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บทคดัย่อ 

งานวิจยัช้ินน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันาทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 22 คนของโรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครผา่นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้โดย
ใชเ้กมเป็นฐาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ชุด ซ่ึงครอบคลุม
เน้ือหา เร่ือง ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช โดยผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล         เชิงปริมาณ
โดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเน้ือหาในแต่ละองคป์ระกอบของทกัษะการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไดแ้ก่การสร้างขอ้กล่าวอา้งการเลือกใชห้ลกัฐาน และการใหเ้หตุผล ผลการ วิจยัพบวา่การจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิง   วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน
ปานกลาง (ร้อยละ 38.62) นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พฒันาข้ึนจากการเรียนรู้
ในเร่ืองท่ี 1 ไปเร่ืองท่ี 2 ทั้ง 3 องค์ประกอบจากระดบัต ่า (1.55) เป็นระดบัปานกลาง (2.11) และยงัพบว่าการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานส่งผลนกัเรียนมีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตุผลพฒันาควบคู่กนั  

ABSTRACT 
This research aimed to study the development of grade 10 students’ scientific explanation skill using Game-

based 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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บทน า 
โลกในยคุปัจจุบนัถือเป็นโลกแห่งขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากและหลากหลายช่องทางโดยขอ้มูลเหล่านั้นมีทั้งท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงและหลอกลวง ดงันั้นการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์จึงเป็นสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั 
นกัเรียนผูซ่ึ้งเป็นบุคลากรในอนาคตจะตอ้งสามารถตดัสินใจโดยใชว้จิารณญาณในการเลือกเช่ือถือขอ้มูลเน่ืองจากการรู้
เร่ืองวทิยาศาสตร์เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจมีความรู้ความสามารถท่ีจะประเมินคุณภาพของขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ สามารถให้เหตุผลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆและลงขอ้สรุปโดยใชห้ลกัฐานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือประกอบการตดัสินใจ (National Science Education Standards, 1996) ทกัษะท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยใน
การคดักรองขอ้มูลอนัเป็นเท็จและน าไปสู่การเลือกใชข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและเป็นขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝัให้กบั
นักเรียน คือทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific explanations skill) หากพิจารณาถึงค านิยามหรือ ค า
จ ากดัความของค าว่า การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปไดว้่า การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็น
ความพยายามท่ีจะระบุ หรืออธิบายถึงลกัลกัษณะของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยอา้งอิง จากหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์
นักเรียนเป็นผูค้น้พบด้วยตนเอง และเกิดการพฒันารวมถึงการยอมรับหรือปฏิเสธค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีต่าง
ออกไป (alternative explanations) (McNeill, Lizotte and Krajcik et al., 2006) ทั้งน้ีการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
เป็นการ สะทอ้นให้เห็นทกัษะของนกัเรียนในดา้นการประมวล การประยกุต ์และการส่ือสารความรู้ผ่านขอ้กล่าวอา้ง 
(claim) ซ่ึงประกอบ กบัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence) ท่ีนกัเรียนเป็นผูค้น้พบหรือไดรั้บจากขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี
มีความน่าเช่ือถือ และให้เหตุผล (reasoning) เพื่อเช่ือมโยงหลกัฐานกบัขอ้กล่าวอา้งเขา้ดว้ยกนั (McNeill, Lizotte and 
Krajcik et al., 2006) 

