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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาการพัฒนาทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 22 คนของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา ความรู ้โดย
ใช้เกมเป็ นฐาน เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือแบบวัดทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ชุด ซึ่ งครอบคลุม
เนื้อหา เรื่ อง ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช โดยผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงปริ มาณ
โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาในแต่ละองค์ประกอบของทักษะการสร้าง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่การสร้างข้อกล่าวอ้างการเลือกใช้หลักฐาน และการให้เหตุผล ผลการ วิจยั พบว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการสร้างคาอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น
ปานกลาง (ร้อยละ 38.62) นอกจากนี้ ยงั พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ พัฒนาขึ้นจากการเรี ยนรู ้
ในเรื่ องที่ 1 ไปเรื่ องที่ 2 ทั้ง 3 องค์ประกอบจากระดับต่า (1.55) เป็ นระดับปานกลาง (2.11) และยังพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานส่งผลนักเรี ยนมีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลพัฒนาควบคู่กนั
ABSTRACT
This research aimed to study the development of grade 10 students’ scientific explanation skill using Gamebased Inquiry. The participants were 22 grade 10 students of a school located in Bangkok. The research instruments
were two scientific explanation skill tests covered the topics of plant hormones and plant responses to stimuli. The
obtained data were analyzed quantitatively using mean and percentage, and qualitative data of three components of
scientific explanation skills including claim, evidence and reasoning were analyzed by content analysis. The result
revealed that the students’ scientific explanation skill was developed by game-based inquiry (38.62%). In addition,
three components of the scientific explanation skill were increased from first lesson plan to second lesson plan; low
level (1.55) to intermediated level (2.11). Furthermore, game-based inquiry could develop evidence skill and reasoning
skill simultaneously.
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บทนา
โลกในยุคปั จจุบนั ถือเป็ นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารจานวนมากและหลากหลายช่องทางโดยข้อมูลเหล่านั้นมีท้ งั ที่เป็ น
ข้อเท็จจริ งและหลอกลวง ดังนั้นการรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นสมรรถนะที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิตในปั จจุบนั
นักเรี ยนผูซ้ ่ ึงเป็ นบุคลากรในอนาคตจะต้องสามารถตัดสิ นใจโดยใช้วจิ ารณญาณในการเลือกเชื่อถือข้อมูลเนื่ องจากการรู ้
เรื่ องวิทยาศาสตร์เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยในการตัดสิ นใจมีความรู ้ความสามารถที่จะประเมินคุณภาพของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆและลงข้อสรุ ปโดยใช้หลักฐานที่มีความ
น่ าเชื่ อถือประกอบการตัดสิ นใจ (National Science Education Standards, 1996) ทักษะที่ สาคัญประการหนึ่ งที่ ช่วยใน
การคัดกรองข้อมูลอันเป็ นเท็จและนาไปสู่ การเลือกใช้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและเป็ นข้อเท็จจริ งซึ่งเป็ นสิ่ งที่ควรปลูกฝัให้กบั
นักเรี ยน คือทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ (scientific explanations skill) หากพิจารณาถึงคานิ ยามหรื อ คา
จากัดความของคาว่า การสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปได้ว่า การสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ เป็ น
ความพยายามที่ จะระบุ หรื ออธิ บายถึงลักลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้น โดยอ้างอิง จากหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่
นักเรี ยนเป็ นผูค้ น้ พบด้วยตนเอง และเกิ ดการพัฒนารวมถึ งการยอมรั บหรื อปฏิ เสธคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่ต่าง
ออกไป (alternative explanations) (McNeill, Lizotte and Krajcik et al., 2006) ทั้งนี้ การสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์
เป็ นการ สะท้อนให้เห็นทักษะของนักเรี ยนในด้านการประมวล การประยุกต์ และการสื่ อสารความรู ้ผ่านข้อกล่าวอ้าง
(claim) ซึ่ งประกอบ กับหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence) ที่นกั เรี ยนเป็ นผูค้ น้ พบหรื อได้รับจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
มีความน่ าเชื่ อถือ และให้เหตุผล (reasoning) เพื่อเชื่ อมโยงหลักฐานกับข้อกล่าวอ้างเข้าด้วยกัน (McNeill, Lizotte and
Krajcik et al., 2006)
จากประสบการณ์ของผูว้ ิจัยพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ในระดับต่ า
นักเรี ยนสร้างข้อกล่าวอ้างไม่ตรงกับเนื้ อหา เลือกใช้หลักฐานไม่เหมาะสม และให้เหตุผลไม่สอดคล้องกับข้อกล่าวอ้าง
และหลักฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hsiu-Ting Yang and Kuo-Hua Wang (2014) พบว่านักเรี ยนไม่สามารถ
สร้างคาอธิ บายที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ กล่าวคือนักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานที่ไม่เหมาะสมจึงไม่สามารถใช้สนับสนุนกับ ข้อ
กล่าวอ้างของตนเอง รวมถึงนักเรี ยนยังเลือกใช้หลักฐานเพียงหลักฐานเดียวมาใช้สนับสนุ นข้อกล่าวอ้างในการสร้าง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ และมีนกั เรี ยนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถให้เหตุผลที่สอดคล้องกับหลักฐานและข้อกล่าว
อ้างของตนงานวิจยั ที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นว่านักวิจยั และนักการศึกษาจานวนมากให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการ
สร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ โดยพยายามหาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบต่างๆ มาใช้ในการส่ งเสริ มทักษะการสร้ าง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน เช่น การเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยวาจา (Songer et al., 2013) การจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 3 มิติ (Novak et al., 2018) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(Hsin-Kai Wu & Chou-En Hsieh, 2006) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสอบร่ วมกับกลวิธีการโต้แย้ง (สันติชยั , 2557) แต่ผล
จากการใช้วิธีการที่ กล่าวมาข้างต้นยังพบว่ายังไม่สามารถรพัฒนาทักษะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลของ
นักเรี ยนได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากวิธีการดังกล่าวยังไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุน้ การมีปฏิสัมพันธ์
ร่ วมกันผ่านสถานการณ์ที่ทา้ ทายสาหรับผูเ้ รี ยน ซึ่ งการร่ วมมือกันระหว่างนักเรี ยนจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการ
สร้างองค์ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Vygotsky, 1978) ผูว้ ิจยั จึ งศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานพบว่าเกม
เป็ นเครื่ องมือที่ผสู ้ อนใช้ในการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในสถานการณ์ที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยนอยู่ การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้เกมเป็ นฐานมีความโดดเด่นคือการเกิดประสบการณ์โดยตรงของนักเรี ยน การสร้างประสบการณ์ที่ทา้ ทาย และ
สร้างเสริ มความร่ วมมือกันระหว่างนักเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานสร้างสภาพแวดล้อมที่ มีแรงจูงใจสู ง
เพื่อดึ งดู ดให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจ (Ramsi, 2015) ซึ่ งทาให้นักเรี ยนเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้เงื่ อนไขที่
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ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดประสบการณ์ที่ทา้ ทาย แต่อย่างไรก็ตามการใช้เกมเพื่อจัดการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาส่วนใหญ่การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เกมมาเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่ได้ส่งเสริ มกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยา
ศาตร์ที่ชดั เจน เช่น ใช้เกมเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อนาเข้าสู่ การทากิจกรรม (Paraskeva et al., 2010) และใช้เกมเพื่อสรุ ป
หรื อประเมินความเข้าใจของผูเ้ รี ยน (Ramsi, 2015) ดังนั้นการการผนวกการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้และการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานเข้าด้วยกันโดยเริ่ มต้นบทเรี ยนด้วยประเด็นที่ทา้ ทายเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงทักษะการ
สร้างข้อกล่าวอ้าง จากนั้นจัดการเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยนได้เกิ ดประสบการณ์ขณะเล่นเกมเพื่อให้นกั เรี ยนหาหลักฐานเพื่อ
สนับสนุ นหรื อโต้แย้งข้อกล่าวอ้างที่ ต้ งั ขึ้น ตามด้วยการอภิ ปรายเพื่อให้ได้ขอ้ กล่าวอ้างที่ มีหลักฐานสนับสนุ นและ
สมเหตุสมผลร่ วมกันจึ งเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับการสร้ างคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักวิทยาศาสตร์ เนื่ องด้วยการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ คือส่ วนหนึ่งของ การสื บเสาะหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั จึงต้องการใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐาน (game-based inquiry;
GBI) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ในเนื้ อหาชี ววิทยา
เรื่ องฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผา่ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
โดยใช้เกมเป็ นฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิธีการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั คือนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ต ศาสตร์ ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ งในกรุ ง เทพมหานคร สั ง กัด ส านั ก งานการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
กระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ เรี ยนวิชาชี ววิทยา ในหน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องฮอร์ โมนพืชและการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช
จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 22 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชาย 10 คน และนักเรี ยนหญิง 12 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้จานวน 2 แผน ผูว้ ิจัยได้จัดทาแผนการเรี ยนรู ้และกาหนดคาบของการสอนเนื้ อหาในแต่ละเรื่ อง ดังนี้
ฮอร์โมนพืช จานวน 1 แผน (3 คาบ) การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช จานวน 1 แผน (3 คาบ) โดยในแต่ละแผนผูว้ จิ ยั ได้
จัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้เกมเป็ นฐาน ใช้แบบวัดทักษะการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ เป็ น
เครื่ องมือวิจยั จานวน 2 ชุดตามเนื้ อหาที่สอน ได้แก่ ชุดที่ 1 คือเรื่ องฮอร์ โมนพืช และชุดที่ 2 คือเรื่ องการสนองต่อสิ่ งเร้า
ของพืช โดยแบบวัดแต่ละชุดจะประกอบด้วยข้อคาถาม 2 ข้อ โดยมีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน หาคุณภาพของเครื่ องมือ
โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบวัดการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษา 3 ท่าน และครู ประจาการในโรงเรี ยน 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาก่อนนาไปปรับใช้จริ ง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั
ทาการ วิเคราะห์ ผลจากแบบวัดทักษะการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาเกณฑ์การประเมิ นการสร้ าง
คาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ เรื่ องฮอร์ โ มนพืช และการตอบสนองต่อเสิ่ งเร้ าของพื ชจากเกณฑ์ก ารประเมิ น การสร้ า ง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เฉพาะเรื่ องของ McNeill and Krajcik (2008) ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่า ปานกลาง
และสู ง โดยระดับต่าหมายถึงนักเรี ยนไม่มีหรื อมีทกั ษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต่า
เช่น ระบุขอ้ กล่าวอ้างไม่ชดั เจน เลือกใช้หลักฐานที่ ไม่ถูกต้อง และให้เหตุผลไม่สอดคล้องกับข้อกล่าวและหลักฐาน
หรื อ ไม่ ถู ก ต้อ ง ระดับ ปานกลางหมายถึ ง นักเรี ย นมี ทักษะการสร้ างค าอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์ ร ะดับ ปานกลางใน
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สามารถระบุขอ้ กล่างอ้างได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเลือกใช้หลักฐานได้ถูกต้อง
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เหมาะสม แต่อาจมีบางประเด็นที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอ และสามารถให้เหตุผลสอดคล้องระหว่างหลักฐานกับข้อ
กล่าวอ้างได้ถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอ แต่อาจมี บางประเด็นที่ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรื อไม่เพียงพอ ส่ วน
ระดับสู งหมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะในแต่ละองค์ประกอบของการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ดี สามารถสร้างข้อ
กล่าวอ้างได้ถูกต้อง เลือกใช้หลักฐานได้เหมาะสมและเพียงพอกับข้อกล่าวอ้าง และสามารถให้เหตุผลสอดคล้องระหว่าง
หลักฐานกับข้อกล่าวอ้างได้ถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอ และวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะการ
สร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานทั้ง 2
แผน โดยการคานวณหาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์หรื อคะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรี ยน (Development Score
or Gain Score) ซึ่งมีการเสนอ หลักการคานวณโดย ศิริชยั กาญจนวาสี (2557) ดังนี้

