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บทคัดยอ 

 

กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนเอกภาพของคําอธิบาย

เกี่ยวกับการเกิดแรงแมเหล็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 คน ผูวิจัย

เก็บขอมูลโดยการใหนักเรยีนอธบิายการเกดิแรงแมเหล็กใน 2 สถานการณ คือ (1) การ

เกดิแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 1 แทงและเหล็ก 1 แทง และ (2) การเกิดแรงแมเหล็ก

ระหวางแมเหล็ก 2 แทง ผูวิจัยตีความและวิเคราะหความเปนเอกภาพของคําอธิบาย

ของนักเรยีนแตละคน โดยการเปรยีบเทยีบวา คําอธบิายของนักเรียนใน 2 สถานการณ

มีความสอดคลองกันหรือไม ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียน 2 คน ใชคําอธิบายที่

สอดคลองกัน ในขณะที่นักเรียนอีก 2 คน ใชคําอธิบายที่ไมสอดคลองกัน โดยไมมี

คําอธบิายของนักเรยีนคนใดเลยที่สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร เนื่องจากการ

สรางคําอธบิายที่มีเอกภาพเปนสิ่งจําเปนในการทํางานทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยเสนอวา 
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นอกเหนอืจากการสงเสริมใหนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแลว ครูวิทยาศาสตร

ควรเนนยํ้าใหนักเรียนเห็นความจําเปนของการสรางคําอธิบายปรากฎการณตางๆ ที่

เกี่ยวของกันไดอยางเปนเอกภาพ 

คําสําคัญ: ความเปนเอกภาพของคําอธิบาย; การเกิดแรงแมเหล็ก; นักเรียนชั้น

ประถมศกึษา 

Abstract 

 

This case study aimed at examining universality of four sixth grade 

students’ explanations about magnetism. The researchers collected data through 

asking the students to explain how magnetic force occurs in 2 situations—(1) 

between a magnet and an iron bar and (2) between 2 magnets. The researcher 

interpreted and analyzed universality of each student’ explanations through 

comparing whether or not their explanations in the two situations are consistent. 

The results appeared that two students’ explanations are consistent while the other 

two students’ explanations are not consistent. As constructing a united explanation 

is necessary in scientific practices, the researcher proposes that, in addition to 

facilitating the students to possess scientific conception, science teachers should 

focus students on necessarity of constructing united explanation about related 

phenomena.       

Keywords: Universality of explanation; Magnetism; elementary students  
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บทนํา 

 

วทิยาศาสตรเปนความพยายามของมนุษยในการสรางองคความรูที่สามารถ

อธบิายปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ไดในบริบทที่หลากหลาย ดวยเหตุนี้ ความรู

ทางวิทยาศาสตรจึงตองมีความเปนเอกภาพ กลาวคือ ความรูทางวิทยาศาสตรตองมี

ความสอดคลองกันในตัวเอง โดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดที่ขัดแยงกัน หากมีความขัดแยง

กันในสวนหนึ่งสวนใดของความรูทางวิทยาศาสตร นั่นหมายความวา ความรูทาง

วิทยาศาสตรนั้นยังมีความไมสมบูรณหรือมีขอบเขตที่จํากัด และตองไดรับการศึกษา

เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อปรับหรือเปลี่ยนความรูทางวิทยาศาสตรนั้นใหมีความสมบูรณและ

ครอบคลุมปรากฏการณทางธรรมชาติที่หลากหลายมากขึ้น ในทายที่สุดแลว 

นักวิทยาศาสตรเชื่อวา องคความรูทางวิทยาศาสตรจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถ

อธบิายปรากฏการณทางธรรมชาตไิดทุกปรากฏการณ (A Grain Unified Theory)  

การสรางคําอธบิายปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ที่เกี่ยวของกันไดอยาง

เปนเอกภาพเปนสิ่งสําคัญในการทํางานทางวิทยาศาสตร ดังนั้น นักเรียนจึงควรไดรับ

การฝกฝนความสามารถในการสรางคําอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ได

อยางสอดคลองและเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ในการนี้ ครูสามารถทําไดโดยการนําเสนอ

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่หลากหลาย พรอมทั้งรวมอภิปรายกับนักเรียน เพื่อให

ไดมาซึ่งคําอธิบายเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติที่

หลากหลายเหลานัน้ได (Meyer & Woodruff, 1997) การอภิปรายในลักษณะนี้จะชวยให

นักเรียนไดเรียนรูวา คําอธิบายที่ไดรับการยอมรับในทางวิทยาศาสตรแตกตางจาก

คําอธิบายอ่ืนๆ ทั่วไปตรงที่วา คําอธิบายทางวิทยาศาสตรตองสามารถอธิบาย



69 

 
ปรากฏการณทางธรรมชาติไดหลากหลาย มิใชเพียงแคปรากฏการณใดปรากฏการณ

หนึ่งเทานัน้ 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยจํานวนหนึ่งในตางประเทศไดใหขอมูลวา นักเรียนมี

แนวโนมที่จะสรางคําอธบิายเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ที่ไมสอดคลอง

กัน ทัง้ๆ ที่ปรากฏการณเหลานั้นเปนปรากฏการณที่เกี่ยวของหรืออาศัยหลักการทาง

วิทยาศาสตรเดียวกัน (Clough & Driver, 1986; Watson, Prieto, & Dillon, 1997) 

นักเรยีนเหลานี้มักพงึพอใจกับคําอธบิายที่สามารถอธบิายปรากฏการณทางธรรมชาติที่

เฉพาะเจาะจง และไมตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาคําอธิบายนั้นใหสามารถ

อธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติไดอยางหลากหลาย เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดมักมีจุดเริ่มตนมาจากความตระหนักและความไมพอใจในขอจํากัดของ

คําอธิบายของตนเอง (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982) การเปลี่ยนแปลง

แนวคิดที่คลาดเคลื่อนไปเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรจึงอาจเปนเรื่องยากที่จะเกิด

ขึ้นกับนักเรยีนเหลานัน้    

ในบริบทของประเทศไทย แมวางานวิจัยจํานวนหนึ่งไดศึกษาแนวคิดของ

นักเรยีนเรื่องตางๆ (ปฐมาภรณ พิมพทอง & นฤมล ยุตาคม, 2548; อุษา นาคทอง, ธี

ราพร อนันตะเศรษฐกูล, & นฤมล ยุตาคม, 2550; Yuenyong & Yuenyong, 2007) แต

งานวจัิยเหลานี้ใหความสําคัญไปที่การศกึษาความถูกตองของแนวคิดของนักเรียน โดย

ไมมีการเปดเผยวา แนวคิดหรือคําอธิบายของนักเรียนมีความเปนเอกภาพมากนอย

เพยีงใด มีเพยีงงานวจัิยของ ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, เพ็ญจันทร ซิงห, & วรรณทิพา รอด

แรงคา (2549) ซึ่งศกึษาแนวคิดของนักศกึษาครูเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ที่ให

ขอมูลวา แมในโจทยสถานการณที่คลายคลึงกัน นักศึกษาครูคนเดียวกันก็อาจให
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คําอธบิายที่แตกตางหรอืขัดแยงกันได ตัวอยางเชน เม่ือใหระบุแรงที่กระทําตอวัตถุที่อยู

นิ่ง (นั่นคือ หนังสอืในภาพที่ 1 และคานน้ําหนักในภาพที่ 2)  

               
ภาพที่ 1                             ภาพที่ 2 

 

นักศึกษาครูคนหนึ่ง (ผูวิจัยใชนามแฝงวา “ยุทธ”) กลับระบุวา มีแรงที่พื้นกระทําตอ

หนังสือ (ภาพที่ 1) แตไมมีแรงที่มือกระทําตอคานน้ําหนัก (ภาพที่ 2) ผลการวิจัยนี้จึง

แสดงใหเห็นวา แมกระทั่งผูเรยีนในระดับอุดมศึกษาก็อาจไมไดคํานึงถึงความจําเปนใน

การสรางคําอธบิายที่เปนเอกภาพ  

ดวยความสามารถในการสรางคําอธิบายที่เปนเอกภาพมีความสําคัญใน

กระบวนการสรางความรูทางวทิยาศาสตร แตยังไมไดรับความสนใจมากนักในประเทศ

ไทย ในการนี้ ผูวจัิยจึงเกดิความสนใจศกึษาวา “คําอธบิายของนักเรยีนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 มีความเปนเอกภาพมากนอยเพยีงใด” ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการทบทวน

และปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนของตนเอง ในการนี้ ผูวจัิยทําการศกึษาความเปน

เอกภาพของคําอธบิายของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 4 คนในเรื่องการเกิด

แรงแมเหล็ก ซึ่งเปนเนื้อหาวทิยาศาสตรที่นักเรยีนทัง้ 4 คน กําลังเรียนอยู ผูวิจัยหวังวา 

ผลการศกึษาที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

เพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนสรางคําอธบิายที่มีเอกภาพในอนาคตตอไป       
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วัตถุประสงค 

 กรณีศกึษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเปนเอกภาพของคําอธิบายเรื่อง

การเกดิแรงแมเหล็กของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 4 คน 

 

วธิกีารวจัิย 

  

ในกรณีศึกษานี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงตีความโดยการเก็บรวบรวมและ

ตคีวามหมายขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเกิดแรงแมเหล็ก ในการนี้ ผูวิจัยใชวิธีการ

สัมภาษณเกี่ยวกับเหตุการณ (Interview about events) โดยยกสถานการณ 2 

สถานการณ คือ (1) การเกดิแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 1 แทงและเหล็ก 1 แทง และ 

(2) การเกดิแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 2 แทง โดยผูวจัิยนําขอมูลที่ไดจากนักเรียนคน

เดยีวกันใน 2 สถานการณมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจาณาวา คําอธิบายของนักเรียนมี

ความเปนเอกภาพหรอืความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด รายละเอียดของการวิจัยมี

ดังนี้ 

 

บรบิทของการวิจัย 

กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 ณ โรงเรียน

อนุบาลลําพูน ซึ่งเปนโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ โรงเรียนเปดสอนตั้งแตระดับชั้น

อนุบาล 1 ถงึระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 โดยมีนักเรียนทั้งหมด 1,347 คน ในจํานวนนี้ 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 233 คน แบงเปน 6 หอง (ป. 6/1 – ป. 6/6) 

โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในแตละหอง มีจํานวนประมาณ 40 คน ซึ่งมี

ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนนักเรียนใน
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หองเรียน ป. 6/1 ซึ่งมีจํานวน 30 คน ที่มีความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยรวมสูงกวานักเรียนในหองอ่ืนๆ ในชวงเวลาของการดําเนินการวิจัย นักเรียน

ประถมศกึษาปที่ 6 ทุกคน เรยีนวชิาวทิยาศาสตร 3 คาบตอสัปดาห (คาบละ 50 นาที) 

โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสารเคมีในชีวิตประจําวัน การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน การ

เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ประเภทของหนิตางๆ และปรากฏการณทางดาราศาสตร วิชา

ดังกลาวมีครูผูสอนทัง้หมด 2 คน ซึ่งหนึ่งในนัน้คือผูวจัิย    

 

นักเรยีนที่ใหขอมูล 

นักเรียน 4 คน (นักเรียนหญิง 1 คน และนักเรียนชาย 3 คน) ที่เขารวมใน

กรณีศึกษานี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีอายุประมาณ 11-12 ป โดยไมมี

นักเรียนคนใดที่เรียนอยูในหองเรียน ป. 6/1 นักเรียนทั้ง 4 คน เคยเขารวมในงานวิจัย

กอนหนานี้ ซึ่งผูวจัิยทําการศกึษาแบบจําลองทางความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 เรื่องแมเหล็กและการเกิดแรงแมเหล็ก (ลฎาภา สุทธกูล & ลือชา ลดาชาติ, 

2556) ในกรณีศกึษานี้ ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาถึง

ความเปนเอกภาพของคําอธิบายของนักเรียน แทนการพิจารณาความถูกตองของ

คําอธบิายของนักเรยีน ผูวจัิยเจาะจงเลอืกนักเรยีนทัง้ 4 คน เพื่อเขารวมในกรณีศึกษานี้

เพราะวา นักเรยีนทัง้ 4 คน สมัครใจและกระตือรือรนในการใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูวิจัย 

ตลอดจนมีความชัดเจนในความคิดของตนเอง ในเบื้องตน ผูวิจัยทราบจากการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาและจากการสอบถามนักเรียนวา นักเรียนทั้ง 4 คน ไดผานการ

เรียนเรื่องแม เหล็กและการเกิดแรงแมเหล็กมาแลวในวิชาวิทยาศาสตรระดั บ

ประถมศึกษาปที่ 2 และ 4 นักเรียนทั้ง 4 คน ไมเคยทราบเกี่ยวกับความเปนเอกภาพ

ของความรูทางวทิยาศาสตรมากอน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในงานวจัิยกอนหนานี้ (ลฎาภา สุทธกูล & ลอืชา ลดาชาติ, 2556) ผูวิจัยเก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณนักเรียนแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล โดยใชคําถาม 4 ขอ 

คือ (1) แมเหล็กคืออะไร (2) แมเหล็กมีสมบัติอะไรบาง (3) เม่ือเรานําวัตถุที่มีสาร

แมเหล็ก เชน ตะปู หรอืลวดหนบีกระดาษ มาวางใกลแทงแมเหล็ก นักเรยีนคิดวาจะเกิด

อะไรขึ้นกับวัตถุนัน้ และ (4) นักเรยีนคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเกดิแรงดึงดูดระหวาง

แทงแมเหล็กกับวัตถุนัน้ ตามลําดับ ในกรณีศกึษานี้ ผูวจัิยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

กับนักเรยีน 4 คน โดยการถามคําถามขอที่ 3 และ 4 ซ้ํา แตใชรูปแบบคําถามที่ตางไป

จากเดมิ คือ “ถาเรานําแมเหล็กไปวางใกลๆ เหล็ก จะเกิดอะไรขึ้น” และ “ทําไมจึงเปน

เชนนัน้” (สถานการณที่ 1) จากนัน้ ผูวจัิยจึงถามตอไปวา “ถาเรานําแมเหล็ก 2 แทง มา

วางใกลกัน จะเกิดอะไรขึ้น” และ “ทําไมจึงเปนเชนนั้น” (สถานการณที่ 2) ทั้งนี้เพื่อ

เปรยีบเทยีบความเปนเอกภาพของคําตอบของนักเรยีนใน 2 สถานการณ 

การสัมภาษณนักเรียนทั้ง 4 คน เกิดขึ้นในชวงเวลาพักกลางวัน ณ หองเรียน

วทิยาศาสตร ในระหวางที่นักเรยีนทัง้ 4 คน กําลังรอเวลาเพื่อเรียนวิชาในชวงบาย การ

สัมภาษณนักเรยีนแตละคนใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาท ีโดยผูวจัิยไมไดแจงใหนักเรียน

ทราบถงึวัตถุประสงคของการวจัิย ทัง้นี้เพราะผูวจัิยเกรงวา การรูวัตถุประสงคของการ

วจัิยลวงหนาอาจสงผลตอความเปนเอกภาพของคําอธิบายของนักเรียน อยางไรก็ตาม 

ผูวจัิยไดแจงใหนักเรยีนทราบกอนการสัมภาษณวา มีการบันทึกเสียงของนักเรียน เพื่อ

ความสะดวกตอการตคีวามและวเิคราะหขอมูลในภายหลัง โดยผูวิจัยไดยํ้ากับนักเรียน

ดวยวา ชื่อของนักเรียนจะถูกเก็บเปนความลับและไมมีการเผยแพรสูสาธารณะ โดย

ผูวจัิยอางถงึนักเรยีนแตละคนโดยใชชื่อสมมติ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียนทั้ง 4 คน ผูวิจัยเริ่มตน

ดวยการถอดคําพูดของนักเรียนแตละคนแบบคําตอคํา จากนั้น ผูวิจัยอานและตีความ

คําพูดของนักเรยีนแตละคนอยางละเอียด เพื่อพิจารณาวา คําอธิบายเกี่ยวกับการเกิด

แรงแมเหล็กใน 2 สถานการณ (นั่นคือ แมเหล็กกับเหล็ก และ แมเหล็กกับแมเหล็ก) มี

ความเปนเอกภาพหรือมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ ผูวิจัยไดนํา

