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การศึกษาแนวคดิเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศักย์โน้มถ่วงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  
ด้วยการจัดการเรียนรู้เพ่ือเปลีย่นแปลงแนวคดิจากมุมมองด้านภววทิยา 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพฒันาแนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดจากมุมมองภววิทยา  ผูว้ิจยัไดท้าํการ
สํารวจแนวคิด เร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงของนักเรียนจาํนวน 33 คน โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง และตรวจช้ินงานนกัเรียน จากนั้นไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจดักลุ่มแนวคิดตามวิธีของ Andersson (1990) 
และ Tytler (1999) และได้จัดกลุ่มภววิทยาของแนวคิดตามวิธี Three Types of Conceptual Change ของ Chi et al. 
(2008)  ผลการวิจยัพบวา่ก่อนเรียนนกัเรียนส่วนมากมีแนวคิดคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานจลน์ และพลงังานศกัย์
โนม้ถ่วงและมีภววิทยาผิดกลุ่ม แต่หลงัจากการจดัการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดพบวา่นกัเรียนส่วนมากมีแนวคิด
สอดคลอ้งกบัแนวคิดวทิยาศาสตร์มากข้ึน และมีภววทิยาของแนวคิดถูกตอ้งมากข้ึน 

ABSTRACT 
 Our research was aimed to study and develop students’ conceptions on kinetic and potential energies 
using conceptual change approach based on oncology perspective. We performeda survey on the concepts of kinetic 
and potential energies on 33 students by doing semi-structured interview and analyzed students’ works. Then we 
categorized students’ conceptual understandings into groups based on Andersson (1990) andTytler (1999) criteria and 
we also categorized students’ ontology into groups based on Chi et al. (2008).  The results showed that, in the pre-
survey, most students hold alternative concepts of kinetic and potential energies and put those concepts into the 
wrong ontology groups.In the post-survey, most students hold correct scientific concepts and put theirs into the right 
ontology groups. 
 
 
คาํสําคญั: พลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง แนวคิด การเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิด ภววทิยา 
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บทนํา 

เน้ือหาเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเป็น

ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ท่ีสําคญัในการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ในระดบัสูง(Duit,1984 อา้งถึงใน รัตนา,2540)

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาฟิ สิกส์ เพ่ิ ม เติม  2 (ว  33242)  ผู ้วิจัยพบว่า

นกัเรียนมกัจะมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองพลงังาน

จลน์และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงแมว้่าผูเ้รียนนั้นเพิ่งจะ

ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนไป และยงัพบว่านักเรียนมี

ปัญหาในการนาํความรู้เร่ืองพลงังานจลน์และพลงังาน

ศกัยโ์น้มถ่วงไปใช้เช่ือมโยงกับเน้ือหาอ่ืนๆของวิชา

ฟิสิกส์  จากรายงานวิจยัของ สุรพนัธ์ (2541) และของ

ประยูรศรี (2544) ท่ีได้มีการศึกษาในเร่ืองแนวคิด

คลาดเคล่ือนของนักเรียนในเร่ืองพลังงานจลน์และ

พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงพบวา่การจดัการเรียนการสอนท่ี

ผ่านมานั้ นมักจะเน้นการจดจาํเน้ือหาและสมการซ่ึง

สอดคลอ้งกบัรายงานวิกฤตการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษา

ของไทยท่ีพบว่าการจัดการเรียนรู้จะเน้นการจดจํา

เน้ือหามากกวา่การรู้จกัมีความคิดเป็นของตนเอง (สกว

, 2541)  

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงต้องการศึกษาแนวคิดท่ี

คลาดเคล่ือนของนักเรียนในเร่ืองพลังงานจลน์และ

พลงังานศกัยโ์น้มถ่วงเพ่ือหาวิธีพฒันาให้เป็นแนวคิด

วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง โดยพบว่าได้มีงานการวิจัยท่ี

เสนอแนวทางหลายวิธีท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เปล่ียนแปลงแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนใหเ้ป็น

แนวคิดวิทยาศาสตร์  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแนวคิด

สามารถอธิบายได้หลายความหมายทั้ งในเร่ืองการ

เรียนรู้และการสอน หากแต่จะสามารถอธิบายวิธีการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ทฤษฏีการสร้างองค์

ความรู้  ซ่ึงเป็นความเข้าใจท่ีตรงกันว่าความรู้ของ

มนุษยเ์ป็นกระบวนการสร้างความรู้ของแต่ละบุคคลท่ี

อธิบายข้ึนมาอยูภ่ายใตค้วามพยายามของมนุษยเ์พ่ือจะ

ทาํความเข้าใจเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดล้อม (Duit, 

1997) การจดัการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดเป็น

วิธีการพฒันาแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ิมแรกไดอ้าศยัรูปแบบการเปล่ียนแปลง

