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บทคดัย่อ 

      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะดว้ย
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 23 คน ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ แบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์
เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์และแบบสะทอ้นผลการปฏิบติั ผลการวิจยัพบวา่ ก่อนการจดัการเรียนรู้นกัเรียนมี
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทุกมโนมติ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะด้วย
กระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ทาํใหค้รูผูส้อนสามารถสะทอ้นปัญหาจากการปฏิบติัและวางแผนหาแนวทางใน
การปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม หลงัจากการจดัการเรียนรู้พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลง
ทุกมโนมติ และมีมโนมติทางวทิยาศาสตร์ในระดบัท่ีสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน  
 

ABSTRACT 
     The objective of this research was to study scientific conceptual change in cell structure and function for grade 10 
students using Posner and the other's theory: classroom action research. The target group was twenty three grade 10 
students who are studying in the first semester of 2014 at Princess Chulabhorn’s College Mukdahan school, 
Mukdahan province. The research tools used in this study were consisted of cell structure and function lesson plans 
based on Posner and the other's theory, the scientific conceptual test in structure and function and the reflective 
practice form. The results of the study showed that the students have alternative conception in all conception of cell 
structure and function from before instruction. Using Posner and the other's theory: classroom action research 
improved the lesson plan according to the problems from the practice. After instruction, the students have decreased 
in alternative conception and increased in complete understanding in all conception.  
 
คาํสําคญั: ทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ มโนมติทางวทิยาศาสตร์ วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
Key Words: Posner and the Other's Theory, Scientific Conceptual, Classroom Action Research 
*นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทนํา 

     ปั จจุบันวิทยาศาสตร์ได้ เข้ามีบทบาทกับการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน เน่ืองจากความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย ์นอกจากนั้ น
แล้ววิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธีคิด  ทั้ ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์  มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มี
ความสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ์
พยานท่ีตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
ดังนั้ นการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่
ประชากรในประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญ  แต่จากการ
รายงานของกระทรวงศึกษาธิการพบว่า ท่ีผ่านมา
คุณภาพการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจของสังคม เน่ืองจาก
เด็กวยัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัของ
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ยงัมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่
ร้อยละ 50 (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
     ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เช่ือ
ว่า นักเรียนไม่ไดเ้ขา้มาในห้องเรียนดว้ยสมองอนัว่าง
เปล่ า  แต่ เข้ามาด้วยความ คิดห รือแนวคิด ท่ี มี ต่อ
ธรรมชาติของโลกท่ีติดตัวนักเรียนมาก่อนแล้ว ซ่ึง
นักเรียนแต่ละคนต่างตีความหมายส่ิงท่ีตนเองรับรู้ใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล บ่อยคร้ังท่ีพบว่าแนวคิดดังกล่าวขัดแยง้กับ
แนวคิดท่ียอมรับในทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึ งเราเรียก
แนวคิดดังก ล่ าวว่ า เป็ น มโนม ติ ท่ี คลาด เค ล่ื อน 
(Alternative conception) การเปล่ียนแปลงมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนในตวันักเรียนเป็นเร่ืองท่ียาก บ่อยคร้ังท่ี
พบว่ามโนมติท่ีคลาดเคล่ือนน้ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นในปัจจุบัน
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงมโนมติ
ท่ีคลาดเคล่ือนไปสู่มโนมติทางวทิยาศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ี
สาํคญัมากกวา่การจดัการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนองคค์วามรู้
ใหม่ ๆ เข้าไปในตัวนักเรียนเพียงอย่างเดียว โดยไม่

คาํนึงถึงมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนท่ีติดตวันกัเรียนมา การ
แกปั้ญหาดงักล่าวนั้นอาจจะสามารถนาํทฤษฎีการสอน
เพ่ือเปล่ียนแปลงมโนมติตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติ
ของ Posner et al. (1982) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้
หลกัการดงักล่าวอยูบ่นพ้ืนฐานของการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา (Accommodation) ซ่ึงเป็นกระบวนการ
เป ล่ียนแนวคิดห รือความเช่ือในตัวนัก เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ  4 
เง่ือนไข ซ่ึงประกอบดว้ย เง่ือนไขแรกนักเรียนจะตอ้ง
เกิดความไม่พึงพอใจและคลายความเช่ือต่อมโนมติเดิม
ท่ี ตน เองมีอยู่  (Dissatisfaction) เง่ือน ไข ท่ี สองคือ
นักเรียนจะตอ้งสามารถเขา้ใจมโนมติใหม่นั้นไดง่้าย 
(Intelligible) เง่ือนไขท่ีสามคือนกัเรียนจะตอ้งมองเห็น
ว่ามโนมติใหม่นั้นมีเหตุผลน่าเช่ือถือ (Plausible) และ
เง่ือนไขสุดท้ายคือมโนมติให ม่นั้ น มีประโยชน์ 
(Fruitful) ต่อนักเรียนในบริบทอ่ืน  ๆ  อย่างไรก็ตาม 
การใช้ทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และ
คณะเข้ามาช่วยเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนสามารถ
เปล่ียนแปลงมโนมติไดน้ั้น นอกจากจะอาศยัหลกัการ
ของทฤษ ฎีแล้ว  ย ังต้องอาศัยการป ฏิบั ติ งาน ท่ี มี
ประสิทธิภาพของครูดว้ย การท่ีครูสามารถนาํหลกัการ
ทางทฤษฎีไปปรับใชใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของทฤษฎีก็ย่อม
ทํ าให้ นั ก เรี ยน เกิ ดก าร เป ล่ี ยน แปลงมโนม ติ ท่ี
คลาดเคล่ือนไปสู่มโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ได ้
ดงันั้นปัจจุบนัจึงมีการสนบัสนุนใหค้รูไดมี้การวจิยัเพื่อ
พัฒ น าก าร ฝึ กป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งตน เอ ง เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพฒันาวิชาชีพของ
ตนเอง ซ่ึงเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 
2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553) ท่ีระบุว่าครู
ตอ้งทาํวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง ซ่ึง
ทาํให้เกิดนวตักรรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนข้ึน 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีครูจะสามารถนาํมาพฒันาคุณภาพ
การปฏิบติังานของตนเอง  
     วิชาชีววิทยาเป็นสาขาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและเป็นสาขาท่ีมีความสําคญัในการ
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พฒันาประเทศ เน่ืองจากองค์ความรู้ทางดา้นชีววิทยา
เก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม โภชนาการ 
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ถึงแม้ว่าองค์ความรู้ด้าน
ชีววิทยาเป็นส่ิงท่ีสาํคญั แต่ท่ีผา่นมาพบวา่วิชาชีววิทยา
เป็นวิชาหน่ึงท่ียากในการเรียนและการทาํความเขา้ใจ 
นักเรียนส่วนมากจึงมีแนวโน้มในการเรียนวิชา
ชีววิทยาโดยการท่องจาํเน้ือหามากกวา่ท่ีจะพยายามทาํ
ความเข้าใจในแนวคิด ซ่ึงทาํให้นักเรียนไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้หรือประสบการณ์
เดิม  (Urey, Calik, 2008) นอกจากนั้ นแล้วการเรียน
แบบท่องจาํเน้ือหาโดยไม่มีความเขา้ใจในแนวคิดนั้น
อาจทําให้นัก เรียน เกิดมโนมติ ท่ีคลาดเค ล่ือนได ้
โดยเฉพาะในเน้ือหาท่ีอยู่ในระดับ ท่ีไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือเน้ือหาท่ี มีความเป็น
นามธรรมสูง เช่น เน้ือหาเร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ี
ของเซลล์  ซ่ึงพบว่ามีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนจาํนวน
มาก มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองดงักล่าวอาจส่งผล
ต่อการเรียนวิชาชีววิทยาในระดบัท่ีสูงข้ึนไป เน่ืองจาก
เป็นเน้ือหาพื้นฐานในการทาํความเขา้ใจเน้ือหาอ่ืน ๆ 
ดังนั้ น ก ารจัด ก าร เรี ยน รู้ เพ่ื อ ให้ นั ก เรี ยน มี ก าร
เปล่ียนแปลงมโนโมติท่ีคลาดเคล่ือนไปสู่มโนมติท่ี
ถูกตอ้งตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ีสําคญั 
ซ่ึงวิธีการตามแนวทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์
และคณะเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนมี
การเปล่ียนแปลงมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนได ้ตามแนวคิด
ของทฤษฎีน้ีกล่าววา่ ความรู้และประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ ดงันั้นวิธีการจดัการเรียนรู้ 
ผูส้อนจะตอ้งพยายามทาํให้นักเรียนแสดงความรู้และ
ประสบการณ์เดิมออกมา เพ่ือระบุวา่นกัเรียนมีมโนมติ
ท่ีคลาดเคล่ือนอย่างไร ก่อนท่ีจะจัดการเรียนรู้ให้แก่
นกัเรียน (Costu et al., 2010) 
     จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การวิจยัคร้ังน้ีจึงสนใจท่ี
จะศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ โดยการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ
ร่วมกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน เพ่ือให้ไดข้อ้มูล

