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การเปลีย่นแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  
โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปลีย่นมโนมติตามแนวคดิของ Hewson & Hewson (2003):  

 การวจัิยปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
The Scientific Conceptual Change of Grade 10 Students on Reproduction by Using  

Hewson & Hewson’s (2003) Conceptual Change Strategies: Classroom Action Research 
 

สุนิษา คาํสะอาด (Sunisa Kumsa-ad)* วมิล สาํราญวานิช (Wimol Sumranwanich)** 
 

บทคดัย่อ 
      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การสืบพนัธ์ุ ของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปล่ียนมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) ด้วย
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 48 คน ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนสตรีชยัภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ประเภทคือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ โดยใชยุ้ทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) 
จาํนวน 6 แผน ใชเ้วลาสอน จาํนวน 7 ชัว่โมง 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดัมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การสืบพนัธ์ุ และแบบสะทอ้นผลการปฏิบติั ผลการวิจยัพบว่า ก่อนการจดัการเรียนรู้นักเรียนมี
ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน แต่หลงัจากการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดน้าํปัญหาท่ีพบมาปรับปรุงและ
พฒันา เพ่ือวางแผนจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม จึงทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจมโนมติท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและมี
ความเขา้ใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง 

ABSTRACT 
     The purpose of the present research was to study the scientific conceptual change of grade 10 students on 
reproduction by using Hewson & Hewson’s (2003) conceptual change strategies with classroom action research. The 
target group consisted of 48 grade-10 students in Satrichaiyaphum School during the first semester of the 2014 school 
year. The two categories of research tools were used, i.e. 1) the experimental tool consisting of 6 lesson plans on the 
topic of reproduction using Hewson & Hewson’s conceptual change strategies and taking 7 teaching periods to 
complete, and 2) a data collection tool which was a scientific concept test on the subject of reproduction and the 
reflective practice form. The research found that the students have alternative conception of reproduction from before 
instruction. After instruction the researcher improved the lesson plan according to the problems from the practice. 
Therefore, the students’ conceptual understanding had become more correct and alternative conception decreased.  
 
คาํสําคญั: การเปล่ียนมโนมติของ Hewson & Hewson (2003) มโนมติทางวทิยาศาสตร์ วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
Key Words: Hewson & Hewson’s (2003) Conceptual Change, Scientific Conceptual, Classroom Action Research 
*นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทนํา 
    ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีความกา้วหนา้
เป็นอยา่งมาก เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการในดา้น
ต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัสําหรับการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงการส่งเสริมและพัฒนาทางด้าน
วิท ยาศาสต ร์และเทคโนโลยีนั้ น ต้องอาศัยการ
วางรากฐานทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงมีความจาํเป็น
ท่ีตอ้งมีการเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
นัก เรียน เข้าใจหลักการ  และทฤษฎีพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์นั้นช่วยให้นักเรียนได้
พฒันาวิธีหรือกระบวนการคิด มีทักษะสําคญัในการ
คน้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ประจักษ์พยานท่ี
ตรวจสอบได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
   วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหน่ึงท่ีถูกบรรจุลงใน
หลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551 โดยมุ่งหวงัให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยง
ความรู้กับกระบวนการ สามารถค้นควา้และสร้าง
ความรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แกปั้ญหา
ได้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้ นตอน  มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)      
     ชี ววิท ยา เป็ น เน้ื อห าห น่ึ ง ท่ี อ ยู่ ใน ก ลุ่มส าระ
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม 
นกัเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงเขา้กบัประสบการณ์หรือ
ชีวิตประจาํวนัได ้(keleş, Kefeli, 2010) และการจดัการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยายมากกว่าการ
ลงมือปฏิบติั เช่น เร่ือง การสืบพนัธ์ุ พบวา่นกัเรียนยงัมี
ความคลาดเคล่ือน ยกตวัอยา่ง นกัเรียนไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างการสืบพนัธ์ุและการจับคู่เพ่ือ
ผสมพนัธ์ุ (Murat et al., 2011) ดงันั้นครูผูส้อนจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนดังกล่าว โดย
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางขั้ น