ขอมูลเดมิที่ไดจากงานวจัิยกอนหนานี้มารวมพจิารณาดวย  

 

ผลการวจัิย 

 

จากการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักเรยีน 4 คน เกี่ยวกับการเกิด

แรงแมเหล็กใน 2 สถานการณ คือ (1) การเกดิแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 1 แทง และ

เหล็ก 1 แทง และ (2) การเกิดแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 2 แทง ทั้งนี้เพื่อพิจาณา

ความเปนเอกภาพของคําอธิบายของนักเรียนแตละคน ผลการวิเคราะหปรากฏวา 

นักเรียน 2 คน อธิบายการเกิดแรงแมเหล็กทั้ง 2 สถานการณโดยใชคําอธิบายที่เปน

เอกภาพหรอืสอดคลองกัน ในขณะที่นักเรียนอีก 2 คน อธิบายการเกิดแรงแมเหล็กทั้ง 

2 สถานการณโดยใชคําอธิบายที่ไมเปนเอกภาพหรือไมสอดคลองกัน โดยไม มี

คําอธบิายของนักเรียนคนใดเลยที่สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร รายละเอียด

ของคําอธบิายของนักเรยีนแตละคนเปนดังนี้  
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กรณขีองนก 

 นกเปนนักเรยีนหญงิ ซึ่งเขาใจวา แมเหล็กเปน “โลหะชนิดหนึ่งที่ดูดโลหะอีก

ชนิดหนึ่งได” ตามความเขาใจของนก แมเหล็กมีสมบัติที่แตกตางจากเหล็กตรงที่วา 

“แมเหล็กมีพลังงานบางอยางอยูในตัว” ในขณะที่ เหล็กไมมีพลังงานนั้น สมบัติที่

แตกตางกันนี้ทําใหแมเหล็กสามารถดงึดูดเหล็กได เม่ือนําแมเหล็กไปวางไวใกลๆ เหล็ก 

บทสนทนาขางลางแสดงคําอธบิายของนกในสถานการณที่ 1  

 

ผูวจัิย:  นักเรียนบอกหนอยไดไหมคะวา ถาเรานําแมเหล็กไปวางไวใกลๆ 

เหล็ก แลวจะเกดิอะไรขึ้น 

นก:  เหล็กจะถูกแมเหล็กดูด 

ผูวจัิย:  นักเรยีนคิดวา ทําไมแมเหล็กจึงดูดเหล็กไดคะ  

นก:  หนูคิดวา แมเหล็กมีพลังงานบางอยางอยูในตัว  

 

 ในกรณีที่นําแมเหล็ก 2 แทงมาวางใกลๆ  กัน นกเขาใจวา จะเกิดแรงกระทํา

ระหวางแมเหล็กทั้ง 2 แทง โดยแรงนั้นจะเปนแรงผลัก เม่ือแมเหล็ก 2 แทง หันขั้ว

เดยีวกันเขาหากัน และแรงนัน้จะเปนแรงดงึดูด เม่ือแมเหล็ก 2 แทง หันขั้วตางกันเขาหา

กัน ในการนี้ นกอธิบายการเกิดแรงแมเหล็กโดยระบุถึงการเกิด “พลังงานบางอยาง” 

ระหวางแมเหล็ก 2 แทง บทสนทนาขางลางแสดงคําอธบิายของนกในสถานการณที่ 2 

 

ผูวจัิย:  แลวสมมตวิา ถาเราเอาแมเหล็ก 2 แทง มาวางไวใกลๆ กัน แลวจะ

เกดิอะไรขึ้น 
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นก:  ขัว้เดยีวกันหรอืวาคนละขั้วอะคะ … ถาขั้วเดียวกัน (แมเหล็ก)นาจะ

ผลักกัน ถาขัว้ตางกัน (แมเหล็ก)ก็ดูดกัน  

ผูวจัิย:  ทําไมมันถงึเปนอยางนัน้ 

นก:  [เงยีบ] 

ผูวจัิย:  ทําไม(แมเหล็ก)ขัว้เดยีวกัน มันถงึผลักกัน (นักเรียน)คิดวาเปนเพราะ

อะไร 

นก:  เพราะมันเกดิพลังงานบางอยาง แลวมันผลักกัน  

 

 เม่ือพิจารณาคําอธิบายของนกทั้ง 2 สถานการณ ผูวิจัยเห็นวา นกอธิบาย

การเกิดแรงแมเหล็กภายใตกรอบแนวคิดเดียวกัน นั่นคือ แรงแมเหล็กเกิดจาก 

“พลังงานบางอยางในแม เหล็ก” แมวาความเขาใจดังกลาวเปนความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร แตคําอธิบายของนกเปนคําอธิบายที่มี

ความเปนเอกภาพ  

 

กรณขีองโตง 

 โตงเปนนักเรียนชาย ซึ่งเขาใจวา แมเหล็กเปน “วัตถุ(ชนิด)หนึ่งที่มีอํานาจ

แมเหล็ก” อยูภายใน ในขณะที่เหล็กไมมีอํานาจแมเหล็กดังกลาว ตามความเขาใจของ

โตง แรงแมเหล็กจะเกิดขึ้นเม่ือแมเหล็กสง “คลื่นแมเหล็ก” ไปยังเหล็กที่อยูใกลๆ เม่ือ

เหล็กไดรับคลื่นแมเเหล็กแลว เหล็กก็จะถูกแมเหล็กดึงดูดใหติดอยูกับแมเหล็ก บท

สนทนาขางลางแสดงคําอธบิายของโตงในสถานการณที่ 1   

 

