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บทคัดย่ อ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ หรื อความคิดที่ไม่สมบูรณ์และแตกต่าง
ไปจากแนวความคิดที่ เป็ นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1) อุปาทาน 2) ความเชื่ อที่ไม่
เป็ นวิทยาศาสตร์ 3) ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ 4) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากภาษา และ 5) มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง โดยทัว่ ไปเครื่ องมือที่ใช้ประเมินมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ คือ แบบ
สอบวินิจฉัย ซึ่ งมีอยู่ 6 รู ปแบบ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบชนิ ดเขียนตอบ 3) แบบสอบชนิ ดเลือกตอบ
4) แบบสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ 5) แบบสอบชนิ ดเลือกตอบ 3 ระดับ และ 6) แบบสอบชนิ ดเลือกตอบ 4 ระดับ
กระบวนการในการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีข้ นั ตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนด
ขอบเขตสาระการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวินิจฉัย 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยน
และ 3) การสร้างแบบสอบวินิจฉัย
คาสาคัญ: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือประเมิน แบบสอบวินิจฉัย

Abstract
Scientific misconception is knowledge, insight, or ideas that are incomplete and different from
scientifically accepted concepts. There are 5 types of scientific misconception; 1) preconceived notion,
2) nonscientific belief, 3) conceptual misunderstanding, 4) vernacular misconception, and 5) factual
misconception. In general, an assessment tool for evaluating scientific misconceptions is a diagnostic test, which
have 6 types; 1) interview form, 2) open – ended test, 3) ordinary multiple – choice test, 4) two – tier multiple –
choice test, 5) three – tier multiple – choice test, and 6) four – tier multiple – choice test. The process of developing
a diagnostic test consists of 3 main steps; 1) defining the concept boundaries, 2) obtaining information about
students’ misconceptions, and 3) creating a diagnostic test.
Keywords: Scientific misconception, Assessment tool, Diagnostic test
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ความนา
หนึ่ งในปั จจัยสาคัญที่ ขดั ขวางไม่ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ อย่างมีความหมายและขัดขวาง
ไม่ ให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ อ ย่างถาวร คื อ มโนทัศน์ ที่ค ลาดเคลื่ อนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นความรู ้ ความเข้าใจ หรื อ
ความคิดที่ไม่สมบูรณ์และแตกต่างไปจากแนวความคิดที่เป็ นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ (Kose, 2008)
การจัดการกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนนั้น อันดับแรกครู จาเป็ นต้องรู ้หรื อ
ระบุ ไ ด้ว่ า มโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นดังกล่ า วมี อ ะไรบ้าง (NRC, 1997) เช่ น เดี ย วกับ การวิ นิ จฉั ย โรคของแพทย์
ถ้าแพทย์วินิจฉัยสาเหตุ ของโรคได้ถูกต้องก็สามารถรั กษาได้ถูกจุ ด ในทางตรงกันข้ามถ้าวินิจฉัยผิด การรั กษา
ก็จะผิดไปด้วย ซึ่ งไม่เพียงแต่รักษาโรคไม่ได้เท่านั้น ยังอาจเกิดผลกระทบด้านลบต่อผูป้ ่ วยอีกด้วย (Hammer, 1996)
ด้ว ยเหตุ น้ ี การศึ ก ษาวิ จัย ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารท าความเข้า ใจแนวคิ ด และวิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย มโนทัศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อนทางวิทยาศาสตร์ จึงมี ความสาคัญมากในด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา แบบสอบวินิจฉัยจึ งเป็ นเครื่ องมื อ
ประเมิ นแบบหนึ่ งที่ สามารถบอกถึง มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนได้ เนื่ องจากแบบสอบ
ดังกล่าวช่วยทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ครู ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนรู ้หรื อเรี ยนรู ้กบั สิ่ งที่พวกเขารู ้หรื อเรี ยนรู ้จริ ง ๆ
(Gronlund, 1981)
มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนนั้ นมี ห ลายประเภท
ในขณะเดี ย วกัน แบบสอบวิ นิ จฉั ย มโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นก็ มี ห ลายประเภทเช่ น กัน ดังนั้น หากครู มี ค วามรู ้
ความเข้าใจในประเภทของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ รู ้ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์
ที่ ค ลาดเคลื่ อ นแต่ ละรู ป แบบ ตลอดจนรู ้ กระบวนการในการพัฒ นาแบบสอบดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนและหาแนวทางในการแก้ไขหรื อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้