GS (%) = คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ หรื อคะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรี ยน
X
= คะแนนก่อนเรี ยน
Y
= คะแนนหลังเรี ยน
F
= คะแนนเต็ม
โดยมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ดงั นี้
76 – 100 คะแนน
หมายถึง พัฒนาการระดับสูงมาก
51 – 75 คะแนน
หมายถึง พัฒนาการระดับสูง
26 – 50 คะแนน
หมายถึง พัฒนาการระดับปานกลาง
1 – 25
คะแนน
หมายถึง พัฒนาการระดับต้น
0
คะแนน
หมายถึง ไม่มีพฒั นาการ
คะแนนติดลบ หมายถึง พัฒนาการลดลง
ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากแบบวัดทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน โดยได้เก็บข้อมูลหลัง
เรี ยนเรื่ องฮอร์ โมนพืชและการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ระดับของทักษะการสร้าง
คาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการของทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ระดับของทักษะการสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์แบบวัดทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจัดกลุ่มองค์ประกอบของทักษะการสร้าง
คาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ท้ งั 3 องค์ประกอบได้แก่ การสร้างข้อกล่าวอ้าง การเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผล เป็ น 3
ระดับตามระดับความสมบูรณ์ของทักษะได้ผลดังภาพที่ 1 ซึ่งสรุ ปข้อค้นพบได้ดงั นี้
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86.36
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4.54

