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บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ เกีย่ วกับมุมมองต่อความรูเ้ ดิมของนักเรียน วรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์ศกึ ษาเปิ ดเผยมุมมองทีเ่ ป็ นไปได้ 2 แบบ ได้แก่ (1) ความรูเ้ ดิมใน
ฐานะอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และ (2) ความรูเ้ ดิมในฐานะทรัพยากรในการเรียนรู้ โดยมุมมองแบบหลัง
มีความสามารถในการอธิบายกระบวนการเรียนรูต้ ามทฤษฎีสรรคนิยมได้ดกี ว่ามุมมองแบบแรก อย่างไร
ก็ตาม หลักฐานจํานวนหนึ่งบ่งบอกว่า นักวิจยั ไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะนําเสนอมุมมองแบบแรกในรายงาน
วิจยั ของตนเอง ดังนัน้ บทความนี้จงึ กระตุน้ เตือนให้นกั วิจยั ไทยทบทวนและขยายมุมมองทีต่ นเองมีต่อ
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน ทัง้ นี้เพราะนักวิจยั ไทยควรเป็ นแบบอย่างว่า ครูวทิ ยาศาสตร์ไทยควรมองและ
ปฏิบตั ติ ่อความรูเ้ ดิมของนักเรียนอย่างไร
คําสําคัญ: การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ความรูเ้ ดิม ทรัพยากรทางสติปัญญา สรรคนิยม อุปสรรคการเรียนรู้
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Abstract
This article aims at facilitating better understanding about perspectives on students’
prior knowledge. Science education literature reveals 2 possible perspectives, which include
(1) perspective on students’ prior knowledge as a learning obstacle, and (2) perspective on
students’ prior knowledge as a learning resource. The latter perspective has better ability in
explaining a learning process according to constructivist theory than the former perspective.
Nonetheless, ample evidences indicate that Thai researchers tend to present the former
perspective in their research reports. Therefore, this article urges Thai researchers to review
and broaden a perspective that they may have on students’ prior knowledge. This is because
Thai researchers should play a role in modeling how Thai science teachers should perceive
and cope with students’ prior knowledge.
Keywords: Science learning, Prior knowledge, Cognitive resource, Constructivism, Learning
obstacle
บทนํา

“การใช้คําว่าแนวคิดทีผ่ ดิ (เพือ่ เรียก
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน)...อาจสือ่ ถึงความ
หมายเชิง ลบทีไ่ ม่ใ ห้เ กีย รติค วามคิด และ
กระบวนการคิดทีน่ ักเรียนได้สร้างขึ้นด้วย
ตัวเอง แนวคิด(หรือความรูเ้ ดิม)เหล่านี้ควร
ได้รบั ความเคารพในฐานะสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึ้น
อย่ า งสร้า งสรรค์ และในบางกรณี มัน ถู ก
นําไปใช้อย่างประสบผลสําเร็จในสถาน-

การณ์จริง” (Clement, 1993: 1241)
ตามทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยม (constructivism) ซึ่ง เป็ น พื้น ฐานของการปฏิรูป การ
ศึก ษาวิท ยาศาสตร์ข องประเทศไทย (Dahsah
and Faikhamta, 2008) การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ไม่ใช่การเติมเต็มความรู้ให้กบั นักเรียน หากแต่
เป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่บน
พืน้ ฐานของความรูเ้ ดิมให้สอดคล้องกับความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์มากขึน้ (Yager, 1991) โดยความรู้
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เดิมเป็ นสิง่ ที่นักเรียนสร้างขึน้ จากประสบการณ์
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งมักแตกต่ างไปจากความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (Allen, 2014) ความรู้เดิมจึงมี
ความสามารถทีจ่ าํ กัดในการอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ความรูเ้ ดิมก็เป็ นพืน้ ฐานให้นักเรียนตีความและสร้างความหมายจาก
ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (Galili
et al., 1993) ด้วยเหตุน้ี ครูจงึ ต้องทําความเข้าใจ
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน (Ladachart, 2015) ทัง้ นี้
เพื่อพิจารณาว่า ตนเองควรปฏิบตั แิ ละจัดการกับ
ความรูเ้ ดิมของนักเรียนอย่างไร นักวิจยั จํานวนมาก
จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาความรู้เดิมของ
นักเรียนเรื่องต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย (Duit, 2009)
ในช่วงแรกของการศึกษาความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน นักวิจยั จํานวนหนึ่งมองว่า ความรู้เดิม
ของนักเรียนเป็ น “อุปสรรคต่อการเรียนรู”้ (learning obstacle) ทัง้ นี้เพราะความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างความรู้เดิมของนักเรียนกับความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจเข้าใจว่า
เสียงเป็ นสสารที่เคลื่อนทีจ่ ากแหล่งกําเนิดไปยัง
ผูฟ้ ั ง (Eshach and Schwarts, 2006) แม้นกั วิทยาศาสตร์ในอดีตก็เคยเข้าใจเช่นนี้ แต่หลักฐานเชิง
ประจักษ์ทําให้นกั วิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั อธิบาย
ว่า เสียงเป็ นคลื่นทีเ่ กิดจากการสันของแหล่
่
งกําเนิด
และเดิน ทางไปยังผู้ฟังโดยการสันของอนุ
่
ภาค
ตัวกลาง (Ladachart and Nashon, 2010) ด้วย
ความขัดแย้งเช่นนี้ นักวิจยั จึงเสนอว่า ความรูเ้ ดิม
จําเป็ นต้องถูกท้าทายเสียก่อน นักเรียนจึงเปิ ดรับ
และเข้าใจความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้ (Chi et al.,
1994) ดังเช่นที่ Posner et al. (1982) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า 1) ครูทําให้
นักเรียนไม่พอใจกับความรู้เดิม 2) ครูนําเสนอ
ความรูใ้ หม่ในฐานะสมมติฐานทีเ่ ป็ นไปได้ 3) ครู
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ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ และ 4) ครูให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
ใหม่ในการอธิบายปรากฏการณ์อ่นื ทีใ่ กล้เคียงกัน
การมองความรูเ้ ดิมของนักเรียนเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่
ว่า ความรูเ้ ดิมของนักเรียนเรื่องต่าง ๆ (เช่น แรง
ไฟฟ้ า แสง เสียง) เป็ นหน่วยทางสติปัญญาทีค่ งตัว
เป็ นหนึ่งเดียว ไม่ขน้ึ กับบริบท และเป็ นอิสระจากกัน
(Chi et al., 1994) ดังนัน้ หน่ วยทางสติปัญญาเรื่อง
หนึ่งจึงสามารถถอดถอนและแทนทีไ่ ด้ดว้ ยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เรื่องเดียวกัน หากนักเรียนได้รบั
การจัดการเรียนการสอนที่แสดงว่า ความรู้เดิม
ของนักเรียนมีปัญหาในการอธิบายปรากฏการณ์
บางอย่าง และความรู้ใหม่อธิบายปรากฏการณ์
เหล่านัน้ ได้ดกี ว่า (Posner et al., 1982) ในมุมมอง
นี้ ความรู้เดิมของนักเรียนถูกมองเป็ นสิง่ ไม่พงึ
ประสงค์ทก่ี ดี ขวางการเรียนรู้ คําเชิงลบถูกใช้เพื่อ
เรียกความรู้เดิมเหล่านี้ เช่น แนวคิดที่ผดิ (misconception) หรือ แนวคิดที่ค ลาดเคลื่อน (alternative conception) ครูจงึ ต้องหาวิธสี อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกําจัดความรูเ้ ดิมนัน้ ออกไป ทัง้ นี้
เพื่อให้นกั เรียนเปิ ดรับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้
ง่ายขึน้ อย่างไรก็ตาม ความรูเ้ ดิมของนักเรียนอาจ
ต่อต้านการเปลีย่ นแปลง (Chi, 2005)
นักวิจยั อีกจํานวนหนึ่งเปิ ดเผยว่า ความรู้
เดิมของนักเรียนไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นอุปสรรคต่อการ
เรียนรูเ้ สมอไป (Clement and Zietsman, 1989)
ความรูเ้ ดิมบางอย่าง แม้ไม่สอดคล้องทัง้ หมดกับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่กอ็ าจมีบางส่วนทีม่ ี
ศักยภาพและควรได้รบั การต่อยอดให้เป็ นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจเข้าใจ
ว่า “ภาวะโลกร้อนคือปั ญหาทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ” (Ladachart and Ladachart, 2016b) ซึ่ง แม้ ไ ม่ ถู ก -
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ต้องสมบูรณ์ในทางวิทยาศาสตร์ แต่อาจเป็ นจุด
เริม่ ต้นทีค่ รูต่อยอดได้วา่ มนุ ษย์ทํากิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งก่อให้เกิดให้การปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชนั ้
บรรยากาศ ซึ่งเป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน
ดังนัน้ ในการพิจารณาความรูเ้ ดิมของนักเรียน ครู
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ขอ้ จํากัด (ส่วนทีไ่ ม่สอดคล้องและอาจเป็ นอุปสรรคต่ อ การสร้างความรู้
ทางวิทยาศาสตร์) หากแต่ครูควรพิจารณาศักยภาพ (ส่วนที่สอดคล้องและเป็ นพื้นฐานของการ
สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์) ด้วยเช่นกัน การ
รู้จกั สังเกตเห็นศักยภาพในความรู้เดิมของนักเรียนจะช่วยให้ครูสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้
เดิมนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Hammer et al.,
2012)
การมองความรู้เ ดิม ของนั ก เรีย นเป็ น
“ทรัพ ยากรในการเรีย นรู้” (learning resource)
ตัง้ อยู่บนความเชื่อทีแ่ ตกต่างไป ในมุมมองนี้ ความรู้
เดิมของนักเรียนไม่ได้คงตัว เป็ นหนึ่งเดียว ไม่
ขึน้ กับบริบท และเป็ นอิสระจากกัน ความรูเ้ ดิมของ
นั กเรียนเรื่องต่ าง ๆ แม้แยกส่ วนกัน แต่ มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างหลวม ๆ ในโครงสร้างทางสติ
ปั ญญาของนักเรียน (diSessa, 2002) นอกจากนี้
ความรูเ้ ดิมของนักเรียนเรื่องหนึ่งอาจมีหลายมิติ
ดังนัน้ ความรูเ้ ดิมส่วนหนึ่งอาจได้รบั การกระตุ้นใน
ความคิด ของนัก เรีย นได้ใ นบางบริบ ท แต่ อ าจ
ไม่ได้รบั การกระตุ้นในบริบทอื่น (Hammer et al.,
2005) เมื่อความรูเ้ ดิมส่วนทีม่ ศี กั ยภาพได้รบั การ
กระตุน้ นักเรียนจะสามารถใช้ความรูเ้ ดิมส่วนนัน้
เพื่อสร้างความรู้ใหม่ทเ่ี หมาะสมได้ ครูจงึ ต้องไว
และรูจ้ กั ตอบสนองต่อความรูเ้ ดิมของนักเรียนใน
บริบทต่าง ๆ (Levin et al., 2009) ทัง้ นี้เพื่อระบุ
ส่วนทีม่ ศี กั ยภาพในความรูเ้ ดิมของนักเรียน และ
ใช้ศกั ยภาพนัน้ เพื่อต่อยอดให้เป็ นความรูท้ างวิทยา-