ผูวจัิย:  ถาเรานําเอาแมเหล็กไปวางใกลๆ  เหล็ก ถามวาจะเกดิอะไรขึ้น  
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โตง:  แมเหล็กก็จะดูดเหล็กเขาไป ใหมันตดิแมเหล็ก 

ผูวจัิย:  แลวทําไมแมเหล็กดูดเหล็กไดคะ 

โตง:  เพราะวา(แมเหล็ก)มีคลื่นแมเหล็ก (ซึ่ง)แสดงอํานาจของแมเหล็ก 

อํานาจของแมเหล็กสามารถดูด(เหล็ก)เขามาไดครับ 

ผูวจัิย:  อํานาจของแมเหล็กนัน้มาจากไหนคะ 

โตง:  ก็มาจากตัวแมเหล็กอะครับ  

 

เชนเดียวกับนก โตงเขาใจวา เม่ือมีแมเหล็ก 2 แทง อยูใกลๆ กัน จะมีแรง

เกดิขึ้นระหวางแมเหล็กทัง้ 2 แทง โดยแรงนั้นจะเปนแรงผลัก เม่ือแมเหล็ก 2 แทง หัน

ขัว้เดยีวกันเขาหากัน และแรงนัน้จะเปนแรงดงึดูด เม่ือแมเหล็ก 2 แทง หันขั้วตางกันเขา

หากัน อยางไรก็ตาม คําอธบิายของโตงแตกตางไปจากคําอธิบายของนก โดยโตงเขาใจ

วา แมเหล็กทั้ง 2 แทง จะปลอยอํานาจแมเหล็กออกมาในรูปของคลื่นแมเหล็ก แรง

แมเหล็กจะเกดิขึ้นหรอืไม ขึ้นอยูกับวา แมเหล็กทั้ง 2 แทงจะมีการ “รับ” คลื่นแมเหล็ก

ระหวางกันหรอืไม บทสนทนาขางลางแสดงคําอธบิายของโตงในสถานการณที่ 2 

 

ผูวจัิย:  แลวถาเราเอาแมเหล็ก 2 แทงมาวางใกลกัน จะเกดิอะไรขึ้นคะ  

โตง:  ถาเปนขั้ว เดียวกัน (แม เหล็ก )ก็จะผลักกัน แตถาเปนตางขั้ ว 

(แมเหล็ก)ก็จะดูดกัน 

ผูวจัิย:  แลวมันเกดิขึ้นไดยังไงคะ (การ)ผลักและดูดกัน(ของแมเหล็ก) 

โตง:  เพราะอํานาจแมเหล็ก (ซึ่ง)ออกจากขั้วแตละขั้วของแมเหล็ก ถาขั้ว

เดยีวกัน มันไมใชคูของมัน มันก็ออกไป แตถามันเปนคนละขั้ว มันก็

จะรับเขามา  
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 เม่ือพจิารณาคําอธบิายของโตงทั้ง 2 สถานการณ ผูวิจัยเห็นวา โตงอธิบาย

การเกิดแรงแมเหล็กภายใตกรอบแนวคิดที่คลายคลึงกัน นั่นคือ แรงแมเหล็กเกิดจาก

การรับสงอํานาจแมเหล็กในรูปของคลื่นแมเหล็ก แมวาความเขาใจดังกลาวเปนความ

เขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร แตคําอธิบายของโตงเปน

คําอธบิายที่มีความเปนเอกภาพ  

 

กรณขีองจ๊ัก 

 จ๊ักเปนนักเรยีนชาย ซึ่งเขาใจวา แมเหล็กเปน “ตัวที่ดงึดูดโลหะ” ในตอนแรก

ของการสัมภาษณ จ๊ักระบุวา มี “กระแสไฟฟาอยูในแมเหล็ก” และกระแสไฟฟานี้ทําให

แม เหล็กมีสมบัติ ในการดึงดูดเหล็ก อยางไรก็ตาม จ๊ัก ไมสามารถบอกไดว า 

กระแสไฟฟานั้นทําใหเกิดแรงดึงดูดระหวางแมเหล็กกับเหล็กไดอยางไร แตเม่ือการ

สัมภาษณดําเนนิตอไป จ๊ักกลับระบุวา แมเหล็กมีสมบัติบางอยางที่คลายกับ “แรงโนม

ถวงของโลก “ ที่ทําใหวัตถุตกลงมาสูพื้น บทสนทนาขางลางแสดงคําอธิบายของจ๊ักใน

สถานการณที่ 1   

 

ผูวจัิย:  ถาเราเอาแมเหล็กมาวางใกลๆ  เหล็ก แลวจะเกดิอะไรขึ้น  

จ๊ัก:  แมเหล็กจะดูดเหล็กใหไปประชดิตัวของแมเหล็กครับ 

ผูวจัิย:  ทําไม(แมเหล็ก)ดูดเหล็กไดคะ 

จ๊ัก:  มันเหมือนวา แมเหล็กมีแรงโนมถวงของโลกที่ทําใหวัตถุตกลงมาสู

พื้น อยางนี้อะครับ 

ผูวจัิย:  เดี๋ยวนะ ผมชวยอธบิายอีกรอบซคิะ  
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จ๊ัก:  ผมคิดวา แมเหล็กเปนคลายๆ กับแรงดงึดูด เหมือนแรงดึงดูดโลกอะ