แนวคิดของ Posner (Posner,1982 อ้างถึงใน  ปัฐมา

ภรณ์ , 2551)  ท่ี อ าศัย เง่ือนไข  4 ประการในการ

เปล่ียนแปลงแนวคิด ประกอบดว้ย ความไม่พึงพอใจ

ในความรู้เดิม ความเขา้ใจในความรู้ใหม่ ความเป็นไป

ไดข้องความรู้ใหม่ และประโยชน์ของความรู้ใหม่ หลงั

นั้ น  Hewson & Hewson ปี  1992 ได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึง

บริบทท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิด ในปี 1993 

Printich et. al ไดศึ้กษาเพ่ิมเติมในปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิด ทั้ งน้ีปี 1994 ก็มี

การศึกษาในดา้นการเปล่ียนแปลงมุมมองทางภววิทยา 

(Ontology) โดย Chi et al (Chi et al, 1994) ท่ีส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงแนวคิด  โดยพบวา่หากนกัเรียนยงัยึด

มั่นในแนวคิดคลาดเคล่ือนก็จะทาํให้ยากท่ีจะเข้าใจ

แนวคิดวิทยาศาสตร์ (ปัฐมาภรณ์ , 2553)  ซ่ึงมีแนว

ทางการจัดการเรียนรู้ท่ีหลายวิธี เพ่ือเปล่ียนแปลง

แนวคิด โดยพิจารณาจากเน้ือหาท่ีจดัการเรียนรู้และภว

วิทยาของแนวคิดนั้ น   ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบ

Predict – Observe – Explain (POE) (White and 

Gunstone,1993) วิธีการสอนแบบปฏิบติัการ (Practical 

Work) (Abrahams andReiss, 2012) วิธีการสอนโดยใช้

เกม  (Game) (ทิศนา  , 2552) และวิ ธีการสอนแบบ

แกปั้ญหา(Problem Solving) (อาภรณ์  , 2553)  

นอกจากนั้ นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ย ัง

สามารถถูกจดัเป็นกลุ่มทางภววิทยาไดส้ามกลุ่มใหญ่

ดังแสดงในภาพท่ี  1 ดังน้ี  คือ  (1) กลุ่ม  Entities คือ
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แนวคิดท่ีมีลกัษณะจบัตอ้งได ้มีตวัตน มีนํ้ าหนัก และ

ต้องการท่ีอยู่ ซ่ึงถูกแบ่งย่อยออกเป็นแบบ Concrete 

Objects และแบบ Substances, (2) กลุ่ม Processes คือ

แนวคิดท่ีเกิดข้ึนแบบมีความสัมพนัธ์กบัเวลาโดยถูก

แบ่งยอ่ยออกเป็นแบบDirect และแบบ Emergent และ 

(3)กลุ่ม Mental States คือ แนวคิดท่ีข้ึนอยู่กบัสถานะ

ทางจิตใจ ไดถู้กแบ่งย่อยออกเป็นแบบ Emotion และ

แบบ Intention ซ่ึงหากนักเรียนมีความเข้าใจแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์ในภววทิยาท่ีผิดกลุ่มกจ็ะส่งผลต่อการ

เรียน รู้แนวคิดนั้ น  (Chi et al.,2008) ผู ้วิจัยจึงเช่ือว่า

ผู ้ส อน ส าม ารถทํ าให้ นั ก เรี ยน เป ล่ี ยน แน ว คิ ด

คลาดเคล่ือนเก่ียวพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์น้ม

ถ่วงเป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งได้โดยการใช้

การจัดการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดและการ

ส่งเสริมการเขา้ใจภววทิยาท่ีถูกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  มุมมองภววทิยาตามวธีิของ Chi et al. (2008) 
 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือพฒันาแนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังาน

ศกัยโ์นม้ถ่วงโดยการจดัการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลง

แนวคิด 

2. เพ่ือศึกษาความเขา้ใจดา้นภววิทยาของแนวคิดเร่ือง 

พลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

 