ศาสตร์ทส่ี มบูรณ์ขน้ึ (Dekkers and Thijs, 1998)
มุมมองต่อความรู้เดิมเช่นนี้เป็ นพืน้ ฐานของการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นการตอบสนองต่อความรูแ้ ละ
ความคิดของนักเรียน (Maskiewicz and Winters,
2012)
ด้วยข้อขัดแย้งระหว่าง 2 มุมมองต่อความ
รูเ้ ดิมของนักเรียน Smith et al. (1993) มองว่า การ
มองความรูเ้ ดิมของนักเรียนเป็ นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้มีปัญหาในแง่ของญาณวิทยา ซึ่งขัดแย้ง
กับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยม ทัง้ นี้เพราะทฤษฎีการเรียนรูส้ รรคนิยมอธิบาย
ว่า การเรียนรูเ้ กิดขึน้ จากการสร้างความรูใ้ หม่บน
พืน้ ฐานของความรูเ้ ดิม ดังนัน้ หากความรูเ้ ดิมของ
นักเรียนเป็ นอุปสรรคที่ไม่พึงประสงค์ แล้วนักเรียนเรียนรูห้ รือสร้างความรูใ้ หม่จากอะไร ปั ญหา
สําคัญของมุมมองนี้คอื ความไม่ต่อเนื่องระหว่าง
ความรู้เ ดิมของนัก เรีย นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่า ความรู้ 2 ชุดทีข่ ดั แย้งกันสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร ด้วยเหตุน้ี มุมมองต่อความรู้
เดิม ในฐานะทรัพ ยากรในการเรียนรู้จึง อธิบาย
กลไกหรือกระบวนการเรียนรู้ได้ดีกว่า ในการนี้
Maskiewicz and Lineback (2013) กล่าวว่า การ
มองความรู้เดิมของนักเรียนเป็ นอุปสรรคในการ
เรียนรูเ้ ป็ นเรื่องล้าสมัย และเป็ นหนึ่งในความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยม ในทํานองเดียวกัน Larkin (2012) กล่าวว่า นี่คอื แนวคิด
ทีค่ ลาดเคลื่อนเกีย่ วกับความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ด้วยเหตุน้ี การมองความรูเ้ ดิมของนักเรียนเป็ นทรัพยากรจึงเป็ นทีย่ อมรับมากขึน้ และ
กําลังเข้ามามีอิทธิพลเหนือการมองความรู้เดิม
ของนักเรียนเป็ นอุปสรรค แนวคิดต่าง ๆ เช่น ความ
ก้า วหน้ า ในการเรีย นรู้ (learning progression)
(Duschl et al., 2011; Ladachart, 2016) และการ
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สอนที่มีก ารตอบสนอง (responsive teaching)
(Hammer et al., 2012) เน้นการระบุศกั ยภาพที่
มีอยู่ในความรูเ้ ดิมของนักเรียน และใช้ประโยชน์
จากศักยภาพนัน้ เพื่อค่อย ๆ ต่อยอดให้นักเรียน
สร้างความรูใ้ หม่ทส่ี อดคล้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์มากขึน้ ส่วนแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเปลีย่ นแปลงความคิด (conceptual change
approach) เริม่ ประสบปั ญหามากขึน้ ในการอธิบาย
ว่า นักเรียนเปลีย่ นแปลงความคิดภายในเวลาอัน
สัน้ ได้อย่างไร ทัง้ ๆ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์เองยังต้อง
ใช้เวลานานกว่าทีก่ ารเปลีย่ นแปลงความคิดจาก
แบบหนึ่งไปเป็ นอีกแบบหนึ่งจะเกิดขึน้ ได้ (Ladachart and Nashon, 2010) ด้วยมุมมองใหม่น้ี นักวิจยั ไทยจึงอาจจําเป็ นต้องทบทวนและขยายมุมมองทีต่ นเองมีต่อความรูเ้ ดิมของนักเรียน
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนํ า เสนอ
มุมมองต่อความรูเ้ ดิมของนักเรียนทีน่ ักวิจยั ไทย
นําเสนอในรายงานวิจยั ของตนเอง จากการศึกษา
งานวิจยั ด้านนี้ ผูเ้ ขียนพบว่า นักวิจยั ไทย (อย่าง
น้ อยที่สุดจํานวนหนึ่ง) อาจมองความรู้เดิมของ
นักเรียนในฐานะอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ซึ่งมุมมองเช่นนี้อาจเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการปฏิรูป
การศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เนื่องจาก
นักวิจยั ควรเป็ นแบบอย่างให้แก่ครูวทิ ยาศาสตร์
(Lunenberg et al., 2007) ดัง เช่ น ที่ Faikhamta
and Clark (2013: 973) กล่าวไว้ว่า “ถ้าเราคาดหวังให้นิสติ ครูของเราสอนแบบใด เราก็ต้องสอน
พวกเขาแบบนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่บอกเขา” เนื่องจากรายงานวิจยั เป็ นช่องทางหนึ่งทีน่ ักวิจยั สามารถ
นําเสนอ “การปฏิบตั ทิ ด่ี ”ี เพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั
ครูวทิ ยาศาสตร์ได้ ดังนัน้ มุมมองต่อความรู้เดิม
ของนักเรียนที่นักวิจยั สะท้อนผ่านรายงานวิจยั
สามารถมีอทิ ธิพลต่อมุมมองทีค่ รูควรมีต่อความรู้
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เดิมของนักเรียนได้เช่นกัน (Hammer, 1993) แม้
อาจดูเป็ นเรื่องเสียมารยาทที่ผู้เขียนอ้างอิงนักวิจยั ไทยบางคน แต่เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ผูเ้ ขียนจึง
ขอนําเสนอมุมมองอาจทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
ความรูเ้ ดิ มในมุมมองของนักวิ จยั ไทย
เนื่องจากการศึกษาที่เป็ นระบบเกี่ยวกับ
มุมมองที่นักวิจยั ไทยมีต่อความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ยังไม่มปี รากฏ การลงสรุปอย่างหนักแน่ นเรื่องนี้
จึงเป็ นทีโ่ ต้แย้งได้ อย่างไรก็ตาม รายงานวิจยั จํานวนหนึ่งพอให้หลักฐานทีบ่ ่งบอกได้ว่า นักวิจยั ไทย
(อย่างน้อยจํานวนหนึ่ง) อาจมีมุมมองต่อความรู้
เดิมของนักเรียนในฐานะอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ดังที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ [ตัวเอียงถูกเน้น
โดยผูเ้ ขียน]
“ถ้า แนวคิด นัน้ เกิดความคลาดเคลื่อนไป
จากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่า
แนวคิ ด คลาดเคลื่ อ น (alternative conception) จะเกิดอุปสรรคต่อการเรียนรูใ้ หม่
... โดยครูเป็ นผู้ท่มี ีบทบาทสําคัญที่จะจัด
การเรียนการสอนเพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลือ่ นของนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวคิด
ของนักวิทยาศาสตร์” … “การพยายามตรวจสอบแนวคิดคลาดเคลื่อนของผูเ้ รียนจะทํา
ให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนจัดการและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นจากแนวคิดเหล่านัน้ ได้”
(Nakasenee et al., 2015)
“เนื่องมาจากนักเรียนขาดความเข้าใจมโนมติในเรื่องที่เรียน หรือมีมโนมติท่คี ลาดเคลื่อน เป็ นผลให้กระบวน(การ)เรียนรู้บรรลุ
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
ได้ยาก” (Bootvisate et al., 2015: 158)
“การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ (scientific
concept) ให้เ กิด กับ ผู้เ รีย นทํา ได้ยาก ผู้เรียนส่วนใหญ่มแี นวคิดทีค่ ลาดเคลื่อน (alternative conception) … และแนวคิดคลาดเคลื่อนนี้ส่งผลให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้ยากขึ้น” (Juntana and Wuttiprom,
2015)
“นัก เรีย นส่ว นใหญ่ มีค วามรู้เ ดิม ที่ค ลาดเคลื่อนส่งผลให้การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์โดยการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับแบบ
จําลองทีส่ ร้างขึน้ เป็ นไปด้วยความล่าช้า ...
หากนักเรียนมีแนวคิดทางเลือกที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ จะ
ทําให้การสร้างองค์ความรู้เกิดขึน้ ได้ยาก”
(Muangramun and Pitiporntapin, 2013)
“การปรับแก้มโนมติคลาดเคลื่อนของนักเรียนอาจเป็ นเรื่องยาก ลําพังการแสดงมโนมติ ท่ีถู ก ต้ อ งที่ข ัด แย้ง กับ มโนมติค ลาดเคลื่อนของนักเรียนอาจไม่เพียงพอทีจ่ ะทํา
ให้นักเรียนปรับแก้มโนมติคลาดเคลื่อนได้”
(Supasorn et al., 2016)
“หากความคิดหรือความเชื่อเดิมขัดแย้งกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์จะเกิดการเปลีย่ นแปลง
เป็ นแนวคิดทีถ่ ูกต้องได้ยากขึ้น” (Chalermchat and Wuttiprom, 2015)
“แนวคิดทีผ่ ดิ ของนักเรียนจะไม่หายไป หาก
ไม่ได้รบั การสอนอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และ
เป็ นแนวคิดทีน่ กั เรียนเข้าถึงได้ รวมทัง้ นักเรียนต้องตระหนักในแนวคิดทีผ่ ดิ เหล่านัน้
โดยเผชิญหน้าแล้วปรับแนวคิดใหม่ให้ถูกต้อง ...และยังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน

