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ABSTACT 
The purposes of the present research was to study the students’ conceptual 

understanding of concepts, their conceptual change as a consequence of studying the 
physics subject of “The Force and Laws of Motion”, and their opinions about web-based 
learning management developed base on constructivist theory as organized for them. The 
target group consisted of 44 grade-10 students in the Demonstration School of the Faculty 
of Education, Khon Kaen University during the first semester of the 2004 academic year.  
The study employed a One-Group Pretest-Posttest Design research procedure. The 
collected quantitative data were analyzed by means of computing percentage and 
comparing the pretest scores with the posttest ones. The qualitative data, on the other 
hand, were analyzed following the idea of Hestence et. al.(1992) for conceptual 
understanding, and following the idea of Dykstra et. al. (1992) about conceptual change. 
The findings: 
           1) At the pre-learning stage the students possessed an alternative conceptions of all 
the four concepts in the subject of  “The Force and Laws of Motion”. However, after being 
taught the subject through the web-based learning management developed base on 
constructivist theory, it was found that they showed scientific conceptions better than 
before and their posttest average achievement score was higher than the pretest one. 
           2) The students showed significant conceptual change in 3 types according to 
Dykstra et. al. The conceptual change found among the students was the differentiation 
that most found for laws of motion and kinematics concepts which accounted for 86.36, 
70.45, 70.45 and 59.09%, respectively. The other changes, was the class extension that 
most found for kinematics and laws of motion concepts  which accounted for 50.00, 31.81, 
15.90 and 6.81%, respectively and was the reconceptualization that most found for third   
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law of motion concept, kinematics concept, second law and first law of motion concepts 
which accounted for 34.09, 20.45, 15.90 and 9.09%, respectively. 

3) As regards the students’ opinions about the web-based learning management 
developed base on constructivism theory, it was found that they expressed an “agreeable” 
level of opinion on the aspects of subject content, web-base learning, and learning 
environment according to the constructivism theory which account for 63.64%, 63.67% 
and 60.32%, respectively. 
Keywords: Constructivist Web-Based Learning Management, Conceptual Change,  
                   Conceptual Understanding, Student’s Opinion, Force and laws of motion 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
ความเขาใจมโนมติ  การปรับเปลี่ยนมโนมติและ
ความคิดเห็นของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
บนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสซึม  รายวิชาฟสิกส เร่ืองแรงและกฎการ
เคลื่ อนที่  กลุม เป าหมาย เปน ผู เ รี ยนระดับ                   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ภาคเรียน
ที่ 1  ปการศึกษา 2547 จํานวน 44 คน รูปแบบ
การวิจัยเปนแบบกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอน
และหลังการทดลอง  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
โดยหาคารอยละและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการทดลอง  วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพโดยใชกรอบแนวคิดของ Hestence et. 

al. (1992) ในการวิเคราะหความเขาใจมโนมติ  
และใชกรอบแนวคิดของ Dykstra et. al. 

(1992)  ในการวิเคราะหการปรับเปลี่ยนมโนมติ  
ผลการวิจัยพบวา 
 1) กอนเรียนผูเรียนมีความเขาใจมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน เร่ืองแรงและกฎการเคลื่อนที่อยู
ทั้ง 4 มโนมติที่ศึกษา แตหลังจากที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมแลวพบวาผู เ รียนมี

ความเขาใจมโนมติที่ ถูกตองมากขึ้น   และมี
คะแนนความเขาใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

2) ผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนมโนมติทั้ง 3 
ลักษณะตามกรอบแนวคิดของ Dykstra et. al. 
โดยพบการปรับเปลี่ยนมโนมติที่เปนลักษณะ
การปรับปรุงความเขาใจ (Differentiation) มาก
ที่สุดในมโนมติกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1, 2, 3 
และมโนมติจลนศาสตร  โดยคิดเปนรอยละ 
86.36, 70.45, 70.45 และ 59.09 ตามลําดับ 
เปนลักษณะการขยายชั้นความเขาใจ  (Class 

Extension) มากที่ สุดในมโนมติจลนศาสตร
และมโนมติกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1, 2 และ 3 

โดยคิดเปนรอยละ 50.00, 31.81, 15.90 และ 
6.81 ตามลําดับ และเปนลักษณะการเปลี่ยน
กรอบความเขาใจ (Reconceptualization) มาก
ที่สุดในมโนมติกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3  มโนมติ
จลนศาสตร   มโนมติกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 

และ 1 โดยคิดเปนรอยละ 34.09, 20.45, 15.90 

และ 9.09 ตามลําดับ 
3) ในสวนของความคิดเห็นของผูเรียน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนา
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม พบวาผูเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” ดานเนื้อหา
สําหรับการเรียนรู ดานคุณลักษณะสื่อการเรียนรู
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บนเครือขาย และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  โดยคิดเปน
รอยละ 63.64, 63.67 และ 60.32 ตามลําดับ 
 