วธีิการวจิัย 

งานวิจัยเชิงคุณภาพน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะ
กรณี(Case Study) เพ่ือใหเ้ขา้ใจสภาพสถานการณ์ และ
พฒันาการในการเปล่ียนแปลงแนวคิดของนักเรียนใน
เชิงลึกโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการวิจยัเชิงตีความ โดยมี
กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน  1 ห้องเรียน  มี
จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 33 คน เป็นนกัเรียนชาย 19 คน 
และนักเรียนหญิง14 คน ซ่ึงกาํลงัเรียนอยู่ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ท่ีคละความสามารถ 
โดยแนวทางในการเกบ็ขอ้มูลไดใ้ชกิ้จกรรมการเรียนรู้
เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิด และศึกษาแนวคิดแบบ Three 
Types of Conceptual Change ข อ ง  Chi et al. (2008) 
ในแนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง  
และใช้เคร่ืองมือได้แก่แบบวดัแนวคิดเร่ืองพลงังาน
จลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง แบบบนัทึกผลการวิเคราะห์ผลงานนกัเรียน 
บนัทึกหลงัการสอน และวดีิทศัน์บนัทึกการสอน 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเราได้ทําการศึกษา

แนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วง

ของนักเรียนก่อนเรียน และนาํแนวคิดท่ีไดม้าจดักลุ่ม

ตามวิธีของAndersson (1990) และTytler(1999) เพ่ือ

เปรียบเทียบ 

กับแนวคิดวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ภววิทยาของ

นักเรียนก่อนเรียน แล้วจากนั้ นจึงจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เปล่ียนแปลงแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนโดยให้นักเรียนทาํ

ใบงาน  ช้ินงาน  และผลงานระหว่างเรียน  โดยใน

ระหวา่งน้ีไดมี้การสัมภาษณ์นกัเรียนเพ่ือศึกษาภววิทยา
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หลงัทาํแบบวดัแนวคิดก่อนเรียนเพ่ือผูว้ิจยัจะนาํมาทาํ

การวิ เคราะห์แนวคิดและวิ เคราะห์ภววิทยาของ

นักเรียน  ในการน้ีผูว้ิจัยไดท้าํบันทึกหลงัการจัดการ

เรียนรู้ทุกคร้ัง จากนั้นจึงวดัแนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์

และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงของนักเรียนหลงัเรียนและ

นาํแนวคิดท่ีไดม้าจดักลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด

วิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ภววิทยาหลงัเรียน โดยมีการ

สัมภาษณ์นกัเรียนหลงัทาํแบบวดัแนวคิดประกอบการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ทาํการจดักลุ่มแนวคิดตามวิธีของ 

Andersson (1990) แ ล ะ  Tytler (1999) ดั ง แ ส ด งใน

ตารางท่ี 1 

 

ผลการวจิัย 

ในการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวคิดของนักเรียน
จาํนวน 1 ห้องเรียน เร่ืองพลงังานจลน์ และพลงังาน
ศัก ย์โน้ ม ถ่ ว ง เร าพ บ ว่ าก ารจัด ก าร เรี ยน รู้ เพื่ อ
เปล่ียนแปลงแนวคิดช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีแนวคิด
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดวทิยาศาสตร์มากข้ึนดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 และ 2 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์น้ม
ถ่วงเช่น อธิบายวา่นํ้ าตกเก่ียวขอ้งกบัพลงังานจลน์และ
เก่ียวกบัพลงังานศกัยโ์น้มถ่วง โดยเป็นพลงังานจลน์
เม่ือนํ้ าเคล่ือนตวัและเป็นพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงเม่ือนํ้ า
กาํลังตก หรือการต้มไข่เก่ียวกับพลังงานความร้อน
หรือ การป่ันจกัรยานเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน  โดยขณะ
ป่ันจักรยานพลังงานศักย์จะสูงข้ึน เม่ือ ป่ันไปถึง
จุดสูงสุดและเม่ือป่ันจักรยานลงเนินพลงังานศกัยจ์ะ
ลดลงและพลงังานจลน์เพ่ิมข้ึนแต่หลงัจากการเรียนรู้
เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดก็ทาํให้นักเรียนมีความเขา้ใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน  ดังจะเห็นได้จาก
ตารางท่ี  2 ท่ีพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
น้อยลงจากก่อนเรียน  ดังเห็นได้จากการสัมภาษณ์
นักเรียน และผลงานท่ีนักเรียนทาํก่อนเรียนและหลงั
เรียน  

ก่อนเรียนเร่ืองพลงังานจลน์ในกรณีของแกว้
ท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์น้ี  