พื้นฐาน 2551 ท่ีตอ้งเน้นนักเรียนเป็นสําคญั สามารถ
สืบเสาะหาความรู้และสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฏี คอนสตรัคติวิสซึม (Constructivist 
theory) ท่ีเช่ือว่านักเรียนมีระดบัความเขา้ใจท่ีแตกต่าง
กนั เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั
ผูอ่ื้น จะช่วยให้นักเรียนมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนมากข้ึน
และเน้นการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในของนกัเรียน โดยนกัเรียน
เป็นผู ้ส ร้าง  (Construct) ความ รู้จากความสัมพัน ธ์
ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีมา
ก่อน การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเช่ือว่า 
ครูผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา
ของนักเรียนไดแ้ต่สามารถช่วยให้นักเรียนปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญา โดยการจดัสภาพการณ์ท่ีทาํให้
เกิดภาวะเสียสมดุล หรือก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ปัญญาข้ึน ซ่ึงก็คือสภาวะท่ีโครงสร้างทางปัญญาเดิม
ใช้ไม่ได้ ต้องมีการปรับเป ล่ียนให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์มากข้ึนหรือเกิดโครงสร้างทางปัญญาใหม่ 
( ธีระนนัท ์วฒันะการกลุ  , องัคณา ตุงคะสมิต, 2555) 
    การเปล่ียนแปลงมโนมติ  (Conceptual change) มี
พื้นฐานมาจากทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตซึม เป็นการ
เปล่ียนเปล่ียนแปลงแนวคิด หรือความเขา้ใจภายในตวั
บุคคลท่ีไม่ตรงกบัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เป็นความ
เข้าใจท่ี ถูกต้องตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์  โดย 
Hewson & Hewson (2003) (อา้งอิงใน เสาวนีย ์สังฆะขี
,วรรณจรีย  ์มังสิงห์, 2555) ได้เสนอการเปล่ียนแปลง
มโนมติท่ีไดจ้ากการปรับแนวคิดของโพสเนอร์ (Posner 
et al., 1982)  ประกอบด้วยเง่ือนไข 3 ประการ คือ 1) 
มโนมติต้องเข้าใจได้ง่าย  (Intelligible) 2) มี เหตุผล
น่าเช่ือถือ (Plausible) และ 3) มีประโยชน์ (Fruitful) และ
ยทุธศาสตร์การสอนประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 1) การบูร
ณาการ (Integration) เป็นการบูรณาการมโนมติใหม่เขา้กบั
มโนมติท่ีมีอยูเ่ดิม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
2) การแยกความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการ
แยกมโนมติท่ีมีอยูเ่ดิมกบัมโนมติอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่มี
ความชัดเจนกว่า ทาํให้นักเรียนเห็นว่ามโนมติเดิมมี
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เห ตุผลน่ าเช่ื อ ถือ ท่ี เอ้ื อ ต่อสถานการณ์ห น่ึ ง  แ ต่
สถานการณ์อ่ืนมโนมตินั้นอาจจะใช้ไม่ได้ เน่ืองจาก
เป็ น เห ตุผล ท่ี ไ ม่ น่ า เช่ื อ ถื อ  3 ) การแลก เป ล่ี ยน 
(Exchange) เป็นการเปล่ียนมโนมติเดิมและรับมโนมติ
ใหม่เขา้มา เน่ืองจากมโนมติเดิมไม่สามารถอธิบายหรือ
ทาํนายสถานการณ์หน่ึงได ้จึงทาํให้นักเรียนเกิดความ
ไม่พอใจในความรู้เดิมของตนเอง และ 4) การเช่ือม
ประสานการรับรู้มโนมติ (Conceptual bridging) เป็น
การเช่ือมโยงมโนมติกับประสบการณ์  ซ่ึงจะทําให้
นกัเรียนเห็นวา่มโนมติเหล่าน้ี มีเหตุผลน่าเช่ือถือและมี
ประโยชน์เป็นท่ีน่าพอใจ  
    การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเข้ามามีบทบาทใน
ก าร ศึ กษ าขอ งป ระ เท ศ ไท ย เป็ น เวล าน าน  ซ่ึ ง
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนการ
สอนของครู  โดยจะเน้นให้ครูเข้าใจและสามารถ
ปฏิบติัการสอนให้สอดคลอ้งกบัทฤษฏีคอนสตรัคติ-    
วิสซึม ซ่ึงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไม่จาํเป็นตอ้ง
ไดม้าซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ แต่ทาํให้ครูเกิดความชดัเจน
ในความเช่ือของตนเก่ียวกบัการสอน และส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกันระหว่างครูผู ้สอน  ซ่ึงพยายามศึกษา
ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและตอ้งการพฒันาการเรียนการ
สอนให้ดียิง่ข้ึน โดยกระบวนการวิจยัจะเป็นวงจรแบบ
เกลียวหรือ ท่ี เรียกว่าวงจร  PAOR เร่ิมต้นจากการ
วางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observe) และการสะท้อนความคิด (Reflect) (ชาตรี
ฝ่ายคาํ, 2555) 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนการสอนเร่ือง การสืบพนัธ์ุ นกัเรียนยงัเกิด
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การสืบพนัธ์ของ
สัตว ์ โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปล่ียนมโนมติ
ตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) ร่วมกับ
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ซ่ึงช่วยลดความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือนของนกัเรียน จากการเปล่ียนแปลงมโนมติ

ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองดังกล่าวไปเป็นความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้งได ้
วตัถุประสงค์การวจัิย 
     เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุ ของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือ
เปล่ียนแปลงมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson 
(2003) ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
     1. มโนมติ หมายถึง ความคิดความเขา้ใจของแต่ละ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะได้จากสังเกตหรือ
ประสบการณ์เดิม แลว้ใชคุ้ณลกัษณะท่ีสําคญัในเร่ือง
นั้ น ๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุปลักษณะท่ี
เฉพาะเจาะจงของส่ิงนั้น 
     2. มโนมติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากความคิด ความเขา้ใจ ของกลุ่ม
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีสรุปต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
      3. ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความคิดหรือความเขา้ใจของนักเรียนในมโนมติ เร่ือง 
การสืบพนัธ์ุ โดยใชเ้กณฑ์จากงานวิจยัของ Mungsing 
(1993) แบ่งความเขา้ใจมโนมติของนักเรียน 5 ระดับ 
ไดแ้ก่ 
             1) ความ เข้ าใจม โนม ติ ระดับ ท่ี ส ม บู ร ณ์ 
(Complete Understanding: CU) 
             2) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ (Partial Understanding: PU) 
              3) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีคลาดเคล่ือน
บ า ง ส่ ว น  ( Partial Understanding with Specific 
Alternative Conception: PS) 
              4) ความ เข้ าใจ ใน ระดับ ท่ี ค ล าด เค ล่ื อน 
(Alternative Conception: AC) 
              5) ความไม่เขา้ใจ (No Understanding: NU) 
     4. การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง 
นกัเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ �เร่ือง 
การสืบพนัธ์ุ โดยใชยุ้ทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติ
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ต าม แ น ว คิ ด ข อ ง  Hewson & Hewson (2003) ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจากระดับ NU, AC, 
PS, PU เปล่ียนไปเป็น �CU เท่านั้น 
     5. ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปล่ียนมโนมติ คือ รูปแบบการ
เรียนรู้เพ่ือเปล่ียนมโนมติ โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือ
เปล่ียนมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) 
(อา้งอิงใน เสาวนีย ์สังฆะขี, วรรณจรีย ์มงัสิงห์, 2555) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
          1) การบูรณาการ (Integration) เป็นการบูรณาการ
มโนมติใหม่เข้ากับมโนมติท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมาย  
         2) การแยกความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการ
แยกมโนมติท่ีมีอยูเ่ดิมกบัมโนมติอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่มี
ความชัดเจนกว่า ทําให้นักเรียนเห็นว่ามโนมติเดิมมี
เห ตุ ผลน่ าเช่ื อ ถื อ ท่ี เอ้ื อ ต่ อสถานการณ์ ห น่ึ ง  แต่
สถานการณ์อ่ืนมโนมตินั้นอาจจะใชไ้ม่ได ้เน่ืองจากเป็น
เหตุผลท่ีไม่น่าเช่ือถือ  
         3) การแลกเปล่ียน (Exchange) เป็นการเปล่ียนมโน
มติเดิมและรับมโนมติใหม่เขา้มา เน่ืองจากมโนมติเดิมไม่
สามารถอธิบายหรือทาํนายสถานการณ์หน่ึงได ้จึงทาํให้
นกัเรียนเกิดความไม่พอใจในความรู้เดิมของตนเอง  
         4) การเช่ือมประสานการรับรู้มโนมติ (Conceptual 
bridging) เป็นการเช่ือมโยงมโนมติกบัประสบการณ์ ซ่ึง
จะทาํใหน้กัเรียนเห็นวา่มโนมติเหล่าน้ี มีเหตุผลน่าเช่ือถือ
และมีประโยชน์เป็นท่ีน่าพอใจ 
     6. การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน คือ การวิจยัท่ีทาํโดย
ครูผูส้อนในชั้นเรียน เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน โดย
กระบวนการวิจัยจะเป็นวงจรแบบเกลียวหรือเรียกว่า 
วงจร  PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 
(1988) มีขั้นตอนดังน้ี คือ การวางแผน (Plan) การลงมือ
ปฏิบติั (Action) การสังเกต (Observe) และการสะทอ้นผล 
(Reflect) 
     7. การสืบพนัธ์ุ เป็นเน้ือหาในรายวิชาชีววิทยา ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ยเน้ือหายอ่ย คือ 

