions of Learning, Conceptions of Learning Biology 
*นักศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
**อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทนำ 

แนวคิดการเรียนรู้ (conceptions of learning) เป็นความรู้ ความเชื่อ และเป้าหมายของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และการได้มาซึ่งความรู้ของนักเรียน และเป็นรูปแบบ
หนึ่งของความเช่ือญาณวิทยา (epistemological beliefs) (Purdie & Hattie, 2002; Tsai, 2004) ซึ่งจากผลการศึกษาที่
ผ่านมาของนักการศึกษาพบว่า แนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียนได้รับอิทธิพลมาจากสังคม วัฒนธรรมและบริบทของนักเรียน 
อีกทั้งยังส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อกระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย (Tsai, 2004)  

จากการรายงานผลการศึกษาของนักเรียนที่ผ่านมาพบว่ามีความแตกต่างของผลการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
โรงเรียนในเมืองและนักเรียนโรงเรียนชนบท ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันด้านความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันทางด้าน
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้จากการประเมินสมรรถระการเรียนรู้ระดับนานาชาติ ขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษาท่ีเป็นผลมาจากบริบทและสังคม  

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีงานวิจัยใดรายงานถึงกลไก
ของปัจจัยดังที่ได้กล่าวไปส่งผลต่อสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียน และนอกจากน้ียังพบว่างานวิจัยที่ได้มีการศึกษาและ
รายงานผลการศึกษาในประเทศยังได้รับความสนใจน้อย โดยเพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท 
ทั้งที่มีนักเรียนในบริบทเช่นนี้อยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับบริบทของโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำให้ขาดข้อมูลดังกล่าวในการ
นำมาใช้ในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  

จากความสำคัญที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในที่นี้คือวิชา
ชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่ออธิบายกลไกของ
บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่ งผลต่อแนวคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อที่จะนำมาใช้ในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อสำรวจแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ในชนบท  

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความแตกต่างของการ

รับรู้ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง ซึ่งสามารถสะท้อนประสบการณ์ส่วนบุคคล และการรับรู้ที่สัมพันธ์กับบริบทรอบตัว

ของบุคคลนั้น ๆ   

1) กลุ่มนักเรียนที่ศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนชนบทขนาดเล็ก จำนวน 4 คน ประกอบไปด้วยชาย 1 คน และ

หญิง 3 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือนักเรียนทั้งหมดใช้ภาษาไทยถิ่น

อีสาน ท้ังในระหว่างการสนทนากับครอบครัว สนทนากันเอง และใช้สนทนากับครูในช้ันเรียน โดยนักเรียนทั้งหมดอาศัยอยู่
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หมู่บ้านในชนบทใกล้กับโรงเรียน ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชนมาโดยตลอด 

อีกทั้งนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันมาตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 และไม่มีนักเรียน

คนใดที่เคยย้ายถิ่นฐาน หรือย้ายไปศึกษาในโรงเรียนอื่นนอกเหนือในจากชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

2) ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
ปีการศึกษา 2563 

3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นคำถามกึ่งโครงสร้างของแนวคิดการเรียนรู้

ชีววิทยา โดยใช้คำถามที่ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ Tsai (2004) ประกอบด้วยคำถามหลักเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้

ชีววิทยา 3 ข้อ ดังนี ้

(1) นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนรู้ชีววิทยาคืออะไร  
(2) นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการเรียนรู้ชีววิทยาแล้ว 
(3) นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ชีววิทยาอย่างไร 

 
 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทสังคม และแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยา จะดำเนินด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อยด้วย

คำถามแบบกึ่งโครงสร้างก่อนจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาถิ่น และภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการถอดเท

ปการสนทนากลุ่มย่อยแบบคำต่อคำ และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกับการวิเคราะห์เอกสาร ดังกรอบแนวคิดที่แสดง

ในภาพที่ 1 นำไปสู่การสร้างข้อสรุปด้วยรูปแบบการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา โดยผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มารับ

การตรวจความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจำนวน 3 ท่าน ผู้วิจัยใช้ชื่อสมมติ (anonymous) ในการ

รายงานผลการศึกษา 
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ภูมิหลังทางวัฒนธรรม 

• ความเชื่อ และความ
คาดหวังของสังคม 

   บริบทการสอน 

• แนวคิดของครูเกี่ยวกับ
การเรยีนรู้ และการสอน 

• วัฒนธรรมของโรงเรียน 

• วิธีการจัดการสอน 

• วิธีการวัดประเมินผล 

• กฎ 

• หลักสตูร 

   
 

 

   
แนวคิดการเรียนรู้ 

 

  

 
 

 
 

 
ลักษณะเฉพาะของบุคคล 

• อาย ุ

• พัฒนาการด้านพุทธิ
พิสัย 

• แรงจูงใจ 

• อัตมโนทัศน ์

   บริบทครอบครัว 

• ความเชื่อทางวัฒนธรรม
ของครอบครัว 

• แนวคิดการเรียนรู้ของ
ครอบครัว 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ในการวิเคราะห์และลงข้อสรุปแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยา (Steketee, 1996) 

ผลการวิจัย 

นักเรียน ก.  

ข้อมูลนักเรียน ก. 

นักเรียน ก. เพศหญิง อาศัยอยู่ร่วมกับย่า บิดา น้องชาย และน้องสาว มีระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 3 

กิโลเมตร โดยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ภายในชุมชน และบ้านของนักเรียน ก. อยู่ใกล้กับนักเรียน ข. 

นักเรียนทั้งสองจึงเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียน ก. 