ประเภทของมโนทัศน์ ทคี่ ลาดเคลือ่ นทางวิทยาศาสตร์
National Research Council (NRC, 1997) ได้แบ่งประเภทของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์
ออกเป็ น 5 ประเภท โดยใช้การส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
1. อุป าทาน (preconceived notion) เป็ นมโนทัศ น์ที่ค ลาดเคลื่ อนที่ พ บได้ทั่วไปซึ่ งเป็ นรากฐานของ
ประสบการณ์ ประจาวันของมนุ ษย์ ตัวอย่าง เช่ น คนจานวนมากเชื่ อว่าน้ าใต้ดินไหลเป็ นธารน้ าเพราะว่าน้ าบนผิว
โลกไหลเป็ นธารน้ า อุปาทานส่ งผลต่อมุมมองของผูเ้ รี ยนในเรื่ องอิทธิ พลของความร้อน พลังงาน และแรงโน้มถ่วง
ของโลกที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ ด้วย
2. ความเชื่ อที่ไม่ เป็ นวิทยาศาสตร์ (nonscientific belief) รวมถึงสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
อื่นที่ ไม่ใช่ แหล่งเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เช่ น การสอนทางศาสนาและสิ่ งลี้ลบั ตัวอย่าง เช่ น ผูเ้ รี ยนบางคนเรี ยนรู ้
ประวัติโดยย่อของโลกและการกาเนิ ดชี วิตบนโลกจากการสอนศาสนา ความแตกต่างระหว่างความเชื่ อดังกล่าวกับ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทาให้เกิดข้อขัดแย้งในการสอนวิทยาศาสตร์
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3. ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ (conceptual misunderstanding) เกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการสอน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในวิถีทางที่ไม่ได้เป็ นการกระตุน้ ให้พวกเขาเผชิ ญกับสิ่ งผิดปกติและข้อขัดแย้งที่ เป็ นผลมา
จากอุปาทานและความเชื่อที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ การจัดการกับความสับสนดังกล่าว ผูเ้ รี ยนจะสร้างแบบจาลองที่ผิด
ๆ ซึ่ งมักจะไม่มีน้ าหนักและทาให้เกิดความไม่มนั่ ใจในมโนทัศน์น้ นั ๆ
4. มโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากภาษา (vernacular misconception) เกิ ดขึ้ นจากการใช้คาพูดซึ่ งมี
ความหมายอย่างหนึ่งในชีวิตประจาวันแต่มีความหมายที่ต่างออกไปจากบริ บทของวิทยาศาสตร์ (เช่น คาว่า “งาน”)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางธรณี วิทยาให้ขอ้ สังเกตว่าเป็ นเรื่ องยากสาหรับผูเ้ รี ยนในการจะเข้าใจว่า “ธารน้ าแข็งมีการล่าถอย”
เพราะภาพในใจของผูเ้ รี ยนจะเห็นว่าธารน้ าแข็งมีการหยุด การหมุน และการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้าม ซึ่ งการ
แทนที่คาว่า “การล่าถอย”ด้วยคาว่า “การหลอมละลาย” ช่วยเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับธาร
น้ าแข็งได้ดีข้ ึน
5. มโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง (factual misconception) เป็ นความเข้าใจผิดที่ เกิ ดจาก
การเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ในวัยเด็กและไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทัง่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ เช่น ความเข้าใจที่วา่ “ฟ้ าจะไม่แลบซ้ า
2 ครั้ง” ในบริ เวณเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นความเข้าใจผิดที่ อาจดูไร้สาระแต่ความเข้าใจผิดดังกล่าวอาจฝั งรากลึกในความเชื่ อ
ของหลายคน