มโนมติท่ผี ดิ และคลาดเคลื่อนให้เป็ นมโนมติทถ่ี ูกต้อง” (Siri et al., 2015)
จากข้อความเหล่านี้ ซึง่ เป็ นเพียงจํานวน
หนึ่งเท่านัน้ ความรูเ้ ดิมของนักเรียนถูกกล่าวถึง
ในฐานะ “อุปสรรค” หรือ “ปั ญหา” ที่ทําให้เกิด
“ความยาก” ในการเรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ ความรู้เดิมยังก่อให้เกิดผลเสียข้างเคียงอื่น ๆ ด้วย ดังข้อความทีว่ ่า
“การทีผ่ เู้ รียนมีความเข้าใจแนวคิดทีค่ ลาดเคลื่อ น (misconception) ซึ่ง อาจเกิด ขึ้น
ก่อนเรียนหรือในระหว่างการเรียนรู้ โดยมี
ผลทําให้ผเู้ รียนสอบไม่ผ่าน หรือผ่านแต่ได้
คะแนนไม่ดี หมดกําลังใจทีจ่ ะเรียนรู้ และมี
เจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อวิชาทีเ่ รียน ... นอกจากนัน้
ยังเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ หรือทําความ
เข้าใจในแนวคิดทีส่ งู ขึน้ หรือต่อเนื่องกัน อีก
ทัง้ หากเกิดแล้ว ยังยากต่อการแก้ไขปรับเปลีย่ น” (Jaisuk et al., 2010:)
ด้ว ยมุ ม มองเช่ น นี้ ครู จึง ต้ อ ง “แก้ไ ข
ปั ญหา” อันเนื่องมาจากความรู้เดิมของนักเรียน
ยิง่ ไปกว่านัน้ นักวิจยั ไทยบางส่วนยังกล่าวราวกับ
ว่า ความรูเ้ ดิมไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติกบั นักเรียน แต่เกิดขึน้ ด้วยเหตุผลบางอย่าง เมื่อความรู้
เดิมเกิดขึน้ แล้ว ปั ญหาในการเรียนรูจ้ ะยิง่ ทวีความ
ยากขึน้ ไปอีก ดังเช่นข้อความทีว่ ่า
“ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า แนวคิดคลาดเคลื่อน
เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นจริงและควรได้รบั การ
แก้ไข ... การเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนจะ
เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคสํา คัญ ในการพัฒ นา
ความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ...
และเมื่อเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนขึน้ แล้ว ก็
ยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงด้วยการเรียนการสอน
โดยปกติ” (Kuhapensang et al., 2013)
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อย่างไรก็ตาม รายงานวิจยั บางเรื่องใช้
ข้อความทีแ่ สดงถึงมุมมองเชิงบวกต่อความรูเ้ ดิม
ของนักเรียน โดยการกล่าวถึงการดึงความรู้เดิม
ของนักเรียนให้ปรากฏออกมา และนําความรูเ้ ดิม
นัน้ มาใช้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ดัง
ข้อความต่อไปนี้
“ครูตัง้ คําถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความรูเ้ ดิมออกมา เพื่อครูรวู้ ่านักเรียนแต่ละ
คนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมเป็ นอย่างไร จาก
นัน้ ครูก ระตุ้น ให้นัก เรีย นตัง้ คําถาม กํา หนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา ซึง่ อาจเกิดขึน้ จาก
ความสงสัย หรือ เป็ น เรื่อ งที่เ ชื่อ มโยงกับ
ความรูเ้ ดิม” (Sreebua et al., 2015)
“ครูนําคําตอบของนักเรียน...จากขัน้ ตรวจสอบความรูเ้ ดิมมาอภิปราย แล้วให้ผเู้ รียน
ระดมสมองว่า มโนมติทเ่ี รียนนัน้ มีอะไรมา
สร้างเป็ นเงื่อนไข ... ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่ม...
ได้ลงมือปฏิบตั /ิ ทําการทดลอง ... จนผูเ้ รียน
สรุปได้ว่า มีปริมาณใดบ้างที่เป็ นเงื่อนไข
สํา คัญ ในการเกิด มโนมติในเรื่อ งที่เ รียน”
(Thawachmethee et al., 2015)
ข้อความเหล่านี้นําเสนอว่า ครูสามารถ
ใช้ความรู้เดิมของนักเรียนในการตัง้ คําถามหรือ
กําหนดประเด็นสําหรับการสืบเสาะทางวิท ยาศาสตร์ ประโยชน์ของความรูเ้ ดิมปรากฏชัดขึน้ ใน
รายงานวิจยั ทีม่ ุ่งพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน
โดยการจัด การเรีย นรู้ท่ีมีแ บบจํ า ลองเป็ นฐาน
(model–based instruction)
“(การจัดการเรียนการสอน)เริม่ จากการสร้าง
แบบจําลองเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมหรือ
ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนที่มีอยู่ จากนัน้
ผูเ้ รียนออกแบบจําลอง โดยเขียนและอธิบาย
ร่วมกันภายในกลุ่มของตนเอง และอภิปราย
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ร่วมกันในชัน้ เรียน เพื่อนําไปสู่การทดสอบ
แบบจําลอง” (Khongton et al., 2016)
“นัก เรีย นแต่ ล ะคนคาดคะเนแบบจํ า ลอง
ตามความเข้า ใจเบื้อ งต้น ของตนเองโดย
การวาดภาพ ... (จากนัน้ นัก เรียน)แลกเปลีย่ นแบบจําลองทีแ่ สดงถึงการตัง้ สมมติฐานของตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม และพิจารณา
ความเหมือนและความแตกต่ างของแบบ
จําลองของตนเองและของเพื่อน” (Bootvisate et al., 2015)
อย่างไรก็ตาม การกล่าวถึงประโยชน์เช่น
นี้มกั ปรากฏในขณะทีน่ กั วิจยั นําเสนอแนวคิดทาง
ทฤษฎีของวิธสี อนที่ตนเองเลือกใช้ (นัน่ คือ การ
เรียนรู้ท่มี แี บบจําลองเป็ นฐาน) แต่นักวิจยั ไม่ได้
ยกตัวอย่างทีเ่ ป็ นรูปธรรมว่า ความรูเ้ ดิมของนักเรียนคืออะไร และนักวิจยั นําความรูเ้ ดิมนัน้ ไปใช้
ประโยชน์ ในการตัง้ คําถามว่าอะไร เพื่อนํ าไปสู่
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์อย่างไร การใช้ประโยชน์ จากความรู้เดิมของนัก เรีย นจึง เป็ น เพีย ง
ข้อความเชิงทฤษฎีทป่ี รากฏในรายงานวิจยั เหล่านี้
เท่านัน้
ผลที่ตามมาจากมุมมองนี้
ด้ว ยการมองความรู้เ ดิม ของนัก เรีย น
เป็ นอุปสรรคต่ อการเรียนรู้ นักวิจยั หลายคนจึง
พยายามสรรหาวิธีสอนที่มปี ระสิทธิภาพในการ
กําจัดความรู้เดิมที่ผดิ หรือคลาดเคลื่อนเหล่านัน้
การปฏิบตั ิต่อความรู้เดิมของนักเรียนจึงเป็ นไป
ในลักษณะของการประเมินมากกว่าการทําความ
เข้าใจความคิดของนักเรียน (Talanquer et al.,
2015) ซึง่ ปรากฏให้เห็นจากวิธที น่ี กั วิจยั วิเคราะห์
ความรู้เดิมของนักเรียน โดยนักวิจยั มักประเมิน
ความรู้เดิมของนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ที่มกี าร

