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ทางวิทยาศาสตร์
Enhancing Grade 11Th Students’ Competency to Interpret
Data and Evidence Scientifically in Learning Polymer through
Inquiry-based Learning integrated with Science Writing
Heuristic Technique
พีรภาส ถุงเสน1, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์2, วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ3์
Phiraphat Thungsen1, Skonchai Chanunan2,
Wipharat Chuachuad Chaiyasith3

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการ
ใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน จำ�นวน 1 ห้องเรียน รวม
42 คน ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้จำ�นวน 4
แผน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง พอลิเมอร์ ได้แก่ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์,
ผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผลิตภัณฑ์เส้นใย, ผลิตภัณฑ์ยาง โดยใช้ใบกิจกรรมการเรียนรู้ จำ�นวน 4 ชุด เก็บ
ข้อมูลของนักเรียนในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับแบบสังเกตสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
การใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สำ�หรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา ทีต่ คี วามและอธิบายถึงการแสดงออกของตัวบ่งชีส้ มรรถนะ
การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
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ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลการพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการแสดงออกของตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 3 สูงที่สุดในระดับดี ซึ่ง
เกี่ยวกับความสามารถในการแสดงการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วลง
ข้อสรุป และสามารถระบุขอ้ สันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และการให้เหตุผลในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์
ได้ถกู ต้องและครบถ้วน หลังจากการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์
คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบสืบเสาะ เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ สมรรถนะการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์

Abstract

The objective of this research was to examine the development of students’
competency to interpret data and evidence scientifically in learning polymer through
inquiry–based learning integrated with Science Writing Heuristic technique. The participants
were 42 grade 11th students of the science classroom from a school in Nan of the 2018
academic year. For data collection, the researcher implemented the four developed lesson
plans using Inquiry-based learning integrated with Science Writing Heuristic technique on
structure and properties of polymers, plastic products, fiber products, and rubber products.
The activity sheets and behavior observation form were used during the learning activities.
In addition, the writing test of competency to interpret data and evidence scientifically on
polymer was also used after implementing learning activities was completed. For data analysis,
the researcher employed content analysis method to interpret and explain the expression of
interpretation and identification as indicated and referred to students’ competency to interpret
data and evidence scientifically.
The results of this research were as follows: the student’s competency to interpret
data and evidence scientifically was improved progressively as affected by the inquiry–based
learning integrated with Science Writing Heuristic technique. Students expressed their
competency at high level, especially indicators 2 and 3 which are about the abilities of
data analysis, interpretation of data to draw and appropriate conclusions, identifying the
assumptions, scientific evidences and scientific reasoning accurately and completely after
learning through inquiry-based learning integrated with Science Writing Heuristic technique.
Keywords: Inquiry-based learning, science writing heuristic technique, interpret data and
evidence scientifically competency