เครื่องมือประเมินมโนทัศน์ ทคี่ ลาดเคลือ่ นทางวิทยาศาสตร์
เครื่ องมือประเมิ นมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ แต่ ละรู ปแบบได้รับการพัฒนาและใช้โดย
นักวิจยั เพื่อบ่งชี้มโนทัศน์ของผูเ้ รี ยน โดยทัว่ ไปเครื่ องมือประเมินดังกล่าวมักเป็ นแบบสอบวินิจฉัย (diagnostic test)
ที่สร้างได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (interview form) แบบสอบชนิ ดเขียนตอบ (open - ended test) แบบ
สอบชนิ ดเลือกตอบ (ordinary multiple - choice test) แบบสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ (two - tier multiple - choice
test) แบบสอบชนิ ดเลื อกตอบ 3 ระดับ (three - tier multiple - choice test) และแบบสอบชนิ ดเลื อกตอบ 4 ระดับ
(four - tier multiple - choice test) (Gurel, 2015) ซึ่ งเครื่ องมื อแต่ ละชนิ ด ต่ างก็มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย ดังนั้น ผูน้ า
เครื่ องมือเหล่านี้ ไปใช้ตอ้ งตระหนักถึงข้อดีและข้อเสี ยดังกล่าวเพื่อที่จะได้นาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรงกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย ข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของแบบสอบวิ นิ จ ฉั ย มโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทางวิ ท ยาศาสตร์
แต่ละรู ปแบบมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสั มภาษณ์ (interview form)
การสัมภาษณ์มีจุดประสงค์เพื่ อต้องการทราบความรู ้สึกนึ กคิ ดของบุ คคลเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ลักษณะ
สาคัญของการสัมภาษณ์ คื อ ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ มูลเชิ งลึก แต่ตอ้ งใช้เวลานานในการสัมภาษณ์ คนเป็ นจานวนมาก
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ลที่ ส ามารถอ้า งอิ งไปยังกลุ่ ม ประชากรได้ ดังนั้น ผูว้ ิ จัย จึ งต้อ งได้รั บ การฝึ กฝนมาเป็ นอย่า งดี
นอกจากนี้ อคติ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ยงั มี ผลต่ อข้อมูลที่ เก็บรวมรวม และที่ สาคัญการวิ เคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ ค่อนข้างยุ่งยาก (Adadan & Savasci, 2012; Rollnick & Mahooana, 1999; Sadler, 1998; Tongchai et al.,
2009)
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2. แบบสอบชนิดเขียนตอบ (open – ended test)
แบบสอบชนิ ดเขียนตอบแบบปลายเปิ ดนิ ยมใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบมโนทัศน์ของผูเ้ รี ยนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากสร้ างได้ง่ายเพราะมี เพี ยงข้อคาถามเท่ านั้น และยังเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนตอบได้ตาม
แนวคิดของตนเอง ผูท้ าแบบสอบชนิ ดนี้ตอ้ งใช้เวลานานในการคิดและเขียนคาตอบ แต่การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก
การตอบว่าผูเ้ รี ยนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นทาได้ยาก เนื่องจากอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่
มักขาดความกระตือรื อร้นในการตอบให้ได้ใจความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Al-Rubayea, 1996)
3. แบบสอบชนิดเลือกตอบ (ordinary multiple – choice test)