ครับ (ที่)ทําใหวัตถุตกลงมาสูพื้น อาจเปนแรงดึงดูดที่คลายกันอะ

ครับ  

 

ถึงแมวาจ๊ักเขาใจวา เม่ือมีแมเหล็ก 2 แทง อยูใกลๆ กัน จะมีแรงเกิดขึ้น

ระหวางแมเหล็กทั้ง 2 แทง โดยแรงนั้นจะเปนแรงผลัก เม่ือแมเหล็ก 2 แทง หันขั้ว

เดยีวกันเขาหากัน และแรงนัน้จะเปนแรงดงึดูด เม่ือแมเหล็ก 2 แทง หันขั้วตางกันเขาหา

กัน แตคําอธบิายของจ๊ักเกี่ยวกับการเกดิแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 2 แทง แตกตาง

ไปจากคําอธิบายของตัวเองในตอนแรก กลาวคือ จ๊ักไมไดระบุถึงทั้ง “กระแสไฟฟา” 

และ “แรงโนมถวงของโลก” ดังที่เขาไดกลาวไวกอนหนานี้ ในตอนนี้ จ๊ักกลับระบุวา มี

การแลกเปลี่ยน “กระแสขั้ว” ระหวางแมเหล็ก 2 แทง บทสนทนาขางลางแสดง

คําอธบิายของจ๊ักในสถานการณที่ 2 

 

ผูวจัิย:  ขอถามตอนะคะ แลวถาเรานําแมเหล็ก 2 แทงมาวางไวใกลๆ กัน จะ

เกดิอะไรขึ้นคะ  

จ๊ัก:  ถาเปนขัว้เดยีวกัน แมเหล็กจะผลักกันออก แตถาเปนแมเหล็กตางขั้ว 

(แมเหล็ก)จะดูดเขาหากัน  

ผูวจัิย:  อืม ทําไมมันเปนอยางนัน้ละคะ  

จ๊ัก:  มันมีกระแสขัว้อยูในตัวแลว และไมอยากใหกระแสขั้วนั้นไปอยูในตัว

มันเองครับ 

ผูวจัิย:  ยังไงนะ มันมีกระแสเหรอ กระแสอะไรคะ 
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จ๊ัก:  เปนกระแสที่อยูในตัวแมเหล็กขัว้นัน้ และไมอยากใหขั้วเหมือนกันเขา

ไปอยูดวยกัน ทํานองนี้อะครับ 

ผูวจัิย:  มันก็เลยผลักหรอืดูดกันเหรอ แลวมันคือกระแสอะไรอะคะ 

จ๊ัก:  มันเปนกระแสขัว้โลก 

 

เม่ือพจิารณาคําอธบิายของจ๊ักทัง้ 2 สถานการณ ผูวิจัยเห็นวา จ๊ักอธิบายการ

เกิดแรงแม เหล็กภายใตกรอบแนวคิดที่ แตกต างกัน  ในบางกรณี  จ๊ักระบุถึ ง 

“กระแสไฟฟา” หรอืสมบัตบิางอยางที่คลายกับ “แรงโนมถวงของโลก” แตในบางกรณี 

เขากลับระบุถึง “กระแสขั้ว” (และ “กระแสขั้วโลก” ในตอนทายของการสัมภาษณ) 

ดวยเหตุนี้ คําอธบิายของจ๊ักจึงขาดความเปนเอกภาพ  

 

กรณขีองโอ 

 โอเปนนักเรียนชาย ซึ่งเขาใจวา แมเหล็กเปน “เหล็กชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดูด

เหล็กดวยกันได” ในตอนแรกของการสัมภาษณ โอระบุวา มี “แรชนิดหนึ่ง...อยูใน

แมเหล็ก...ที่สามารถทําใหเหล็กเคลื่อนที่ไปตดิแมเหล็กได” อยางไรก็ตาม โอไมสามารถ

บอกไดวา แรนั้นทําใหเกิดแรงดึงดูดระหวางแมเหล็กกับเหล็กไดอยางไร บทสนทนา

ขางลางแสดงคําอธบิายของโอในสถานการณที่ 1   

 

ผูวจัิย:  ถาเราเอาแมเหล็กไปวางใกลๆ  เหล็ก จะเกดิอะไรขึ้นคะ 

โอ:  ก็จะเกิดการดูด เหล็กก็จะติดกับแมเหล็ก แตถาแมเหล็กมีน้ําหนัก

เบา (แมเหล็ก)ก็จะไปตดิกับเหล็กแทน 

ผูวจัิย:  แลวทําไมแมเหล็กจึงดูดเหล็กไดคะ 
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โอ:  ก็อาจจะมี...แรชนิดหนึ่งที่สามารถทําใหเหล็กเคลื่อนที่ไปติดกับ

แมเหล็ก 

ผูวจัิย:  แรนัน้อยูในไหนคะ 

โอ: อยูในแมเหล็ก 

 

เชนเดยีวกับนักเรียน 3 คน กอนหนานี้ โอเขาใจวา เม่ือมีแมเหล็ก 2 แทง อยู

ใกลๆ กัน จะมีแรงเกิดขึ้นระหวางแมเหล็กทั้ง 2 แทง โดยแรงนั้นจะเปนแรงผลัก เม่ือ

แมเหล็ก 2 แทง หันขั้วเดียวกันเขาหากัน และแรงนั้นจะเปนแรงดึงดูด เม่ือแมเหล็ก 2 

แทง หันขัว้ตางกันเขาหากัน แตคําอธิบายของโอเกี่ยวกับการเกิดแรงแมเหล็กระหวาง

แมเหล็ก 2 แทง แตกตางไปจากคําอธบิายของตัวเองในตอนแรก กลาวคือ โอไมไดระบุ

ถงึ “แรภายในแมเหล็ก” ในการอธบิายการเกดิแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 2 แทง แต