 จากประสบการณ์ของผูว้ิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับต ่า 
นกัเรียนสร้างขอ้กล่าวอา้งไม่ตรงกบัเน้ือหา เลือกใชห้ลกัฐานไม่เหมาะสม และให้เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กล่าวอา้ง
และหลกัฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Hsiu-Ting Yang and Kuo-Hua Wang (2014) พบว่านักเรียนไม่สามารถ 
สร้างค าอธิบายท่ีมีประสิทธิภาพได้ กล่าวคือนกัเรียนเลือกใชห้ลกัฐานท่ีไม่เหมาะสมจึงไม่สามารถใชส้นบัสนุนกบั ขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง รวมถึงนักเรียนยงัเลือกใชห้ลกัฐานเพียงหลกัฐานเดียวมาใชส้นับสนุนขอ้กล่าวอา้งในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และมีนกัเรียนเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีสามารถใหเ้หตุผลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัฐานและขอ้กล่าว
อา้งของตนงานวจิยัท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่นกัวจิยัและนกัการศึกษาจ านวนมากใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะการ
สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยพยายามหาวิธีการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ มาใชใ้นการส่งเสริมทักษะการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน เช่น การเสริมต่อการเรียนรู้ดว้ยวาจา (Songer et al., 2013) การจดัการเรียนรู้โดย
ใชโ้ครงงานเป็นฐานร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ 3 มิติ (Novak et al., 2018) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Hsin-Kai Wu & Chou-En Hsieh, 2006) การจดัการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกบักลวิธีการโตแ้ยง้ (สันติชยั, 2557) แต่ผล
จากการใชว้ิธีการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัพบว่ายงัไม่สามารถรพฒันาทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและการให้เหตุผลของ
นักเรียนไดเ้ท่าท่ีควร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวิธีการดงักล่าวยงัไม่สามารถจดัสภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้การมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนัผ่านสถานการณ์ท่ีทา้ทายส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงการร่วมมือกนัระหวา่งนักเรียนจะช่วยให้นกัเรียนเกิดกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Vygotsky, 1978) ผูว้ิจยัจึงศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานพบว่าเกม
เป็นเคร่ืองมือท่ีผูส้อนใชใ้นการกระตุน้ ใหน้กัเรียนมีความสนใจในสถานการณ์ท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่การจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้กมเป็นฐานมีความโดดเด่นคือการเกิดประสบการณ์โดยตรงของนกัเรียน การสร้างประสบการณ์ท่ีทา้ทาย และ
สร้างเสริมความร่วมมือกนัระหว่างนักเรียน การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีแรงจูงใจสูง
เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจ (Ramsi, 2015) ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
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ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดประสบการณ์ท่ีทา้ทาย แต่อยา่งไรก็ตามการใชเ้กมเพ่ือจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นมาส่วนใหญ่การจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้กมมาเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงในกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ไดส่้งเสริมกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยา
ศาตร์ท่ีชดัเจน เช่น ใชเ้กมเพ่ือดึงดูดความสนใจเพ่ือน าเขา้สู่การท ากิจกรรม (Paraskeva et al., 2010) และใชเ้กมเพื่อสรุป
หรือประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียน (Ramsi, 2015) ดงันั้นการการผนวกการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานเขา้ดว้ยกนัโดยเร่ิมตน้บทเรียนดว้ยประเด็นท่ีทา้ทายเพ่ือให้นกัเรียนแสดงทกัษะการ
สร้างขอ้กล่าวอา้ง จากนั้นจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนไดเ้กิดประสบการณ์ขณะเล่นเกมเพ่ือให้นกัเรียนหาหลกัฐานเพ่ือ
สนับสนุนหรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวอา้งท่ีตั้งข้ึน ตามด้วยการอภิปรายเพ่ือให้ได้ขอ้กล่าวอา้งท่ีมีหลกัฐานสนับสนุนและ
สมเหตุสมผลร่วมกันจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ของนกัวิทยาศาสตร์ เน่ืองดว้ยการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์คือส่วนหน่ึงของ การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐาน (game-based inquiry; 
GBI) เพ่ือพฒันาทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในเน้ือหาชีววิทยา
เร่ืองฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาการพฒันาทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ผา่นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
โดยใชเ้กมเป็นฐานของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
วธีิการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยัโดยมีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัคือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเรียนวิชาชีววิทยา ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 22 คน ประกอบดว้ย นักเรียนชาย 10 คน และนักเรียนหญิง 12 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้ผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 2 แผน ผูว้ิจัยได้จัดท าแผนการเรียนรู้และก าหนดคาบของการสอนเน้ือหาในแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 
ฮอร์โมนพืช จ านวน 1 แผน (3 คาบ) การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช จ านวน 1 แผน (3 คาบ) โดยในแต่ละแผนผูว้จิยัได้
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ใช้แบบวดัทักษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือวิจยัจ านวน 2 ชุดตามเน้ือหาท่ีสอน ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 คือเร่ืองฮอร์โมนพืช และชุดท่ี 2 คือเร่ืองการสนองต่อส่ิงเร้า
ของพืช โดยแบบวดัแต่ละชุดจะประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ขอ้ โดยมีสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั หาคุณภาพของเคร่ืองมือ
โดยผูว้จิยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้และแบบวดัการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์
ศึกษา 3 ท่าน และครูประจ าการในโรงเรียน 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาก่อนน าไปปรับใชจ้ริง ทั้งน้ีผูว้จิยั
ท าการ วิเคราะห์ผลจากแบบวดัทักษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  โดยพฒันาเกณฑ์การประเมินการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เร่ืองฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อเส่ิงเร้าของพืชจากเกณฑ์การประเมินการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เฉพาะเร่ืองของ McNeill and Krajcik (2008) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัต ่า ปานกลาง 
และสูง โดยระดบัต ่าหมายถึงนกัเรียนไม่มีหรือมีทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีต ่า 
เช่น ระบุขอ้กล่าวอา้งไม่ชดัเจน เลือกใชห้ลกัฐานท่ีไม่ถูกตอ้ง และให้เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กล่าวและหลกัฐาน
หรือไม่ถูกต้อง ระดับปานกลางหมายถึงนักเรียนมีทักษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางใน
องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น สามารถระบุขอ้กล่างอา้งไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ สามารถเลือกใชห้ลกัฐานไดถู้กตอ้ง 
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เหมาะสม แต่อาจมีบางประเด็นท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ และสามารถใหเ้หตุผลสอดคลอ้งระหวา่งหลกัฐานกบัขอ้
กล่าวอา้งได้ถูกตอ้ง เหมาะสมและเพียงพอ แต่อาจมีบางประเด็นท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ ส่วน
ระดบัสูงหมายถึง นกัเรียนมีทกัษะในแต่ละองคป์ระกอบของการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีดี สามารถสร้างขอ้
กล่าวอา้งไดถู้กตอ้ง เลือกใชห้ลกัฐานไดเ้หมาะสมและเพียงพอกบัขอ้กล่าวอา้ง และสามารถใหเ้หตุผลสอดคลอ้งระหวา่ง
หลกัฐานกบัขอ้กล่าวอา้งไดถู้กตอ้ง เหมาะสมและเพียงพอ และวิเคราะห์หาคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ของทกัษะการ
สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนเม่ือผ่านการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานทั้ง 2 
แผน โดยการค านวณหาคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์หรือคะแนนร้อยละของพฒันาการของนกัเรียน (Development Score 
or Gain Score) ซ่ึงมีการเสนอ หลกัการค านวณโดย ศิริชยั  กาญจนวาสี (2557) ดงัน้ี 