ท่ีเป็นประโยชน์และอาจเป็นแนวทางในการพฒันา
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ในเร่ือง โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของเซลลต่์อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
     เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลงัเรียนเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ
ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

วธีิการวจัิย 
     รูปแบบการวจิัย 
     การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ Kemmis and McTaggart (1988) (อา้งถึงใน ชาตรี 
ฝ่ายคาํตา, 2555) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
     1.1 ขั้นการวางแผน (Planning) วางแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และ
คณะ โดยใช้ข้อมูลคําตอบของนักเรียนจากการทํา
แบบทดสอบวัดมโนม ติท างวิท ยาศาสต ร์ เร่ือ ง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ เพ่ือหามโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนของนกัเรียน และนาํมาออกแบบแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
     1.2 ขั้นปฏิบติัการ (Action) ทาํการจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ โดย
ระบุสถานการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงมโน
มติไว ้4 เง่ือนไข ประกอบดว้ย 
        1.2.1) การท่ีไม่พอใจในมโนมติเดิมท่ีมีอยู ่ 
        1.2.2) มโนมติใหม่จะตอ้งมีความเขา้ใจไดง่้าย  
        1.2.3) มโนมติใหม่นั้นตอ้งมีเหตุผลน่าเช่ือถือ  
        1.2.4) มโนมติใหม่นั้นตอ้งมีประโยชน์  
     1 .3  ขั้ นการสั งเกต  (Observation) ในขั้ นตอน น้ี
ครูผูส้อนและผูร่้วมวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียนและการปฏิบติังานของครูระหว่างการจดัการ
เรียนรู้ โดยบันทึกส่ิงท่ีสังเกตได้ รวมทั้ งให้นักเรียน
ประเมินการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน  
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     1.4 ขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflection) เป็น
ขั้นท่ีครูผู ้สอนนําผลท่ีได้ในขั้นการสังเกต  มาร่วม
สะทอ้นผลกบัผูช่้วยวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ใหม่ 
     กลุ่มเป้าหมาย 
     นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4/6 จํานวน  23 คน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวดัมุกดาหาร ท่ี
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
     เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 2 ประเภท คือ 
     1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
เปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ จาํนวน 4 แผน 
รวม 6 ชัว่โมง 
     2. เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก าร เก็ บ รวบ รวมข้อ มู ล
ประกอบดว้ย 
          2.1) เค ร่ื อ งมื อ ท่ี ใช้ ในการวัดมโนม ติ ท าง
วิ ท ยาศาสต ร์  เป็ นแบบทดสอบวัดมโนม ติท าง
วิทยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ เป็น
แบบทดสอบวินิจฉัยตวัเลือก 2 ลาํดบัขั้น แบบเลือกตอบ
และเขียนเหตุผลสนบัสนุนคาํตอบท่ีเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 
          2.2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั 
ได้แก่  แบบสะท้อนพฤติกรรมของนักเรียน  แบบ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานของครูสําหรับครูและผูช่้วย
วิจัย  และแบบประเมินการจัดการเรียน รู้สําห รับ
นกัเรียน 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1. นาํแบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ จาํนวน 20 ขอ้ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนไปทดสอบก่อนเรียน ก่อนการจดัการเรียนรู้ 1 
สัปดาห์ 
     2. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
เปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะร่วมกบัการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนเร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์ โดยในการปฏิบัติแต่ละแผนจะมีการเข้าร่วม