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทนำ�

สมรรถนะการแปลความหมายข้ อ มู ล
และการใช้ ป ระจั ก ษ์ พ ยานในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
เป็นสมรรถนะหนึ่งที่บุคคลต้องมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล คำ�กล่าวอ้าง
และข้อโต้แย้ง แล้วลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1)
แปลงข้อมูลที่นำ�เสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบ
อื่น 2) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุป 3) ระบุขอ้ สันนิษฐาน
ประจั ก ษ์ พ ยานและเหตุ ผ ลในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์ 4) แยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มา
จากประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบั
การพิจารณาจากสิ่งอื่น 5) ประเมินข้อโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่
หลากหลาย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561, น. 20) ซึ่งมีความสำ�คัญ
ต่อการดำ�รงชีวิตในปัจจุบัน เช่น การสรุปข้อมูล
จากข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งจริงและ
เท็จ การแยกแยะข้อโต้แย้งในสังคมทีม่ หี ลักฐานน่า
เชือ่ ถือทางวิทยาศาสตร์กบั ข้อโต้แย้งทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือ
ในแหล่งทีม่ าต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
หากนักเรียนมีสมรรถนะด้านนี้ไม่ดีพออาจส่งผล
ต่อการคิดและการให้เหตุผลทีน่ �ำ ไปสูก่ ารตัดสินใจ
ข้อมูลทีร่ บั รูอ้ าจเปลีย่ นไปอย่างไม่ถกู ต้อง (สันติชยั
อนุวรชัย, 2561: 57 ; Jeong, H. et al., 2007:
76) ดังนั้น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงจำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียนให้
ดีมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต
จากการศึ ก ษารายงานการประเมิ น
ผลนักเรียนในระดับนานาชาติ (Program for
International Student Assessment: PISA)
พบว่ า ผลการประเมิ น PISA ปี ค.ศ. 2006
สมรรถนะการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์
นั ก เรี ย นทั่ ว โลกมี จุ ด อ่ อ นมากที่ สุ ด และหาก
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พิจารณาผลการประเมิน PISA สำ�หรับนักเรียน
ไทยในแต่ละปีของการประเมิน ผลจนถึง ปี ค.ศ.
2015 พบว่ า สมรรถนะการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ของนั ก เรี ย นไทยมี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย รวมต่ำ � กว่ า
มาตรฐานของ OECD คิดเป็น 39.1 % และมี
แนวโน้มลดต่ำ�ลง สะท้อนให้เห็นถึงนักเรียนไทย
ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์และตีความจาก
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการใช้ประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ำ� (สุนีย์ คล้ายนิล
และคณะ, 2551: 58 ; สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561: 100104) อีกทั้งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาเคมี
ในโรงเรียนแห่ง หนึ่ง ในจัง หวัดน่าน จำ �นวน 2
ท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วม
กั บ พิ จ ารณาผลจากใบกิ จ กรรมของนั ก เรี ย นที่
เป็นกิจกรรมเน้นการทดลองเคมีที่แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ศึกษาสมรรถนะ
การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์
พยานในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น พบว่ า
นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความ
หมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มาจากการสืบค้น
หรื อ การทดลองเพื่ อ นำ � ไปลงข้ อ สรุ ป ได้ อี ก ทั้ ง
นักเรียนนำ�เสนอข้อมูลและคำ�กล่าวอ้าง โดยขาด
การเชื่อมโยงหลักฐานกับข้อสรุปของตนเอง เมื่อ
มีผลการทดลองที่แตกต่างไปนักเรียนไม่สามารถ
ใช้ประจักษ์พยานที่มีอยู่มาใช้ในการโต้แย้งและ
ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ จากข้อมูลดังกล่าว
ผู้ วิ จั ย จึ ง สรุ ป ว่ า นั ก เรี ย นมี ปั ญ หาเกี่ ยวข้ อ งกั บ
สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักเรียน
จึงจำ�เป็นต้องไดรับการพัฒนาสมรรถนะในด้านนี้
ให้ดีมากขึ้น
ความสามารถในการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์
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นักเรียนต้องอาศัยทักษะการเก็บรวบรวม การ
จั ด ลำ � ดั บ และการแปลความหมายข้ อ มู ล จาก
หลั ก ฐานที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ หาคำ � ตอบ และสร้ า ง
ข้อสรุปทีม่ เี หตุผล น่าเชือ่ ถือ (OECD, 2017: 284)
สอดคล้องกับการสืบเสาะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
นิยมนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ให้ความสำ�คัญ
กับการทดลองหรือการสืบค้นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิทยาศาสตร์ (Pedaste, M. et al., 2015: 51)
โดยการสืบเสาะมักมีการจดบันทึกและเขียนเรื่อง
ราวเพื่อทำ�ความเข้าใจกับสิ่งที่ศึกษา ทำ�ให้การ
เขียนเป็นตัวขับเคลือ่ นกระบวนการคิดซึง่ เป็นหัวใจ
สำ�คัญของกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจประเด็ น ทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น (สกนธ์ชัย ชะนูนันท์, 2557:
207) ผูว้ จิ ยั จึงนำ�เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์
(Science Writing Heuristic) มาปรับรูปแบบโดย
ใช้กลยุทธ์การเขียนร่วมกับกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ ควบคู่กับกิจกรรมการทดลอง ที่ส่ง
เสริมการอธิบายและการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
(เตชทัต เรืองธรรม, 2559: 7) โดยมีขั้นตอนการ
สอน 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการกำ�หนดปัญหา/
คำ � ถาม 2) ขั้ น การทดลอง 3) ขั้ น การสั ง เกต
4) ขัน้ การลงข้อสรุป 5) ขัน้ การระบุประจักษ์พยาน
6) ขั้นการสังเคราะห์และการโต้แย้ง 7) ขั้นการ
สะท้อนความคิด และ 8) ขัน้ การเขียน ซึง่ มีจดุ เด่น
ทีเ่ น้นการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจาก
ผลการทดลอง และลงข้อสรุปของนักเรียนบนพื้น
ฐานของประจักษ์พยานที่มีอยู่ และสามารถนำ�ผล
จากการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมาตัง้ ประเด็นในการโต้
แย้ง และส่งเสริมให้นกั เรียนใช้ทกั ษะการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (Buerke, K.A. et al.,
2006: 1033)
นอกจากนี้ในเรื่อง พอลิเมอร์ เป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ
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ของสารที่เรียกว่า มอนอเมอร์ ที่อาจจะเหมือน
กันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลน
ต์ และสามารถนำ�สารพอลิเมอร์เหล่านั้นมาสร้าง
เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ซึ่งเป็น
เรื่องที่เข้าใจได้ยากเนื่องจากเนื้อหาเน้นนำ�ความ
รู้ เ ชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ นั ก เรี ย นอาจมี
แนวคิดที่คลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการนำ�ความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจำ�วันได้ เช่น ความรู้
ในเรื่องโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อ
การกำ�จัดและการคัดแยกขยะพลาสติก หรือการ
ช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
(ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, 2560: 1042) ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้นำ�การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วม
กับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา
ผลการพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พอลิเมอร์
เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเรียนรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการ
แปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยาน
ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้น
วิเคราะห์และการตีความข้อมูลจากผลการประเมิน
จากเครื่องมือที่ใช้ และมีการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ร้อยละ ในการอธิบายผลเพื่อประกอบข้อมูลเชิง
คุณภาพทีอ่ ธิบายถึงสมรรถนะการแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
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ของนักเรียน (ลือชา ลดาชาติ, 2558: 2-21) มี
รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน จำ�นวน 1 ห้อง
รวมนักเรียน 42 คน เป็นนักเรียนชาย 15 คน
นักเรียนหญิง 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ซึ่งนักเรียนห้องนี้มีความ
สามารถในการแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมต่ำ�กว่า
นักเรียนห้องอื่นๆ โดยพิจารณาจากผลคะแนน
ของการทำ�กิจกรรมรายวิชาเคมีของนักเรียน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พอลิเมอร์ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรูย้ อ่ ย
4 แผน ใช้เวลาแผนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
และใบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ของ
นักเรียน จำ�นวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงสร้าง
และสมบัตขิ องพอลิเมอร์, 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติก,
3) ผลิตภัณฑ์เส้นใย และ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง ซึง่ ผ่าน
การพิจารณาความเหมาะสม 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2554, น. 121) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 3
ท่าน มีคา่ เฉลีย่ ที่ 4.19-4.51 ผลการประเมินความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
2. แบบสังเกตสมรรถนะการแปลความ
ความข้ อ มู ล และการใช้ ป ระจั ก ษ์ พ ยานใช้ เ ชิ ง
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยออกแบบขึ้นในลักษณะแบบ
กึ่งโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อรายการของ
พฤติ ก รรมที่ สั ง เกต และกรอบสำ � หรั บ บั น ทึ ก
พฤติกรรมเพิ่มเติม ใช้เก็บข้อมูลของนักเรียนใน
ระหว่างทำ�กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม 5 ระดับ โดย
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ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน ผลการประเมินความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.51
3. แบบทดสอบสมรรถนะการแปลความ
ความข้ อ มู ล และการใช้ ป ระจั ก ษ์ พ ยานในเชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ ผู้ วิ จั ย ออกแบบแบบทดสอบที่ มี
สถานการณ์สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน และมี
การตอบ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก 1 ข้อ แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 2 ข้อ และแบบ
เขียนตอบ 7 ข้อ โดยมีจำ�นวน รวมทั้งหมด 10 ข้อ
ใช้เวลาในการทดสอบ 40 นาที ใช้เก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 3 ท่าน
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผ่านเกณฑ์อยู่ใน
ระหว่าง 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
จำ � นวน 6 คาบ เป็ น เวลา 4 สั ป ดาห์ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย
ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง
รวม 12 ชั่วโมง โดยสรุปรายละเอียดแบ่งเป็น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ให้ นั ก เรี ย นกำ � หนดคำ � ถาม
และปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกำ�หนดให้เพื่อ
เป็นแนวทางในการทำ�กิจกรรม แล้วให้นักเรียน
ออกแบบ วางแผนและทำ�การทดลอง อีกทัง้ บันทึก
ผลการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกต แล้วทำ�การ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และลงข้อ
สรุปที่เชื่อมโยงกับหลักฐานที่ได้จากการทดลอง
โดยการเขียนข้อมูลทั้งหมดลงในใบกิจกรรม
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนผลการทดลองและข้อสรุปให้มีความน่า
เชือ่ ถือ โดยการสังเคราะห์ขอ้ มูลแล้วเรียบเรียงเป็น
แนวคิดของตัวเอง นำ�ข้อมูลทั้งหมดมานำ�เสนอ
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับเพื่อน ทำ�การโต้แย้งใน
ประเด็นที่ทำ�การศึกษา แล้วให้นักเรียนประเมิน
แนวคิดของตนเองและเขียนอธิบายองค์ความรู้
ที่ได้จากการเรียนรู้ลงในใบกิจกรรม
2. ในขณะที่นักเรียนทำ�กิจกรรมผู้วิจัย
ทำ�การสังเกตสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน โดยใช้แบบสังเกตสมรรถนะที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นในการเก็บข้อมูลนักเรียน อีกทั้งใช้กล้องบันทึก
ภาพและเสียง จำ�นวน 3 เครื่อง เพื่อช่วยให้ผู้วิจัย
สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ในห้องเรียนได้ชัดเจน
และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานใช้เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเม
อร์ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ กับนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย หลัง
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นทั้งหมด 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทำ�แบบทดสอบ 40
นาที จากนั้นตรวจสอบและรวบรวมคำ�ตอบเพื่อ
ทำ�การวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเพือ่ ตีความถึง
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงสมรรถนะ
ที่ศึกษา เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการวิจัยที่
กำ�หนดไว้ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