โอกลับระบุถงึ “ความเขากันได” ของแมเหล็ก 2 แทง ความเขากันไดของแมเหล็กในที่นี้

มีความหมายคลายกับความสัมพันธระหวางบุคคล 2 คน ดังคําพูดของโอที่วา “มัน

(แมเหล็ก)อาจจะไมถูกกัน” บทสนทนาขางลางแสดงคําอธิบายของโอในสถานการณที่ 

2 

 

ผูวจัิย:  แลวถาเราเอาแมเหล็ก 2 แทงมาวางใกลๆ  กัน จะเกดิอะไรขึ้นคะ  

โอ:  แรงดูดหรอืแรงผลักแลวแตขัว้ของแมเหล็กครับ 

ผูวจัิย:  ยังไงคะ 

โอ:  ถาเราเอา(แมเหล็ก)ขัว้ตางกันมาวาง(ใกลกัน) ก็จะเกิดแรงดูด ทําให

แมเหล็ก 2 อันติดกัน แตถาแมเหล็กขั้วเดียวกัน ทําใหเกิดแรงผลัก 

แมเหล็กก็จะผลักกัน 
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ผูวจัิย:  ทําไมมันถงึดูดและผลักกัน 

โอ: ก็ มันอาจจะไมถูกกันก็ไดครับ  

ผูวจัิย:  ยังไงคะ 

โอ: ก็อาจจะเปนแบบวา มันเขากันไมได 

ผูวจัิย:  อะไรเขากันไมไดคะ  

โอ: แมเหล็กขัว้เดยีวกัน  

 

เม่ือพจิารณาคําอธบิายของโอทั้ง 2 สถานการณ ผูวิจัยเห็นวา โออธิบายการ

เกดิแรงแมเหล็กภายใตกรอบแนวคิดที่แตกตางกัน ในบางกรณี โอระบุถึงการมีอยูของ 

“แรบางชนิดในแมเหล็ก” แตในบางกรณี เขากลับระบุถึง “ความเขากันได” ของ

แมเหล็ก 2 แทง ในความหมายที่คลายกับความสัมพันธระหวางบุคคล 2 คน คําอธิบาย

ของโอจึงขาดความเปนเอกภาพ   

 

บทสรุป การอภปิรายผล และการนําไปใช 

  

 ในกรณีศกึษานี้ ผูวจัิยศกึษาความเปนเอกภาพของคําอธบิายของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 4 คน เกี่ยวกับการเกิดแรงแมเหล็กใน 2 สถานการณ นั่น

คือ (1) การเกิดแรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 1 แทงกับเหล็ก 1 แทง และ (2) การเกิด

แรงแมเหล็กระหวางแมเหล็ก 2 แทง ผลการวิจัยปรากฏวา คําอธิบายของนักเรียน 2 

คน (นก และ โตง) มีความเปนเอกภาพ ในขณะที่คําอธิบายของนักเรียนอีก 2 คน (จ๊ัก 

และ โอ) ขาดความเปนเอกภาพ โดยไมมีคําอธิบายของนักเรียนคนใดเลยที่สอดคลอง

กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร (นั่นคือ การอธิบายการเกิดแรงแมเหล็กโดยใชแนวคิด
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สนามแมเหล็ก ) ดวยกอนหนานี้ยังไมเคยมีการนําเสนอกับนักเรียนทั้ง 4 คนวา 

คําอธบิายปรากฏการณตางๆ ที่นาเชื่อถือนั้นจําเปนตองมีความเปนเอกภาพหรือความ

สอดคลองกันในตัวเอง ดวยเหตุนี้ ผูวจัิยจึงเชื่อวา ความสามารถในการสรางคําอธิบาย

ที่มีเอกภาพของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกันนาจะเปนผลมาจากประสบการณการ

เรยีนรูสวนบุคคล และ/หรอื ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาตขิองความรูทางวทิยาศาสตร  

 ในกรณีศึกษานี้ นักเรียน 2 คน (จ๊ัก และ โอ) อธิบายการเกิดแรงแมเหล็ก

อยางไมมีเอกภาพ ในการนี้ Watson et al. (1997) ไดเสนอสาเหตุที่เปนไปไดคือวา 

นักเรียนมักไมตระหนักหรือไมเห็นความจําเปนของการสรางคําอธิบายปรากฏการณ

ตางๆ อยางมีเอกภาพ ดวยเหตุนี้ นักเรียนจึงมักไมรูตัววา คําอธิบายของตนเองไมมี

ความสอดคลองหรือขัดแยงกัน นักเรียนเหลานี้มักกลับคําหรือเปลี่ยนคําอธิบายเม่ือ

ไดรับการทักทวงเกี่ยวกับความไมสอดคลองกันของคําอธิบาย สาเหตุที่เปนไปไดอีก

ประการหนึ่งคือวา นักเรียนอาจอยูในชวงของการปรับเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมที่

คลาดเคลื่อนไปเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ครูกําลังสอน ดังจะเห็นไดจากการที่