บทนํา 
โลกปจจุบันไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัฒน

อยางรวดเร็ว  ดวยอิทธิพลของความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการดานการสื่อสาร 
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
เครือขายโยงใยไปทั่วโลก ทําใหสังคมปจจุบัน
เปนสังคมแหงขาวสารขอมูล  มีความรูใหม
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวดเร็วและมากมาย  จึงทํา
ใหผูเรียนจําเปนตองแสวงหาความรูและเรียน
รูอยูตลอดเวลา  รู จักใช เทคโนโลยีและสื่อ
สารสนเทศตางๆ  ให เปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต   ดังนั้นการจัดการศึกษาของไทย
จะตองเตรียมคนใหเหมาะสมและสอดคลองตาม
บริบทของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต  
ดังจะเห็นไดจากการจัดทําพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ซ่ึงใหหลัก
คิดเรื่องความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูไว
อยางชัดเจน  และสอดคลองกับวิสัยทัศนใน   
การพัฒนาประเทศในการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
ผูเรียน  โดยมุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพื่อ
สรางความรู  ความคิด  ความประพฤติและ
คุณธรรมของคน ดังนั้นในการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนจึงตองเกิดจากสภาพที่แทจริงและเนน
กระบวนการที่ใหผูเรียนพัฒนาดานการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  โดยที่ตองเปลี่ ยนแปลง      
การเรียนรูจากการเรียนรูที่มุงพึ่งพิงผูอ่ืนในการ
ใหความรูแกตนเพื่อตนเองสูกระบวนการเรียนรู
ที่มุงพึ่งพาตนเองในการสรางความรูเพื่อพัฒนา

ตนเองจนเปนที่พึ่งพาของผูอ่ืน  ทั้งนี้ตองมีการ  
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใหผูเรียน
สามารถปรับตัวและแกปญหาในการดําเนินชีวิต
ให เหมาะสมกับบริบททางสังคมและสภาพ   
แวดลอมของตนเอง     การเรี ยนการสอน
วิ ท ย า ศ าสตร โ ด ย เ ฉพ า ะวิ ช าฟ สิ กส ซ่ึ ง มี
ลักษณะเฉพาะของวิชาเปนวิชาที่มี เนื้อหาท่ี
ตอเนื่องเชื่อมโยง  ซับซอนและหลายเรื่องมี
ลักษณะเปนนามธรรมที่เขาใจไดยาก  จึงนําไปสู
ปญหา  คือ  การที่ผูเรียนเกิดความเขาใจมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน (Alternative Conceptions) 
และจากการศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับความเขาใจ
พื้นฐานของผูเรียนกลุมเปาหมาย ในชวงปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  โดยศึกษากับ
กลุมผูเรียนที่กําลังจะเขาศึกษาตอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะไดเ ร่ิมเรียนวิชา
ฟสิกส จํานวน 228 คน ผลจากการศึกษาพบวา
ผูเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนใน
มโนมติ เ ร่ื องแรงและกฎการ เคลื่ อนที่  ซ่ึ ง
สอดคล องกับข อมู ลจากวรรณกรรมและ
ผลงานวิจั ยที่ เ กี่ ยวของทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศเชนเดียวกัน 

วิธีการหนึ่งที่จะสงเสริมใหผู เรียนได
ไตรตรองในความเชื่อหรือความเขาใจตางๆ ของ
ตนเอง  เพื่อที่จะสนับสนุนในกระบวนการของ
การปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือความเขาใจมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนเหลานั้น  คือ  วิธีการตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ซ่ึงเปนแนวทางในการ
ที่จะอธิบายการเรียนรูของผูเรียนอันเนื่องมาจาก
ส่ิงที่ ผู เ รี ยนไดนํ า เสนอผ านความเชื่ อและ
ประสบการณเดิมของตนเอง (Dykstra, 1992) 
และเปนแนวทางที่สามารถปรับเปล่ียนความ
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เข าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนของผู เ รียนได 
(Adam, 1997) โดยจุดสําคัญในการเรียนรูของ
ผูเรียนที่จะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมตินั้น
จะไมบรรลุผลสําเร็จไดถาปราศจากการเกิดการ
เสียสมดุลทางปญญา  ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่จําเปน
สําหรับการปรับเปลี่ยนมโนมติของผูเรียนและ
สอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เชื่อวา
ถาผู เ รียนถูกกระตุนดวยการกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางปญญาหรือเรียกวาเกิดการเสียสมดุล
ทางปญญาแลว     ผูเรียนจะตองพยายามปรับ
โครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะที่สมดุล 
หรือเกิดการเรียนรู     นั่นเอง  ดังนั้นการเรียนรู
จึงรวมไปถึงการกอรางและการปรับโครงสราง
ใหมในมโนมติของผูเรียน (Driver & Oldham, 