แบบสอบชนิดเลือกตอบได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อเสี ยของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบชนิดเขียน
ตอบแบบปลายเปิ ดเกี่ยวกับการตรวจให้คะแนน เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่ งแบบสอบชนิ ดเลือกตอบสามารถบ่งชี้
มโนทัศน์ของผูเ้ รี ยนที่ เป็ นข้อมูลเชิ งลึ กและใช้วดั มโนทัศน์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมโนทัศน์ที่จาเป็ น
สาหรับผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ แบบสอบชนิดเลือกตอบยังมีขอ้ ดีอีก 7 ประการ ดังนี้ (Caleon & Subramaniam, 2010a)
1) สามารถวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยนได้หลายหัวข้อในระยะเวลาอันสั้น
2) เป็ นข้อสอบอเนกประสงค์ หมายความว่า สามารถวัดได้หลากหลายทั้งระดับการเรี ยนรู ้และทักษะทาง
ปัญญาต่าง ๆ
3) สามารถตรวจให้คะแนนที่เห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
4) ใช้เวลาน้อยในการตรวจให้คะแนน
5) เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ในเนื้อหาวิชาแต่เขียนไม่เก่ง
6) เหมาะสมต่อการวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ
7) ให้ขอ้ มูลเชิงวินิจฉัยความเข้าใจมโนทัศน์ของผูเ้ รี ยนได้อย่างหลากหลาย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแบบสอบชนิ ดเลื อกตอบมี ขอ้ ดี หลายประการ แต่ ขอ้ เสี ยของแบบสอบชนิ ดนี้ ก็มี
หลายประการเช่นกัน ดังนี้ (Chang, Yeh & Barufaldi, 2010; Bork, 1984)
1) ผูเ้ รี ยนสามารถเดาคาตอบได้ ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพของแบบสอบ
2) ตัวเลือกมักไม่แสดงถึงความเข้าใจมโนทัศน์อย่างลึกซึ้ งของผูเ้ รี ยน
3) ผูเ้ รี ยนถูกบังคับให้เลือกคาตอบจากตัวเลือกที่ถกู จากัดซึ่ งไม่ได้เป็ นคาตอบจากความคิดของผูเ้ รี ยน
4) การสร้างข้อสอบชนิดเลือกตอบให้มีคุณภาพนั้นทาได้ยาก
4. แบบสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ (two – tier multiple – choice test)
แบบสอบชนิ ดเลือกตอบ 2 ระดับ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อเสี ยของแบบสอบชนิ ดเลือกตอบ โครงสร้าง
ของแบบสอบชนิ ด นี้ ป ระกอบด้วยคาถามและส่ วนของค าตอบซึ่ งมี 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนแรกเป็ นตัวเลื อกที่ เป็ น
คาตอบและตัวลวง และส่ วนที่ สองเป็ นตัวเลือกที่เป็ นเหตุผลที่ ใช้ในการตอบตอบส่ วนแรก ผูเ้ รี ยนจะได้คะแนนก็
ต่อเมื่อตอบถูกทั้งคาตอบและเหตุผล สาหรับตัวลวงนั้นได้มาจากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยนที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการให้ผเู ้ รี ยนทาแบบสอบชนิ ดเขียนตอบ แต่เนื่ องจากผูเ้ รี ยนอาจมี
เหตุผลอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่กาหนดให้ จึงมีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มบรรทัดว่างไว้ให้ผตู ้ อบเติมเหตุผล
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ แบบสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ ช่วยให้การตอบของผูเ้ รี ยนนั้นง่ายขึ้น และการมี
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เหตุ ผลให้เลือกประกอบคาตอบนั้นยังเป็ นการลดการเดาคาตอบของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากทั้งคาตอบและเหตุ ผลต้อง