ครู:ในภาพนํ้าตกเหตุใดเราจึงอธิบายวา่

เก่ียวขอ้งกบัพลงังานจลน์และพลงังานศกัย ์

 แกว้ : กน็ํ้าเคล่ือนท่ีน่าจะเป็นพลงังานจลน์

ครับ เพราะมนัเคล่ือนท่ี แต่ถา้จะเป็นพลงังานศกัยโ์นม้

ถ่วงคือตอ้งอยูใ่นท่ีสูงๆ เพราะฉะนั้นนํ้าก่อนตกน่าจะมี

พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงครับ 

 ครู : นกัเรียนทราบไดอ้ยา่งไรวา่นํ้าตก

เก่ียวขอ้งกบัพลงังานศกัยห์รือพลงังานจลน์คะ 

 แกว้ : มนัคลา้ยๆ เม่ือเคยเรียนผา่นๆ มาแลว้ก็

อ่านเจอในอินเตอร์เน็ตประมาณน้ีครับ 

 ครู : แลว้อธิบายไดไ้หมคะวา่พลงังานจลน์

และพลงังานศกัยท่ี์เกิดในนํ้าตกมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งไรบา้ง 

 แกว้ : (เงียบ) 

จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนยงั
ไม่สามารถระบุความเก่ียวขอ้งของพลงังานจลน์และ
พลงังานศกัยไ์ด ้  

ก่อนเรียนเร่ืองพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงในกรณี
ของตาลท่ี มีแนวคิดคลาดเค ล่ือนเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์น้ี  

ครู : จากภาพน้ีนะคะ นกัเรียนคิดเก่ียวขอ้ง

กบัพลงังานบา้งไหมคะ 

 ตาล :  ก ็เก่ียวนะครับ คือ มนัตอ้งใชพ้ลงังาน

ในการป่ันครับ 

 ครู : พลงังานอะไรคะ 

 ตาล :  พลงังาน...อืม  .....ยงัแน่ใจครับแต่มนั

กค็วรจะเรียกวา่พลงังานไม่ใช่หรือครับ 

ครู :  แลว้พลงังานเกิดมาจากอะไรคะ 

 ตาล :  (หวัเราะ) ไม่แน่ใจแลว้ครับครู ผมไม่รู้

เหมือนกนั  
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 จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมพบวา่นกัเรียนใน

กลุ่มน้ีพบวา่นกัเรียนยงัไม่สามารถระบุถึงพลงังานท่ีใช้

ในการป่ันจกัรยานและสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดพลงังาน

ได ้ จะเห็นไดว้า่นกัเรียนยงัมีแนวคิดคลาดเคล่ือนใน

เร่ือง พลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง ผูว้จิยัจึง

จดัการเรียนรู้ดว้ยการเปล่ียนแปลงแนวคิดซ่ึงช่วยให้

นกัเรียนมีการพฒันาแนวคิดวทิยาศาสตร์มากข้ึน เห็น

ไดจ้ากการลงมือปฏิบติัในใบงานของนกัเรียน 

 ซ่ึงในแนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังาน

ศกัยโ์นม้ถ่วง ใชว้ิธีการสอนแบบปฏิบติัการ (Practical 

Work) ซ่ึงเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนลงมือ

ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้เพราะการสอน

แบบน้ีจะช่วยพฒันาความเขา้ใจแนวคิดของนกัเรียนให้

สอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์มากข้ึน (Abrahams 

and Reiss, 2012) ดังแสดงในภาพท่ี  2  และภาพท่ี  3 

เป็นภาพแสดงถึงความเขา้ใจของนกัเรียนระหวา่งเรียน

ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดโดย

วธีิการสอนแบบปฏิบติัการ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการตอบคาํถามนกัเรียน เร่ืองพลงังาน

จลน์ 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการบนัทึกของนกัเรียนในการเรียนเร่ือง 

พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

 จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิเพื่อเปล่ียนแปลง

แนวคิด  พบวา่นกัเรียนสามาเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ

เน้ือหาไดม้ากจากก่อนเรียน 

นอกจากน้ีหลังเรียนเร่ืองพลังงานจลน์ใน
กรณีของทบัทิมท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนเห็นไดจ้ากการ
สัมภาษณ์น้ี  

ครู : ทาํไมในการตอบคาํถามขอ้น้ี เราจึงเร่ิม

อธิบายท่ีการตกของนํ้าซ่ึงมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเขา้

มา 

        เก่ียวขอ้งก่อนแลว้จึงไปอธิบายพลงังาน

จลน์ในตอนทา้ยคะ 

ทบัทิม : ก ็นํ้าตกตกจากความสูงมีการเปล่ียน

ตาํแหน่งตอ้งมีพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงเขา้มาเก่ียวขอ้งละ 