สังเกตจากผูช่้วยวิจยั และมีการสะทอ้นผลการปฏิบติั 
และใหน้กัเรียนประเมินการจดัการเรียนรู้ เพ่ือนาํขอ้มูล
ดงักล่าวมาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ในแผนต่อ ๆ 
ไป 
     3. นําแบบทดสอบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ จาํนวน 20 ขอ้ท่ีเป็นชุด
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน นาํไปทดสอบหลงัการ
จดัการเรียนรู้ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ 1 สัปดาห์ 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. วิเคราะห์ความเขา้ใจมโนมติก่อนและหลงัเรียน
เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ ของนักเรียน
ทั้ งหมดโดยจาํแนกตามระดับความเข้าใจมโนมติ 5 
ระดบั (Mungsing, 1993) ดงัน้ี 
        1 ) ความ เข้าใจมโนม ติ ในระดับ ท่ี สม บู รณ์ 
(Complete Understanding; CU) หมายถึง นกัเรียนตอบ
ถู ก แ ล ะก าร ให้ เห ตุ ผ ล ถู ก ต้ อ งส ม บู ร ณ์  ค รบ
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัแต่ละแนวความคิด 
        2) ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ (Partial Understanding; PU) หมายถึง คาํตอบ
ของนักเรียนถูกตอ้งและการให้เหตุผลถูกตอ้งแต่ขาด
องคป์ระกอบท่ีสาํคญับางส่วน 
        3) ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคล่ือน
บ า ง ส่ ว น  ( Partial Understanding with Specific 
Alternative Conception; PS) หมายถึ ง  คําตอบของ
นักเรียนถูกบางส่วน แต่บางส่วนแสดงความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือนหรือเลือกคาํตอบถูกแต่ไม่อธิบายคาํตอบ 
        4) ความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีคลาดเคล่ือน 
(Alternative Understanding; AC) หมายถึง คาํตอบของ
นกัเรียนแสดงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนทั้งหมด 
        5) ค ว า ม ไ ม่ เข้ า ใ จ  ( No Understanding; NU) 
หมายถึง คาํตอบของนักเรียนไม่ตรงกับคาํถาม หรือ
นกัเรียนไม่ตอบคาํถาม 
     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. จัดกลุ่มและนําเสนอเปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละ
ความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน 
จากแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ แยกเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ
ของจํานวนนัก เรียน ท่ี มี ความ เข้าใจมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ระดบัต่าง ๆ ในแต่ละขอ้  

ผลการวจัิย 
     การวิจัยค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพ่ื อ ศึกษ าการ
เปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้าง
และหนา้ท่ีของเซลล ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติ
ของโพส เนอ ร์และคณ ะด้วยกระบวนการวิ จัย
ปฏิบติัการในชั้นเรียน มีผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
     1. ก่อนดําเนินการวจิัย ผูว้ิจยัศึกษาบริบทของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหารซ่ึงเป็นโรงเรียนประจาํและ
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเน้น
เน้ือหาท่ีค่อนขา้งซับซ้อนและให้นักเรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง ก่อนการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยั
ทาํการวิเคราะห์ความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน พบว่า 
นกัเรียนส่วนมากมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน โดยมีจาํนวน
นกัเรียนท่ีมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนในแต่ละเน้ือหาดงัน้ี 
เร่ือง ทฤษฎีเซลล์ ขนาด รูปร่าง ลักษณะ และหน้าท่ี
ของเซลล ์คิดเป็นร้อยละ 79.71 เร่ือง การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบรูปร่าง หนา้ท่ีของเซลลจุ์ลชีพ เซลลพ์ืช คิด
เป็นร้อยละ 74.78 เร่ือง บทบาทของออร์แกเนลล์ชนิด
ต่าง ๆ ในเซลล ์คิดเป็นร้อยละ 69.57 และเร่ือง ลกัษณะ
ความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะไม่เป็นเซลล ์
เป็นเซลล์เดียว เป็นเซลล์ท่ีรวมเป็นกลุ่ม และเป็นกลุ่ม
เซลลท่ี์พฒันาเป็นเน้ือเยือ่ได ้คิดเป็นร้อยละ 79.71 สรุป
ไดว้า่ ก่อนการจดัการเรียนรู้นกัเรียนส่วนมากมีมโนมติ
ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 