สอดคล้องกัน ผูต้ อบจึ งจะได้คะแนน อย่างไรก็ตาม แบบสอบชนิ ดนี้ ก็ยงั มีขอ้ จากัดในการจาแนกว่าการที่ ผูเ้ รี ยน
ตอบผิ ด นั้น เป็ นเพราะมี ม โนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น หรื อ ตอบผิ ด เพราะไม่ มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งนั้น ๆ (Aydın, 2007;
Eryılmaz, 2010; Kaltakçı, 2012; Peşman &Eryılmaz, 2010; Türker, 2005)
5. แบบสอบชนิดเลือกตอบ 3 ระดับ (three – tier multiple – choice test)
แบบสอบชนิ ด เลื อกตอบ 3 ระดับ ได้รั บ การพัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของแบบสอบชนิ ด
เลื อกตอบ 2 ระดับ โดยการเพิ่ มส่ วนที่ 3 ของส่ วนคาตอบของข้อสอบซึ่ งเป็ นการให้ผตู ้ อบเลือกว่ามัน่ ใจหรื อไม่
มัน่ ใจในคาตอบที่ เลือกในส่ วนที่ 1 (ตัวเลือกซึ่ งเป็ นคาตอบและตัวลวง) และส่ วนที่ 2 (ตัวเลือกซึ่ งเป็ นเหตุผลของ
คาตอบที่ เลื อกในส่ วนที่ 1) ผูต้ อบจะได้คะแนนก็ต่อเมื่ อตอบส่ วนที่ 1 และ 2 ได้ถูกต้องด้วยความมัน่ ใจ สาหรั บ
ผูต้ อบที่ตอบผิดทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 อย่างมัน่ ใจ แสดงว่ามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน แต่ถึงกระนั้น ระดับความ
มัน่ ใจในส่ วนที่ 3 นี้ ก็ไม่ได้บอกว่าผูต้ อบมัน่ ใจในคาตอบ ส่ วนที่ 1 หรื อ 2 ดังนั้น แบบสอบชนิ ดเลือกตอบ 3 ระดับ
นี้ ก็ยงั ไม่สามารถจาแนกว่าการที่ ผเู ้ รี ยนตอบผิดนั้นเป็ นเพราะมี มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่ อน หรื อตอบผิดเพราะไม่มี
ความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ (Aydın, 2007; Eryılmaz, 2010; Kutluay, 2005; Peşman & Eryılmaz, 2010; Türker, 2005)
6. แบบสอบชนิดเลือกตอบ 4 ระดับ (four – tier multiple – choice test)
แบบสอบชนิ ด เลื อกตอบ 4 ระดับ ได้รับ การพัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อแก้ไขข้อบกพร่ องของแบบสอบชนิ ด
เลือกตอบ 3 ระดับ โดยการเพิ่มระดับความมัน่ ใจของการตอบต่อจากคาตอบส่ วนที่ 1 ทาให้โครงสร้างของข้อสอบ
ในส่ วนของคาตอบมี 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นตัวเลือกของคาตอบและตัวลวง ส่ วนที่ 2 เป็ นระดับความมัน่ ใจของ
ส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 3 เป็ นตัวเลือกของเหตุผลที่ใช้ในการตอบส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 4 เป็ นระดับความมัน่ ใจของส่ วนที่ 3
ผูต้ อบที่ ตอบถูกทั้งส่ วนที่ 1 และ 3 ด้วยความมัน่ ใจ (ส่ วนที่ 2 และ 4) จะได้คะแนนในข้อนั้น ส่ วนผูท้ ี่ ตอบผิดทั้ง
ส่ วนที่ 1 และ 3 ด้วยความมัน่ ใจ (ส่ วนที่ 2 และ 4) จะวินิจฉัยได้ว่ามี มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่ อนในข้อนั้น สาหรั บ
คาตอบอื่ นที่ นอกเหนื อจากนี้ จะวินิจฉัยได้ว่าไม่มีความรู ้ในข้อนั้น ๆ หรื อหากตอบแล้วขัดแย้งกัน จะวินิจฉัยว่ามี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นในข้อนั้น (Caleon & Subramaniam, 2010 b)
จากลักษณะของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่ละรู ปแบบสามารถนาข้อดี และข้อเสี ยมา
เปรี ยบเทียบและนาเสนอในรู ปแบบตารางได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่1 การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่ละรู ปแบบ
ประเด็น
เปรียบเทียบ
1. การสร้าง
แบบสอบ
2. ข้อมูลที่ได้