 

 
        
  GS (%) =   คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ หรือคะแนนร้อยละของพฒันาการของนกัเรียน 
  X =   คะแนนก่อนเรียน 
  Y =   คะแนนหลงัเรียน 
  F =   คะแนนเตม็ 
โดยมีการแบ่งสดัส่วนคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ดงัน้ี 
  76 – 100 คะแนน หมายถึง  พฒันาการระดบัสูงมาก 
  51 – 75 คะแนน หมายถึง  พฒันาการระดบัสูง 
  26 – 50 คะแนน หมายถึง  พฒันาการระดบัปานกลาง 
  1 – 25 คะแนน หมายถึง  พฒันาการระดบัตน้ 
  0 คะแนน หมายถึง  ไม่มีพฒันาการ 
   คะแนนติดลบ หมายถึง  พฒันาการลดลง 
 
ผลการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์หลงัเรียน โดยไดเ้ก็บขอ้มูลหลงั
เรียนเร่ืองฮอร์โมนพืชและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ระดบัของทกัษะการสร้าง
ค าอธิบายทางวทิยาศาสตร์ และพฒันาการของทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ระดบัของทกัษะการสร้างค าอธิบายทางวทิยาศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์แบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจดักลุ่มองคป์ระกอบของทกัษะการสร้าง

ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบไดแ้ก่ การสร้างขอ้กล่าวอา้ง การเลือกใชห้ลกัฐานและการให้เหตุผล เป็น 3 
ระดบัตามระดบัความสมบูรณ์ของทกัษะไดผ้ลดงัภาพท่ี 1 ซ่ึงสรุปขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 
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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. ขอ้คน้พบ: นกัเรียนมีทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์พฒันาข้ึนจากการเรียนรู้ในเร่ืองท่ี 1 ไปเร่ืองท่ี 2 
ทั้ง 3 องค ์ประกอบจากระดบัต ่าเป็นระดบัปานกลาง 

 
จากผลการวิจยัขา้งตน้พบวา่การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานท าใหน้กัเรียนมีทกัษะการ

สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์พฒันาข้ึนจากการเรียนรู้ในเร่ืองท่ี 1 ไปเร่ืองท่ี 2 ทั้ง 3 องค์ประกอบจากระดบัต ่าเป็น
ระดบัปานกลาง (Figure 1) ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองฮอร์โมนพืช พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่า  โดยมีการให้เหตุผลในระดบัต ่ามากท่ีสุด ร้อยละ 65.91 รองลงมา คือ การให้
เหตุผล ร้อยละ 61.36 และขอ้กล่าวอา้ง ร้อยละ 54.55 เม่ือโจทยก์ าหนดชนิดของฮอร์โมนพืช A B และ C ซ่ึงมี คุณสมบติั
ท่ีแตกต่างกนั พร้อมยกสถานการณ์ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเลือกใชฮ้อร์โมนพืชเพ่ือแกไ้ขปัญหาล าไยมีขนาดพวงเล็ก ซ่ึง
การสร้างค าอธิบายในระดบัสูงนกัเรียนตอ้งสามารถระบุขอ้กล่าวอา้งไดถู้กตอ้งว่าเป็นฮอร์โมนพืชชนิด B โดยแสดง 
หลกัฐานเก่ียวกับการท างานของฮอร์โมนและผลท่ีเกิดจากการท างานของฮอร์โมน และให้เหตุผลถึงการเลือกใช้
ฮอร์โมนชนิด B วา่ส่งผลต่อการแกปั้ญหาล าไยมีพวงขนาดเล็กไดอ้ยา่งไร แต่กลบัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการ
สร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีต ่าเพราะนกัเรียนเลือกตอบชนิดของฮอร์โมนไม่ถูกตอ้ง ส่วนการเลือกใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตุผล
ของนักเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดบัท่ีต ่า เน่ืองจากนักเรียนระบุขอ้กล่าวอา้งไม่ถูกตอ้งหรือถูกเพียงบางส่วนส่งผลให้
เลือกใชห้ลกัฐานท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอและให้เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบัหลกัฐานและขอ้กล่าวอา้ง ดงัตวัอยา่ง
ค าตอบของนักเรียนดงัต่อไปน้ีท่ีนักเรียนไม่สามารถสร้างขอ้กล่าวอา้งไดว้่า ฮอร์โมนชนิด B ส่งผลต่อการแกปั้ญหา
ล าไยมีพวงขนาดเลก็ได ้จึงไม่สามารถเลือกหลกัฐานและเหตุผลเพ่ือสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งได ้ 
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“เลือกใชฮ้อร์โมน A เพราะมีการเกิดการแบ่งเซลลบ์ริเวณตาขา้ง ซ่ึงแปลวา่แบ่งเซลลท่ี์ล าตน้ การแบ่งเซลลท่ี์
ล าตน้ก็คือสาร A โดยฮอร์โมน A สามารถท าหนา้ท่ีอ่ืนไดเ้หมือนกนั คือ ขยายขนาดผลไม ้ ซ่ึงตรงกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการแกปั้ญหาเพราะล าไยขนาดเลก็สามารถแกไ้ดด้ว้ยฮอร์โมน A 
เลือกใชฮ้อร์โมน B เพราะ (เหมือนฮอร์โมน A) เน่ืองจาก B มีการแบ่งเซลลท่ี์ล าตน้ ฮอร์โมน B ก็มีหนา้ท่ีอ่ืน
ไดคื้อขยายขนาดของผลไม ้
เลือกใชฮ้อร์โมน C (เพราะเหมือนฮอร์โมน A, B) สามารถแบ่งเซลลล์ าตน้ (ปลายยอด) ฮอร์โมน C ก็สามารถ 
ท าหนา้ท่ีอ่ืนไดคื้อขยายขนาดของผลไม ้เช่น ตน้ไม ้(1) ตน้เต้ียเกินไป ตน้ (2) ผลไมข้นาดเลก็ ตน้ (3) ใบซีด
เหลือง ตน้ (4) ใบไมร่้วงชา้ จึงน าฮอร์โมน B ใส่ในทุกตน้ ปรากฏวา่ทุกตน้กลบัมาปกติ เพราะฮอร์โมน B 
สามารถท าไดห้ลายหนา้ท่ีไม่วา่การแบ่งเซลล ์ ขยายขนาดผลไม ้ ชะลอการแก่ชราของใบไมพื้ช ใบไมร่้วง จึง
สามารถใส่ไดทุ้กตน้ ฮอร์โมน A ก็สามารถตน้ (1) ได ้ตน้ (2) ได ้ตน้ (3) ได ้ตน้ (4) ได ้ฮอร์โมน C ก็สามารถ 
ใส่ไดทุ้กตน้เหมือนกนั  เพราะฉะนั้น ฮอร์โมนชนิดหน่ึงไม่ไดมี้แค่หนา้ท่ีเดียว มีหลายหนา้ท่ี แต่ตอ้งเลือก
ฮอร์โมนท่ีแกปั้ญหาไดถู้กจุด” 

(นกัเรียนรหสั S08A ขอ้มูลจากแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 ขอ้ท่ี 1) 
 

ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการสร้างค า 
อธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานแบะการให้เหตุผลในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 86.36 เท่ากนั รองลงมา คือ การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 54.55 เม่ือโจทยไ์ดก้ าหนดตารางระบุ 
ลกัษณะของดอกทานวนัท่ีพบในแต่ละช่วงเวลา ภาพลกัษณะการเอนของตน้ทานตะวนัในแต่ละช่วงเวลา โดยโจทย์
ตอ้งการทราบว่าลกัษณะของตน้ทานตะวนัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการตอบสนองต่อส่ิงใดและให้นักเรียนยกหลกัฐาน
พร้อมให้เหตุผลประกอบ ซ่ึงการสร้างค าอธิบายในระดบัสูงนักเรียนตอ้งสามารถระบุขอ้กล่าวอา้งไดถู้กตอ้งว่าตน้
ทานตะวนัมีการตอบสนองต่อแสงและอุณหภูมิ โดยแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัการตอบสนองของตน้ทานตะวนัในแต่ละ
ช่วงเวลา ลกัษณะการเอนของตน้และการบานของกลีบดอก และใหเ้หตุผลวา่แสงส่งผลใหต้น้ทานตะวนัเกิดการเอนตาม 
ดวงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งไร และอุณหภูมิส่งผลใหก้ลีบดอกเกิดการบานไดอ้ยา่งไร พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการสร้าง
ขอ้กล่าวอา้งในระดับปานกลางเพราะนักเรียนเลือกตอบปัจจยัท่ีพืชตอบสนองไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น เน่ืองจาก 
นกัเรียนระบุเพียงแค่พืชมีการตอบสนองต่อแสง แต่ไม่ระบุวา่พืชมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิ ส่วนการเลือกใชห้ลกัฐาน
และการให้เหตุผลของนกัเรียนส่วนใหญ่ก็อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากนกัเรียนเลือกใชห้ลกัฐานไดเ้หมาะสมแต่มี 
บางหลกัฐานท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ โดยนักเรียนใชห้ลกัฐานเก่ียวกบัทิศทางการหันของดอกทานตะวนัเพียง
อยา่งเดียว และนกัเรียนบางส่วนไม่ไดใ้ชห้ลกัฐานเก่ียวกบัการเอนของตน้ทานตะวนัและการบานของกลบัดอกในการ 
สนับสนุนขอ้กล่าวอา้งว่าตน้ทานตะวนัมีการตอบสนองต่อแสงและอุณหภูมิ และนักเรียนให้เหตุผลสอดคลอ้งกบั
หลกัฐานและขอ้กล่าวอา้งแต่มีบางประเด็นท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เพียงพอ ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนดงัน้ี 

“นกัเรียนคิดวา่ตน้ทานตะวนัมีการตอบสนองต่อแสงอาทิตย ์ เพราะลกัษณะเด่นของตน้ทานตะวนัคือการหนั
เขา้หาแสง ดงันั้นจากตารางขา้งตน้ท าใหเ้ห็นชดัเจนวา่เม่ือมีดวงอาทิตยอ์ยูท่างทิศใด ตน้ทานตะวนัจะหนั
บริเวณดอกเขา้หาแสง และการบานของกลีบดอกจะบานท่ีสุดเม่ือไดรั้บแสงในลกัษณะล าตน้ท่ีตั้งตรง ดงันั้น
จึงสรุปไดว้า่บริเวณดอกและกลีบดอกของตน้ทานตะวนัมีการตอบสนองต่อแสงอาทิตย”์ 

(นกัเรียนรหสั S11A ขอ้มูลจากแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ชุดท่ี 2 ขอ้ท่ี 1) 
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นอกจากน้ียงัพบว่ามีนักเรียนบางส่วนท่ีมีทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูง เน่ืองจากนักเรียน
สามารถ ระบุขอ้กล่าวอา้งไดถู้กตอ้ง เลือกใชห้ลกัฐานไดเ้หมาะสมและเพียงพอ และสามารถใหเ้หตุผลไดส้อดคลอ้งกบั
หลกัฐานและขอ้กล่าวอา้ง ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนดงัน้ี 

“นักเรียนคิดว่าใบของพืชท่ีพบการนอนหลบัของใบมีการตอบสนองต่ออุณหภูมิ จากขอ้มูลในตารางพบวา่ใน
ช่วงเวลากลางวนัไม่พบการนอนหลบัของใบ แต่ช่วงเวลากลางวนัและฝนตกพบวา่มีการเกิดการนอนหลบัของใบ 
เพราะ เม่ือเกิดฝนตกท าใหอุ้ณหภูมิลดลง เกิดการนอนหลบัของใบ และในช่วงเวลากลางคืนซ่ึงมีอุณหภูมิต ่ากวา่
ในช่วงเวลากลางวนัอยู่แลว้ก็เกิดการนอนหลบัของใบ จึงคิดว่าเม่ืออุณหภูมิของอากาศต ่าลง อาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความดนัเต่งของเซลล์บริเวณพลัไวนัส ซ่ึงเป็นสาเหตุในการลู่ใบไปกบักา้น ซ่ึงคิดว่าเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ” 
(นกัเรียนรหสั S21A ขอ้มูลจากแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ชุดท่ี 2 ขอ้ท่ี 2) 
 

หากพิจารณาค าตอบของนกัเรียนจะพบวา่นกัเรียนเลือกใชห้ลกัฐานไดเ้หมาะสม คือ “เวลากลางวนัไม่พบการนอนหลบั
ของใบ แต่ช่วงเวลากลางวนัและฝนตกพบวา่มีการเกิดการนอนหลบัของใบ” “ในช่วงเวลากลางคืนมีอุณหภูมิต ่ากวา่ใน
ช่วงเวลากลางวนั” และ “การเปลี่ยนแปลงความดนัเต่งของเซลล์บริเวณพลัไวนัส” รวมทั้งยงัให้เหตุผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสมอีกด้วย คือ “เม่ือเกิดฝนตกท าให้อุณหภูมิลดลง” และ “เม่ืออุณหภูมิของอากาศต ่าลง อาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความดนัเต่งของเซลลบ์ริเวณพลัไวนสั ซ่ึงเป็นสาเหตุในการลู่ใบไปกบักา้น” จะสงัเกตเห็นวา่นกัเรียนมีการ
เช่ือมโยงหลกัฐานเขา้กบัขอ้กล่าวอา้งไดอ้ยา่งชดัเจน จึงสามารถสรุปไดว้่านกัเรียนมีทกัษะการสร้างขอ้กล่าวอา้ง การ
เลือกใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตุผลในระดบัสูง 
 