1986)  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูที่ตอบสนองตอกระบวนการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสื่อ
การเรียนรูบนเครือข าย เปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ตอบสนองตอการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  สามารถกระตุน
ใหผูเรียนเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ  อีก
ทั้งสามารถควบคุมการเรียนของผูเรียนเองได
ตามตองการและตามความสามารถของแตละ
บุคคล และสรางความรูจากการมีปฏิสัมพันธโดย
การรวมมือกันเรียนรู  มีแหลงขอมูลมากมาย
หลากหลายรูปแบบ  โดยอาศัยคุณลักษณะของ
ส่ือหลายมิติ (Hypermedia) อีกทั้งเปนการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและ
เกิดขึ้นไดทุกสถานที่  ทุกเวลา และยังเปนการ
สงเสริมความเขาใจในมโนมติและสงผลตอการ

ปรับเปลี่ยนมโนมติของผูเรียน (Vosniadou, 
2001)  

ดังนั้นแลวจากคุณลักษณะตางๆ ของสื่อ
การเรียนรูบนเครือขายที่สามารถสงเสริมความ
เขาใจในมโนมติและสงผลตอการปรับเปลี่ยน
มโนมติของผูเรียน และวิธีการตามแนวทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสซึม ซ่ึงเปนแนวทางที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ของผู เ รียนได   ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน      
การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู
บนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ      
วิ ส ซึ ม  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ข า ใ จ ม โ น ม ติ               
การปรับเปลี่ยนมโนมติ และความคิดเห็นของ
ผู เ รียน  เพื่อนําหลักฐานเชิงประจักษและขอ
คนพบตางๆ  จากการวิจัยมาใชเปนแนวทาง
สําหรับพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสใน
ระดับมัธยมศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและมี
ประสิทธิภาพตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเขาใจมโนมติ (Conceptual 

Understanding) เร่ืองแรงและกฎการเคลื่อนที่ 
ของผูเรียน 
2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ม โ น ม ติ 
(Conceptual Change) ของผูเรียน 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู เรียนเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาขึ้น 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบ เขตของมโนมติห ลักที่ ศึ กษา 
กําหนดเฉพาะมโนมติ เ ร่ืองแรงและกฎการ
เ ค ลื่ อ นที่ ใ น  4  มโนมติ  ไ ด แ ก  มโนมติ
จลนศาสตร   และมโนมติกฎการเคลื่ อนที่        
ขอที่ 1,2 และ 3 ของนิวตัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูวิจัยทําการศึกษาพื้นฐานของผู เ รียน

เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ข า ใ จ ม โนมติ ที่ มี อ ยู เ ดิ ม   
(Preconceptions) รวมทั้งศึกษากรอบแนวคิด
ตางๆ ที่เกี่ยวกับคอนสตรัคติวิสซึมเชิงปญญา 
(Cognitive Constructivism) คอนสตรัคติวิส 
ซึมเชิงสังคม (Social Constructivism) การ
เรียนรูบนเครือขาย (Web-based Learning) 

และการปรับ เปลี่ ยนมโนมติ  (Conceptual 

Change) เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมใหเหมาะสมกับ
ระดับสติปญญาและความสามารถในการเรียนรู
ของผู เ รียน  แลวศึกษาผลที่ เกิดขึ้นตอผู เรียน     
ไดแก  ความเขาใจมโนมติ  การปรับเปลี่ยน  
มโนมติ  และความคิดเห็นของผูเรียน 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เปนแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู 
บนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสซึม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่
สง เสริมให ผู เ รียนเกิดมโนมติที่ ถูกตองทาง
วิทยาศาสตร 
2. เปนแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจ
มโนมติและการปรับเปลี่ยนมโนมติ  โดยใชการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
3. เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของผูเรียน 
4. เปนแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ

จัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวที่มีการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest Posttest Design)  
กลุมเปาหมาย 

 ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น 
(ศึกษาศาสตร) ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1     
ปการศึกษา 2547  จํานวน 44  คน   
เคร่ืองมือการวิจัย 
1.  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
 1.1) แผนการจัดการเรียนรู  เปนแผนการ
จัดการเรียนรู  เ ร่ืองแรงและกฎการเคลื่อนที่        
ที่ออกแบบใหมีกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลอง
ตามกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเชิงปญญา
ของ Piaget และกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิส 
ซึมเชิงสังคมของ Vygotsky จํานวน 4 แผน 
แผนละ 2 คาบเรียน รวมเปนทั้งสิ้น 8 คาบเรียน   

1.2) ส่ือการเรียนรูบนเครือขาย เร่ืองแรง
และกฎการเคลื่อนที่  ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยนํา
กรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเชิงปญญาของ 
Piaget และกรอบแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมเชิง
สังคมของ Vygotsky มาประยุกตใชเปนฐานใน
การออกแบบและสรางสื่อการเรียนรูบนเครือขาย 
โดยประสานรวมกับคุณลักษณะของสื่อ (Media 