3. ความ
ครอบคลุม
ของข้อมูล
4. การเดา
คาตอบ
5. การตรวจให้
คะแนน
6. การวิเคราะห์
ข้อมูล
7. การจาแนก
ผูต้ อบ

ไม่ครอบคลุม
มโนทัศน์ที่
จาเป็ น
ไม่มีโอกาส
เดาคาตอบ
ตรวจยาก
เนื่องจากมีอคติ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างยุง่ ยาก

รู ปแบบของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อน
แบบเลือกตอบ แบบเลือกตอบ
แบบเขียนตอบ แบบเลือกตอบ
2 ระดับ
3 ระดับ
สร้างได้ง่าย
สร้างให้มี
สร้างให้มี
สร้างให้มี
คุณภาพได้ยาก คุณภาพได้ยาก คุณภาพได้ยาก
ข้อมูลที่เป็ น
ข้อมูลเชิง
ข้อมูลเชิง
ข้อมูลเชิง
แนวคิดของ
วินิจฉัย
วินิจฉัย
วินิจฉัย
ผูต้ อบ
มโนทัศน์ที่
มโนทัศน์ที่
มโนทัศน์ที่
หลากหลาย
หลากหลาย
หลากหลาย
ไม่ครอบคลุม
ครอบคลุม
ครอบคลุม
ครอบคลุม
มโนทัศน์ที่
มโนทัศน์ที่
มโนทัศน์ที่
มโนทัศน์ที่
จาเป็ น
จาเป็ น
จาเป็ น
จาเป็ น
ไม่มีโอกาส
ง่ายต่อการเดา มีโอกาส
มีโอกาส
เดาคาตอบ
คาตอบ
เดาคาตอบ
เดาคาตอบ
ตรวจยาก
ตรวจง่าย
ตรวจง่าย
ตรวจง่าย
(มีความเป็ น
(มีความเป็ น
(มีความเป็ น
(มีความเป็ น
อัตนัย)
ปรนัย)
ปรนัย)
ปรนัย)
ค่อนข้างยุง่ ยาก ง่าย
ง่าย
ง่าย

แบบเลือกตอบ
4 ระดับ
สร้างให้มี
คุณภาพได้ยาก
ข้อมูลเชิง
วินิจฉัย
มโนทัศน์ที่
หลากหลาย
ครอบคลุม
มโนทัศน์ที่
จาเป็ น
มีโอกาส
เดาคาตอบ
ตรวจง่าย
(มีความเป็ น
ปรนัย)
ง่าย

จาแนกได้วา่
การที่ผตู้ อบ
ตอบผิดนั้นเป็ น
เพราะมีมโน
ทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
หรื อตอบผิด
เพราะไม่มี
ความรู้ใน
เรื่ องนั้น ๆ

จาแนกได้วา่
การที่ผตู้ อบ
ตอบผิดนั้นเป็ น
เพราะมีมโน
ทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
หรื อตอบผิด
เพราะไม่มี
ความรู้ใน
เรื่ องนั้น ๆ

จาแนกได้วา่
การที่ผตู้ อบ
ตอบผิดนั้นเป็ น
เพราะมีมโน
ทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
หรื อตอบผิด
เพราะไม่มี
ความรู้ใน
เรื่ องนั้น ๆ

แบบสั มภาษณ์
สร้างได้ง่าย
ข้อมูลเชิงลึก

จาแนกไม่ได้วา่
การที่ผตู้ อบ
ตอบผิดนั้นเป็ น
เพราะมีมโน
ทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
หรื อตอบผิด
เพราะไม่มี
ความรู้ใน
เรื่ องนั้น ๆ

จาแนกไม่ได้วา่
การที่ผตู้ อบ
ตอบผิดนั้นเป็ น
เพราะมีมโน
ทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
หรื อตอบผิด
เพราะไม่มี
ความรู้ใน
เรื่ องนั้น ๆ

จาแนกไม่ได้วา่
การที่ผตู้ อบ
ตอบผิดนั้นเป็ น
เพราะมีมโน
ทัศน์
ที่คลาดเคลื่อน
หรื อตอบผิด
เพราะไม่มี
ความรู้ใน
เรื่ องนั้น ๆ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Gurel, D. K. (2015). A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify
Students’ Misconceptions in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology, 11(5),
1001.
จะเห็ น ได้ว่ า แบบสอบวิ นิ จ ฉัย มโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทางวิท ยาศาสตร์ ข องผูเ้ รี ย นชนิ ด เลื อ กตอบ
4 ระดับ มี ความเหมาะสมมากที่ สุดในการนาไปใช้วินิจฉัย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่ อนทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
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เนื่ องจากทาให้ครู ได้ขอ้ สนเทศอย่างครบถ้วน ได้ขอ้ มูลเชิ งวินิจฉัยมโนทัศน์ที่หลากหลาย แม้ว่าผูเ้ รี ยนจะมีโอกาส
ในการเดาคาตอบได้ แต่การตรวจให้คะแนนและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาได้ง่าย และที่ สาคัญ สามารถจาแนกได้ว่า
การที่ผตู ้ อบตอบผิดนั้นเป็ นเพราะมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หรื อตอบผิดเพราะไม่มีความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ
ตัวอย่ างข้ อสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ ที่คลาดเคลือ่ นทางวิทยาศาสตร์
ผูเ้ ขี ยนได้ส ร้ างข้อสอบวินิจฉัยมโนทัศ น์ที่คลาดเคลื่ อนทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การหายใจของพื ช ที่ มี
รู ปแบบของแบบสอบเป็ นชนิ ดเขียนตอบ เลือกตอบ เลือกตอบ 2 ระดับ เลือกตอบ 3 ระดับ และเลือกตอบ 4 ระดับ
ดังนี้
1. ข้ อสอบชนิดเขียนตอบ
การหายใจของพืชเกิดขึ้นที่ส่วนใด
.............................................................................................................................................................