ตอนท่ี 2 พฒันาการของทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์หาคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ของทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน เม่ือ
ผ่านการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานแผนท่ี 1 เร่ือง ฮอร์โมนพืช และเร่ืองท่ี 2 เร่ือง การ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 และไดข้อ้คน้พบ 2 ประการดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ของทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์เม่ือผ่านการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานทั้ง 2 แผน 

The Components of  
Scientific Explanation 

Plant Hormone 
Plant Response to 
Stimuli 

Development Score 
(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. ขอ้คน้พบ: นกัเรียนมีทกัษะการสร้างขอ้กล่าวอา้ง การเลือกใชห้ลกัฐานและการให้เหตุผลสูงข้ึน แต่ทกัษะการ
เลือกใชห้ลกัฐานมีพฒันาการท่ีต ่ากวา่ทกัษะอ่ืน 

ตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่หากพิจารณาองคป์ระกอบแต่ละขอ้ของทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์จะ
พบวา่มีการพฒันาเพ่ิมมากข้ึนทั้งทกัษะการสร้างขอ้กล่าวอา้ง ทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและทกัษะการใหเ้หตุผล ซ่ึงใน
งานวิจัยช้ินน้ีพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ทักษะการเลือกใช้
หลกัฐานของนักเรียนมีการพฒันา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.48 จาก Figure 1 จะเห็นว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง
ฮอร์โมนพืช นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานในระดบัต ่า (ร้อยละ 61.36) ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียน
ท่ีว่า “ฮอร์โมน B ท าหน้าท่ีขยายให้ผลล าไยมีขนาดใหญ่ข้ึน” ซ่ึงนักเรียนเลือกใชห้ลกัฐานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี
โจทยก์ าหนดให ้แต่ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช นักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการ
เลือกใชห้ลกัฐานในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 86.36) ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนท่ีวา่ “ดอกทานตะวนัเคล่ือนไปตาม
แสงอาทิตย”์ ซ่ึงนกัเรียนเลือกใชห้ลกัฐานไดส้อดคลอ้งกบัการตอบสนองต่อแสงของตน้ทานตะวนั มีนกัเรียนเพียง 3 
คนท่ีมีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานในระดบัสูง โดยนกัเรียนคนหน่ึงไดต้อบค าถามขอ้ท่ี 2ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
ไวว้า่ “ในช่วงเวลากลางวนัไม่พบการนอนหลบัของใบ แต่ช่วงเวลากลางวนัและฝนตกและช่วงเวลากลางคืนพบวา่มีการ
เกิดการนอนหลบัของใบ” ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีโจทยไ์ดน้ าเสนอในรูปแบบของตารางบนัทึกผล นกัเรียนสามารถดึงเอาขอ้มูล
ในตารางบนัทึกผลมาใชเ้ป็นหลกัฐานไดส้อดคลอ้งกบัขอ้กล่าวอา้งท่ีวา่อุณหภูมิเป็นปัจจยัท่ีท าใหใ้บเกิดการนอนหลบั  

 
3. ขอ้คน้พบ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐานส่งผลนักเรียนมีทักษะการเลือกใช้

หลกัฐานและการใหเ้หตุผล พฒันาควบคู่กนั 
จากผลการศึกษาพบวา่ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองฮอร์โมนพืช นกัเรียนจะมีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐาน

และการใหเ้หตุผลในระดบัต ่าเหมือนกนั เม่ือพิจารณาจากค าตอบของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะให้
เหตุผลท่ีไม่สมเหตุสมผลเม่ือนกัเรียนเลือกใชห้ลกัฐานไดไ้ม่เหมาะสม ซ่ึงในแผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าของพืช นักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานพฒันาจากระดบัต ่า (1.45) สู่ปานกลาง (2.0) ซ่ึงพบว่า
นกัเรียนจะมีทกัษะการใหเ้หตุผลท่ีพฒันาจากระดบัต ่า (1.41) สู่ปานกลาง (2.0) เช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาจากค าตอบของ
นกัเรียนพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานในระดบัปานกลางจะมีการใหเ้หตุผลในระดบัปานกลาง
เช่นกนั ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งหลกัฐานของนกัเรียนท่ีมีพฒันาการของทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตุผลควบคู่กนั 

หลกัฐานท่ีนกัเรียนเลือกใช ้ 
จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  
เร่ืองฮอร์โมนพืช 

หลกัฐานท่ีนกัเรียนเลือกใช ้ 
จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  
เร่ือง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