     3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับมโน
มติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียน หลงัจากการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดท้าํ
การวิเคราะห์ความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเพ่ือเทียบกับ
ความเข้าใจมโนมติหลังเรียน ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางท่ี 1  
     จากตารางท่ี 1 จะพบวา่ ก่อนการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมี
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสมบูรณ์ในเร่ือง ทฤษฎี
เซลล์ ขนาด รูปร่าง ลกัษณะ และหน้าท่ีของเซลล์ คิดเป็น
เฉล่ียร้อยละ 20.29 และมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนคิดเป็นเฉล่ีย
ร้อยละ 79.71 โดยมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน เช่น เซลลทุ์กชนิด
ประกอบดว้ยโครงสร้างพ้ืนฐานคือ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม 
และเยื่อหุ้มเซลล์ ไวรัสส่วนใหญ่จะมีสารพนัธุกรรมเป็น
กรดนิวคลีอิกทั้ งดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเออยู่ในตวัเดียวกัน 
เซลลท่ี์มีชีวิตอยูจ่ะตอ้งมีนิวเคลียสอย่างน้อย 1 นิวเคลียส 
เป็นตน้ เร่ือง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปร่าง หน้าท่ี
ของเซลลจุ์ลชีพ เซลลพ์ืช คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 24.35 และมี
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนคิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 74.78 โดยมโน
มติท่ีคลาดเคล่ือน เช่น แบคทีเรียไม่มีตวัสร้างอาหาร จึง
ตอ้งใชแ้คปซูลแทน เซลลพ์ืชทุกเซลลมี์รูปร่างเป็นเหล่ียม 
เซลลพ์ืชมีผนงัเซลล ์แต่เซลลแ์บคทีเรียไม่มีผนงัเซลล ์เป็น
ตน้ เร่ือง บทบาทของออร์แกเนลลช์นิดต่าง ๆ  ในเซลล์ คิด
เป็นเฉล่ียร้อยละ 30.44  และมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนคิดเป็น
เฉล่ียร้อยละ 69.57 โดยมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน เช่น ดีเอ็นเอ
ของส่ิงมีชีวิตจะตอ้งอยูใ่นนิวเคลียส เซลล์พืชมีผนังเซลล์
ทาํหนา้ท่ีเป็นเยื่อเลือกผ่าน ไลโซโซมบรรจุเอนไซม์ เซลล์
พืชไม่มีเอนไซมจึ์งไม่มีไลโซโซม ออร์แกเนลลทุ์กชนิดใน
เซลล์จะมีปริมาณเท่ากัน แต่จะทําหน้าท่ีหนักหรือเบา
แตกต่างกนั เป็นตน้ และเร่ือง ลกัษณะความแตกต่างของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะไม่เป็นเซลล ์เป็นเซลลเ์ดียว เป็นเซลล์
ท่ีรวมเป็นกลุ่ม และเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีพฒันาเป็นเน้ือเยื่อได ้
คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 20.29 และมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนคิด
เป็นเฉล่ียร้อยละ 79.71 โดยมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน เช่น เซลล์
ไม่จาํเป็นตอ้งมีการส่งสัญญาณ สารระหวา่งเซลลไ์ม่ไดใ้ห้
ความแข็งแรงกับเซลล์การให้ความแข็งแรงแก่เซลล์เป็น
หนา้ท่ีของผนงัเซลล ์เป็นตน้    
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ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียร้อยละของมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสมบูรณ์ (CU) และค่าเฉล่ียร้อย
ละของมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับท่ีไม่เข้าใจ 
ระดับท่ีคลาดเคล่ือน ระดับท่ีคลาดเคล่ือนบางส่วน 
และระดบัท่ีถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ (NU+AC+PS+PU) 
ตามเกณฑ ์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
แผน 
ที ่

ข้อ
ที ่

ร้อยละของ  
CU  

ร้อยละของ  
NU+AC+PS+PU 

 
 ก่อน

เรียน 
หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

1 

1 34.78 69.57 65.22 30.43 
2 13.04 73.91 86.96 26.09 
3 17.39 73.91 82.61 26.09 
4 17.39 52.17 82.61 47.83 
5 0.00 52.17 100.00 47.83 
6 39.13 60.87 60.87 39.13 