Attribution) และนํามาออกแบบใหมีส่ิงที่
สนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึม 
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2.  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1) แบบทดสอบความเขาใจมโนมติ

เร่ืองแรงและกฎการเคลื่อน เปนแบบทดสอบ
แบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ  โดยปรับปรุงและ
พัฒนามาจากแบบทดสอบความเขาใจมโนมติดร่ื
เร่ืองแรงของ  Hestence et. al. (1992) 

2.2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู เ รียน 
เปนแบบสํารวจแบบประมาณคาและแบบ
ปลายเปด แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา
สําหรับการเรียนรู  ดานคุณลักษณะสื่อการเรียนรู
บนเครือขาย  และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 

2.3) แบบสัมภาษณผูเรียน เปนแบบ
สัมภาษณประเภทไมกําหนดโครงสราง  เปนการ
สัมภาษณเชิงลึกจากขอมูลโปรโตคอลที่ไดจาก
การบันทึกภาพวิดีทัศนและบันทึกเสียงในขณะที่
ผูเรียนดําเนินการเรียนรู  โดยศึกษาจากหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนมโนมติ 
แลวนํามาวิ เคราะหเปนกรอบเพื่อใชในการ
สัมภาษณ 

2.4) กลองถายภาพวิดีทัศนและเครื่อง
บันทึกเสียง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล
ดวยตนเอง  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน (ศึกษาศาสตร)  โดยมีขั้นตอนในเก็บ
รวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

(1) นําแบบทดสอบความเขาใจมโนมติ
เร่ืองแรงและกฎการเคลื่อนที่ไปทําการทดสอบ
กอนเรียน (Pretest) ลวงหนากับผูเรียนเปน
ระยะเวลา  2  สัปดาหกอนดําเนินการจัดการ
เรียนรู    (6 ส.ค. 2547) 

(2) ทําการทดลองโดยดํา เนินการจัด     
การเรียนรูในชั้นเรียน จํานวน 4 คร้ัง เปนระยะ      
เวลา 8 คาบเรียน ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห             
(11-20 ส.ค. 2547) โดยแบงผูเรียนทั้งหมดใน
ช้ันเรียนออกเปนกลุมยอย  พรอมทั้งบันทึกภาพ 
วิดีทัศนและบันทึกเสียงการสนทนาในขณะที่    
ผู เรียนดําเนินการเรียนรูในแตละแผนการจัด   
การเรียนรู   

(3) หลังจากจบบทเรียนทั้ งหมดตาม
แผนการจัดการ เรี ยน รู แล ว   ให ผู เ รี ยนทํ า
แบบทดสอบความเขาใจมโนมติเพื่อทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) (27 ส.ค. 2547) 

(4) ตรวจคําตอบเพื่อจัดกลุมคําตอบและ
ใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับ   
การทดสอบความเขาใจมโนมติ 

(5) ใหผู เรียนตอบแบบสํารวจความคิด
เห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ วิ สซึม       
(30 ส.ค. 2547) 

(6)สัมภาษณ เชิ ง ลึก ผู เ รี ยน เกี่ ยวกับ    
การปรับเปลี่ยนมโนมติ  โดยทําการสัมภาษณ
เปนรายบุคคล (31 ส.ค.-5 ก.ย. 2547) 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิ เคราะหขอมูลประกอบไปดวย  
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิง  
คุณภาพ   โดยนํา เสนอตามตัวแปรที่ศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 (1) ความเขาใจมโนมติของผูเรียน เร่ือง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
  (1.1) ตรวจคําตอบผู เ รียนใน
แบบทดสอบความเขาใจมโนมติ เร่ืองแรงและ
กฎการเคลื่อนที่  โดยใชกรอบแนวคิดของ 
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Hestence et. al. ในการอธิบาย  ตีความ  สรุป
ความและจัดกลุมคําตอบที่เปนลักษณะความ
เขาใจมโนมติของผูเรียนแตละคนตามมโนมติที่
ศึกษา  และคํานวณหาคาสถิติรอยละของจํานวน
ผูเรียนในแตละความเขาใจมโนมติ 
  (1.2) ใหคะแนนคําตอบของ    
ผูเรียนแตละคนโดยใชเกณฑการใหคะแนนที่
พั ฒน าขึ้ น แล ะ ใช ค า สถิ ติ พื้ น ฐ าน  ได แ ก             
คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( x )  และคาเบี่ยงเบน             
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความ
เขาใจมโนมติเฉลี่ยของผูเรียนกอนและหลังเรียน 
 (2) การปรับเปลี่ยนมโนมติของผูเรียน  
  (2.1) ถอดโปรโตคอลที่ไดใน
ขณะที่ ผู เ รียนดํ า เนินการเรี ยนรู   พรอมทั้ ง
สัมภาษณผูเรียนหลังเรียน และวิเคราะห        
โ ป ร โ ต ค อ ล โ ด ย ใ ช ก ร อ บ แ น ว คิ ด ข อ ง     
Dykstra et. al. ในการอธิบาย ตีความ และสรุป
ความเกี่ยวกับลักษณะการปรับเปลี่ยนมโนมติ   
  (2.2) ตรวจคําตอบของผูเรียน  
ที่ไดจากแบบทดสอบความเขาใจมโนมติ เร่ือง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใชกรอบแนวคิด
ของ Dykstra et. al. ในการอธิบาย ตีความ และ
สรุปความเกี่ยวกับลักษณะการปรับเปลี่ยน    
มโนมติและคํานวณหาคาสถิติรอยละของจํานวน
ผู เ รียนที่มีการปรับเปลี่ยนมโนมติในแตละ    
มโนมติที่ศึกษา       