ปัญหาล าไยมีขนาดเล็กอาจเพราะได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอ จึงใชฮ้อร์โมน A ช่วยกระตุน้การดูดซับแร่ธาตุ
อาหารบริเวณราก 

เวลากลางวันไม่พบการนอนหลับของใบ แต่ช่วงเวลา
กลางวนัและฝนตกพบว่ามีการเกิดการนอนหลบัของใบ 
ในช่วงเวลากลางคืนมีอุณหภูมิต ่ากวา่ในช่วงเวลากลางวนั 
และ การเปล่ียนแปลงความดนัเต่งของเซลล์บริเวณพลั
ไวนัส 

(นกัเรียนรหสั S21A ขอ้มูลจากแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ชุดท่ี 2 ขอ้ท่ี 2) 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานส่งเสริมทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนใหมี้การพฒันามากข้ึน จากงานวจิยัของ McNeill (2008) ระบุวา่เพ่ือใหก้ารอธิบายทางวทิยาศาสตร์เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพนกัเรียนควรเขา้ใจวา่เหตุใดจึงตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ และส่งเสริมให้
นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัขณะท ากิจกรรม โดยนกัเรียนเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยการน าเอาหลกัฐานของตนเองมา
แสดงให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนไดเ้ห็นและเปิดให้มีการอภิปรายกนัทั้งห้องเรียน ท าให้นักเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการเลือกใช้
หลกัฐานและให้เหตุผลเพ่ือสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งของตนเอง เม่ือพิจารณาจากค าตอบของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนส่วน
ใหญ่มีพฒันาการมากข้ึนเม่ือผ่านการจดัการเรียนรู้ในแผนท่ี 2 เน่ืองดว้ยประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีสั่งสมมากข้ึนและ
นกัเรียนเร่ิมมีความเขา้ใจใน การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ นกัเรียนเลือกใชห้ลกัฐานจากขอ้มูลท่ีโจทยก์ าหนดให้
ผ่านการพิจารณาขอ้มูลก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกสร้างขอ้กล่าวอา้ง จึงท าใหน้กัเรียนสามารถใหเ้หตุผลเช่ือมโยงหลกัฐาน
กบัขอ้กล่าวอา้งไดดี้ข้ึน ซ่ึงต่างจากลกัษณะค าตอบในแบบวดัทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 1 ท่ีนักเรียนจะตอบค าถามโดยขาดการมองขอ้มูลเป็นกลาง นักเรียนบางคนตอบช่ือฮอร์โมนแทน ช่ือ
สมมติท่ีโจทยก์ าหนดให้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมกัพิจารณาถึงค าตอบตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนมามากกว่า
การพิจารณาขอ้มูลหลกัฐานท่ีก าหนดให้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนขาดความรู้และเขา้ใจในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยครูควรช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงเหตุผลท่ีใชใ้นการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์คือนกัเรียนตอ้ง
สามารถโนม้นา้วใหค้นอ่ืนเห็นชอบกบัขอ้กล่าวอา้งของตน  