ค่าเฉล่ีย 20.29 63.77 79.71 36.23 

2 

7 17.39 69.57 82.61 30.44 
8 8.70 60.87 86.96 34.78 
9 0.00 13.04 100.00 86.96 
10 60.87 86.96 39.13 13.04 
11 34.78 73.91 65.22 26.09 

ค่าเฉล่ีย 24.35 60.87 74.78 38.26 

3 

12 47.83 86.96 52.17 13.04 
13 43.48 65.22 56.52 30.43 
14 17.39 56.52 82.61 43.48 
15 56.52 86.96 43.48 13.04 
16 13.04 47.83 86.96 52.17 
17 4.35 47.83 95.65 52.17 

ค่าเฉล่ีย 30.44 65.22 69.57 34.06 

4 
18 30.43 69.57 69.57 30.43 
19 21.74 65.22 78.26 34.78 
20 8.70 39.13 91.30 60.87 

ค่าเฉล่ีย 20.29 57.97 79.71 42.03 

    หลังจากการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนลดลงทุกมโนมติ  และมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึนโดยมีจาํนวน
นักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสมบูรณ์
ในแต่ละเน้ือหาเพ่ิมข้ึนดังน้ี  เร่ือง ทฤษฎีเซลล์ ขนาด 
รูปร่าง ลกัษณะ และหนา้ท่ีของเซลล ์คิดเป็นร้อยละ 63.77 
เร่ือง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปร่าง หนา้ท่ีของเซลล์
จุลชีพ เซลล์พืช คิดเป็นร้อยละ 60.87 เร่ือง บทบาทของ
ออร์แกเนลล์ชนิดต่าง ๆ ในเซลล์ คิดเป็นร้อยละ 65.22 
และเร่ือง ลกัษณะความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะ
ไม่เป็นเซลล ์เป็นเซลลเ์ดียว เป็นเซลลท่ี์รวมเป็นกลุ่ม และ
เป็นกลุ่มเซลล์ท่ีพัฒนาเป็นเน้ือเยื่อได้ คิดเป็นร้อยละ 
57.97  
     2. ผลการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and 
McTaggart (1988) หลงัการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดร่้วมสะทอ้นผลการปฏิบติักบัผูช่้วย
วิจัย เพื่อนําปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ในคร้ังต่อไป ซ่ึงผลการสะทอ้นการปฏิบติัมีดงัน้ี 
       2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ทฤษฎีเซลล์ ขนาด 
รูปร่าง ลกัษณะ และหนา้ท่ีของเซลล ์
          - ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนยงัมี
พื้ นฐานด้านความรู้ ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากนักเรียน
บางส่วนเป็นนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนอ่ืนท่ีไม่ใช่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันั้นเน้ือหาบางเน้ือหาอาจจะเรียน
นอ้ยกวา่ ทาํใหพ้ื้นฐานความรู้ในเร่ืองเซลลข์องนกัเรียนแต่
ละคนไม่เท่ากนั นกัเรียนท่ีมีพื้นฐานความรู้นอ้ยจะไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ดังนั้ น ครูจึงควรกระตุ้น
นกัเรียนกลุ่มน้ีใหมี้การแสดงความคิดเห็นมากยิง่ข้ึน 
          - ด้านพฤติกรรมของครูผูส้อน พบว่า ครูผูส้อนยงั
อธิบายขั้ นตอนการทํากิจกรรมน้อยเกินไป ใช้ค ําถาม