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
กําหนดไว้ล่วงหน้า เช่น (1) กลุ่มทีม่ แี นวคิดทาง
วิท ยาศาสตร์ (2) กลุ่ ม ที่มีแ นวคิด ทางวิท ยาศาสตร์บางส่วน (3) กลุ่มที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางส่วนร่วมกับแนวคิดทีค่ ลาดเคลื่อน (4)
กลุ่มทีม่ แี นวคิดทีค่ ลาดเคลื่อน และ (5) กลุ่มทีไ่ ม่
มีแนวคิด (Khongton et al., 2016; Sreebua et al.,
2015; Thawachmethee et al., 2015) นักวิจยั บาง
คนอาจประเมินความรูข้ องนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม
ที่มีจํ า นวนน้ อ ยกว่ า นี้ เช่ น (1) กลุ่ ม ที่มีค วาม
เข้าใจถูกต้อง (2) กลุ่มทีม่ คี วามเข้าใจคลาดเคลื่อน
และ (3) กลุ่มที่มีความเข้าใจผิด (Siri et al., 2015;
Supasorn et al., 2016) วิธเี ช่นนี้อาจไม่ได้ช่วยใน
การบ่งชีศ้ กั ยภาพทีม่ อี ยู่ในความรูเ้ ดิมของนักเรียน
มากนัก
ด้วยการปฏิบตั ิต่อความรู้เดิมของนักเรียนในลักษณะของการประเมินมากกว่าการทํา
ความเข้าใจความคิดของนักเรียน นักวิจยั จึงมุ่ง
เน้นการรายงานสิง่ ทีน่ ักเรียนเข้าใจผิดหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อน และละเลยการวิเคราะห์ศกั ยภาพที่
แฝงอยู่ในความรูข้ องนักเรียน โดยเฉพาะความรู้
เดิมที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ “ถูกต้องบางส่วน” ตัวอย่างเช่น Thawachmethee et al. (2015) รายงาน
ว่า “นักเรียนกลุ่มนี้เข้าใจว่า การทําให้เกิดงานคือ
การที่ต้อ งมีแ รงกระทํา ให้ว ัต ถุ เ คลื่อ นที่แ ละได้
ระยะทางเกิดขึน้ เท่านัน้ ” ซึง่ ความเข้าใจเช่นนี้แม้
ไม่ถูกต้องทัง้ หมด แต่ ก็มีศกั ยภาพ ทัง้ นี้เพราะ
นักเรียนเริม่ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงาน แรง
และระยะทางของการเคลื่อนทีแ่ ล้ว เพียงแค่นกั เรียนยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับทิศทางของ
แรงและทิศทางของการเคลื่อนที่ ถึงกระนัน้ ก็ตาม
นักวิจยั กลับประเมินความเข้าใจนี้ให้อยู่ในกลุ่มที่
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยปราศจากการวิเคราะห์
ศักยภาพในความเข้าใจนี้ ด้วยเหตุ น้ี มุมมองที่