เดินทางไปเรียนโดยอาศัยรถรับส่งของโรงเรียน และมีระดับผลการศึกษาวิชาชีววิทยาอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด เข้าเรยีน

สม่ำเสมอ แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในห้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง เป็นผู้ที่ช้ีแนะและช่วยเพื่อนระหว่างการทำกิจกรรม 

อีกทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนชีววิทยาในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี ชอบการเรียนชีววิทยา และการลงมือ

ปฏิบัติการทดลองทางชีววิทยาต่าง ๆ ดังตัวอย่างคำตอบเมื่อครูถามเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใน
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ห้องเรียน คือ “ตั้งแต่เรียนมาหนูชอบชีวะนี่ล่ะค่ะ... หนูชอบส่องกล้อง...หนูมักตอนท่ีไปส่องเบิ่งเซลล์ข้างใน (หนูชอบตอน

ที่ได้ส่อง (กล้องจุลทรรศน์เพื่อ) ดูเซลล์ด้านใน)”  

แนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียน ก. 

นักเรียน ก. มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเรียนรู้

เกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ีของส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นแนวคิด

ที่สัมพันธ์กันกับเนื้อหาในบทเรียนที่นักเรียนนั้นกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังตัวอย่างคำตอบ ดังนี้  

“(การเรียนชีววิทยา) เป็นการเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา… มันได้เรียนเกี่ยวกับตัวของเรา

เอง ได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างข้างใน... ทำให้เรารู้ว่าโครงสร้างในร่างกายเรามีอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้าง ในการเคลื่อนที่ของ

เราใช้อะไรบ้าง และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มันเล็กลงไปอีก มีอะไรบ้าง...” 

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่านักเรียน ก. จะมีผลการเรียนในรายวิชาชีววิทยาอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีความ

ยากลำบากในการเรียน คือนักเรียนมีแนวคิดว่าคำศัพท์ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ชีววิทยามีความยากและยาว ทำให้ลำบากต่อ

การจดจำคำศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะเหล่านั้น ดังตัวอย่างคำตอบ คือ “หนูบ่มักที่สุด.... แล้วมันยาวค่ะ... ช่ือแต่ละอัน ว่าแม่น

หางว่าว (หนูไม่ชอบท่ีสุด... แล้ว (ศัพท์) มันยาวค่ะ... ช่ือแต่ละอัน อย่างกับหางว่าว)” 

โดยนักเรียน ก. ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าเมื่อเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง

การตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการศึกษาต่อในครั้งนี้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจด้ วยตนเอง ซึ่งนักเรียน ก. มีแนวคิดว่าการ

เรียนรู้ชีววิทยาสำคัญต่อตนเองเพราะต้องนำความรู้ชีววิทยาไปใช้ในการศึกษาต่อ เนื่องจากต้องการที่จะศึกษาต่อในคณะ

เกษตรศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิต ดังตัวอย่างคำตอบ ดังนี้  

“(การเรียนชีววิทยา) มันก็ได้เอาไปใช้เรียนต่อค่ะ อย่างเช่น หนูตัดสินใจว่าจะไปเรียนเกษตรศาสตร์ยังงี้อะ่ค่ะ... 

มันต้องใช้เกี่ยวกับเซลล์พืช เซลล์สัตว์ค่ะ.... อย่างน้อยเราก็ต้องมีพื้นฐาน” และเมื่อถูกเพื่อนในห้องเรียนถามถึงการเปลี่ยน

เป้าหมายในการเรียนต่อ นักเรียน ก. ก็ได้ตอบว่า “บ่แล้ว เกษตรศาสตร์คิดมาแต่โดนแล้ว บ่เปลี่ยน (ไม่แล้ว เกษตรศาสตร์

คิดมาตั้งนานแล้ว ไม่เปลี่ยนแล้ว)”  

จะเห็นได้ว่า นักเรียน ก. เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ชีววิทยาเนื่องจากมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นจะนำความรู้

ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งความรู้ที่ได้จากการเรียนชี ววิทยามีความสำคัญต่อการนำไปใช้

อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองอีกด้วย เช่น 

“...คือมันเอามาอธิบายได้ว่าทำไม... สมมติว่าคนที่มีความรู้มาถามเราว่า อันนี้มันคืออีหยัง เคยเรียนมาไป่ เราก็

สามารถเอาไปตอบได้ค่ะ (สมมติว่าคนท่ีมีความรู้มาถามเราว่าอันนี้มันคืออะไร เคยเรียนมาหรือยัง เราก็สามารถเอาไปตอบ

ได้ค่ะ)”  

843



  HMP8-6 

 
 

และนักเรียน ก. มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยานั้นสามารถนำมาใช้อธิบายในเรื่องที่รู้สึกว่าการห้ามของผู้ใหญ่ใน

ครอบครัวว่ามัน “คะลำ (ไม่ถูกต้อง, ผิดธรรมเนียมประเพณี)” นั้นไม่สมเหตุสมผล เช่น มักจะถูกย่าหรือยายบอกว่าห้าม

เต้นตอนรับประทานอาหาร ไม่งั้นมันจะคะลำ นักเรียน ก. ก็มีแนวคิดว่า “ในความคิดหนูคือเป็นหยังต้องห้าม พอได้มา

เรียนรู้ ก็เลยได้รู้ว่า อ๋อ มันสิลงหลอดลม แล้วเวลาเต้นมันจะสะมัก (ในความคิดหนูคือทำไมต้องห้าม (ร้องเพลงหรือเต้น

ตอนกำลังรับประทานอาหาร) พอได้มาเรียนรู้ ก็เลยได้รู้ว่า อ๋อ มันจะลงหลอดลม แล้วเวลาเต้นมันจะสำลัก”  