        คะ แต่พอตอนนํ้ามนัเคล่ือนท่ีกจ็ะมี

ความเร็วของนํ้าเคล่ือนท่ีทาํใหเ้กิดพลงังานจลน์ค่ะ 

ครู : แลว้ก่อนนํ้าเคล่ือนท่ี ไม่มีพลงังาน

เกิดข้ึนหรือคะ 
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ทบัทิม : ก ็มีนะคะ อ๋อ นํ้าเคล่ือนท่ีเหมือนกนั

คะ น่าจะเป็นพลงังานจลน์ค่ะ 

ครู : กต็อบไดเ้น่ียคะ แลว้ทาํไมไม่ไดเ้ขียน

อธิบายละคะ 

ทบัทิม : เอ่อ หนูเขา้ใจวา่ใหอ้ธิบายตอนนํ้า

จะตกเลยค่ะ เลยเขียนอธิบายเร่ิมตรงนั้นแทนค่ะ 

จากการสัมภาษณ์พบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจ

ในสถานการณ์ของนํ้าตกท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานจลน์

และพลงังานศกัยห์ากแต่ไม่ไดเ้ขียนอธิบายการเปล่ียน

รูปพลงังานของการเปล่ียนจากพลงังานจลน์เป็น

พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงและเป็นพลงังานจลน์อีกคร้ัง  

นอกจากน้ีหลงัเรียนเร่ืองพลงังานศกัยโ์น้ม
ถ่วงในกรณีของแก้วท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนเห็นได้
จากการสัมภาษณ์น้ี  

ครู : จากภาพท่ีครูใชใ้นคาํถามนะคะ ภาพข้ึน

ป่ันจกัรยานข้ึนเนินน้ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานอยา่งไรบา้ง 

อธิบายใหฟั้งหน่อยคะ 

 ทิว : กต็อนป่ันรถมนัเคล่ือนท่ีมีพลงังานจลน์ 

แต่พอมนัเคล่ือนท่ีไปเร่ือยข้ึนไปตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนจะมี

การเปล่ียนเป็นพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงแลว้พอป่ันลงมา

จากเนิน จะมีการเปล่ียนเป็นพลงังานจลน์อีกคร้ัง 

 ครู : โอเค  ทิวตอบไดช้ดัเจนดีนะ  

การสัมภาษณ์ขา้งตน้พบวา่นกัเรียนสามารถ

อธิบายสถานการณ์ในการเปล่ียนรูปพลงังานและระบุ

พลงังานท่ีเกิดข้ึนไดใ้นแต่ละช่วงไดช้ดัเจน จะเห็นได้

วา่เม่ือผา่นการจดัการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิด

แลว้นกัเรียนสามารถพฒันาแนวคิดคลาดเคล่ือนเป็น

แนวคิดวทิยาศาสตร์ได ้

ส่วนภววิทยาของแนวคิด เร่ือง พลงังานจลน์

และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงนั้นจดัอยู่ในกลุ่มProcesses

แ บ บ  Emergent (Chi  el at.,2008) โ ด ย ก่ อ น เรี ย น

นักเรียนมีแนวคิดของภววิทยาผิดกลุ่มในทุกแนวคิด 

ดงัแสดงในตารางท่ี 3 แต่หลงัจากจดัการเรียนการสอน

เพ่ื อ เป ล่ี ยนแปลงแนวคิดโดยวิ ธี ก ารสอนแบบ

ปฏิบัติการ(Practical Work) (Emma,2009) เราพบว่า

หลงัเรียนนกัเรียนมีภววิทยาท่ีถูกตอ้งตามกลุ่มภววิทยา

ของแนวคิดนั้ น  ดังตารางท่ี  4 โดยนักเรียนจํานวน

มากกว่าคร่ึงเขา้ใจดงัน้ี เช่น นํ้ าตกมีพลงังานศกัยต์อน

ก่อนนํ้ าจะตกและมีพลงังานจลน์ตอนนํ้ ากาํลงัตกลงมา

หรือในอีกสถานการณ์หน่ึงเคร่ืองยนตเ์ก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงานของพลังงานกลซ่ึงประกอบไปด้วยพลังงาน

จลน์และพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงหรือ ในอีกกรณีหน่ึง 

จกัรยานเม่ือป่ันข้ึนไปถึงจุดสูงสุดจะเกิดพลงังานศกัย์

โน้มถ่วงและเม่ือป่ันลงมาจะเกิดการเป ล่ียนเป็น

พลงังานจลน์ 

ทั้งน้ีสามารถวเิคราะห์ไดจ้ากแบบวดัแนวคิด

เร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง และการ

สัมภาษณ์เพ่ิมเติม ดงักรณี N16 ก่อนเรียนเร่ืองพลงังาน

จลน์จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีภววิทยาผดิกลุ่ม   

“นํ้าตกเป็นพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง” (N16, 

แบบวดัแนวคิด) 