นักวิจยั สะท้อนผ่านการปฏิบตั ติ ่อความรูเ้ ดิมของ
นักเรียนในรายงานวิจยั คือการประเมินและหาจุด
ทีน่ กั เรียนเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนเป็ นหลัก
ด้วยมุมมองแบบอุปสรรค นักวิจยั จึงมุ่ง
สรรหาวิธสี อนทีจ่ ะกําจัดความรู้เดิมทีค่ ลาดเคลื่อน
และแทนที่ความรู้เ ดิมเหล่ า นัน้ ด้วยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ วิธสี อน เทคนิค หรือสื่อต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการสืบเสาะ (Chaimutchim and Chairam,
2014; Sreebua et al., 2015; Supasorn et al.,
2016) การใช้แบบจําลองเป็ นฐาน (Bootvisate et
al., 2015; Khongton et al., 2016; Muangramun
and Pitiporntapin, 2013) การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
(Chalermchat and Wuttiprom, 2015; Siri et al.,
2015) และการพยากรณ์–การสังเกต–การอธิบาย
(Juntana and Wuttiprom, 2015) ล้ ว นนํ า มาใช้
เพื่อหาประสิทธิภาพในการแทนทีค่ วามรูเ้ ดิมทีผ่ ดิ
หรือ คลาดเคลื่อนด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
แม้นัก วิจ ัยเหล่ า นี้ ร ายงานผลการวิจยั ไปในทิศ
ทางบวก แต่สงิ่ ทีม่ กั คลุมเครือในรายงานวิจยั คือ
ว่ า ความรู้เ ดิม ของนั ก เรีย นเป็ น อย่ า งไร และ
เปลี่ย นแปลงไปอย่ า งไรในระหว่ า งการจัด การ
เรียนการสอน โดยคําว่า “เปลี่ยนแปลง” ในที่น้ี
ไม่ได้หมายความว่า จํานวนนักเรียนทีเ่ ข้าใจถูกต้องเพิม่ ขึน้ หรือไม่ แต่หมายความว่า ความรูเ้ ดิม
ของนักเรียนเปลีย่ นจากแบบหนึ่งไปเป็ นอีกแบบ
หนึ่งได้อย่างไร
นักวิจยั เหล่านี้จงึ ประสบปั ญหาในการ
อภิปรายผลการวิจยั เชิงบวกอย่างเป็ นรูปธรรม
นักวิจยั บางคนอาจอ้างถึงทฤษฎีการเรียนรูส้ รรคนิยม ทัง้ นี้เพื่ออธิบายว่า ตนเองได้ทําอะไรไปบ้าง
การกระทําเหล่านัน้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
สรรคนิยมอย่างไร และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูข้ องนักเรียนอย่างไร ดังข้อความทีว่ า่
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“นักเรียนส่วนใหญ่มแี นวคิดทีถ่ ูกต้องในทุก
แนวคิด ... ทัง้ นี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้โ ดยใช้แ บบจําลองเป็ น ฐานให้
ความสําคัญกับการใช้คาํ ถาม จนทําให้นกั เรียนเกิดข้อสงสัย นํ าไปสู่ความสนใจทีจ่ ะ
ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อแสวงหาความรูใ้ นการตอบ
คํา ถามทางวิท ยาศาสตร์ อีก ทัง้ เป็ น การ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน มีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้มี
การลงมือปฏิบตั จิ ริง เพื่อให้นกั เรียนได้สงั เกตผลทีเ่ กิดขึน้ นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ความคิด เห็นซึ่งกันและกัน
ได้ตรวจสอบแนวคิดว่าเป็ นแนวคิดทีถ่ ูกต้อง
ไม่มคี วามคลาดเคลื่อน นักเรียนได้ออกแบบ
และแสดงแบบจําลองทีต่ นเองสร้างขึน้ รวม
ทัง้ การอภิปรายเกีย่ วกับแบบจําลองนัน้ ทํา
ให้เกิดการทดสอบและประเมินแบบจําลอง
ทีส่ ร้างขึน้ จากนัน้ (นักเรียน)สามารถขยาย
ผลนํ าแบบจําลองนัน้ ไปใช้เป็ นพื้นฐานใน
การเรียนแนวคิดใหม่ได้ นอกจากนี้ การจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้ย ัง ใช้ส่อื การเรีย นรู้ท่ี
หลากหลาย ... ซึง่ การจัดกิจกรรมลักษณะ
ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ ” (Khongton et al., 2016)
โดยจุ ด เน้ น อยู่ท่ีก ารกระทํา ของครู แต่ ส ิ่ง ที่ไ ม่
ชัดเจนคือว่า ด้วยการกระทําเหล่านี้ ความรูเ้ ดิม
ของนักเรียนเปลี่ยนไปอย่ างไร จนกระทัง่ กลาย
เป็ นความรูท้ างวิทยาศาสตร์
แม้การอภิปรายผลการวิจยั ไม่ช ัด เจน
นักวิจยั ก็กระตุ้นให้ครูนําวิธสี อนของตนไปประยุกต์ใช้ ดังเช่นที่ Muangramun and Pitiporntapin
(2013) ระบุว่า “ผู้วจิ ยั ขอเสนอแนะให้ครูผู้ส อน
ตระหนักถึงแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่คี ลาดเคลื่อน
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... ซึง่ ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน นอกจากนี้
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ใี ห้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง การสือ่ สารข้อมูลทาง
วิท ยาศาสตร์ และการทํา งานร่ ว มกัน เป็ น กลุ่ ม
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไ ด้เ ป็ น อย่ า งดี” นั ก วิจ ัย ดู เ หมือ นไม่ ไ ด้
ตระหนักว่า ความรูเ้ ดิมทีไ่ ม่สอดคล้องกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เปลีย่ นมาเป็ นความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไ ด้อ ย่ า งไร มิห นํ า ซํ้า นัก วิจ ัย ยัง ใช้ข้อ ความที่ขดั แย้งกันเองใน 1 ย่อหน้าของรายงาน
วิ จ ัย ดัง เช่ น ที่ Thawachmethee et al. (2015)
ระบุไว้ว่า “ผูส้ อนเป็ นผูค้ อยกระตุน้ โดยใช้คาํ ถาม
ทําให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งกับความรู้เดิมทีม่ ี
จนทําให้ผู้เรียนสังเกตและเปรียบเทียบความรู้
ใหม่ทไ่ี ด้รบั กับความรูเ้ ดิม” และในย่อหน้าเดียวกัน
นี้ อีกข้อความหนึ่งปรากฏว่า “การเรียนรูต้ ามแนว
ทฤษฎี(สรรคนิยม)...เป็ นการพัฒนาความคิดใน
ลักษณะการสร้างความคิดตามพื้นความคิดเดิม”
คําถามคือว่า แล้วความรูเ้ ดิมทีข่ ดั แย้งกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร?
ลักษณะทีเ่ ป็ นปั ญหาเหล่านี้อาจเกิดขึน้
จากมุมมองทีน่ กั วิจยั มีต่อความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ในขณะที่นักวิจยั อ้างถึงทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยมเพื่อสนับสนุนวิธสี อนและผลการวิจยั ของตน
เอง แต่นกั วิจยั อาจไม่ทราบว่า การมองความรู้เดิม
เป็ นอุปสรรคมีความขัดแย้ง กับแนวคิดพื้น ฐาน
ของทฤษฎีก ารเรีย นรู้ส รรคนิ ยม (Smith et al.,
1993) ซึ่ง เน้ น การสร้า งความรู้ใ หม่ บ นพื้น ฐาน
ของความรูเ้ ดิม ดังนัน้ แทนทีค่ วามรูเ้ ดิมของนักเรียนจะถูกมองเป็ นสิง่ ที่ไม่พึงประสงค์และควร
ถูกกําจัด ความรูเ้ ดิมควรถูกมองเป็ นทรัพยากรที่
นักเรียนนําเข้ามาสู่หอ้ งเรียน ซึง่ นักวิจยั สามารถ