          7.1 การสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว 
          7.2 การสืบพนัธ์ุของสัตว ์
          7.3 การสืบพนัธ์ุของคน 
                - การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้
                - การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย 
                - อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผู ้
             - อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย 
             - การปฏิสนธิ 
             - การตั้งครรภแ์ละภาวะมีบุตรยาก            

วธีิการวจัิย 
     รูปแบบการวจิัย 
     การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด

ของ Kemmis & McTaggart (1988) (อ้างถึงใน ชาตรี 
ฝ่ายคาํตา, 2555) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
     1.1 ขั้นการวางแผน (Planning) วางแผนการจดัการ
เรียนรู้ โดยใชยุ้ทธศาสตร์การสอนเพื่อเปล่ียนมโนมติ
ตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) โดยใช้
ขอ้มูลคาํตอบของนักเรียนจากการทาํแบบทดสอบวดั
มโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การสืบพนัธ์ุ เพ่ือหามโน
มติท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน  และนํามาออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
     1.2 ขั้นปฏิบติัการ (Action) ทาํการจดัการเรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติตามแนวคิด
ของ Hewson & Hewson (2003) ซ่ึงประกอบด้วย 4 
ประการ คือ 
        1.2.1) การบูรณาการ (Integration) 
        1.2.2) การแยกความแตกต่าง (Differentiation) 
        1.2.3) การแลกเปล่ียน (Exchange) 
        1 .2 .4 ) การ เช่ื อมประส านการ รับ รู้ม โนม ติ 
(Conceptual bridging) 
     1.3  ขั้ นการสั งเกต  (Observation) ในขั้ นตอน น้ี
ครูผูส้อนและผูร่้วมวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรม
นั ก เรี ยน ใน ระห ว่ างก ารจัด ก าร เรี ยน ก ารสอน 
นอกจากนั้ นผูร่้วมวิจัยและนักเรียนจะประเมินการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน โดยบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตได ้  
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     1.4 ขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflection) เป็น
ขั้นท่ีครูผูส้อนนําขอ้มูลท่ีได้ในขั้นการสังเกตมาร่วม
สะทอ้นผลกบัผูช่้วยวิจยั โดยนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
และพฒันา เพ่ือนาํมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
     กลุ่มเป้าหมาย 
     นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4/5 จํานวน  48 คน 
โรงเรียนสตรีชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
     เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 2 ประเภท คือ 
     1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชยุ้ทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติ
ตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) จาํนวน 6 
แผน รวม 7 ชัว่โมง 
     2. เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก าร เก็ บ รวบ รวมข้อ มู ล
ประกอบดว้ย 
          2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์ 
เป็นแบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การ
สืบพนัธ์ุ เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยตวัเลือก 2 ลาํดับขั้น 
( Two-tier multiple choice diagnostic test) คื อ แ บ บ
เลือกตอบและให้เขียนเหตุผลสนบัสนุนคาํตอบท่ีเลือก 
จาํนวน 20 ขอ้ 
          2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
ได้แก่  แบบสะท้อนพฤติกรรมของนักเรียน  แบบ
สะทอ้นการปฏิบติังานของครู สาํหรับครูและผูช่้วยวจิยั 
และแบบประเมินการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1. นาํแบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง 
การสืบพันธ์ุ จาํนวน 20 ข้อ ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนและได้
ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยและ
ผู ้เช่ียวชาญ  ไปทดสอบก่อนเรียน  ก่อนการจัดการ
เรียนรู้ 1 สัปดาห์ 
     2. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใชยุ้ทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติ
ตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) ร่วมกับ
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเร่ือง การสืบพนัธ์ุ โดย

ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน จะมีผูช่้วยวิจัยมา
สังเกตและสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ นอกจากนั้น
นักเรียนจะส่วนร่วมในประเมินการจดัการเรียนรู้ของ
ครูดว้ย โดยนําขอ้มูลดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันา
เพ่ือนาํไปใชว้างแผนในการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
     3. นาํแบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การสืบพัน ธ์ุ  จํานวน  20 ข้อ  โดยเป็นข้อสอบชุด
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน นาํไปทดสอบหลงั
การจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ 1 
สัปดาห์ 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. วิเคราะห์ความเขา้ใจมโนมติก่อนและหลงัเรียน
เร่ือง การสืบพนัธ์ุ ของนกัเรียนทั้งหมดโดยจาํแนกตาม
ระดับความเขา้ใจมโนมติ 5 ระดบั (Mungsing, 1993) 
ดงัน้ี 
        1 ) ความ เข้าใจมโนม ติ ในระดับ ท่ี สม บู รณ์ 
(Complete Understanding; CU) หมายถึง คําตอบถูก 
และการให้เหตุผลถูกตอ้งสมบูรณ์ ครบองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัของแต่ละแนวความคิด  
        2) ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ (Partial Understanding; PU) หมายถึง คาํตอบ
ถูก และการให้เหตุผลถูกแต่ขาดองคป์ระกอบท่ีสําคญั
บางส่วน 
        3) ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคล่ือน
บางส่วน (Partial Understanding with Specific Alternative 
Conception; PS) หมายถึง  คําตอบ ถูกบ างส่ วน  แ ต่
บางส่วนแสดงถึงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน หรือ เลือก
คาํตอบถูกแต่ไม่อธิบายคาํตอบ 
        4) ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคล่ือน 
(Alternative Understanding; AC) หมาย ถึ ง  คําตอบ
แสดงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนทั้งหมด 
        5) ค ว า ม ไ ม่ เข้ า ใ จ  ( No Understanding; NU) 
หมายถึง คาํตอบไม่ตรงกบัคาํถาม หรือไม่ตอบคาํถาม 
     โดยนักเรียน ท่ี มีการเป ล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ต้องมีการเปล่ียนแปลงจาก
ระดับ ท่ี ไม่ เข้าใจ  ระดับ ท่ีคลาด เค ล่ือน  ระดับ ท่ี
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คลาดเค ล่ือนบางส่วน  และระดับ ท่ี ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ไปเป็นความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีสมบูรณ์ 
     2. จดักลุ่มและนาํเสนอเปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละ
ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน 
จากแบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
สืบพนัธ์ุ โดยค่าเฉล่ียร้อยละท่ีได ้มาจากจาํนวนนกัเรียน
ท่ีมีความเขา้ใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ระดบัต่างๆในแต่
ละขอ้ 
สรุปผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
     ผลการวจิัย 
         การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศึกษาการ
เป ล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง  การ
สืบพนัธ์ุ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ
หลงัการ การใชย้ทุธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติ
ตามแนวคิดของ  Hewson & Hewson (2003) ด้วย
กระบวนการวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน มีผลการวิจัย
สรุปไดด้งัน้ี 
          1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและร้อยละของมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์  (CU) ทั้ งก่อนเรียนและ
หลังเรียน ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจมโนมติระดับ
สมบูรณ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุ 
โดยใชเ้กณฑ์การจาํแนกระดบัมโนมติทางวิทยาศาสตร์
จากงานวจิยัของ Mungsing (1993) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ของนักเรียน ทั้ งก่อนเรียนและ       
หลงัเรียน 