จาํนวนมาก วิตกกังวลกับเวลาในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้มากเกินไป ซ่ึงบางคร้ังทาํใหพู้ดเร็ว หรือเวน้ระยะเวลา
ใหน้กัเรียนคิดคาํตอบนอ้ยเกินไป      
          - ดา้นประเมินการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนพึงพอใจกบัการทาํกิจกรรมเน่ืองจากนักเรียนได้
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั แต่นกัเรียนมีขอ้แนะนาํวา่ครู
ควรพดูใหช้า้ลง เพ่ือใหน้กัเรียนตามเน้ือหาทนั 
       2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบรูปร่าง หน้าท่ีของเซลล์จุลชีพ เซลล์พืช ใน
แผนการจัดการเรียนรู้น้ีเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
นักเรียนได้ลงมือทําปฏิบัติการ โดยมีการสาธิตโดยครู
ก่อนการทาํปฏิบติัการ 
          - ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถเตรียมตวัอยา่งท่ีศึกษาได ้และกลา้แสดงความ
คิดเห็น มีนกัเรียนบางส่วนยงัขาดทกัษะการทาํปฏิบติัการ 
เช่น ขาดการวางแผนก่อนลงมือทาํปฏิบัติการ ขาดความ
รอบคอบ และความประหยดัในการใชอุ้ปกรณ์ 
          - ด้านพฤติกรรมของครูผูส้อน พบว่า ครูผูส้อนให้
ความเอาใจใส่กับนักเรียนมากข้ึน มีการสาธิตการทํา
ปฏิบัติการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการอธิบายเพียงอย่าง
เดียว แต่การจัดนักเรียนในการดูการสาธิตอาจทําให้
นกัเรียนบางส่วนท่ีอยูด่า้นหลงัมองไม่เห็นการสาธิต  
          - ดา้นประเมินการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า 
นกัเรียนพึงพอใจกบักิจกรรม เพราะไดล้งมือทาํปฏิบติัการ 
นักเรียนได้เห็นตัวอย่างจริง แต่นักเรียนมีข้อแนะนําว่า 
กิจกรรมมีมากและเวลานอ้ยเกินไป 
       2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง บทบาทของ
ออร์แกเนลลช์นิดต่าง ๆ ในเซลล ์
          - ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถบอกออร์แกเนลล์ท่ีมองเห็นภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ได ้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในทาํกิจกรรม 
แต่มีนักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้กล้อง
จุลทรรศน์  ถึงแม้จะบอกชนิดของออร์แกเนลล์ได้แต่
นกัเรียนจะเสียเวลาในการหาตวัอยา่ง 
          - ด้านพฤติกรรมของครูผูส้อน พบว่า ครูผูส้อนจัด
อุปกรณ์ให้นักเรียนอย่างทั่วถึง ส่ือท่ีใช้สอนเป็นสไลด์
ถาวร ซ่ึงไม่ทาํใหน้กัเรียนเสียเวลาในการเตรียมสไลด ์แต่ก็
ยงัไดเ้รียนรู้จากตวัอยา่งจริง 
          - ด้านประเมินการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
พบวา่ นกัเรียนพึงพอใจกบัการไดใ้ชก้ลอ้งจุลทรรศน์ใน
ศึกษาตวัอยา่ง สไลดต์วัอยา่งมีความสวยงามและมองเห็น