(3) ความคิด เห็นของผู เ รี ยนเกี่ ยวกับ      
การจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 

(3.1) ตรวจสอบความคิดเห็น
ของผู เ รียนที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น   
คํานวณหาคาสถิติรอยละของจํานวนผูเรียนใน

แตละประเด็นความคิดเห็นและวิเคราะหขอมูล
โดยการอธิบาย  ตีความ  สรุปความ 

 

ผลของการวจิัย 
1. ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติ แบงเปน      

2  สวน  ดังนี้   
 (1.1) ลักษณะความเขาใจมโนมติ  พบวา
กอนเรียนผูเรียนมีความเขาใจมโนมติทั้งที่เปน
ความเขาใจมโนมติที่ถูกตอง (Scientific 

Conceptions) และความเขาใจมโนมติ             
ที่คลาดเคลื่อน (Alternative Conceptions) แต
หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมแลว  
พบวาผูเรียนมีความเขาใจมโนมติหลังเรียนที่เปน
ลักษณะความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง
และมีความเขาใจมโนมติที่ ถูกตองมากขึ้น 
(Table 1)  
 (1.2) คะแนนความเขาใจมโนมติ พบวา
ผูเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติเฉลี่ยของการ
ทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบกอนเรียน ดังตารางนี้ 
ผลการทดสอบ จํานวน (คน) X  S.D. 
คะแนนกอนเรียน 
คะแนนหลังเรียน 

44 
44 

13.16 
22.39 

2.78 
2.95 

 
2. ผลการศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนมติ แบงเปน 
2 สวนดังนี้   

(2.1) การปรับเปล่ียนมโนมติจากการ
วิเคราะหโปรโตคอล 

พบวาผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนมโนมติ
ใน 3 ลักษณะ  ไดแก การปรับปรุงความเขาใจ 
(Differrentiation) (Figure  1), การขยายชั้น
ความเขาใจ (Class Extension) (Figure  2)  
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แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น ก ร อ บ ค ว า ม เ ข า ใ จ 
(Reconceptualization) (Figure  3)  ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงความเขาใจ 
เปนการปรับเปล่ียนมโนมติที่เกิดขึ้น เมื่อมโนมติ
ใหมเกิดขึ้นมาจากมโนมติที่มีอยู เดิม โดยที่มี
ความสอดคลองกันกับมโนมติที่มีอยูเดิมและได
เปนมโนมติที่กวางขึ้น  

(2) การขยายชั้นความเขาใจ  
เปนการปรับเปล่ียนมโนมติที่เกิดขึ้น เมื่อมโนมติ
ที่มีอยูเดิมถูกพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือน
ห รื อ ค ว า ม แตกต า ง กั น  แล ว ผ ล จ า กก า ร
เปรียบเทียบที่พบนั้นสามารถนํามาจัดกลุมเปน
มโนมติยอยที่สอดคลองกับมโนมติเดิมได     

(3) การ เปลี่ ยนกรอบความ
เขาใจ  เปนการปรับเปลี่ยนมโนมติที่เกิดขึ้น เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธกัน
ระหวางมโนมติยอยของมโนมติที่มีอยูเดิม  

และจากการสัมภาษณผู เ รียน  ทําให
ทราบวาผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติของ
ตนเองในกระบวนการของการรวมมือกันเรียนรู 
(Collaborative Learning) เพื่อแกปญหา  และ
ภ า ย ใ น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง ก า ร ส อ น แ น ะ 
(Coaching) โดยผูสอนและผูชวยสอนในการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
 (2.2) การปรับเปล่ียนมโนมติจากการ
วิเคราะหขอมูลจากคําตอบของผูเรียน 
 พบว า ผู เ รี ยนกลุ ม เป าหมายมี ก า ร
ปรับเปลี่ยนมโนมติทั้ง 3 ลักษณะ ไดแก  การ
ปรับปรุงความเขาใจ, การขยายชั้นความเขาใจ  
และการเปลี่ยนกรอบความเขาใจ  ซ่ึงพบในการ   
เรียนรูมโนมติจลนศาสตร   โดยคิดเปนรอยละ 