2. ข้ อสอบชนิดเลือกตอบ
การหายใจของพืชเกิดขึ้นที่ส่วนใด
1) ทุกเซลล์ของพืช
2) เฉพาะเซลล์ของใบเท่านั้น
3) เฉพาะเซลล์ของรากเท่านั้น
4) เฉพาะเซลล์ของลาต้นเท่านั้น

3. ข้ อสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ
การหายใจของพืชเกิดขึ้นที่ส่วนใด
1) ทุกเซลล์ของพืช
2) เฉพาะเซลล์ของใบเท่านั้น
3) เฉพาะเซลล์ของรากเท่านั้น
4) เฉพาะเซลล์ของลาต้นเท่านั้น
เหตุผลของคาตอบ
1) เซลล์ที่มีชีวติ ทุกเซลล์ตอ้ งการพลังงาน
2) เฉพาะใบเท่านั้นที่มีรูเปิ ดสาหรับแลกเปลี่ยนแก๊ส
3) เฉพาะรากเท่านั้นที่มีรูเปิ ดสาหรับหายใจ
4) เฉพาะลาต้นเท่านั้นที่ตอ้ งการพลังงานในการลาเลียงน้ า
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4. ข้ อสอบชนิดเลือกตอบ 3 ระดับ
การหายใจของพืชเกิดขึ้นที่ส่วนใด
1) ทุกเซลล์ของพืช
2) เฉพาะเซลล์ของใบเท่านั้น
3) เฉพาะเซลล์ของรากเท่านั้น
4) เฉพาะเซลล์ของลาต้นเท่านั้น
เหตุผลที่ใช้ในการตอบ
1) เซลล์ที่มีชีวติ ทุกเซลล์ตอ้ งการพลังงาน
2) เฉพาะใบเท่านั้นที่มีรูเปิ ดสาหรับแลกเปลี่ยนแก๊ส
3) เฉพาะรากเท่านั้นที่มีรูเปิ ดสาหรับหายใจ
4) เฉพาะลาต้นเท่านั้นที่ตอ้ งการพลังงานในการลาเลียงน้ า
คุณมัน่ ใจในคาตอบหรื อไม่
1) มัน่ ใจ
2) ไม่มนั่ ใจ