จากกลุ่มคาํตอบพบวา่นกัเรียนส่วนมากมี 

ภววทิยาเร่ือง พลงังานจลน์ เป็นกลุ่ม Processes ซ่ึง

นกัเรียนสามารถเขา้ใจไดว้า่ตอ้งมีการเคล่ือนท่ีตกลงมา

จึงจะไดพ้ลงังานจลน์ ซ่ึงเป็นความเขา้ใจแบบ Direct 

หากแต่ยงัไม่ชดัเจนในการวเิคราะห์แรงท่ีทาํใหเ้กิดงาน

และพลงังาน   

 ภววทิยากรณีก่อนเรียนพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง

พบวา่นกัเรียนมีภววทิยาผดิกลุ่มเช่นกนั เช่นการ

วเิคราะห์จากแบบวดัแนวคิดกรณี N 14 
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“การป่ันจกัรยานเก่ียว(กบัพลงังาน)เพราะ

ตอ้งใชพ้ลงังานในการป่ันจกัรยาน” (N14, แบบวดั

แนวคิด) 

จากแบบวดัแนวคิดขา้งตน้สามารถวเิคราะห์ 

ภววทิยาของนกัเรียนเป็นกลุ่ม Processes แบบ Direct  

เน่ืองจากนกัเรียนยงัมีการยนืยนัวา่พลงังานศกัยโ์นม้

ถ่วงเกิดข้ึนมาจากแรงกระทาํ  ซ่ึงหลงัจากผา่นการจดั

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดพบวา่

นกัเรียนมีภววทิยาถูกกลุ่มมากข้ึน ดงัการวเิคราะห์จาก

แบบวดัแนวคิดหลงัเรียนต่อไปน้ี ในกรณีพลงังานจลน์ 

“ยอดนํ้าตกจะมีพลงังานศกัยส์ะสมอยู ่พอ

ปล่อยลงมาจะเป็นพลงังานจลน์ แลว้จะกลายเป็น

พลงังานกล” (N4, แบบวดัแนวคิด) 

จากกลุ่มคาํตอบของนกัเรียนในกลุ่มน้ีจะมี

ความเขา้ใจภววิทยากลุ่ม Processes แบบ Emergent  

ซ่ึงเป็นการเขา้ใจภววทิยาของแนวคิดพลงังานจลน์ท่ี

ถูกกลุ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนักบักรณีพลงังานศกัยโ์นม้

ถ่วง 

“จากตอนแรก ท่ี เป็นพลังงานจลน์  เม่ื อ

พลงังานจลน์เป็นศูนย ์จะเปล่ียนเป็นพลงังานศกัยโ์นม้

ถ่วง” (N33, แบบวดัแนวคิด) 

จากกลุ่มคําตอบของนักเรียนส่วนมากจะ

พบว่านกัเรียนมีความเขา้ใจพลงังานศกัยโ์นม้เป็นกลุ่ม 

Processes แบบ  Emergent มาก ข้ึนและยังสามารถ

อธิบายถึงการเปล่ียนรูปของพลงังานในสถานการณ์

ดงักล่าวเพ่ิมเติมได ้

ทั้ งน้ีสามารถแสดงผลได้ดังตารางท่ี  1 ได้

สรุปจาํนวนแนวคิดวิทยาศาสตร์และตารางท่ี 2 ท่ีสรุป

จาํนวนแนวคิดคลาดเคล่ือน ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียน  

ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดวิทยาศาสตร์  เร่ืองพลงังานจลน์

และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

แนวคดิ สถานการณ์ แนวคดิวทิยาศาสตร์ 

  ก่อนเรียน 
(คน) 

หลงัเรียน 
(คน) 

1. พลงังาน 
จลน์ 

- ภาพนํ้าตกและนํ้า
ไหลในลาํธาร
เก่ียวขอ้งกบั 

- 18 
(54.54%) 

แนวคดิ สถานการณ์ แนวคดิวทิยาศาสตร์ 

  ก่อนเรียน 
(คน) 

หลงัเรียน 
(คน) 

 พลงังานอยา่งไรบา้ง   
 - ภาพการตม้ไข่และ

ภาพเคร่ืองยนต์
ดา้นหนา้รถยนต์
เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
อยา่งไรบา้ง 

- 21 
(63.63%) 

2. พลงังาน
ศกัยโ์นม้ถ่วง 

- ใหภ้าพคนป่ัน
จกัรยานข้ึนเนินและ
ป่ันลงเนิน 

- 17 
(51.51%) 