59.09, 50.00 และ 20.45 มโนมติกฎการ
เคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน  คิดเปนรอยละ 
86.36, 31.81 และ 9.09 มโนมติกฎการ
เคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน คิดเปนรอยละ 
86.36, 31.81 และ 9.09 และมโนมติกฎการ
เคลื่อนที่ขอที่  3 ของนิวตัน  คิดเปนรอยละ 
70.45, 6.81 และ 34.09  ตามลําดับ   
3.ความคิดเหน็ของผูเรียน 

พบว า โ ด ยส วนม ากแล ว ผู เ รี ย นมี     
ความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” เกี่ยวกับการจัด         
การเรียนรู เครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี  
คอนสตรัคติวิสซึม  ทั้งดานเนื้อหาสําหรับการ
เ รี ยน รู  ด านคุณ ลักษณะสื่ อการ เรี ยน รูบน
เครือขาย   และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  โดยคิดเปน
รอยละ 63.64, 63.67 และ 60.32  ตามลําดับ  
และในสวนที่เปนความคิดเห็นปลายเปดของ
ผูเรียน สามารถสรุปผลแตละดานไดวา  (1) ดาน
เนื้อหาสําหรับการเรียนรู เนื้อหาบทเรียนมีการ
อธิบายอยางชัดเจน สามารถทําความเขาใจได
งาย และทําใหสามารถลําดับความคิดได  (2) 

ดานคุณลักษณะสื่อการเรียนรูบนเครือขาย  
สงเสริมความเขาใจมากขึ้น  โดยสามารถที่จะทํา
ความเขาใจไดโดยที่ไมตองจินตนาการเอง  และ
สามารถคนหา  ขอมูลไดงายและสะดวก และ 
(3) ดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม สนับสนุนตอ         
การเรียนรูอยางอิสระ สงเสริมการคิดดวยตนเอง 
และสงเสริมตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผูเรียนเปนอยางดี 
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Table 1  Student’s pre-conceptions and post-conceptions on force and laws of motion. 
 

Student Student Pre-conceptions n % Post-conceptions n % 
Kinetics Concept  

distance 
       determines velocity* 
       determines acceleration* 
speed 
       determines acceleration * 
       constant implies no velocity* 
velocity 
       determination for acceleration 
       discriminated from time* 
       constant implies constant acceleration* 
       reduce caused deceleration 
acceleration 
       determines velocity * 
       constant implies no acceleration * 

37 
16 

32 
23 

 
32 

9 
21 

7 
 

33 
19 

 
84.09 
36.36 

 
72.73 
52.27 

 

72.73 
20.45 
47.73 
15.91 

 

75.00 
43.18 

speed 
       discriminated from distance 
velocity 
       discriminated from displacement 
        reduce causes deceleration 
acceleration 
         discriminated from velocity 
         determines velocity* 
         entail changing velocity 

 

44 
 

44 
42 

 

44 
7 

44 

 

100.00 
 

100.00 
95.45 

 

100.00 
15.91 

100.00 

First law of motion concept 
net force is zero 
       at rest 
       constant velocity 
constant velocity 
        several active force are equal to zero 
        no acceleration 
        continues active force *   
        no any active force* 

40 
34 

 
12 
26 
18 
13 

 
90.91 
77.27 

 
27.27 
59.09 
40.91 
29.54 

net force is zero 
       at rest 
       constant velocity 
constant velocity 
       several active force are equal to zero 
       no acceleration 
        no any active force * 

44 
42 

42 
43 

3 

 
100.00 
95.45 

 
95.45 
97.73 

6.82 
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Table 1  Student’s pre-conceptions and post-conceptions on force and laws of motion. (con.) 
 

Student Student Pre-conceptions n % Post-conceptions  n 
First law of motion concept (con.) 

at rest 
        no any active force * 
inertia 
        loss of inertia* 
        inertia dissipation* 

43 
 

15 
13 

97.93 
 

34.09 
29.54 

at rest 
       no any active force * 
inertia 
       depends on mass 
        loss of inertia * 
        inertia dissipation * 

 
5 

 

44 
8 
5 

 
11.36 

 

100.00 
18.18 
11.36 

Second law of motion concept 
mass is inversely proportional with acceleration 
force is directly proportional with mass 
force is directly proportional with acceleration 
no motion implies no force* 
motion implies active force* 
force causes motion 
velocity directly proportional to applied force* 
acceleration cause motion* 

12 
8 

21 

37 
41 
42 
18 
12 

27.27 
18.18 
47.73 

84.09 
93.18 
95.45 
40.91 
27.27 

mass is inversely proportional with acceleration 
force is directly proportional with mass 
force is directly proportional with acceleration 
force causes motion 
velocity directly proportional to applied force* 
acceleration causes motion* 

44 
44 
44 
44 

3 
1 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

6.82 
2.27 

 

Third law of motion concept 
action = reaction 
          same magnitude 
          cause at rest* 
          zero total force* 
          depends on mass* 

40 
36 
24 
37 

 
90.91 
81.82 
54.55 
84.09 

action = reaction 
         same magnitude but opposite directions    
             act different object 
          depends on mass* 

 
44 
44 

2 

 
100.00 
100.00 

4.54 

Note  signal  *  =  alternative conception. 
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Figure 1  Differentiation in First law of motion concept. 
 