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
ใช้ประโยชน์ได้ หากตนเองรูจ้ กั สังเกตและวิเคราะห์
หาศักยภาพที่แฝงอยู่ในความรู้เดิมนัน้ (Hammer,
1993) ในการนี้ การที่นักวิจยั ให้ความสําคัญกับ
วิธสี อนของตนเองมากกว่าความรู้และความคิด
ของนัก เรียน สะท้อ นให้เ ห็น ว่า นัก วิจ ัยอาจยัง
ไม่ได้เชื่อในทฤษฎีการเรียนรูส้ รรคนิยมอย่างสมบูรณ์ (Yang et al., 2014) ซึง่ เป็ นความเชือ่ ที่ Prawat
(1992) เรียกว่า ”สรรคนิยมที่ไร้เดียงสา” (naïve
constructivism) ความเชื่อนี้มกั ปรากฏในบุคคล
ที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อใน
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge transmission)
ไปเป็ นการเชื่อในการสร้างความรู้ (knowledge construction) ซึง่ ส่งผลให้บุคคลนัน้ เข้าใจว่า “การทํา
กิจกรรมคือการเรียนรู้” ในขณะที่ความรู้และความ
คิดของนักเรียนถูกละเลย
จากอุปสรรคสู่ทรัพยากร
ผลการวิเคราะห์รายงานวิจยั ครัง้ นี้ยนื ยัน
ข้อ สัง เกตของผู้เ ขีย นที่ว่ า “งานวิจ ัย ส่ว นใหญ่
(โดยเฉพาะงานวิจยั โดยครู) ยังคงเน้นการวิจยั ด้าน
การสอน (research on teaching) ... ในขณะทีง่ าน
วิจยั ทีเ่ น้นการวิจยั ด้านการเรียนรู้ (Research on
learning) ยังคงมีอยู่อย่างจํากัด” (Ladachart, 2016)
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ครัง้ นี้ยงั อธิบายเพิม่ เติมด้วยว่า จุดเน้นของการวิจยั ทีว่ ธิ สี อนอาจเป็ น
ผลมาจากมุมมองที่นักวิจยั มีต่อความรู้เดิมของ
นักเรียนในฐานะอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
ถูกกําจัดและแทนทีด่ ว้ ยความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ดังนัน้ งานวิจยั ส่วนใหญ่จงึ มุ่งหาวิธสี อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกําจัดและแทนทีค่ วามรู้เดิมของ
นักเรียน การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงเน้นการ
ประเมินผลว่า หลังจากการจัดการเรียนการสอน
เสร็จสิน้ แล้ว ความรูเ้ ดิมทีเ่ ป็ นปั ญหานัน้ ยังคงอยู่