 

ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดคลาดเคล่ือนหลงัเรียน  เร่ือง

พลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

แนวคดิ สถานการณ์ แนวคดิคลาดเคล่ือน 

  ก่อนเรียน 
(คน) 

หลงัเรียน 
(คน) 

1. พลงังาน 
จลน์ 

- ภาพนํ้าตกและนํ้า
ไหลในลาํธาร
เก่ียวขอ้งกบั
พลงังานอยา่งไร
บา้ง 

33 
(100%) 

15 
(45.45%) 

 

ตารางที ่2  สรุปแนวคิดคลาดเคล่ือนหลงัเรียน  เร่ือง 

พลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง (ต่อ) 

แนวคดิ สถานการณ์ แนวคดิคลาดเคล่ือน 

  ก่อนเรียน 
(คน) 

หลงัเรียน 
(คน) 

 - ภาพการตม้ไข่และ
ภาพเคร่ืองยนต์

33 
(100%) 

12 
(36.36%) 
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ดา้นหนา้รถยนต์
เก่ียวขอ้งกบั
พลงังานอยา่งไร
บา้ง 

2. พลงังาน
ศกัยโ์นม้
ถ่วง 

- ใหภ้าพคนป่ัน
จกัรยานข้ึนเนินและ
ป่ันลงเนิน 

33 
(100%) 

16 
(48.48%) 

 

ตารางที่ 3 สรุปภววิทยาก่อนเรียนแนวคิดเร่ืองพลงังาน

จลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

 แนวคดิเร่ือง ภววทิยา 
(Ontology) 

ก่อนเรียน 
จํานวน 
(คน) 

พลงังาน
จลน์ 

ภาพนํ้ าตกและนํ้า
ไหลในลาํธาร
เก่ียวขอ้งกบั 

1. Processes – 
Emergent* 

0 

 พลงังานอยา่งไรบา้ง 2. Processes –  
Direct 

26 

  3. Entities 0 
  4. Mental States 0 
  5. ไม่ตอบ

คาํถาม 
7 

 ภาพการตม้ไข่และ
ภาพเคร่ืองยนต ์

1. Processes – 
Emergent* 

0 

 ดา้นหนา้รถยนต์
เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

2. Processes –  
Direct 

32 

 อยา่งไรบา้ง 3. Entities 0 
  4. Mental States 0 
  5. ไม่ตอบ

คาํถาม 
1 

พลงังาน 
ศกัยโ์นม้
ถ่วง 

ใหภ้าพคนป่ัน
จกัรยานข้ึนเนินและ
ป่ันลงเนิน 

1. Processes – 
Emergent* 

0 

  2. Processes –  
Direct 

33 

  3. Entities 0 
  4. Mental States 0 
  5. ไม่ตอบ

คาํถาม 
0 

หมาย เห ตุ  *คื อภววิท ยา ท่ี ถู กก ลุ่ ม ขอ งแน ว คิ ด

วทิยาศาสตร์ 

 

ตารางที่ 4 สรุปภววิทยาหลงัเรียนแนวคิดเร่ืองพลงังาน

จลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

 แนวคดิเร่ือง ภววทิยา 
(Ontology) 

ก่อนเรียน 
จํานวน 
(คน) 

พลงังาน
จลน์ 

ภาพนํ้ าตกและนํ้า
ไหลในลาํธาร
เก่ียวขอ้งกบั 

1. Processes – 
Emergent* 

18 

 พลงังานอยา่งไรบา้ง 2. Processes –  
Direct 

15 

  3. Entities 0 
  4. Mental States 0 
  5. ไม่ตอบ

คาํถาม 
0 

 

ตารางที่ 4 สรุปภววิทยาหลงัเรียนแนวคิดเร่ืองพลงังาน

จลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง (ต่อ) 

 แนวคดิเร่ือง ภววทิยา 
(Ontology) 

ก่อนเรียน 
จํานวน 
(คน) 

 ภาพการตม้ไข่และ
ภาพเคร่ืองยนต ์

1. Processes – 
Emergent* 

21 

 ดา้นหนา้รถยนต์
เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

2. Processes –  
Direct 

12 

 อยา่งไรบา้ง 3. Entities 0 
  4. Mental States 0 
  5. ไม่ตอบ

คาํถาม 
0 

พลงังาน 
ศกัยโ์นม้
ถ่วง 

ใหภ้าพคนป่ัน
จกัรยานข้ึนเนินและ
ป่ันลงเนิน 

1. Processes – 
Emergent* 

17 

  2. Processes –  
Direct 

16 

  3. Entities 0 
  4. Mental States 0 
  5. ไม่ตอบ

คาํถาม 
0 

หมาย เห ตุ  *คื อภววิท ยา ท่ี ถู กก ลุ่ ม ขอ งแน ว คิ ด

วทิยาศาสตร์ 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 ในแนวคิดเร่ืองพลงังานจลน์และพลงังานศกัย์