6.82

6.82
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Evidence

Reasoning

40.91

11.36

54.55

Claim

61.36

Evidence

65.91

Reasoning

Plant Hormone

54.55

Plant Response to Stimuli

Figure 1 Percentage of Student’s Ability in Making Scientific Explanation in Three Components as Claim, Evidence
and Reasoning in Plant Hormone and Plant Response to Stimuli.
1. ข้อค้นพบ: นักเรี ยนมีทกั ษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์พฒั นาขึ้นจากการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ 1 ไปเรื่ องที่ 2
ทั้ง 3 องค์ ประกอบจากระดับต่าเป็ นระดับปานกลาง
จากผลการวิจยั ข้างต้นพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการ
สร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ พฒั นาขึ้นจากการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ 1 ไปเรื่ องที่ 2 ทั้ง 3 องค์ประกอบจากระดับต่ าเป็ น
ระดับปานกลาง (Figure 1) ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ องฮอร์ โมนพืช พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการสร้าง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับต่า โดยมีการให้เหตุผลในระดับต่ามากที่สุด ร้อยละ 65.91 รองลงมา คือ การให้
เหตุผล ร้อยละ 61.36 และข้อกล่าวอ้าง ร้อยละ 54.55 เมื่อโจทย์กาหนดชนิดของฮอร์โมนพืช A B และ C ซึ่งมี คุณสมบัติ
ที่แตกต่างกัน พร้อมยกสถานการณ์ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเลือกใช้ฮอร์ โมนพืชเพื่อแก้ไขปั ญหาลาไยมีขนาดพวงเล็ก ซึ่ ง
การสร้างคาอธิ บายในระดับสู งนักเรี ยนต้องสามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างได้ถูกต้องว่าเป็ นฮอร์ โมนพืชชนิ ด B โดยแสดง
หลักฐานเกี่ ยวกับการทางานของฮอร์ โมนและผลที่ เกิ ดจากการทางานของฮอร์ โมน และให้เหตุผลถึ งการเลื อกใช้
ฮอร์ โมนชนิ ด B ว่าส่ งผลต่อการแก้ปัญหาลาไยมีพวงขนาดเล็กได้อย่างไร แต่กลับพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการ
สร้างข้อกล่าวอ้างที่ต่าเพราะนักเรี ยนเลือกตอบชนิดของฮอร์โมนไม่ถูกต้อง ส่วนการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผล
ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่ต่ า เนื่ องจากนักเรี ยนระบุขอ้ กล่าวอ้างไม่ถูกต้องหรื อถูกเพียงบางส่ วนส่ งผลให้
เลือกใช้หลักฐานที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอและให้เหตุผลไม่สอดคล้องกับหลักฐานและข้อกล่าวอ้าง ดังตัวอย่าง
คาตอบของนักเรี ยนดังต่อไปนี้ ที่นักเรี ยนไม่สามารถสร้างข้อกล่าวอ้างได้ว่า ฮอร์ โมนชนิ ด B ส่ งผลต่อการแก้ปัญหา
ลาไยมีพวงขนาดเล็กได้ จึงไม่สามารถเลือกหลักฐานและเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้
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“เลือกใช้ฮอร์โมน A เพราะมีการเกิดการแบ่งเซลล์บริ เวณตาข้าง ซึ่งแปลว่าแบ่งเซลล์ที่ลาต้น การแบ่งเซลล์ที่
ลาต้นก็คือสาร A โดยฮอร์โมน A สามารถทาหน้าที่อื่นได้เหมือนกัน คือ ขยายขนาดผลไม้ ซึ่งตรงกับสิ่ งที่
ต้องการแก้ปัญหาเพราะลาไยขนาดเล็กสามารถแก้ได้ดว้ ยฮอร์โมน A
เลือกใช้ฮอร์โมน B เพราะ (เหมือนฮอร์โมน A) เนื่องจาก B มีการแบ่งเซลล์ที่ลาต้น ฮอร์โมน B ก็มีหน้าที่อื่น
ได้คือขยายขนาดของผลไม้
เลือกใช้ฮอร์โมน C (เพราะเหมือนฮอร์โมน A, B) สามารถแบ่งเซลล์ลาต้น (ปลายยอด) ฮอร์โมน C ก็สามารถ
ทาหน้าที่อื่นได้คือขยายขนาดของผลไม้ เช่น ต้นไม้ (1) ต้นเตี้ยเกินไป ต้น (2) ผลไม้ขนาดเล็ก ต้น (3) ใบซีด
เหลือง ต้น (4) ใบไม้ร่วงช้า จึงนาฮอร์โมน B ใส่ในทุกต้น ปรากฏว่าทุกต้นกลับมาปกติ เพราะฮอร์โมน B
สามารถทาได้หลายหน้าที่ไม่วา่ การแบ่งเซลล์ ขยายขนาดผลไม้ ชะลอการแก่ชราของใบไม้พืช ใบไม้ร่วง จึง
สามารถใส่ได้ทุกต้น ฮอร์โมน A ก็สามารถต้น (1) ได้ ต้น (2) ได้ ต้น (3) ได้ ต้น (4) ได้ ฮอร์โมน C ก็สามารถ
ใส่ได้ทุกต้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ฮอร์โมนชนิดหนึ่งไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว มีหลายหน้าที่ แต่ตอ้ งเลือก
ฮอร์โมนที่แก้ปัญหาได้ถูกจุด”
(นักเรี ยนรหัส S08A ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 ข้อที่ 1)
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการสร้างคา
อธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐานแบะการให้เหตุผลในระดับปานกลาง
ร้อยละ 86.36 เท่ากัน รองลงมา คือ การสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 54.55 เมื่อโจทย์ได้กาหนดตารางระบุ
ลักษณะของดอกทานวันที่พบในแต่ละช่วงเวลา ภาพลักษณะการเอนของต้นทานตะวันในแต่ละช่วงเวลา โดยโจทย์
ต้องการทราบว่าลักษณะของต้นทานตะวันที่ กล่าวมาข้างต้นเป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งใดและให้นักเรี ยนยกหลักฐาน
พร้ อมให้เหตุผลประกอบ ซึ่ งการสร้ างคาอธิ บายในระดับสู งนักเรี ยนต้องสามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างได้ถูกต้องว่าต้น