ข้อที่ 

ร้อยละของ CU 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน 48 คน ร้อยละ 
1 0 0.00 10 20.83 
2 0 0.00 16 33.33 
3 0 0.00 19 39.58 
4 0 0.00 12 25.00 
5 0 0.00 24 50.00 
6 0 0.00 34 70.83 

ข้อที่ ร้อยละของ CU 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน 48 คน ร้อยละ 
7 0 0.00 22 45.83 
8 0 0.00 24 50.00 
9 0 0.00 17 35.42 
10 0 0.00 25 52.08 
11 0 0.00 17 35.42 
12 0 0.00 21 43.75 
13 0 0.00 33 68.75 
14 1 2.08 37 77.08 
15 0 0.00 29 60.42 
16 3 6.25 11 22.92 
17 0 0.00 22 45.83 
18 8 16.67 24 50.00 
19 12 25.00 18 37.50 
20 4 8.33 34 70.84 

          จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบจาํนวนร้อยละของมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับท่ีสมบูรณ์  (CU) ก่อนและหลังเรียน 
พบวา่ หลงัจากท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธศาสตร์การสอนเพื่อ
เปล่ียนมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson 
(2003) ร้อยละของจาํนวนนักเรียนท่ีมีการปรับเปล่ียน
ไปเป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน จาก
ก่อนเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน เช่น เร่ือง 
การสืบพันธ์ุของส่ิงมีชีวิต นักเรียนมีความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือนวา่ การสืบพนัธ์ุแบบ Conjugation เป็นการ
สืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ (ข้อท่ี  1) หรือ เร่ือง การ
สืบพนัธ์ุของคน นกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนวา่ 
การปฏิสนธิระหวา่งเซลลไ์ข่และอสุจิจะเกิดข้ึนท่ีรังไข่
ของเพศเมีย จากนั้นจึงค่อยไปฝังตวัท่ีมดลูก (ขอ้ท่ี 14) 
เป็นตน้  
         2. ผลการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียนตามแนวคิดของ 
Kemmis and McTaggart ผูว้ิจัยได้รวบรวมข้อมูลท่ี
ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  และแบบ
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ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ โดย
ใช้ ก าร วิ จั ย เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  (Action research) ซ่ึ ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติ (Action) การสังเกต     (Observation) และ
การสะทอ้นผล (Reflection) ดงัน้ี 
          1) ดา้นครูผูส้อน จากแบบการสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู ซ่ึงประเมินโดยผูช่้วยวจิยัและผูว้จิยั  
                   -  แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ท่ี  1 หลังจาก
สะทอ้นผลพบวา่ ผูว้ิจยัใชค้าํถามเป็นตวันาํเขา้สู่บทเรียน 
ทาํให้นกัเรียนบางคนไม่เขา้ใจในคาํถาม และมีความวิตก
กังวลเร่ืองเวลา จะเห็นได้จากการให้เวลาในการตอบ
คาํถามของนักเรียนน้อยเกินไป เม่ือนักเรียนตอบคาํถาม
ไม่ได ้ผูว้ิจยัจะเฉลยทนัทีไม่มีการช้ีแนะเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
คาํตอบ และการอธิบายค่อนข้างเร็วยงัไม่ค่อยชัดเจน 
จากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํปัญหาท่ีพบมาหาวิธีการแกไ้ขร่วมกบั
ผูช่้วยวจิยั แลว้จึงนาํมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
 -  แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ ท่ี  2 หลังจาก
สะทอ้นผลพบว่า ในการทาํกิจกรรมเป็นกลุ่ม ผูว้ิจยัช้ีแจง
การทาํกิจกรรมในใบงานไม่ชดัเจน ทาํใหน้กัเรียนบางกลุ่ม
ไม่เขา้ใจว่าครูผูส้อน ตอ้งการให้นกัเรียนทาํอะไร จากนั้น
ผูว้ิจยัจึงนาํปัญหาท่ีพบมาหาวิธีการแกไ้ขร่วมกบัผูช่้วยวิจยั 
แลว้จึงนาํมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
 - แผนการจดัการเรียนเรียนรู้ท่ี 3 หลงัจากสะทอ้น
ผลพบว่า เม่ือผูว้ิจยัใชค้าํถามท่ีค่อนขา้งยาว โดยไม่การเขียน
คาํถามนั้นบนกระดาน ทาํใหน้กัเรียนจาํคาํถามไม่ได ้จึงมีการ
ถามผู ้วิจัยหลายรอบ ทําให้ เสียเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้ นผูว้ิจัยจึงนําปัญหาท่ีพบมาหาวิธีการแก้ไขร่วมกับ
ผูช่้วยวจิยั แลว้จึงนาํมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 หลังจากสะท้อนผล
พบว่า ผูว้ิจยัใช ้Power point ในการอธิบายกระบวนการสร้าง
เซลล์สืบพนัธ์ุทั้งในเพศชายและเพศหญิง นักเรียนอาจจะไม่
ค่อยเข้าใจ ดังนั้ นในการอธิบายกระบวนการควรเขียนบน
กระดานดว้ย นกัเรียนจะไดเ้ขา้ใจมากข้ึน โดยผูว้ิจยัไดน้าํแนว
ทางแกไ้ขนั้นมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 หลังจากสะท้อนผล
พบว่า ผูว้ิจยัมีการเตรียมตวัดีข้ึน จากการนาํปัญหาท่ีพบใน

แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มาแกไ้ข แต่ในการสรุปเร่ือง การ
ปฏิสนธิ ผูว้ิจยัพูดซํ้ า ๆ  บ่อยจนเกินไป ทาํให้นกัเรียนเร่ิมไม่
ค่อยสนใจ จากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํปัญหาท่ีพบมาหาวิธีการแกไ้ข
ร่วมกบัผูช่้วยวจิยั แลว้จึงนาํมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 หลังจากสะท้อนผล
พบว่า ผูว้ิจัยจัดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน มีการสรุปและเน้นย ํ้ า
เน้ือหาท่ีสาํคญั ทาํให้นกัเรียนเขา้ใจไดม้ากข้ึน แต่มีส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุงเลก็นอ้ย คือ การออกมาอภิปรายผลหนา้ชั้นเรียนของ
นกัเรียน จากการสังเกตจะเห็นไดว้า่ คนท่ีออกมาอภิปรายหนา้
ชั้ นเรียนจะเป็นคนเดิมๆ ดังนั้ นผู ้วิจัยควรช้ีแจงว่า คนท่ี
ออกมาอภิปรายจะตอ้งเปล่ียนกนั เพ่ือฝึกการกลา้แสดงออก
และการนาํเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
              2) ดา้นนักเรียน จากแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนในการจดัการเรียนรู้แรก ๆ จะเห็นได้
ว่า เม่ือผู ้วิจัยใช้ค ําถามในการทบทวนความรู้หรือ
ทดสอบความเขา้ใจ นักเรียนส่วนใหญ่ยงัสบสน และไม่
ค่อยเขา้ใจในเน้ือหา เช่น การสืบพนัธ์ุแบบ Conjugation เป็น
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ การสืบพนัธ์ุแบบแบ่งแยกเป็น 
2 ส่วนเท่าๆ กนั กบัการแตกหน่อ จะไดส่ิ้งมีชีวิตท่ีมีขนาดเท่า
เดิม เป็นต้น จึงทําให้นักเรียนไม่ค่อยมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงอาจเกิดจากการอธิบายท่ีเร็ว
เกินไปและไม่ชดัเจน แต่เม่ือผูว้ิจยันาํภาพมาให้นักเรียนได้
สังเกตหรือเปรียบเทียบ แลว้จึงค่อยใชค้าํถามให้นักเรียนได้
คิด พบว่านักเรียนมีความสนใจกบัภาพท่ีเห็น สามารถตอบ
คาํถามไดดี้ข้ึน ทาํกิจกรมร่วมกบัผูร่้วมไดดี้ ทั้งกิจกรรมกลุ่ม
และการออกมาทาํเสนองานหน้าชั้นเรียน มีความกลา้ในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และส่วนใหญ่สามารถ
อธิบายเน้ือหาหลกัสําคญัในการเรียนคร้ังนั้น ๆ  ได ้เน่ืองจาก
ผูว้ิจัยได้มีการเน้นย ํ้าและมีการสรุปเน้ือหาให้อีกคร้ังบน
กระดาน  พร้อมทั้งนักเรียนเองมีการสรุปเน้ือหาท่ีไดจ้ากการ
เรียน  ดงันั้นจากการนําปัญหาในการจดัการเรียนรู้ในแต่ละ
คร้ังปรับและแกไ้ข พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดี
ข้ึนตามลาํดบั 
              3) ดา้นการใช้ส่ือนวตักรรม จากการประเมินแผนการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสอบถามประเมินความคิดเห็นของ
ผูช่้วยวิจัย พบว่า เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และการสืบ
เสาะหาขอ้มูล นอกจากนั้นแผนการจดัการเรียนรู้เขา้ใจง่าย มี