หากพิจารณาคำตอบของนักเรียน จะพบว่านักเรียน ก. มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นการทำให้นักเรียน

สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางชีววิทยาของตนเองเพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และเป็นการนำ

ความรู้ที่ได้เป็นไปพื้นฐานในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ โดยจะเห็นได้ว่านักเรียน ก. นั้นมีแนวคิดว่าการ

เรียนรู้ชีววิทยาจำเป็นต้องศึกษาทั้งโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และจัดเป็นแนวคิด

การเรียนรู้ชีววิทยาระดับสูง ที่ได้รับอิทธิพลจากการตั้งเป้าหมายของนักเรียนเองซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของบุคคล รวมไปถึง

บริบทการสอน ทั้งในด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทางชีววิทยาและในด้านเนื้อหาตาม

หลักสูตรที่ส่งผลต่อแนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเช่นกัน 

 

นักเรียน ข. 

ข้อมูลนักเรียน ข.  

นักเรียน ข. เพศหญิง มีบริบททางครอบครัว คือ พ่อ แม่ และพี่สาวทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทำให้นักเรียน

อาศัยอยู่กับปู่มาโดยตลอด และมีอามาช่วยดูแลปู่ในเวลากลางวันระหว่างที่นักเรียน ข. ไปโรงเรียน และเมื่อปิดภาคเรียน

ของแต่ละปีการศึกษา นักเรียนจะไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยดูแลและทำงานบ้านช่วยคนในครอบครัว เมื่อต้นปีที่

ผ่านมา ปู่ของนักเรียน ข. เสียชีวิต ทำให้นักเรียนอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง โดยมีนักเรียน ก. ซึ่งเป็นเพื่อนที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกันเป็นท้ังเพื่อนในช้ันเรียนและเป็นเพื่อนบ้าน ในทุกวันนักเรียน ข. จะเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับสง่ของ

โรงเรียน โดยมีระดับผลการเรียนปานกลางในรายวิชาชีววิทยา เข้าเรียนสม่ำเสมอ แต่มักไม่แสดงความคิดเห็นหรือตั้ง

คำถามในชั้นเรียน และไม่ชอบทำกิจกรรมเพราะรู้สึกว่ายากเกินความสามารถของตน และนักเรียนมักรู้สึกไม่มั่นใจใน

ตนเองเมื่อต้องทำอะไรด้วยตนเอง เนื่องจากกลัวว่าจะตอบผิด  

แนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียน ข. 

เมื่อถูกถามว่านักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาคืออะไร นักเรียนก็ได้ให้ความเห็นว่าเป็นการเรียนเพื่อให้ได้ผล

การเรียนเพื่อให้จบการศึกษา และเป็นการเรียนด้วยวิธีการท่องจำเพียงเท่าน้ัน ดังตัวอย่างคำตอบ คือ “(การเรียนชีววิทยา 

คือ) เรียนเพื่อเอาเกรด... ชีวะคือการวาดรูป และการจำ” และเมื่อถูกถามให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ นักเรียน

มักจะตอบว่า “บ่รู้ค่ะ.. หนูกะเหมื่อยนำเจ้าของ... เหมื่อยเป็นคนบ่มีความคิดเป็นมื้อ ๆ (ไม่รู้ค่ะ... หนูก็เหนื่อยกับตัวเอง... 

เหนื่อยที่เป็นคนไม่มีความคิดไปวัน ๆ)”  
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อีกทั้ง นักเรียน ข. ยังได้กล่าวถึงความยากลำบากต่อการเรียนชีววิทยาของตนเอง ในประเด็นของความยากของ

คำศัพท์เฉพาะในบทเรียนต่าง ๆ ดังนี้ “แต่ที่หนูบ่มักกะคือคำศัพท์ล่ะค่ะ... (แต่ท่ีหนูไม่ชอบก็คือคำศัพท์ค่ะ...” ทว่านักเรียน 

ข. ก็ชอบเรียนชีววิทยาในแง่ของ “หนูชอบที่ครูปล่อยเร็ว” และชอบที่ได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การผ่าหัวใจ และมีแนวคิดว่า

การเรียนชีววิทยาก็มีประโยชน์ ถ้าหากจะนำไปศึกษาต่อ ดังคำตอบที่ว่า “(เรียนชีววิทยา) ให้ได้เกรดมันก็จริงอยู่ ได้เกรด

ไปเรียนต่อ...” แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียน ข. ก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

โดยบริบทในช้ันเรียน นักเรียน ข. มักจะชอบพูดเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากบทเรียน เช่น เมื่อครูถามว่าลักษณะของ

ต่อมไทรอยด์เป็นอย่างไร นักเรียน ข. ก็จะตอบว่า “ลักษณะเป็นพู... เหมือนพูทุเรียน... หนูอยากกินทุเรียนจังเลยค่ะ” ทว่า

นักเรียน ข. สามารถอธิบายถึงความยากลำบากของการตัดสินใจของตนเอง เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวเข้ามา

เกี่ยวข้อง ทำให้ตนเองต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครกับพ่อ แม่ และพี่สาว โดยทิ้งบ้านหลังปัจจุบันที่เคย

อยู่กับปู่ให้ไม่มีคนอยู่ดูแล หรือจะเลือกอยู่ท่ีบ้านหลังปัจจุบันต่อไป ดังตัวอย่างคำตอบ คือ  

“อากะอยากให้อยู่บ้าน พ่อก็อยากให้ไปกรุงเทพ บ่พอคาวเลากะสิกลับคืนความคิดเลาว่า คั่นซั่นกะอยู่บ้าน บ่มี