ทานตะวันมีการตอบสนองต่อแสงและอุณหภูมิ โดยแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการตอบสนองของต้นทานตะวันในแต่ละ
ช่วงเวลา ลักษณะการเอนของต้นและการบานของกลีบดอก และให้เหตุผลว่าแสงส่งผลให้ตน้ ทานตะวันเกิดการเอนตาม
ดวงอาทิตย์ได้อย่างไร และอุณหภูมิส่งผลให้กลีบดอกเกิดการบานได้อย่างไร พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการสร้าง
ข้อกล่าวอ้างในระดับปานกลางเพราะนักเรี ยนเลื อกตอบปั จจัยที่ พืชตอบสนองได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน เนื่ องจาก
นักเรี ยนระบุเพียงแค่พืชมีการตอบสนองต่อแสง แต่ไม่ระบุวา่ พืชมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิ ส่วนการเลือกใช้หลักฐาน
และการให้เหตุผลของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ก็อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่ องจากนักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานได้เหมาะสมแต่มี
บางหลักฐานที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอ โดยนักเรี ยนใช้หลักฐานเกี่ ยวกับทิ ศทางการหันของดอกทานตะวันเพียง
อย่างเดียว และนักเรี ยนบางส่ วนไม่ได้ใช้หลักฐานเกี่ยวกับการเอนของต้นทานตะวันและการบานของกลับดอกในการ
สนับสนุ นข้อกล่าวอ้างว่าต้นทานตะวันมี การตอบสนองต่อแสงและอุณหภูมิ และนักเรี ยนให้เหตุผลสอดคล้องกับ
หลักฐานและข้อกล่าวอ้างแต่มีบางประเด็นที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เพียงพอ ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนดังนี้
“นักเรี ยนคิดว่าต้นทานตะวันมีการตอบสนองต่อแสงอาทิตย์ เพราะลักษณะเด่นของต้นทานตะวันคือการหัน
เข้าหาแสง ดังนั้นจากตารางข้างต้นทาให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อมีดวงอาทิตย์อยูท่ างทิศใด ต้นทานตะวันจะหัน
บริ เวณดอกเข้าหาแสง และการบานของกลีบดอกจะบานที่สุดเมื่อได้รับแสงในลักษณะลาต้นที่ต้ งั ตรง ดังนั้น
จึงสรุ ปได้วา่ บริ เวณดอกและกลีบดอกของต้นทานตะวันมีการตอบสนองต่อแสงอาทิตย์”
(นักเรี ยนรหัส S11A ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 ข้อที่ 1)
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นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีนักเรี ยนบางส่ วนที่ มีทกั ษะการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ สูง เนื่ องจากนักเรี ยน
สามารถ ระบุขอ้ กล่าวอ้างได้ถูกต้อง เลือกใช้หลักฐานได้เหมาะสมและเพียงพอ และสามารถให้เหตุผลได้สอดคล้องกับ
หลักฐานและข้อกล่าวอ้าง ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนดังนี้
“นักเรี ยนคิดว่าใบของพืชที่พบการนอนหลับของใบมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิ จากข้อมูลในตารางพบว่าใน
ช่วงเวลากลางวันไม่พบการนอนหลับของใบ แต่ช่วงเวลากลางวันและฝนตกพบว่ามีการเกิดการนอนหลับของใบ
เพราะ เมื่อเกิดฝนตกทาให้อุณหภูมิลดลง เกิดการนอนหลับของใบ และในช่วงเวลากลางคืนซึ่ งมีอุณหภูมิต่ากว่า
ในช่วงเวลากลางวันอยู่แล้วก็เกิ ดการนอนหลับของใบ จึ งคิดว่าเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่าลง อาจทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความดันเต่งของเซลล์บริ เวณพัลไวนัส ซึ่ งเป็ นสาเหตุในการลู่ใบไปกับก้าน ซึ่ งคิดว่าเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ”
(นักเรี ยนรหัส S21A ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 ข้อที่ 2)
หากพิจารณาคาตอบของนักเรี ยนจะพบว่านักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานได้เหมาะสม คือ “เวลากลางวันไม่พบการนอนหลับ
ของใบ แต่ช่วงเวลากลางวันและฝนตกพบว่ามีการเกิดการนอนหลับของใบ” “ในช่วงเวลากลางคืนมีอุณหภูมิต่ากว่าใน
ช่ว งเวลากลางวัน ” และ “การเปลี่ย นแปลงความดันเต่ง ของเซลล์บริ เวณพัล ไวนัส ” รวมทั้ง ยัง ให้เ หตุผลได้อย่าง
เหมาะสมอี กด้วย คื อ “เมื่ อเกิ ดฝนตกทาให้อุณหภูมิลดลง” และ “เมื่ ออุณหภูมิของอากาศต่ าลง อาจทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงความดันเต่งของเซลล์บริ เวณพัลไวนัส ซึ่งเป็ นสาเหตุในการลู่ใบไปกับก้าน” จะสังเกตเห็นว่านักเรี ยนมีการ
เชื่อมโยงหลักฐานเข้ากับข้อกล่าวอ้างได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสรุ ปได้ว่านักเรี ยนมีทกั ษะการสร้างข้อกล่าวอ้าง การ
เลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลในระดับสูง
ตอนที่ 2 พัฒนาการของทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน เมื่อ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้เกมเป็ นฐานแผนที่ 1 เรื่ อง ฮอร์ โมนพืช และเรื่ องที่ 2 เรื่ อง การ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช ได้ผลดังตารางที่ 1 และได้ขอ้ ค้นพบ 2 ประการดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานทั้ง 2 แผน
The Components of
Scientific Explanation