ในงานวิจยัของ Michele D. Dickey (2011) ไดใ้ชเ้กมเป็นแหล่งขอ้มูลซ่ึงท าใหน้กัเรียนไดม้าซ่ึงหลกัฐานซ่ึงตรงกบั
ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีว่านักเรียนให้ความส าคญักบัหลกัฐานหรือประจกัษ์พยานของค าถามท่ี
ตั้งข้ึน สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัตอ้งการใหน้กัเรียนไดรั้บขอ้มูล
และเลือกใชห้ลกัฐานท่ีไดจ้ากการเล่นเกม นอกจากน้ียงัพบวา่การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็น
ฐานท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตุผลจากระดบัต ่าสู่ระดบักลาง เน่ืองจากกิจกรรมท่ี
ผูว้ิจยัใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานมีจุดเนน้ให้นกัเรียนเกิดการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ขณะท ากิจกรรม โดยผูว้ิจยัใชป้ระเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการ
สร้างขอ้กล่าวอา้งผ่านการใชค้  าถามท่ีลว้งให้นกัเรียนแสดงขอ้กล่าวอา้งของตนเองออกมา รูปแบบของค าถามจะไม่ใช่
การเจาะจงค าตอบโดยใชค้  าถามวา่ “อะไร” แต่เป็นค าถามท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและตดัสินใจเลือก
ค าตอบท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดโดยใชค้  าถามวา่ “อยา่งไร” เช่น พืชเกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะรูปร่างภายนอกได้
อยา่งไร หรือ ส่ิงเร้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัอยา่งไร ส่งผลต่อพืชอยา่งไร เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
McNeill (2008) ท่ีระบุว่าประเด็นท่ีน่าสนใจช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไดดี้ ซ่ึงอาจเป็น
ประเด็นท่ีใกลต้วัหรือเก่ียวขอ้งกบัชีวติ ประจ าวนัของนกัเรียน ผูว้จิยัออกแบบเกมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
ขณะเล่นเกมและท่ีส าคญั คือนักเรียนจะไดอ้งค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาซ่ึงสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ทั้ งน้ีด้วยลักษณะรูปแบบเกมการเรียนรู้ท่ีมีเง่ือนไขให้นักเรียนแสดงค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ออกมานั้น จะท าให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มซ่ึง
เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพนัธ์โดยสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืน ๆ จะเป็นผูต้รวจสอบค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเอง และ
ในช่วงทา้ยของแผน การจดัการเรียนรู้ซ่ึงพบวา่ทกัษะทั้งสองเกิดการพฒันาไปควบคู่กนั เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ท าใหน้กัเรียนเกิดการใหเ้หตุผล นกัเรียนมีพฒันาการของทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตุผลท่ี
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ดี    เพราะมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific argumentation) ท าให้นกัเรียนท่ีไม่
สามารถอธิบายหรือให้เหตุผล เพ่ือสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งของตนเกิดการสร้างขอ้กล่าวอา้งใหม่และเกิดการให้เหตุผล 
สนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งใหม่จนกวา่นกัเรียนจะพบขอ้กล่าวอา้งท่ีมีเหตุผลรองรับท่ีสมเหตุสมผลนกัเรียนจึงจะแสดงขอ้
กล่าวอา้งดงักล่าวออกมา (Walker and Sampson, 2013) กระบวนการดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนเกิดกระบวนการ
คิดขณะเล่นเกม ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีสามารถพฒันาทกัษะการเลือกใชห้ลกัฐานและการให้เหตุผลไดง่้าย ซ่ึงต่างจากงานวิจยั
ของ Novak and Treagust (2018) ท่ีบูรณาการการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ 3 
มิติ (3-dimensional learning) พบว่านักเรียนยงัมีความสับสนในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และไม่สามารถ
เลือกใชห้ลกัฐานใหเ้หมาะสมกบัขอ้กล่าวอา้งของตนเองได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใชเ้กมเป็น
ฐานมี ลกัษณะท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันมากข้ึน ท าให้นักเรียนกลา้ท่ีจะแสดงการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าสภาพแวดลอ้มโดยรอบมีผลต่อพฒันาการของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองโดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสงัคม (Social constructivism) ซ่ึงกล่าววา่นกัเรียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ข้ึนมา
ดว้ยตนเองโดย มีปัจจยัภายนอกเป็นตวักลางในการเรียนรู้ เช่น ภาษา สังคม และวฒันธรรม ท่ีช่วยสนบัสนุนให้นกัเรียน
เกิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีนักเรียนแต่ละคน จะมีขอบเขตการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั เรียกว่า พ้ืนท่ีรอยต่อ
พฒันาการทางปัญญา (Zone of Proximal of Development: ZPD) โดยนักเรียนแต่ละคนจะตอ้งการความช่วยเหลือหรือ
ค าแนะน าจากผูอ่ื้นในระดบัท่ีต่างกนั ไวก็อทสก้ีเช่ือวา่การร่วมมือกนัระหว่างนักเรียนกบัสังคมจะช่วยให้นักเรียนเกิด
กระบวนการสร้าง องคค์วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Vygotsky, 1978) 

 แต่อย่างไรการท่ีนักเรียนยงัไม่มีทักษะการสร้างค าอธิบายในระดับสูงนั้น อาจเน่ืองมาจากการใช้สถานการณ์ให้
นักเรียน สร้างขอ้กล่าวอา้งยงัเป็นสถานการณ์ท่ีอิงเน้ือหา มีค าตอบท่ีถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์ ยงัไม่ใช่ประเด็นท่ีขดัแยง้
หรือไม่มีค าตอบ แน่ชดัในลกัษณะของประเด็นทางสังคม (Socio Scientific Issues) ท่ีมีลกัษณะเป็นการน าประเด็นหรือ
ปัญหาส าคญัท่ียงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัในสงัคมปัจจุบนัซ่ึงเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยประเด็นหรือ
ปัญหาดงักล่าวเป็นลกัษณะปลายเปิด กล่าวคือยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้ชดัเจน ลกัษณะเช่นน้ีจะกระตุน้ให้เกิดการ
โตแ้ยง้ท่ีหลากหลาย มุมมอง (Lin and Mintzes, 2010) ลกัษณะดงักล่าวจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิด วเิคราะห์ 
และสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเลือกใชห้ลกัฐานและการให้เหตุผลเพื่อหาขอ้สรุปของปัญหา หากครู
น าประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน อาจช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคท่ี์
แทจ้ริงของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และสร้างองคค์วามรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไป
ผูว้ิจยัเสนอแนะให้น าประเด็นทางสังคมมาผนวกกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชเ้กมเป็นฐานเพื่อ
กระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ไดสู้งข้ึน  
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