คนเบิ่งเฮียน จั่งซี้แหมค่าพ่อหนู เดี๋ยวจะหน่อยกะว่ามาอยู่กรุงเทพนำพ่อ มันแล้วแต่อารมณ์ผู้เฒ่าล่ะค่ะ เดี๋ยวกะอยากให้

เราไปอยู่นำ เดี๋ยวกะอยากให้เราเบิ่งบ้าน  หนูเลยคิดบ่ออกว่าสิอยู่บ้านหรือสิไปอยู่กรุงเทพ หรือหนูสิเรียนต่ อ หรือหนูสิ

เฮ็ดจั่งใด๋ หนูปวดสมองอยู่ค่ะตอนนี้..... (อาก็อยากให้อยู่บ้าน พ่อก็อยากให้ไปอยู่กรุงเทพ อีกสักพักพ่อก็จะพูดใหม่ว่า อย่าง

นั้นก็ให้อยู่บ้าน ไม่มีคนดูแลบ้าน แบบน้ีน่ะค่ะพ่อหนู เดี๋ยวอีกสักพักก็จะบอกว่ามาอยู่กรุงเทพกับพ่อ มันและแต่อารมณ์คน

แก่แหละค่ะ เดี๋ยวก็อยากให้เราไปอยู่ด้วย เดี๋ยวก็อยากให้เราดูแลบ้าน หนูเลยคิดไม่ออกว่าจะอยู่บ้านหรือจะไปอยู่กรุงเทพ 

หรือหนูจะเรียนต่อ หรือหนูจะทำอย่างไร หนูปวดหัวอยู่ค่ะตอนนี้...)”  

และเมื่อถูกถามเรื ่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต นักเรียน ข. ก็ได้ให้คำตอบว่าอยากทำอาชีพที่ ใส่เครื ่องแบบ 

เนื่องจากคิดว่าดูดี แต่เนื่องด้วยนักเรียน ข. มีส่วนสูงท่ีต่ำกว่าเกณฑ์รับเข้า จึงไม่คิดที่จะเรียนต่อทางด้านนั้นอีก ดังตัวอย่าง

คำตอบ คือ “ใจนึงกะอยากใส่ชุดเครื่องแบบล่ะค่ะ แบบนายร้อยของผู้หญิง... ตอนแม่หนูเฮ็ดงานอยู่รถเมล์ เขาขึ้นรถแล้ว

หนูอยาก อยากเป็น อยากใส่ชุดแบบนั้น มันสวย แต่หนูมักแบบนั้น แต่เอาจริงแล้วส่วนสูงบ่ได้ (ใจหนึ่งก็อยากใส่ชุด

เครื่องแบบนะคะ แบบนายร้อยผู้หญิง... ตอนแม่หนูทำงาน(เป็นกระเป๋า)รถเมล์ (เห็น)เขา(ที่ใส่เครื่องแบบ)ขึ้นรถแล้วหนู

อยากเป็น อยากใส่ชุดแบบนั้นเพราะมันสวย หนูชอบแบบน้ัน แต่เอาจริงแล้วส่วนสูงไม่ได้” 

เมื่อพิจารณาคำตอบของนักเรียน ข. จะพบว่า นักเรียนมีแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาเพียงเพื่อให้ได้ผลการเรียน 

และเพื่อให้ตนเองจบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้ในระดับต่ำ ไม่เห็น

ความสำคัญของชีววิทยาในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้วิธีการเรียนรู้แบบจดจำเพื่อให้การเรียนนั้นผ่านพ้นไป โดย

ได้รับอิทธิพลแนวคิดดังกล่าวจากบริบทครอบครัวเป็นสำคัญ เนื่องจากนักเรียน ข. มักกล่าวถึงปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งสง่ผล

ต่อการตัดสินใจของตัวเองนักเรียนเองเป็นอย่างมาก และจะพบว่าแนวคิดของครอบครัวนักเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับการเรียนต่อ จึงส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนต่อหลังศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

เช่นกัน  
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นักเรียน ค. 

ข้อมูลนักเรียน ค. 

นักเรียน ค. เพศหญิง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านร่วมกับยาย พ่อ และแม่ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำงาน

โรงงาน โดยบ้านพักของนักเรียนอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 13 กิโลเมตร โดยปกตินักเรียน ค. จะเดินทางไปโรงเรียน

ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ และบางวันก็แวะรับนักเรียน ก. เพื่อมาโรงเรียนพร้อมกัน โดยนักเรียน ค. มีระดับผลการเรียนชีววิทยา

อยู่ในระดับดีมาก เข้าเรียนสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี มักเป็นฝ่ายถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัย

และตอบคำถามของครูในช้ันเรียนได้ดี 

แนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียน ค. 

นักเรียนมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเอง สัตว์ และพืช อีกทั้งการเรียน

ชีววิทยายังจำเป็นต่อเป้าหมายในอนาคตที่นักเรียนต้องการจะเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องตั้งใจ

เรียนชีววิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการนำไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของตนเอง ดังตัวอย่างคำตอบต่อไปนี้ 

“(การเรียนชีววิทยา) เป็นการเรียนเกี่ยวกับตัวเราเอง มนุษย์ สัตว์ต่าง ๆ แล้วก็พืช... หนูมีเป้าหมายแล้ว สิ่งที่หนู

จะเรียนมันเป็นพยาบาล... หนูจึงต้องเรียนชีวะให้มันดีเป็นพิเศษ เพราะว่ามันจำเป็นต่อการเอาไปเรียนต่อ... แต่ก็ได้เอาไป

ใช้ในชีวิตจริง  

แต่อย่างไรก็ดี นักเรียน ค. ก็มีอุปสรรคในการวางแผนการศึกษาต่อ คือ แม่ไม่ต้องการให้เรียนพยาบาล เนื่องจาก

กลัวว่าลูกจะเหนื่อยเกินไป แต่นักเรียน ค. ก็มีความมุ่งมั่นและได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ดังตัวอย่างคำตอบว่า  

“เว้าแล้ว แล้วเลากะบอกว่าสิไปเป็นพยาบาลกะตื่นให้มันทันเด้อ เลากะแซว หนูกะยืนยันคำเดิมค่ะว่าหนูสิเรียน

แหมค่ะ เลากะฮู้ค่ะว่าคั่นหนูบอกว่าหนูสิเรียน... แต่ว่าที่เลาบ่อยากให้เรียน ย่อนว่าเลาเป็นห่วง เลาสิเว่าตลอดเลยว่า เว่า

ตลอดเลยว่ามันเหมื่อยเด๋ (พูดแล้ว แม่ก็บอกว่าจะไปเรียนพยาบาลก็ตื่นให้มันทันนะ แม่ก็แซว หนูก็ยืนยันคำเดิมคะ่ว่าหนู

จะเรียนน่ะค่ะ แม่ก็รู้ค่ะว่าถ้าหนูบอกว่าหนูจะเรียน... แต่ว่าที่แม่ไม่อยากให้เรียน เพราะว่าแม่เป็นห่วง แม่จะพูดตลอดเลย

ว่า พูดตลอดเลยว่ามันเหนื่อยนะ)” 

และเมื่อถามถึงวิธีการที่จะทำให้เรียนชีววิทยาได้อย่างเข้าใจ นักเรียน ค. ก็มีแนวคิดว่าการเรียน รู้ชีววิทยา

จำเป็นต้องศึกษาโครงสร้างจากการวาดภาพองค์ประกอบต่าง ๆ จะทำให้สามารถจำได้ดีมากกว่าการไม่วาดภาพ ซึ่งการจำ

ได้จะทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาตามมา ดังตัวอย่างคำตอบ คือ  

“หนูรู้สึกว่าหลัง ๆ วาดรูปมันกะดี คือจั่งเรียนหลาย ๆ อย่างแล้วไม่วาดรูป แล้วมาค่อยท่องจำ ถ้ามาจำอย่าง

เดียวมันจำบ่ได้ มันนึกภาพบ่ออก... มันทำให้เข้าใจง่ายขึ้น... จำแล้วมันก็เข้าใจ... ย่อนว่าศัพท์มันหลายค่ะ มันกะเลยต้อง

จำ... (หนูรู้สึกว่าหลัง ๆ วาดรูปมันก็ดี คือถ้าเรียนหลาย ๆ อย่างแล้วไม่วาดรูป แล้วมาท่องจำ ถ้ามาจำอย่างเดียวมันจำ

ไม่ได้ นึกภาพไม่ออก... (การวาดรูป) มันทำให้เข้าใจง่ายขึ้น... จำแล้วมันก็เข้าใจ... เพราะว่าศัพท์มันเยอะ มันก็เลยต้องจำ

...)” 
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อีกทั้ง นักเรียน ค. ยังได้เสนอแนวทางในการที่จะช่วยให้ นักเรียน ง. ซึ่งมีปัญหาในการจดจำคำศัพท์ทางชีววิทยา 

คือการนำคำศัพท์เหล่านั้นไปตั้งชื่อตัวละครในเกม เพราะนักเรียน ง. ชอบเล่นเกม คือ “เอาไปตั้งชื่อในเกมมันสิจำไดเ้ด๋.. 

เฮากะต้องหาวิธีของเฮาตั้ว (เอาไปตั้งชื่อในเกมมันจะได้จำได้... เราก็ต้องหาวิธีของเราสิ)”  ซึ่งนักเรียน มองว่าการนำเอา

ศัพท์ชีววิทยา เช่น ชื่อส่วนของสมองอย่าง ทาลามัส หรือ พอนส์ ไปตั้ งชื่อตัวละครในเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนชอบ จะทำให้

เกิดความคุ้นชิน และเป็นวิธีที่จะทำให้จำคำศัพท์ได้โดยใช้วิธีที่เหมาะสมกับตนเอง  

นอกจากน้ี นักเรียน ค. ยังมีแนวคิดว่าการเรียนชีววิทยาทำให้ตนเป็นคนมีความรู้ สามารถอธิบายเหตุผลของการ

เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังคำตอบท่ีว่า “ตอนเมาแหมค่ะ ที่มันเรียนเรื่องประสาทและสมอง... หนูก็จะได้ทำท่าอ้างว่าเป็น

คนมีความรู้นิดนึง หนูกะเลยเว่าไป.. ปกติหนูกะสิอ้างโตขึ้นมาเลยค่ะ ว่าหนูมีความรู้ (ตอน (ที่เรียนเรื่อง) เมาน่ะค่ะ ที่มัน

เรียนเรื่องประสาทและสมอง... หนูก็จะได้ทำตัวว่าเป็นคนมีความรู้นิดนึง หนูกะเลยอธิบายไป... ปกติหนูก็จะพูดขึ้นมาเลย

ค่ะว่าหนูมีความรู้ (เรื่องนี้)” 

เมื่อพิจารณาจากคำตอบจะพบว่า นักเรียน ค. มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาว่าเป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อ

นำความรู้ทางชีววิทยาท่ีได้ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในคณะพยาบาล

ศาสตร์ที่ตนต้องการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดของนักเรียน ค. เป็นแนวคิดการเรียนรู้ในระดับสูง และได้รับอิทธิพลจากการตั้งเป้าหมาย

หลังจากศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกับนักเรียน ก. ซึ่งเป็นบริบทของลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มี

แรงจูงใจและการตั้งเป้าหมายของตน 

 

นักเรียน ง. 