 
 
 

  Existing  Conception              New  Conception                                                              Refine  Conception 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

object in motion 
with acceleration 
is zero because 

constant velocity  

 

 
object in motion 

continues remains in 
motion if no net 
external force 

Differentiation 

+

 
object in 
motion 

continues in 
motion with 

constant 
velocity 

and 
accelerati
on is zero 
because 
no net 

external 
force 
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Figure 2  Class Extension in Second law of motion concept. 
 
 
 
 

     Existing  Conception                   New  Conception                                                               Refine  Conception 
 

 
 
                  
                  
                  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

F = mg (force = mass 
X gravity) because   
g was acceleration 

same as  a. 

 
Class  Extension 

+

 
 

 
F = ma (force = mass 
X acceleration) and   

w = mg (weigh = mass 
X gravity) only. 

 
F = mg same principal as  

F =ma  

F = ma  
and w = mg. 

F = mg 
because g 
same as a. 
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Figure 3  Reconceptualization in Kinetic concept. 
 
 
 
 

 Existing  Conception                       New  Conception                                                   Refine  Conception 
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=  displacement 
/ time 
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Reconceptualization 

+



การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 5  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

14

บทสรุป  วิจารณ  และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเขาใจมโนมติ  
เร่ืองแรงและกฎการเคลื่อนที่ของผูเรียนพบวา
กอนเรียนผู เ รียนมีลักษณะของความเขาใจ  
มโนมติ ทั้ ง ที่ เ ป นคว าม เ ข า ใ จมโนมติ ที่
คลาดเคลื่อนและความเขาใจมโนมติที่ถูกตอง
อยูทั้ง 4  มโนมติที่ศึกษา  แตหลังจากที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมแลว  ทําใหผูเรียนมี
ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลงและมี
ความเขาใจมโนมติที่ถูกตองมากขึ้น  และมี
คะแนนความเขาใจมโนมติเฉลี่ยสูงขึ้น  และ
จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนมติพบวา
ผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติใน3 ลักษณะ  
ไดแก การปรับปรุงความเขาใจ  การขยายชั้น
ความเขาใจ  และการเปลี่ยนกรอบความเขาใจ  
อีกทั้งผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับ “เห็นดวย” 
ในแตละดานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูบน
เครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ  
วิสซึม 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลที่ ไ ด จ ากก ารวิ เ ค ร าะห ข อมู ล
สามารถอภิปรายไดวาความเขาใจมโนมติ  
กอนเรียนของผูเรียนที่เปนความเขาใจมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนนั้น  จากการสัมภาษณผูเรียน
พบวาเปนผลอันเนื่องมาจากประสบการณที่เคย
ไดรับและความรูเดิมที่ถูกตีความที่ไมถูกตอง
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ผานมา  แต
หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมแลว  

ทํ า ใ ห ผู เ รี ย น มี ค ว า ม เ ข า ใ จ ม โ น ม ติ ที่
คลาดเคลื่อนลดลงและมีการพัฒนาความเขาใจ
เปนความเขาใจมโนมติที่ถูกตองมากขึ้น  จึง
สงผลใหผูเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนมติ
เฉลี่ยสูงขึ้น  ซ่ึงผลของการพัฒนาความเขาใจ
มโนมติเหลานี้ เกิดจากการที่ ผู เ รียนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติของในการเรียนรูของ
ตนเองใน 3  ลักษณะ   ไดแก  การปรับปรุง
ความเขาใจ  การขยายชั้นความเขาใจ  และการ
เปลี่ยนกรอบความเขาใจ   ซ่ึงการปรับเปลี่ยน
มโนมติทั้ง 3 ลักษณะดังกลาวเกิดจากการที่
ผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  และ
จากการสัมภาษณผูเรียนพบวาในกระบวนการ
รวมมือกันเรียนรูเพื่อแกปญหาของผูเรียนและ
ภายในสิ่งแวดลอมของการสอนแนะโดยผูสอน
และผูชวยสอนสง เสริมให ผู เ รียนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติของตนเอง  เนื่องจากเปน
การเปดโอกาสให ผู เ รียนไดอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดและความเขาใจกับผูเรียน
อ่ืนๆ  และผูสอน  โดยเปนการเจรจาตอรองที่มี
ความหมายตามสภาพจริง   ทําให เกิดการ
ไตรตรองและไดเรียนรูในมุมมองของแนวคดิที่
หลากหลาย   อันจะนําไปสูการสรางความ
เขาใจมโนติที่ถูกตอง  โดยสอดคลองกับผลวิจัย
ของ Tao  &  Gunstone (1997) ที่พบวา    
การรวมมือกันเรียนรูนั้นเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติ  
และจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  ทําให
ทราบวาการที่ผู เรียนจะเกิดการปรับเปลี่ยน 
มโนมตินั้นจะตองเกิดจากการที่ ผู เ รียนได
เรียนรูแลวพบวามโนมติเดิมของตนเองนั้น   
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ไมสามารถอธิบายหรือแกปญหาได  จึงทําให
ผูเรียนเกิดความเสียสมดุลทางปญญา  ซ่ึงเปน
เงื่อนไขที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนมโนมติของ
ผูเรียน  และสอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติ  
วิสซึมที่ เชื่อวาถาผู เรียนถูกกระตุนดวยการ
กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาหรือเรียกวา
เกิดการเสียสมดุลทางปญญาแลวนั้น  ผูเรียน
จะตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญาให
เขาสูสภาวะที่สมดุลดวยการปรับโครงสราง
ใหมในมโนมติของผู เ รียนเอง  (Driver & 