5. ข้ อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ระดับ
การหายใจของพืชเกิดขึ้นที่ส่วนใด
1) ทุกเซลล์ของพืช
2) เฉพาะเซลล์ของใบเท่านั้น
3) เฉพาะเซลล์ของรากเท่านั้น
4) เฉพาะเซลล์ของลาต้นเท่านั้น
คุณมัน่ ใจในคาตอบหรื อไม่
1) มัน่ ใจ
2) ไม่มน่ั ใจ
เหตุผลที่ใช้ในการตอบ
1) เซลล์ที่มีชีวติ ทุกเซลล์ตอ้ งการพลังงาน
2) เฉพาะใบเท่านั้นที่มีรูเปิ ดสาหรับแลกเปลี่ยนแก๊ส
3) เฉพาะรากเท่านั้นที่มีรูเปิ ดสาหรับหายใจ
4) เฉพาะลาต้นเท่านั้นที่ตอ้ งการพลังงานในการลาเลียงน้ า
คุณมัน่ ใจในคาตอบหรื อไม่
1) มัน่ ใจ
2) ไม่มน่ั ใจ
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กระบวนการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ ทคี่ ลาดเคลือ่ นทางวิทยาศาสตร์
การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนที่ มีการ
จากัดเนื้ อหาสาระในการวินิจฉัย ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน และขั้นตอนย่อย 10 ขั้นตอน ดังนี้ (Treagust,
1988)
1. การกาหนดขอบเขตสาระการเรียนรู้ ที่ต้องการวินิจฉัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1 การกาหนดข้อสรุ ปความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ (propositional knowledge
statements)
1.2 การสร้างผังมโนทัศน์
1.3 การเชื่อมโยงข้อสรุ ปความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์เข้ากับผังมโนทัศน์
ข้อสรุ ปความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับผังมโนทัศน์เพื่อทาให้แน่ใจ
ว่าเนื้ อ หาที่ จะวิ นิจฉัย มี ค วามสอดคล้อ งกัน เป็ นการตรวจสอบความเที่ ยง (reliability) ว่าข้อ สรุ ป ความรู ้ ที่ เป็ น
ข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ กบั ผังมโนทัศน์อยู่ภายใต้ขอบเขตสาระการเรี ยนรู ้เดียวกันและครอบคลุมมโนทัศน์ที่
จาเป็ นสาหรับการวินิจฉัย
1.4 การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา
ข้อสรุ ปความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ กบั ผังมโนทัศน์จะได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้ อหาอย่างละเอียดโดยนักการศึ กษาวิทยาศาสตร์ ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ งข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะได้รับการปรับปรุ งและแก้ไขให้ถกู ต้อง
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับมโนทัศน์ ที่คลาดเคลือ่ นของผู้เรียน
ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยนรวบรวมได้จากการตรวจสอบเอกสาร
ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนเกี่ ยวกับความเข้าใจในเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ และคาตอบที่ได้จาก
การให้ผเู ้ รี ยนทาข้อสอบเลือกตอบที่ มีช่องว่างให้เติมเหตุผลในการตอบหรื อทาข้อสอบเขียนตอบ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1 การศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนแบบไม่มีโครงสร้าง
2.3 การสร้างข้อสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบที่มีช่องว่างให้เติมเหตุผลในการตอบหรื อข้อสอบแบบ
เขียนตอบ
3. การสร้ างแบบสอบวินิจฉัย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การสร้ า งตารางวิ เคราะห์ เนื้ อ หา เพื่ อ ท าให้ แ น่ ใจว่ า แบบสอบวิ นิ จ ฉั ย ที่ จ ะถู ก พัฒ นาขึ้ น
ครอบคลุม ข้อ สรุ ป ความรู ้ ที่ เป็ นข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ กับผังมโนทัศ น์ภ ายใต้ข อบเขตสาระการเรี ยนรู ้ ที่
กาหนดไว้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนแรก
3.2 การสร้างข้อสอบวินิจฉัย
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3.3 การนาแบบสอบวิ นิจฉัยที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นไปทดลองใช้กับ ผูเ้ รี ยน เพื่ อตรวจสอบหาคุ ณ ภาพของ
ข้อสอบรายข้อและคุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับ
3.4 การปรับแก้ไขข้อสอบที่มีขอ้ บกพร่ อง จนได้ขอ้ สอบที่มีคุณภาพในการวินิจฉัยในที่สุด

สรุป
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นอุปาทาน ความเชื่ อที่ ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากภาษา หรื อมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
ล้วนเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน การตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
เรื่ องใดสามารถทาได้โดยใช้เครื่ องมือประเมินมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่ งมักเป็ นแบบสอบวินิจฉัยที่มีหลายรู ปแบบ
ทั้งแบบสัมภาษณ์ แบบสอบชนิ ดเขียนตอบ แบบสอบชนิ ดเลือกตอบ และแบบสอบชนิ ดเลือกตอบหลายระดับ ซึ่ ง
เครื่ องมือประเมินแต่ละชนิดมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน จึงจาเป็ นที่ผวู ้ ิจยั จะต้องพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนให้มีคุณภาพ เพื่อการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยนได้อย่างแม่นยา ซึ่ งจะสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ข้อสนเทศที่ได้จากการประเมินวินิจฉัยยังเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในการ
ได้รู้ถึงข้อบกพร่ องทางการเรี ยนของตนเอง เป็ นประโยชน์ต่อครู ในด้านการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และเป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยนในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรี ยนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
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