ข้อมูลนักเรียน ง. 

นักเรียน ง. เพศชาย อาศัยอยู่ใกล้กับนร. ค. ซึ ่งนักเรียนทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาตั้งแต่ระดับช้ัน

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยนักเรียน ง. อาศัยอยู่ที่บ้านร่วมกับพ่อ แม่ ยาย ป้า และน้องชายที่เรียนอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนเดียวกัน และน้องชายคนสุดท้องที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน ซึ่งนักเรียนมีหน้าที่ภายในบ้านคือต้อง

ช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้อง และที่บ้านของนักเรียนประกอบอาชีพค้าขายภายในหมู่บ้าน และอาชีพเกษตรกรรม นักเรียน ง. 

เดินทางมาเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์ร่วมกับน้องชายที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียน ง. มีระดับผลการเรียน

ชีววิทยาอยู่ในระดับต่ำ มักขาดเรียนในคาบเรียนที่อยู่ช่วงเช้า เนื่องจากมาเรียนสาย ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนต่ำใน

หลาย ๆ รายวิชาเช่นเดียวกัน และเนื่องด้วยเป็นนักเรียนชายเพียงคนเดียวในห้อง เนื่องจากนักเรียนชายอีกคนในช้ันเรียน

ได้ออกจากโรงเรียนในปีการศึกษาที่แล้ว ทำให้นักเรียน ง. ต้องปรับตัวโดยการเรียนในห้องเรียนที่มีแค่นักเรียนหญิง ซึ่งมี

บทบาทและมีการสนทนากับครูมากกว่า ทำให้นักเรียน ง. มักจะปล่อยให้เพื่อน ๆ พูดก่อนตนเองเสมอ แม้กระทั่งในการ

สนทนากลุ่มที่นักเรียน ง. จะคอยหัวเราะ และกล่าวเสริมประโยคหลังจากที่เพื่อนพูด อีกทั้ งระหว่างกิจกรรมการเรียน 

นักเรียน ง. มักจะทำงานช้าแต่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือจากครูผู้สอน โดยจะมีนักเรียน ก. ซึ่งจะช่วยทำหน้าที่

เป็นคนช้ีแนะแนวทางในการทำกิจกรรมเสมอ  

847



  HMP8-10 

 
 

แนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียน ง. 

นักเรียน ง. มีแนวคิดว่าการเรียนชีววิทยาเป็นการเรยีนเกี่ยวกับสิง่มีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศรอบตัว โดย

ใช้การเอ่ยเพิ่มเติมจากเพื่อน ดังตัวอย่างบทสนทนา ดังนี้ 

นร. ก. “(การเรียนชีววิทยา) เป็นการเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา” 

นร. ง. “ระบบนิเวศ” 

นร. ก. “มันกะบ่แม่นอันเดียวกันติ (มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันเหรอ)” 

นร. ง. “ก็ไม่นะ” 

จากการถามตอบในห้องเรียนในปีการศึกษาที ่ผ่านมา นักเรียน ง. เคยตั ้งเป้าหมายไว้ว่าหลังจากจบช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องการที่จะเรียนต่อประกาศนียบัตรระดับสูงในด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นคนชอบเล่นเกม แต่จาก

การสนทนากลุ่ม นักเรียน ง. ให้คำตอบเกี่ยวกับเป้าหมายหลังจากจบการศึกษาว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางแผน แต่ก็อยากจะเป็น

ทหาร ทว่าแม่เสนอว่าอยากให้ไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ เพื่อจะได้หารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว โดยนักเรียน ง. ยังอยู่

ในช่วงการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือจะทำงานหลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังตัวอย่างคำตอบของนักเรียน คือ 

“(เงียบ) ตอนนี้ยังไม่คิด.. แต่เดี๋ยวนี้มันก็... ใจมัน มัน แบบว่า อยากไปเรียนเป็นทหารมากกว่า.. ตอนนี้ (เรียนชีวะ) แค่ไว้

เรียนต่อ... ถ้าจะเรียนต่อ....”  

และเมื่อถามถึงความสำคัญของการเรียนชีววิทยา นักเรียน ง. มองว่าการเรียนชีววิทยามีความสำคัญในอนาคต 

คือหากตนได้เป็นทหาร ความรู้ทางชีววิทยาน่าจะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการรักษาเพื่อนที่บาดเจ็บ แต่ในตอนนี้การ

เรียนชีววิทยาไม่มีประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนเอง ดังตัวอย่างคำตอบ “ก็สำคัญอยู่นะครับ ที่ต้องรักษาเพื่อน... อย่างเพื่อน

ถูกยิง” แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียน ง. ก็มีความชอบในการเรียนชีววิทยาที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง อย่างการผ่าอวัยวะต่าง ๆ ดัง

ตัวอย่างคำตอบ คือ “ชอบ (เรียนชีวะ) ครับ.. ชอบผ่า... อยากเบิ่งเด็กดอง แขน ขา จั่งซี้แหมครับ (อยากดูเด็กดอง แขน ขา 

แบบน้ีน่ะครับ)” 

นักเรียน ง. มีวิธีการเรียนรู้ชีววิทยาด้วยวิธีการจดและจำ โดยนักเรียนได้กล่าวย้ำคำนี้ถึงสองครั้ง คือ เมื่อครูถาม