หรือไม่ โดยปราศจากการติดตามว่า ความรูเ้ ดิม
นัน้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในการนี้ ผู้เขียนจึง
ยืนยันข้อเสนอแนะเดิมว่า นักวิจยั ควร “เปลี่ยน
จุดเน้นของการวิจยั จาก ‘การสอน’ มาเป็ น ‘การ
เรียนรู้’” (Ladachart, 2016) โดยเฉพาะการวิจยั
เกีย่ วกับ “ความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์”
(Duschl et al., 2011)
ในการนี้ ผู้เขียนได้สรุปตัวอย่างการวิเคราะห์ศกั ยภาพในความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ (Ladachart, 2016)
ตัวอย่างเช่น ในกรณีเรื่องการจมลอยของวัต ถุ
นักเรียนมักมีความรู้เดิมว่า วัตถุท่มี มี วลมากจะ
จม และวัต ถุ ท่ีมีม วลน้ อ ยจะลอย (การจมลอย
ขึน้ อยู่กบั มวลของวัตถุ) แต่แทนทีน่ กั วิจยั จะประเมินความรูเ้ ดิมนี้ว่าผิดหรือคลาดเคลื่อน นักวิจยั
ควรมองอีกมุมหนึ่งว่า ความรู้เดิมนี้มีศกั ยภาพ
ทัง้ นี้เพราะการจมลอยของวัตถุขน้ึ อยู่กบั มวลต่อ
ปริม าตรของวัต ถุ ดัง นั น้ หากนั ก วิจ ัย ต่ อ ยอด
เพิม่ เติมว่า ปริมาตรของวัตถุกเ็ ป็ นอีกปั จจัยหนึ่ง
ทีส่ ่งผลต่อการจมลอยของวัตถุ นักเรียนก็มโี อกาส
ใช้ความรูเ้ ดิมนัน้ ในการพัฒนาให้เป็ นความรูใ้ หม่
ที่สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึน้
ได้ การจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ไม่อาจเกิดขึน้
ได้ หากนักวิจยั ยังคงมองความรูเ้ ดิมเป็ นอุปสรรค
และถึงแม้ว่านักวิจยั นํ าวิธสี อนทีเ่ น้นการใช้ประโยชน์ จากศักยภาพในความรู้เ ดิมของนักเรียน
(เช่น การเรียนรูท้ ม่ี แี บบจําลองเป็ นฐาน) แต่การ
นํ าวิธีสอนเช่นนัน้ มาใช้จะถูกจํากัดด้วยมุมมอง
เดิม ผลการวิเ คราะห์ค รัง้ นี้ จึง กระตุ้ น เตือ นให้
นักวิจยั ทบทวนและปรับเปลีย่ นมุมมองต่อความรู้
เดิมของนักเรียนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึน้
การมองความรูเ้ ดิมเป็ นทรัพยากรทีน่ ักเรียนนํ าเข้ามาสู่หอ้ งเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่เพียง
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แค่ช่วยให้นักวิจยั ให้ความสําคัญไปทีก่ ารวิเคราะห์
ความรูแ้ ละความคิดของนักเรียน หากแต่ยงั ช่วย
ให้นัก วิจ ัย สามารถอธิบ ายกระบวนการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องต่ าง ๆ ได้อย่างเป็ นรูปธรรม
มากขึน้ (Smith et al., 1993) ซึง่ คําอธิบายเหล่านี้
(หากเกิดขึน้ แล้ว) จะเป็ นแนวทางให้แก่ครูท่จี ดั
การเรียนการสอนเรื่องนัน้ ๆ Lunenberg et al.
(2007) และ Faikhamta and Clark (2013) เน้ น
ยํ้าบทบาทสําคัญของนักวิจยั (ซึ่งในที่น้ีมคี วาม
หมายรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ศึก ษาที่ผ ลิตและ
พัฒนาครู) ในการเป็ นแบบอย่างให้กบั ครู หาก
นัก วิจ ัย ยัง คงทํา วิจยั ที่ส ะท้อ นมุม มองแบบเดิม
ครูก็ค งขาดแบบอย่า งของการวิเ คราะห์และใช้
ประโยชน์ จ ากความรู้เ ดิม ของนั ก เรีย นในการ
จัดการเรียนการสอน ถึงกระนัน้ ก็ตาม นักวิจยั ก็
ไม่ต่างจากครูในแง่ท่วี ่า ส่วนใหญ่เติบโตมาจาก
การจัดการเรียนสอนที่เน้ นการถ่ายทอดความรู้
ดัง นัน้ นัก วิจ ัยเองก็มกั มีค วามเชื่อ ในการถ่ ายทอดความรู้แฝงอยู่ (ไม่มากก็น้อย) แต่ด้วยบทบาทสําคัญนี้ Russell (2012) จึงเน้นว่า นักวิจยั
ต้องหมันทบทวนความเชื
่
่อของตนเองเพื่อเปลีย่ นแปลงให้ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ส รรคนิยมมากขึน้
ผูเ้ ขียนเองกําลังอยู่ในช่วงของการปรับ
เปลี่ยนความเชื่อและมุมมองของตนเองเช่นกัน
ก่อนหน้ านี้ผู้เขียนก็มีแนวโน้ มที่จะประเมินคําตอบของนักเรียนในลักษณะถูกหรือผิด (Ladachart
et al., 2014) แต่ ด้วยมุมมองที่กว้างขึน้ ผู้เขียน
จึงพยายามมองหาศักยภาพในความรู้เดิมของ
นักเรียนมากขึน้ ดังตัวอย่างในการวิจยั ที่ศึกษา
ความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
( Ladachart and Ladachart, 2016b) ผู้ เ ขี ย น
พยายามพิจารณาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในคําตอบ
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ของนั ก เรีย น แม้ ใ นกรณี ท่ีคํ า ตอบนั น้ มีค วาม
ถูกต้องเพียงผิวเผิน ในการนี้ ผูเ้ ขียนสามารถระบุ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในความรู้
เดิมของนักเรียนได้อย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี้
ผู้ เ ขีย นยัง นํ า มุ ม มองใหม่ น้ี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ
การศึกษาความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ดังตัวอย่าง
ในการวิจยั เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียน
ในการตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์ (Ladachart
and Ladachart, 2016a) ซึง่ แม้นักเรียนตัง้ หลาย
คําถามที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ตอบได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บางคําถามมีศกั ยภาพทีน่ กั เรียนสามารถต่อยอดให้เป็ นคําถามทาง
วิทยาศาสตร์ได้
ในปั จจุบนั นักวิจยั ในต่างประเทศให้ความ
สนใจมากขึน้ กับ “การสอนทีม่ กี ารตอบสนอง” ซึง่
เป็ น “(การ)ปรับและค้นหาวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความคิดของนักเรียน” (Hammer et al., 2012) โดยครูสงั เกตและ
ฟั งความคิดของนักเรียน พร้อมทัง้ ระบุ “จุดเริม่ ต้นของความคิดทางวิทยาศาสตร์” (ซึง่ ในทีน่ ้กี ค็ อื
ศักยภาพในความรูเ้ ดิมของนักเรียน) จากนัน้ ครู
จึงเลือกและดําเนินการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากจุดเริม่ ต้นหรือศักยภาพนัน้ การสอน
ที่มีการตอบสนองไม่ใช่การที่ครูปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ตนเองวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
แต่ เป็ นการปรับการสอนให้ตอบสนองต่ อความ
คิดของนักเรียนให้มากที่สุด ซึ่งต้องอาศัยครูทม่ี ี
ความสามารถในการวิเคราะห์คําตอบของนักเรียน
ในลักษณะทีซ่ บั ซ้อนกว่าการประเมินถูกหรือผิด
หากแต่ ครูต้องรู้จกั ค้นหาและ “มองเห็นวิทยาศาสตร์ท่ซี ่อนอยู่ในความคิดของนักเรียน” (Maskiewicz and Winters, 2012) ซึ่ง ครู จ ะทํ า ได้ ดี

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
เมื่อครูมองความรู้เดิมในฐานะทรัพยากรทางสติ
tions of emergent processes: Why some
ปั ญญา (Larkin, 2012) ดังนัน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
misconceptions are robust. The Journal
ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ นัก วิจ ัย ไทยก็ควร
of the Learning Sciences 14(2): 161–199.
เป็ นแบบอย่างของการใช้ประโยชน์จากความรูเ้ ดิม Chi, M. T. H., Slotta, J. D., and de Leeuw, N.
ของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนทีต่ อบสนอง
(1994). From things to processes: A theory
ต่อความคิดของนักเรียนมากขึน้
of conceptual change for learning science
concepts. Learning and Instruction 4(1):
เอกสารอ้างอิ ง
27–43.
Allen, M. (2014). Misconceptions in Primary Clement, J. (1993). Using bridging analogies
Science. Maidenhead: Open University.
and anchoring intuitions to deal with stuBootvisate, P., Pathommapas, N., and Muangdents’ preconceptions in physics. Journal
patom, C. (2015). The development of model–
of Research in Science Teaching 30(10):
centered instruction sequence learning
1241–1257.
management on chemical bond concepts Clement, J., and Zietsman, A. (1989). Not all
of Matthayomsuksa 4 students. Journal
preconceptions are misconceptions: finding
of Research Unit on Science, Techno“ anchoring conceptions” for grounding
logy and Environment for Learning 6(2):
instruction on students’ intuitions. Inter156–174. (in Thai)
national Journal of Science Education
Chaimutchim, K., and Chairam, S. (2014). En11(Special Issue): S54–S65.
hancing Grade–12 students’ understanding Dahsah, C., and Faikhamta, C. (2008). Science
of biomolecules using inquiry–based actieducation in Thailand: science curriculum
vities. Journal of Research Unit on Scireform in transition. In Coll, R. K., and
ence, Technology and Environment for
Taylor, N. (Eds.). Science Education in
Learning 5(2): 165–175. (in Thai)
Context: An International Examination
Chalermchat, S., and Wuttiprom, S. (2015).
of the Influence of Context on Science
Effect of peer instruction on pattern anaCurricula Development and Implemenlysis of grade–10 students’ conceptual undertation. (pp.291–300). Rotterdam: Sense.
standing about force and motion. Jour- Dekkers, P. J. J. M., and Thijs, G. D. (1998).
nal of Research Unit on Science, TechMaking productive use of students’ initial
nology and Environment for Learning
conceptions in developing the concept of
6(2): 232–242.
force. Science Education 82(1): 31–51.
Chi, M. T. H. (2005). Commonsense Concep- diSessa, A. A. (2002). What “conceptual eco335