Plant Hormone

Plant Response to Development Score
Stimuli
(Percentage)

Claim

1.80

2.34

45.00

Evidence

1.45

2.00

35.48

Reasoning

1.41

2.00

37.11

Scientific Explanation Skill

1.55

2.11

38.62
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2. ข้อค้นพบ: นักเรี ยนมีทกั ษะการสร้างข้อกล่าวอ้าง การเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลสู งขึ้น แต่ทกั ษะการ
เลือกใช้หลักฐานมีพฒั นาการที่ต่ากว่าทักษะอื่น
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าหากพิจารณาองค์ประกอบแต่ละข้อของทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จะ
พบว่ามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทั้งทักษะการสร้างข้อกล่าวอ้าง ทักษะการเลือกใช้หลักฐานและทักษะการให้เหตุผล ซึ่งใน
งานวิจัยชิ้ นนี้ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้เกมเป็ นฐานช่ วยส่ งเสริ มให้ทักษะการเลื อกใช้
หลักฐานของนักเรี ยนมี การพัฒนา เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 35.48 จาก Figure 1 จะเห็ นว่าในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง
ฮอร์โมนพืช นักเรี ยนส่วนใหญ่มีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐานในระดับต่า (ร้อยละ 61.36) ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยน
ที่ ว่า “ฮอร์ โมน B ทาหน้าที่ขยายให้ผลลาไยมีขนาดใหญ่ข้ ึน” ซึ่ งนักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่
โจทย์กาหนดให้ แต่ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการ
เลือกใช้หลักฐานในระดับปานกลาง (ร้อยละ 86.36) ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนที่วา่ “ดอกทานตะวันเคลื่อนไปตาม
แสงอาทิตย์” ซึ่ งนักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานได้สอดคล้องกับการตอบสนองต่อแสงของต้นทานตะวัน มีนกั เรี ยนเพียง 3
คนที่มีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐานในระดับสู ง โดยนักเรี ยนคนหนึ่งได้ตอบคาถามข้อที่ 2ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
ไว้วา่ “ในช่วงเวลากลางวันไม่พบการนอนหลับของใบ แต่ช่วงเวลากลางวันและฝนตกและช่วงเวลากลางคืนพบว่ามีการ
เกิดการนอนหลับของใบ” ซึ่งเป็ นข้อมูลที่โจทย์ได้นาเสนอในรู ปแบบของตารางบันทึกผล นักเรี ยนสามารถดึงเอาข้อมูล
ในตารางบันทึกผลมาใช้เป็ นหลักฐานได้สอดคล้องกับข้อกล่าวอ้างที่วา่ อุณหภูมิเป็ นปั จจัยที่ทาให้ใบเกิดการนอนหลับ
3. ข้อค้นพบ: การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้เกมเป็ นฐานส่ งผลนักเรี ยนมี ทักษะการเลื อกใช้
หลักฐานและการให้เหตุผล พัฒนาควบคู่กนั
จากผลการศึกษาพบว่าในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องฮอร์โมนพืช นักเรี ยนจะมีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐาน
และการให้เหตุผลในระดับต่าเหมือนกัน เมื่อพิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะให้
เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อนักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานได้ไม่เหมาะสม ซึ่ งในแผนการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องการตอบสนองต่อ
สิ่ งเร้าของพืช นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐานพัฒนาจากระดับต่ า (1.45) สู่ ปานกลาง (2.0) ซึ่ งพบว่า
นักเรี ยนจะมีทกั ษะการให้เหตุผลที่พฒั นาจากระดับต่า (1.41) สู่ปานกลาง (2.0) เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากคาตอบของ
นักเรี ยนพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ที่มีทกั ษะการเลือกใช้หลักฐานในระดับปานกลางจะมีการให้เหตุผลในระดับปานกลาง
เช่นกัน ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างหลักฐานของนักเรี ยนที่มีพฒั นาการของทักษะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลควบคู่กนั
หลักฐานที่นกั เรี ยนเลือกใช้
จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ องฮอร์โมนพืช

หลักฐานที่นกั เรี ยนเลือกใช้
จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
เรื่ อง การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช

ปั ญ หาล าไยมี ขนาดเล็ก อาจเพราะได้รั บสารอาหารไม่ เวลากลางวันไม่ พ บการนอนหลับของใบ แต่ ช่ ว งเวลา
เพียงพอ จึ งใช้ฮอร์ โมน A ช่วยกระตุน้ การดูดซับแร่ ธาตุ กลางวันและฝนตกพบว่ามี การเกิ ดการนอนหลับของใบ
อาหารบริ เวณราก
ในช่วงเวลากลางคืนมีอุณหภูมิต่ากว่าในช่ วงเวลากลางวัน
และ การเปลี่ยนแปลงความดันเต่งของเซลล์บริ เวณพัล
ไวนัส
(นักเรี ยนรหัส S21A ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 ข้อที่ 2)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานส่ งเสริ มทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยนให้มีการพัฒนามากขึ้น จากงานวิจยั ของ McNeill (2008) ระบุวา่ เพื่อให้การอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพนักเรี ยนควรเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ และส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั ขณะทากิจกรรม โดยนักเรี ยนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการนาเอาหลักฐานของตนเองมา
แสดงให้นักเรี ยนกลุ่มอื่นได้เห็นและเปิ ดให้มีการอภิปรายกันทั้งห้องเรี ยน ทาให้นักเรี ยนได้ฝึกฝนทักษะการเลือกใช้
หลักฐานและให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนเอง เมื่อพิจารณาจากคาตอบของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนส่วน
ใหญ่มีพฒั นาการมากขึ้นเมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ในแผนที่ 2 เนื่ องด้วยประสบการณ์ของนักเรี ยนที่ส่งั สมมากขึ้นและ
นักเรี ยนเริ่ มมีความเข้าใจใน การสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนเลือกใช้หลักฐานจากข้อมูลที่โจทย์กาหนดให้
ผ่านการพิจารณาข้อมูลก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกสร้างข้อกล่าวอ้าง จึงทาให้นกั เรี ยนสามารถให้เหตุผลเชื่อมโยงหลักฐาน
กับข้อกล่าวอ้างได้ดีข้ ึน ซึ่ งต่างจากลักษณะคาตอบในแบบวัดทักษะการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ที่ นักเรี ยนจะตอบคาถามโดยขาดการมองข้อมูลเป็ นกลาง นักเรี ยนบางคนตอบชื่อฮอร์ โมนแทน ชื่ อ
สมมติที่โจทย์กาหนดให้ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมักพิจารณาถึงคาตอบตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนมามากกว่า
การพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ กาหนดให้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนขาดความรู ้และเข้าใจในการสร้างคาอธิ บายเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยครู ควรชี้ แจงให้นกั เรี ยนทราบถึงเหตุผลที่ ใช้ในการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ คือนักเรี ยนต้อง
สามารถโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นชอบกับข้อกล่าวอ้างของตน
ในงานวิจยั ของ Michele D. Dickey (2011) ได้ใช้เกมเป็ นแหล่งข้อมูลซึ่ งทาให้นกั เรี ยนได้มาซึ่งหลักฐานซึ่งตรงกับ
ลักษณะของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะที่ ว่านักเรี ยนให้ความสาคัญกับหลักฐานหรื อประจักษ์พยานของคาถามที่
ตั้งขึ้น สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานที่ผวู ้ ิจยั ต้องการให้นกั เรี ยนได้รับข้อมูล
และเลือกใช้หลักฐานที่ได้จากการเล่นเกม นอกจากนี้ ยงั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ น
ฐานทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลจากระดับต่าสู่ระดับกลาง เนื่องจากกิจกรรมที่
ผูว้ ิจยั ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้เกมเป็ นฐานมีจุดเน้นให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ขณะทากิจกรรม โดยผูว้ ิจยั ใช้ประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาที่มีความน่าสนใจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
สร้างข้อกล่าวอ้างผ่านการใช้คาถามที่ลว้ งให้นกั เรี ยนแสดงข้อกล่าวอ้างของตนเองออกมา รู ปแบบของคาถามจะไม่ใช่
การเจาะจงคาตอบโดยใช้คาถามว่า “อะไร” แต่เป็ นคาถามที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิดและตัดสิ นใจเลือก
คาตอบที่มีความเป็ นไปได้มากที่สุดโดยใช้คาถามว่า “อย่างไร” เช่น พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะรู ปร่ างภายนอกได้
อย่างไร หรื อ สิ่ งเร้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ส่ งผลต่อพืชอย่างไร เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
McNeill (2008) ที่ ระบุ ว่าประเด็นที่ น่าสนใจช่ วยกระตุน้ ให้นักเรี ยนสร้างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ได้ดี ซึ่ งอาจเป็ น
ประเด็นที่ใกล้ตวั หรื อเกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั ออกแบบเกมการเรี ยนรู ้ที่ม่งุ เน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ขณะเล่นเกมและที่ สาคัญ คือนักเรี ยนจะได้องค์ความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาซึ่ งสามารถใช้เป็ นหลักฐานในการสร้ าง