ว่ามีวิธีในการเรียนรู้ชีววิทยาอย่างไร นักเรียน ง. ก็ตอบว่า “จดและจำ” และเมื่อนักเรียน ก. และนักเรียน ค. บอกว่าการ

วาดรูปทำให้เรียนชีววิทยาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น นักเรียน ง. ก็ตอบว่า “(การเรียนชีววิทยา) ก็คือการวาด จดและจำ” จึงทำ

ให้เห็นได้ชัดว่า นักเรียน ง. มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นการเรียนด้วยวิธีการท่องจำ ซึ่งมีความยากลำบากในการ

เรียนคือ “ศัพท์เยอะ” และเมื่อครูอธิบายว่าบทเรียนที่ต้องเรียนเรื่องต่อไปคือฮอร์โมน นักเรียน ง. ก็ได้เอ่ยว่า “เอาอีกแล้ว

ติครับ (เอาอีกแล้วเหรอครับ)” โดยเมื่อครูถามว่านักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเรียนชีววิทยารู้เรื่องแล้ว 

นักเรียน ง. ก็ได้ให้คำตอบว่า “ไม่มีเลยครับ”  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นักเรียน ง. มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยานั้นต้องอาศัยวิธีการจดและจำ โดยจำเป็นต้องจด

ลงในสมุด และต้องจำองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ โดยนักเรียนกล่าวย้ำเกี่ยวกับการจดและจำเป็นอย่างมาก รวมถึงการบอกว่า
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ศัพท์เฉพาะที่ต้องจดจำในวิชาชีววิทยามีจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีแนวคิดการเรียนรูชี้ววิทยาด้วยวิธีการจดจำ 

จัดเป็นแนวคิดการเรียนรู้ในระดับต่ำ ไม่มุ่งเน้นให้ตนเข้าใจหรือเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ไม่ลึกซึ้ง โดยแนวคิด

ของนักเรียน ง. ได้รับอิทธิพลจากบริบทครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองมีแนวคิดที่ไม่ต้องการให้นักเรียนศึกษาต่อ และ

อยากให้นักเรียนทำงานหลังจากจบการศึกษาทันทีเพื่อให้มีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว แต่อย่างไรก็ดี นักเรียนยังมี

ความเห็นว่าชอบทำปฏิบัติการชีววิทยา และการเรียนชีววิทยาก็ยังมีประโยชน์ถ้าหากจะนำความรู้ไปศึกษาต่อ นักเรียนจึง

พยายามจดและจำเนื้อหาให้ได้ 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

นักเรียน ก. มีแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาว่าเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทั้งในแง่ของการนำความรู้ที่ได้จาก

การเรียนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปใช้เป็นพื้นฐานความรู้เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในด้านเกษตรศาสตร์ที่ตน

ต้องการ และเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจำวันที่ตนเองไม่เข้าใจอีกด้วย เช่นเดียวกับ นักเรียน ค. ที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยานั้นเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ของตนเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำความรู้ทาง

ชีววิทยาที่ได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร์ที่ตนต้องการ

เช่นเดียวกัน โดยแนวคิดของนักเรียนทั้งสองเป็นแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะของบุคคล คือ

แรงจูงใจและการตั้งเป้าหมายของนักเรียน ในขณะที่นักเรียน ข. มีปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งกระทบต่อการตัดสินใจของ

นักเรียนท่ีจะใช้วางแผนเมื่อศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่งผลให้นักเรียนไม่ไดมุ้่งเน้นท่ีจะเรียนชีววิทยาเพื่อเพิ่มพนู

ความรู้ให้ตนเองเข้าใจ แต่เป็นการเรียนด้วยวิธีการท่องจำเพื่อให้ได้ผลการเรียนเพื่อให้ตนสำเร็จการศึกษา ทำให้นักเรียนมี

แนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาว่าเป็นการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับนักเรียน ง. ที่

ครอบครัวต้องการให้ทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านเมื่อเรียนจบ โดยนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ชีววิทยาด้วยวิธีการ

จดจำ และรู้สึกว่าการเรียนชีววิทยาเป็นเรื่องยาก และเรียนไม่เข้าใจ เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจ และไม่มีการตั้งเป้าหมายที่

ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนชีววิทยาอย่างเข้าใจ ซึ่งบริบททางครอบครัวส่งผลอย่างมากต่อแนวคิดของนักเรียน ข. และ

นักเรียน ง. 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่านักเรียนมีแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาแตกต่างกันออกไปตามบริบทด้านต่าง ๆ โดยนักเรียนที่มี

การตั้งเป้าหมายว่าหลังจากจบการศึกษาจะนำความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ในการศึกษาต่อ เช่น นักเรียน ก. และ นักเรียน ค. 

จะมีแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นการเรียนรู้แบบเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่สูงกว่าแนวคิดการเรียนรู้แบบ

จดจำ และถึงแม้นักเรียน ข. จะไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหลงัจากศึกษาจบ แต่ได้ตัดสินใจที่จะไม่นำความรู้ทางชีววิทยาไป

ใช้ เช่นเดียวกันกับนักเรียน ง. ซึ่งยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนชีววิทยาในปัจจุบัน ทำให้นักเรียนมีวิธีการเรียน

ที่ไม่ลึกซึ้ง เป็นการเรียนโดยการท่องจำเพื่อให้การเรียนผ่านไป ทำให้นักเรียนท้ังสองมีแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาที่ส่งผลต่อ

วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดจำ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chiou, Liang, & Tsai (2012) 

และ Tsai (2004) พบว่าแนวคิดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อวิธีการเรียนรู้ชีววิทยา โดยหากนักเรียนมีแนวคิดการเรียนใน

ระดับต่ำ (Lower-level COLB) เช่น แนวคิดการเรียนรู้แบบจดจำ การเรียนเพื่อให้ผ่านการสอบ และการเรียนด้วยวิธีการ
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คำนวนและฝึกทำโจทย์ นักเรียนจะใช้วิธีการเรียนท่ีผิวเผิน (Surface strategies) ปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำให้

มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนที่มีแนวคิดการเรียนในระดับสู ง (Higher-level COLB) เช่น การเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการเรียนรู้เพื่อเห็นมุมมองใหม่ มีแนวโน้มที่จะมีวิธีการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง 

(Deep strategies) มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม แม้นักเรียน ก. และนักเรียน ค. จะมีแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ แต่นักเรียนดังกล่าวก็มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาจำเป็นจะต้องจดจำคำศัพท์เช่นกัน เนื่องจากตระหนักถึง

ความสำคัญของการจดจำ เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้เรียนหนึ่งคนอาจไม่ได้มี

แนวคิดเพียงแนวคิดเดียวในการเรียนรู้ (Steketee, 1996) และในการเรียนชีววิทยาเป็นไปได้ว่านักเรียนจะใช้การท่องจำ

เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเข้าใจ (Lin, Liang, & Tsai 2015)  

นอกจากนี้มีงานวิจัยรายงานถึงแนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบริบทต่าง ๆ ของ

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายของตัวนักเรียนเอง บริบททางครอบครัว หรือเนื้อหาในเรื่องที่

เรียน และบริบทของผู้สอน เมื ่อเป้าหมายของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้แนวคิดการเรียนรู ้ของนักเรียน

เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เมื่อเป้าหมายของผู้เรียนมีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้น เช่นนักเรียน ก. และ ค. ที่มีเป้าหมายที่

ชัดเจนทำให้นักเรียนมีแนวคิดการเรียนรู้ การแสดงออก และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่มีเป้าหมายที่

จำเพาะเจาะจง สอดคล้องกับ Latham & Locke (1991) และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยทางครอบครัวมีผล

ต่อแนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ข. และนักเรียน ง. ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริบททางครอบครัว และ

การตั้งเป้าหมาย รวมไปถึงหน้าที่รับผิดชอบภายในครอบครัวของนักเรียน ส่งผลต่อแนวคิดและการตัดสินใจของนักเรียน

เป็นอย่างมาก (Steketee, 1996; Zhao & Thomas, 2016) 

นอกจากประเด็นแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยาที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นักเรียนทั้งหมดยังมีมุมมองว่าการเรียนรู้

ชีววิทยามีความยาก เนื่องจากต้องจดจำและทำความเข้าใจศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ทางชีววิทยา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพล

จากการสอนของครูผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเนื้อหาหลักสูตรทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของ

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มักจะเป็นภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับ Aikenhead & Otsuji (2000) ที่ได้ให้

ข้อสังเกตว่าภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เนื่องจากภาษามีบทบาทใน

การกำหนดแนวคิด และความเข้าใจของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ อีกทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาที่มาจากวัฒนธรรม

ตะวันตกทำให้ต้องมีการแปลภาษา ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาในวัฒนธรรมตะวันตก 

ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้รับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนจะทำให้เกิดความ

ยากลำบากในการเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง ภาษาและวัฒนธรรม (Baker & Taylor, 1995; 

Leach & Scott, 2003; Yore, 2008; Yuenyong & Yuenyong, 2012) แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางส่วนก็ยังคงมี

ความชอบที่ได้เรียนรู้ชีววิทยา เนื่องจากได้ลงมือทำปฏิบัติการทางชีววิทยาต่าง ๆ ซึ่งเป็นมุมมองขอ งนักเรียนที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากการเรียนการสอนเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนทั้งหมดมีแนวคิดการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ชีววิทยาเป็นการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกับร่างกายของตนเองและชีวิตประจำวัน สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดการเรียนรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับธรรมชาติของ

เนื้อหาวิชา (Sadi, 2015) และนักเรียนมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ชีววิทยาจะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางชีววิทยาไปใช้
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ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ สอดคล้องกับ Osborne & Collins (2001) ที่พบว่านักเรียนให้

ความสำคัญกับการเรียนชีววิทยาเนื่องจากมีมุมมองว่าเนื้อหาชีววิทยามีความเกี่ยวข้องกับตนเอง และสามารถนำความรู้

ชีววิทยาไปใช้ในการอธิบายให้สมาชิกในครอบครัวได้ ซึ ่งจะทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองที่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นคุณค่าที่นักเรียนค้นพบจากการเรียนรู้ชีววิทยา ดังนั้น ครูผู้สอนในรายวิชาชีววิทยาควร

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้อธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific explanation) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางชีววิทยาที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะของผู้ฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการศึกษา

วิทยาศาสตร์ในระดับประเทศและระดับสากล (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

2016; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) โดยไม่ควรละทิ้งบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อที่มี

มาอยู่ก่อนหน้าของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงบริบทเดิมตามวัฒนธรรมของตนเองไปสู่บริบทของการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ (Baker & Taylor, 1995; Cobern & Aikenhead, 1997) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย

ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้แบบท่องจำ ตลอดจนมีแนวคิดและมุมมองต่อการเรียนรู้ชีววิทยาที่สูงข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้บริหารและครูประจำการที่

สนับสนุนและช่วยเหลือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความราบรื่น ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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