โน้มถ่วง ผลการวิจัยพบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีแนวคิด

คลาดเค ล่ือน  และหลังเรียนนัก เรียน มีแนวคิดเป็น

วิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากภววิทยาของแนวคิด

เร่ืองพลงังานจลน์และพลังงานศกัยโ์น้มถ่วงก่อนเรียน

ของนักเรียนส่วนมากนั้นเป็นแบบผิดกลุ่ม เช่น เป็นกลุ่ม 

Processes แบบ Direct ซ่ึงพบว่าหลังเรียนนักเรียนมีภว

วิทยาของแนวคิดถูกกลุ่มมากข้ึน เช่น เป็นกลุ่ม Processes  

แบบ  Emergent จากการศึกษาภววิทยาผู ้วิจัยพบว่าภว

วิ ท ย าข อ งนั ก เรี ยน ส่ งผล ต่ อ ก ารพัฒ น าแน ว คิ ด

คลาดเคล่ือนของนกัเรียน ซ่ึงหากนกัเรียนมีความเขา้ใจภว

วิทยาผิดกลุ่มก็จะทําให้ เกิดแนวคิดคลาดเคล่ือนจาก

แนวคิดวิทยาศาสตร์ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Chi 

et. al.,(1994) ท่ี ศึ ก ษ าด้ าน ภ ว วิ ท ย า ท่ี ช่ ว ย ใน ก าร

เป ล่ียนแปลงแนวคิดคลาด เค ล่ือนให้ เป็นแนวคิด

วทิยาศาสตร์ได ้หากเขา้ใจภววิทยาไดถู้กกลุ่มตามลกัษณะ

ของภววทิยาในแนวคิดนั้น  

ผูว้ิจยัจึงจดัการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิด

จากการวิเคราะห์ภววิทยาก่อนเรียนโดยเลือกกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ี ช่วยในการเปล่ียนแปลงแนวคิดและมีความ

เหมาะสมกบัภววิทยาของแนวคิดนั้นโดยพบวา่หลงัเรียน

นกัเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนและมีภววิทยา

ท่ีถูกกลุ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yeung 

and Nancy (2001) ท่ีพบว่าภววิทยาของนักเรียนส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงแนวคิดเร่ืองไฟฟ้า  และส่วนสําคญัท่ีทาํ

ให้นักเรียนสามารถพัฒนาแนวคิดคลาดเคล่ือนเป็น

แนวคิดวิทยาศาสตร์ได้เน่ืองจากกระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิดและการวิเคราะห์ภววิทยา

ของแนวคิดวิทยาศาสตร์นั้นซ่ึงหากทาํใหน้กัเรียนสามารถ

เขา้ใจภววิทยาท่ีถูกกลุ่มได้จะช่วยในการเรียนรู้แนวคิด

วทิยาศาสตร์นั้นของนกัเรียนได ้
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(POE).วทิยานิพนธ์.การศึกษามหาบณัฑิต  
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โครงการ การศึกษาผลของปัจจยัดา้นจิตพิสัย 

และสังคมต่อการสอนวทิยาศาสตร์เพ่ือ 

เปล่ียนแปลงแนวคิดในระดบัประถมศึกษา. 
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ประยรูศรี กวานปรัชชา.การศึกษาแนวความคิด 

เลือกเก่ียวกบัมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลงังาน  
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การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

ศึกษา,มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2544. 

ภพ เลาหไพบูลย.์แนวการสอนวทิยาศาสตร์. 

กรุงเทพฯ:โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช; 2540. 
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โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อาํเภอบางนํ้า 

เปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา :  

กรณีศึกษา.วทิยานิพนธ์.การศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา

,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2540. 
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นกัเรียนท่ีเนน้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปี
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กรุงเทพฯ : อินเตอร์เอด็ดูเคชัน่ ซพั 

พลายส์ จาํกดั; 2555. 

สุรพนัธ์ เหมือนสิงห์. การศึกษาแนวความคิด 

 เลือกของมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลงังาน และ 

โมเมนตมัของนกัเรียนเก่ง ชั้นมธัยมศึกษาปี 

ท่ี 5 ในเขตการศึกษา 9.วทิยานิพนธ์. 

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์

ศึกษา,มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2541. 
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