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 9 No. 2 (2018)
logy” is a good idea. In Limon, M. and
Mason, L. (Eds.). Reconsidering Conceptual
Change: Issues in Theory and Practice.
(pp. 29–60). The Netherlands: Academic.
Duit, R. (2009). Bibliography – STCSE: Students’ and Teachers’ Conceptions and
Science Education. Retrieved from http://
archiv.ipn.uni-kiel.de/stcse/, December 3,
2017.
Duschl, R., Maeng, S., and Sezen, A. (2011).
Learning progressions and teaching sequences: A review and analysis. Studies
in Science Education 47(2): 123–182.
Eshach, H., and Schwarts, J. L. (2006). Sound
stuff? naïve materialism in middle–school
students’ conceptions of sound. International Journal of Science Education 28(7):
733–764.
Faikhamta, C. and Clarke, A. (2013). A self–
study of a Thai teacher educator developing a better understanding of PCK for
teaching about teaching science. Research
in Science Education 43(3): 955–979.
Galili, I., Bendall, S., and Goldberg, F. (1993).
The effects of prior knowledge and instruction on understanding image formation. Journal of Research in Science
Teaching 30(3): 271–301.
Hammer, D. (1993). More than misconceptions: Multiple perspectives on student
knowledge and reasoning, and an appropriate role for education research. Amer336

ican Journal of Physics 64(10): 1316–
1325.
Hammer, D., Elby, A., Scherr, R., and Redish,
E. F. (2005). Resources, framing, and
transfer. In Mestre, J. P. (Ed.). Transfer
of Learning from a Modern Multidisciplinary Perspective. (pp. 89–119). Greenwich, CT: Information Age.
Hammer, D., Goldberg, F., and Fargason, S.
(2012). Responsive teaching and the beginnings of energy in a third grade classroom. Review of Science, Mathematics
and ICT Education 6(1): 51–72.
Jaisuk, Y., Tipparach, U., and Tanahoung, C.
(2010). Developing students’ conceptions
of mechanical waves for Mattayomsuksa
V students using CIPPA model. Journal
of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 1(2):
85–93. (in Thai)
Juntana, P., and Wuttiprom, S. (2015). Using a
Predict–observe–explain teaching method
to enhance scientific concept about simple
Direct current circuits of grade 11 student.
Journal of Research Unit on Science,
Technology and Environment for Learning 6(1): 1–13. (in Thai)
Khongton, T., Sukhummek, B., and Faikhamta,
C. (2016). Development of grade–11 students’ conceptions about organic chemistry
through model- based learning. Journal
of Research Unit on Science, Techno-

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
logy and Environment for Learning 7(1):
62–76. (in Thai)
Kuhapensang, O., Sritha, S., Pokpun, K., Phongpaijit, P., Shinnasin, K., and Pitiporntapin,
S. (2013). Enhancing of the 10th grade students’ scientific conceptions of animal kingdom using variation theory. Journal of
Research Unit on Science, Technology
and Environment for Learning 4(2): 99–
107. (in Thai)
Ladachart, L. (2015). Qualitative Research
for Science Teachers. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Ladachart, L. (2016). Learning progressions
in science. Journal of Research Unit on
Science, Technology and Environment
for Learning 7(1): 141–162. (in Thai)
Ladachart, L., and Ladachart, L. (2016a). Fifth
grade students’ questioning about science.
Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University 35(1):
188–202. (in Thai)
Ladachart, L., and Ladachart, L. (2016b). From
students’ explanations towards a way to
learning design about global warming.
Journal of Research Unit on Science,
Technology and Environment for Learning 7(1): 88–102. (in Thai)
Ladachart, L., and Nashon, S. (2010). Alternative frameworks in conceptions of sound:
A historical evolution. International Journal
of Education 33(2): 3–24.

Ladachart, L. , Yakoh, S. , and Wadeng, W.
(2014). Eleventh–grade students’ understanding about drawing light ray diagrams.
Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social
Sciences) 6(12): 109–121. (in Thai)
Larkin, D. (2012). Misconceptions about “misconceptions”: Preservice secondary science
teachers’ views on the value and role of
student ideas. Science Education 96(5):
927–959.
Levin, D. M., Hammer, D., and Coffey, J. E.
(2009). Novice teachers’ attention to student thinking. Journal of Teacher Education 60(2): 142–154.
Lunenberg, M., Korthagen, F., and Swennen,
A. (2007). The teacher educator as a role
model. Teaching and Teacher Education
23(5): 586–601.
Maskiewicz, A. C., and Lineback, J. E. (2013).
Misconceptions are “so yesterday!” CBE—
Life Sciences Education 12(3): 352–356.
Maskiewicz, A. C., and Winters, V. A. (2012).
Understanding the Co–construction of inquiry practices: A case study of a responsive teaching environment. Journal of Research in Science Teaching 49(4): 429–
464.
Muangramun, R., and Pitiporntapin, S. (2013).
Enhancing grade 8th students’ understanding of scientific concept in topic of “ our
earth” ysing model–based learning. Jour337

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 9 No. 2 (2018)
nal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
4(1): 38–45. (in Thai)
Nakasenee, J., Pimthong, P., and Pornsilapatip,
P. (2015). The study of grade 11th students’
acid–base conceptions. Journal of Research Unit on Science, Technology and
Environment for Learning 6(1): 70–83.
(in Thai)
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, W., and
Gertzog, W. A. (1982). Accommodation
of a scientific conception: Toward a theory
of conceptual change. Science Education
66(2): 211–227.
Prawat, R. S. (1992). Teachers’ beliefs about
teaching and learning: A constructivist
perspective. American Journal of Education 100(3): 354–395.
Russell, T. (2012). Science teacher education,
self–study of teacher education practices,
and the reflective turn. In Bullock, S. M.,
and Russell, T. (Eds.). Self–studies of
science teacher education practices.
(pp.193–199). Dordrecht: Springer.
Siri, A., Saejueng, P., and Wuttisela, K. (2015).
Science concept survey on covalent and
ionic compounds of students learning
through students team achievement division incorporated with chemical bonding
cards. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for
Learning 6(2): 198–208. (in Thai)
338

Smith, J. P., diSessa, A. A., and Roschelle, J.
(1993). Misconceptions reconceived: A
constructivist analysis of knowledge in
transition. The Journal of the Learning
Sciences 3(2): 115–163.
Sreebua, O., Jeeravipoolvarn, V., and Narjaikaew, P. (2015). Comparison of work and
energy concepts and science process
skills of grade 10 students between using
7Es learning circle supplemented with
science activities and traditional teaching
method. Journal of Research Unit on
Science, Technology and Environment
for Learning 6(2): 141–155. (in Thai)
Supasorn, S., Supasorn, N., Athiwaspong, W.,
and Phonchaiya, S. (2016). Development
of conceptual understandings on solutions
by using inquiry experiments in conjuncttion with particulate animations for grade
8 students. Journal of Research Unit on
Science, Technology and Environment
for Learning 7(1): 28–47. (in Thai)
Talanquer, V. , Bolger, M. , and Tomanek, D.
( 2015) . Exploring prospective teachers’
assessment practices: Noticing and interpreting student understanding in the assessment of written work. Journal of Research in Science Teaching 52(5): 585–
609.
Thawachmethee, S. , Choomponla, C. , and
Janwatthanawong, R. (2015). Effects of
constructivist learning approach supple-

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
mented with KWL plus strategy on work
and energy conceptions of grade 10 students. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for
Learning 6(2): 217–231. (in Thai)
Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Towards real reform in science
education. The Science Teacher 58(6):
52–57.
Yang, C., Noh, T., Scharmann, L. C., and Kang,
S. (2014). A study on the elementary
school teachers’ awareness of students’
alternative conceptions about change of
states and dissolution. The Asia–Pacific
Education Researcher 23(3): 683–698.

339