นักเรียนอางถึงคําศัพททางวิทยาศาสตรตางๆ ที่ไดเรียนมา แตไมสามารถอธิบาย

คําศัพทเหลานั้นไดอยางชัดเจน ตัวอยางที่ชัดเจนในกรณีศึกษานี้คือกรณีของจ๊ัก ซึ่ง

เปนไปไดวา “กระแสขัว้” หรอื “กระแสขั้วโลก” ของจ๊ักอาจมาจากภาพสนามแมเหล็ก

โลกในหนังสอื ซึ่งมีลักษณะเปนเสนๆ พุงเขาและพุงออกจากขัว้โลก เปนตน  

ดวยการสรางคําอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ที่เกี่ยวของกันได

อยางเปนเอกภาพเปนสิ่งสําคัญในการทํางานทางวิทยาศาสตร นักเรียนจึงควรไดรับ

การฝกฝนความสามารถในการสรางคําอธิบายปรากฏการณตางๆ ไดอยางสอดคลอง

และเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ในการนี้ ผูวิจัยเห็นควรใหมีการเริ่มตนโดยการที่ครูผูสอน

วิทยาศาสตรสรางความเขาใจกับนักเรียนวา คําอธิบายที่นาเชื่อถือตองมีความเปน
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เอกภาพ นั่นคือ ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ไดในบริบทที่

หลากหลายและสอดคลองกัน ความเขาใจนี้จะเปนเสมือนขอตกลงพื้นฐานระหวางครู

และนักเรียนในการสรางคําอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ นอกจากนี้ 

นักเรยีนควรเขาใจดวยวา ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงพื้นฐานในการสรางคําอธิบาย

ปรากฏการณตางๆ ของนักวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน ผูวิจัยเชื่อวา การมีความเขาใจ

เกี่ยวกับความเปนเอกภาพของคําอธิบายจะชวยใหนักเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมี

ความหมาย และตรวจสอบแนวคิดของตนเองอยางละเอียดมากขึ้น 

ในกรณีที่นักเรียนมีความเขาใจและสรางคําอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่

เกี่ยวของกันไดอยางมีเอกภาพแลว (ดังเชนกรณีของ นก และ โตง) ครูควรเปดโอกาส

ใหนักเรยีนไดฝกฝนความสามารถในการสรางคําอธิบายที่มีเอกภาพ โดยการนําเสนอ

ปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ในบริบทที่หลากหลาย แลวจึงรวมอภิปรายกับ

นักเรยีนจนกระทั่งไดมาซึ่งคําอธบิายเพยีงหนึ่งเดยีวที่สามารถอธิบายปรากฏการณทาง

ธรรมชาติตางๆ ในบริบทที่หลากหลายเหลานั้นได (Meyer & Woodruff, 1997) การ

อภิปรายในลักษณะนี้จะเปดโอกาสใหนักเรยีนไดตัง้สมมตฐิานและทดสอบวา คําอธิบาย

ของตนเองมีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ในบริบทที่

หลากหลายไดมากนอยเพยีงใด และเม่ือนักเรยีนเห็นวา คําอธบิายของตนเองมีขอจํากัด

ในการอธบิายปรากฏการณทางธรรมชาตบิางปรากฏการณ จะมีความเปนไปไดมากขึ้น

วา นักเรียนจะเริ่มปรับเปลี่ยนคําอธิบายของตนเองใหครอบคลุมปรากฏการณทาง

ธรรมชาติตางๆ มากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการมีความเขาใจที่สอดคลองกับแนวคิดทาง

วทิยาศาสตรมากขึ้น  

กรณีศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นวา นักเรียนแตละคนอาจมีความสามารถในการ

สรางคําอธิบายที่มีความเปนเอกภาพไดแตกตางกัน ดังนั้น นักเรียนเหลานี้ควรไดรับ
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การจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีของนักเรียนที่ยังไมเขาใจถึง

ความจําเปนของการสรางคําอธบิายที่มีเอกภาพ นักเรยีนเหลานี้จะตองไดรับการเนนยํ้า

กอนวา ความเปนเอกภาพของคําอธบิายเปนขอตกลงพื้นฐานของการพัฒนาความรูทาง

วิทยาศาสตร  ความเขาใจนี้จะเปนพื้นฐานสําคัญของนักเรี ยนในการอธิบาย

ปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ และการเรียนรูวิทยาศาสตรในอนาคต สวนในกรณี

ของนักเรียนที่เขาใจถึงความจําเปนของการสรางคําอธิบายที่มีเอกภาพแลว นักเรียน

ควรไดรับโอกาสในการฝกฝนความสามารถในการอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ

ตางๆ ในบรบิทที่หลากหลายไดอยางสอดคลองกัน โดยครูควรสรางบรรทัดฐานของการ

อภิปรายในชัน้เรยีนที่ใหความสําคัญกับความเปนเอกภาพของคําอธบิายของนักเรยีน  

  

ขอเสนอแนะ 

 

แมวากรณีศึกษานี้ไดกลาวถึงอีกมิติหนึ่งของการวิจัยดานการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร ซึ่งยังไมไดรับการกลาวถงึมากนักในประเทศไทย นั่นคือ การศึกษาความ

เปนเอกภาพของคําอธิบายของนักเรียน แตดวยจํานวนนักเรียนที่ใหขอมูลที่นอย ผล

จากกรณีศกึษานี้จึงไมสามารถนําไปสรุปอางอิงกับนักเรยีนคนอ่ืนๆ ได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัย

จึงขอเสนอแนะใหมีการศึกษาความเอกภาพของคําอธิบายของนักเรียนดวยจํานวน

นักเรยีนที่มากและหลากหลายขึ้น การศึกษาดังกลาวจะใหขอมูลที่สามารถนําไปสรุป

อางอิงกับนักเรยีนในบรบิทอ่ืนๆ ตอไป  
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