ความชันเจนในการทํากิจกรรมในแต่ละขั้ น แต่ในบาง
กิจกรรมอาจใชเ้วลานานเกินไป 
     อภิปรายผลการวจิัย 
         จากการศึกษาการเป ล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์  เร่ือง  การสืบพัน ธ์ุ  ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือ
เปล่ียนมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson 
(2003) สามารถอภิปรายผลในภาพรวมของขอ้คน้พบท่ี
ได้จากการวิจัย คือ หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ยทุธศาสตร์การสอนเพื่อเปล่ียนมโนมติของ Hewson & 
Hewson (2003) ซ่ึ งประกอบด้วย (1) การบูรณาการ 
(Integration) (2) การแยกความแตกต่าง (Differentiation) 
(3) การแลกเปล่ียน (Exchange) (4) การเช่ือมประสานการ
รับรู้มโนมติ (Conceptual bridging) พบว่า ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจมโนมติ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ ท่ีเป็นความเขา้ใจมโน
มติท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและมีความเขา้ใจมโน
มติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจัย
ของ ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ ์และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ ์
(2553) พบว่า หลังจากการจัดการ เรี ยน รู้โดยใช้
ยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือเปล่ียนมโนมติของ Hewson 
& Hewson (2003) เร่ือง  การถ่ายทอดลักษณะทาง
พนัธุกรรม ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมโนมติท่ีถูกตอ้งมาก
ยิ่งข้ึนและมีความเขา้ใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง  
เสาวนีย ์สังฆะขี และ วรรณจรีย ์มงัสิงห์ (2555) พบว่า 
หลงัจากการใชย้ทุธศาสตร์การสอนเพื่อเปล่ียนมโนมติ
ของ Hewson & Hewson (2003) ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง บรรยากาศ นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ จากความเข้าใจคลาดเคล่ือนไปสู่
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  
     ถึงแมว้า่ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธศาสตร์การ
สอน เพ่ื อ เป ล่ียนมโนม ติของ  Hewson & Hewson 
(2003) สามารถปรับเปล่ียนมโนมติทางวิทยาศาสตร์
จากความเขา้ใจคลาดเคล่ือนไปสู่ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

ได ้แต่กย็งัคงพบวา่ ยงัมีนกัเรียนบางคนยงัคงมีมโนมติ
ท่ีคลาดเคล่ือนอยู่ ซ่ึงอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย โดย
เสาวนีย  ์สังฆะขี และ วรรณจรีย  ์มังสิงห์ (2555) ได้
ยกตวัอย่าง เช่น เกิดจากความรู้ท่ีมีมาก่อนของผูเ้รียน 
ทําให้เปล่ียนแปลงได้ยาก ดังนั้ นผูส้อนจะต้องล้วง
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