ค าอธิ บ ายเชิ ง วิท ยาศาสตร์ ไ ด้ ทั้ง นี้ ด้ว ยลัก ษณะรู ปแบบเกมการเรี ย นรู ้ ที่มี เ งื่ อ นไขให้นัก เรี ยนแสดงคาอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ออกมานั้น จะทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนทักษะการสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มซึ่ ง
เป็ นการเรี ยนรู ้เชิ งปฏิ สัมพันธ์โดยสมาชิ กในกลุ่มคนอื่น ๆ จะเป็ นผูต้ รวจสอบคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ นั่นเอง และ
ในช่วงท้ายของแผน การจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึงพบว่าทักษะทั้งสองเกิดการพัฒนาไปควบคู่กนั เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ทาให้นกั เรี ยนเกิดการให้เหตุผล นักเรี ยนมีพฒั นาการของทักษะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลที่
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ดี เพราะมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ (scientific argumentation) ทาให้นกั เรี ยนที่ไม่
สามารถอธิ บายหรื อให้เหตุผล เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนเกิดการสร้างข้อกล่าวอ้างใหม่และเกิดการให้เหตุผล
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างใหม่จนกว่านักเรี ยนจะพบข้อกล่าวอ้างที่มีเหตุผลรองรับที่สมเหตุสมผลนักเรี ยนจึงจะแสดงข้อ
กล่าวอ้างดังกล่าวออกมา (Walker and Sampson, 2013) กระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดกระบวนการ
คิดขณะเล่นเกม ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้ สามารถพัฒนาทักษะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลได้ง่าย ซึ่ งต่างจากงานวิจยั
ของ Novak and Treagust (2018) ที่บูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 3
มิ ติ (3-dimensional learning) พบว่านักเรี ยนยังมี ความสับสนในการสร้างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ และไม่สามารถ
เลือกใช้หลักฐานให้เหมาะสมกับข้อกล่าวอ้างของตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้เกมเป็ น
ฐานมี ลักษณะที่ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ทาให้นักเรี ยนกล้าที่ จะแสดงการสร้างคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบมีผลต่อพัฒนาการของนักเรี ยน สอดคล้องกับทฤษฎี การสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการมีปฏิสัมพันธ์กบั สังคม (Social constructivism) ซึ่งกล่าวว่านักเรี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ข้ ึนมา
ด้วยตนเองโดย มีปัจจัยภายนอกเป็ นตัวกลางในการเรี ยนรู ้ เช่น ภาษา สังคม และวัฒนธรรม ที่ช่วยสนับสนุนให้นกั เรี ยน
เกิ ดการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ทั้งนี้ นักเรี ยนแต่ละคน จะมีขอบเขตการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน เรี ยกว่า พื้นที่ รอยต่อ
พัฒนาการทางปั ญญา (Zone of Proximal of Development: ZPD) โดยนักเรี ยนแต่ละคนจะต้องการความช่วยเหลือหรื อ
คาแนะนาจากผูอ้ ื่นในระดับที่ต่างกัน ไวก็อทสกี้เชื่อว่าการร่ วมมือกันระหว่างนักเรี ยนกับสังคมจะช่วยให้นักเรี ยนเกิ ด
กระบวนการสร้าง องค์ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Vygotsky, 1978)
แต่อย่างไรการที่ นักเรี ยนยังไม่มีทักษะการสร้ างคาอธิ บายในระดับสู งนั้น อาจเนื่ องมาจากการใช้สถานการณ์ ให้
นักเรี ยน สร้างข้อกล่าวอ้างยังเป็ นสถานการณ์ที่อิงเนื้ อหา มีคาตอบที่ ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่ใช่ประเด็นที่ ขดั แย้ง
หรื อไม่มีคาตอบ แน่ชดั ในลักษณะของประเด็นทางสังคม (Socio Scientific Issues) ที่มีลกั ษณะเป็ นการนาประเด็นหรื อ
ปั ญหาสาคัญที่ยงั คงเป็ นที่ถกเถียงกันในสังคมปั จจุบนั ซึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยประเด็นหรื อ
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นลักษณะปลายเปิ ด กล่าวคือยังไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้ชดั เจน ลักษณะเช่นนี้ จะกระตุน้ ให้เกิ ดการ
โต้แย้งที่หลากหลาย มุมมอง (Lin and Mintzes, 2010) ลักษณะดังกล่าวจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์
และสร้างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเลือกใช้หลักฐานและการให้เหตุผลเพื่อหาข้อสรุ ปของปั ญหา หากครู
นาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน อาจช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจวัตถุประสงค์ที่
แท้จริ งของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ และสร้างองค์ความรู ้จากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้นาประเด็นทางสังคมมาผนวกกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้เกมเป็ นฐานเพื่อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้สูงขึ้น
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