Oldham, 1986) และจากการสัมภาษณผูเรียน
ยังทําใหทราบอีกวาเมื่อมีความเขาใจมโนมติ
ใหมเขามาแลวเปนความเขาใจมโนมติที่มีความ
ชัดเจนและเปนเหตุเปนผลมากกวาความเขาใจ
มโนมติเดิม  สามารถอธิบายหรือแกปญหาได  
อีกทั้งยังสามารถอธิบายในเหตุการณบริบท
อ่ืนๆ ไดอีกดวยแลวนั้น  จะทําใหผูเรียนเกิด
การยอมรับในความเขาใจมโนมติใหมนั้นและ
ยอมปรับเปลี่ยนมโนมติของตนเอง  ซ่ึงเปนไป
ตามแนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการปรับเปลี่ยน
มโนมติของผูเรียน (Postner, 1982)  
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 (1) ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า         
การจัดการเรียนรูที่ เนนใหเกิดกระบวนการ
รวมมือกันเรียนรู  ทั้งระหวางผูเรียน  ผูสอน  
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อสงเสริมการคิด
ในมุมมองที่หลากหลายของผูเรียน 
 (2) ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผล  
และประเมินความคงทนของความเขาใจ    
มโนมติของผูเรียนที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน

มโนมติจากการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
 (3) ควรมีการศึกษาผลจากการจัด    
การเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึมกับตัวแปรต างๆ  ของ
กระบวนการทางปญญาที่ เกี่ยวของกับการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติของผูเรียน เชน รูปแบบ
การทําความเขาใจ (Mental Model)  หรือ 
การรูในกระบวนการคิด (Metacognition)   
 (4) ควรศึกษา เกี่ ยวกับบริบทของ
เหตุการณหรือสถานการณปญหาที่จะสงผล  
ตอการปรับเปลี่ยนมโนมติของผูเรียน   
 (5) ควรมีการศึกษาในเชิงวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  เพื่อ
เปนการตรวจสอบซ้ําใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 สําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนรู 
(1) กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนตาม

แนวทางการจัดการเรียนรูนี้เนนการรวมมือกัน
ทั้งผูเรียน  ผูสอน  และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
เพื่อสงเสริมใหเกิดมุมมองการคิดที่หลากหลาย 
และใหผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยท่ีผูสอน
และผูเชี่ยวชาญตองคอยสนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลในดานความรูและความเขาใจมโนมติ
พื้นฐานของผูเรียน 

(2) การจัดกิจกรรมการรวมมือกัน
เรียนรูของผูเรียนนั้น  ผูสอนสามารถออกแบบ
และใชเทคนิคการสอนไดอยางหลากหลาย  
โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับแนวทางของ   
การจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนว
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม   ขอบเขตเนื้อหา 
บริบทในการเรียนรู  ความรูและความเขาใจ
มโนมติที่มีอยูเดิมของผูเรียน 

(3)บทบ าทขอ ง ผู ส อ น ต า ม แน ว
ทางการจัดการเรียนรูนี้จะตองเปลี่ยนแปลงมาสู
ก าร เปน ผู คอย อํ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนในการเรียนรู ให ผู เ รี ยนได เกิด
กระบวนการคิดดวยตนเอง โดยตองตระหนัก
ในบทบาทของการเปนดังเชนพี่เล้ียงในการ
เ รี ยน รู ก อนที่ จ ะดํ า เ นิ นก า รต ามการจั ด          
การเรียนรูนี้   ดังนั้นผูสอนจึงตองศึกษาและทํา
ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเอง
อยางชัดเจน 

(4)ควรสงเสริมใหผูเรียนนํากลยุทธ
การดํา เนินการเรียนรูตามแนวทางการจัด     
การเรียนรูนี้ไปใชให เกิดประโยชนในการ
แสวงหาความรูและการเรียนในวิชาอื่นๆ และ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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