ออร์แกเนลลไ์ดช้ดัเจน แต่นกัเรียนมีขอ้แนะนาํวา่ ควรตั้ง
กลอ้งให้นักเรียนส่องดูตวัอยา่งไดเ้ลย เพราะนักเรียนบาง
คนจะเสียเวลาในการหาตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
       2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4 เร่ือง ลักษณะความ
แตกต่างของส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะไม่เป็นเซลล์ เป็นเซลล์
เดียว เป็นเซลลท่ี์รวมเป็นกลุ่ม และเป็นกลุ่มเซลลท่ี์พฒันา
เป็นเน้ือเยือ่ได ้
          - ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการ
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน โดยใช้ความรู้ท่ีได้จากการ
จดัการเรียนรู้ก่อนหนา้น้ี นกัเรียนมีการแสดงความคิดเห็น
ท่ีหลากหลาย เม่ือเสร็จส้ินการอภิปราย และร่วมกนัสรุป
โดยใช้ตัวอย่างของเน้ือเยื่อจริงจากสไลด์ถาวร พบว่า 
นกัเรียนมีความเขา้ใจในมโนมติใหม่มากยิง่ข้ึน 
          - ด้านพฤติกรรมของครูผูส้อน พบว่า ครูผูส้อนได้
เตรียมการค่อนขา้งดี มีการเตรียมอุปกรณ์ให้นกัเรียนครบ
ทุกกลุ่ม  ถึ งแม้ให้นักเรียนหาตัวอย่างภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ดว้ยตนเอง แต่ครูผูส้อนไดพ้ยายามใหค้าํแนะนาํ
และช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  
          - ดา้นประเมินการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรมการอภิปรายและนําเสนอ 
ครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง ส่ือและตวัอยา่งชดัเจน 
แต่นักเรียนมีข้อแนะนําว่า อยากให้ เพ่ิมเวลาในการ
อภิปรายเพ่ือหาคาํตอบมากกวา่น้ี 
          จากการร่วมสะทอ้นผลการปฏิบติักบัผูช่้วยวิจยั เพ่ือ
นาํปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใน
คร้ังต่อไปนั้น ทาํให้สามารถแกไ้ขมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน
ได ้เช่น การท่ีครูผูส้อนพยายามปรับพฤติกรรมในการพูด
ให้ชา้ลงและอธิบายขั้นตอนการทาํกิจกรรมอยา่งละเอียด 
รวมทั้งการสาธิต ทาํให้นักเรียนทาํปฏิบติัการเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบรูปร่าง หน้าท่ีของเซลลจุ์ลชีพ เซลล์พืชไดดี้
ข้ึน การปรับแผนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดทกัษะใน
การใช้ เค ร่ืองมือ  ทําให้นั กเรียนสามารถมองเห็ น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในตวัอยา่งไดช้ดัเจน นกัเรียนไดเ้ห็น
ผลการศึกษาดว้ยตนเอง มโนมติใหม่จึงมีความน่าเช่ือถือ
มากยิง่ข้ึน 
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สรุปและอภิปรายผล 
     ผลการวิจยัพบว่า ก่อนการจดัการเรียนรู้นักเรียนมีมโน
มติท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลท่ี์
หลากหลาย ซ่ึ งเกิดจากพ้ืนฐานความรู้ ท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากนกัเรียนบางส่วนมาจากโรงเรียนท่ีไม่ใช่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่ามโนมติท่ีคลาดเคล่ือนของ
นักเรียนนั้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ส่วนบุคคล อิทธิพล
จากส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่(Franke et al., 
2013) การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของ
โพสเนอร์และคณะดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้น
เรียน พบวา่ สามารถเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง โครงสร้างและหน้ าท่ี ของเซลล์ของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทุกระดบัเป็น
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสมบูรณ์ได ้เน่ืองจาก
ทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และคณะจะเน้น
เง่ือนไขท่ีสําคัญหลายอย่างท่ี จะทําให้ เกิดการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา อันจะเป็ นการนํ าไปสู่ การ
เปล่ียนแปลงมโนมติ เน้นให้นักเรียนไดท้้าทายความคิด
หรือมโนมติเดิมของตนเอง ให้นักเรียนเกิดขอ้โตแ้ยง้ใน
มโนมติเดิม ก่อนท่ีจะถูกแทนท่ีดว้ยมโนมติใหม่ (Limon, 
2001) รวมทั้ งการนํามาใช้ร่วมกับกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนจะทาํให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงในชั้นเรียน และวางแผนปรับปรุงวิธีการการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการเปล่ียนมโนมติของโพสเนอร์และ
คณะได้ เหมาะสมกับบ ริบทของนั กเรี ยน  เพราะ
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นการร่วมมือกนั
ระหว่างกลุ่มของครูผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีในการสอน เพ่ือการ
ปรับปรุงแนวปฏิบติัในการเรียนการสอน และอยูใ่นบริบท
ท่ี มี ความเฉพาะเจาะจง (Tran Thi Thu, 2009) ทําให้
ครูผูส้อนแกปั้ญหาไดต้รงจุด และการร่วมมือกนัระหว่าง
กลุ่มของครูผูส้อนจะทาํให้มองเห็นปัญหาไดใ้นหลาย  ๆ
ดา้น และมีมุมมองในการแกปั้ญหาเหล่านั้นท่ีหลากหลาย 
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สนับสนุนการทาํวิจยั และขอขอบพระคุณนายวิโรจน์ 
สิมพร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร ท่ี
ให้ความอนุเคราะห์เป็นผูช่้วยวิจัยและสนับสนุนใน
การเกบ็ขอ้มูลวจิยัมาโดยตลอด 
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