143

Volume 15 Number 2 April-June 2021

1. การจัดระเบียบข้อมูล ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบ
คำ�ตอบของนักเรียนทุกคนในใบกิจกรรมของแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้และคำ�ตอบในแบบทดสอบ
สมรรถนะ อีกทั้งถอดรายละเอียดพฤติกรรมที่
แสดงออกจากแบบสั ง เกตและเทปบั น ทึ ก ภาพ
เพื่อเรียบเรียงประเด็นสำ�คัญที่ใช้ในการวิเคราะห์
และตีความ
2. การให้รหัสข้อมูล (Coding) ผู้วิจัย
อ่านและตีความจากประเด็นสำ�คัญที่ได้จากการ
ตอบคำ�ถามการถอดพฤติกรรมจากแบบสังเกต
และเทปบันทึกภาพ โดยแตกข้อมูลออกเป็นส่วน
ย่อยๆ ทีม่ กี ารแสดงออกตามตัวบ่งชีข้ องสมรรถนะ
เดียวกันใช้ตัวอักษรในการให้รหัสข้อมูล 5 ตัวบ่งชี้
ที่อ้างอิง OECD, (2017: 286) ประกอบด้วย
1) การแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบ
อื่น 2) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และลงข้อสรุป 3) ระบุข้อสันนิษฐาน
ประจักษ์พยาน และให้เหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ 4) การแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้ง
ที่ ม า จ า ก ป ร ะ จั ก ษ์ พ ย า น แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง
วิทยาศาสตร์กบั พิจารณาจากสิง่ อืน่ และ 5) ประเมิน
ข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจาก
แหล่งที่มาที่หลากหลาย
3. การจัดกลุ่ม (Categorization) ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการจัดกลุ่มที่ใช้เกณฑ์
การจัดกลุ่มแบบรูบริค 3 ระดับ โดยอ้างอิงจาก
การจำ � แนกตามความสามารถในการแสดง
ประจักษ์พยาน ตามแนวทางของ Jeong, H.
et al., (2007: 81-89) ได้แก่ ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
โดยเกณฑ์ในแต่ละระดับความสามารถแสดงดังนี้
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ตาราง 1
ตัว
บ่งชี้ที่
1

2

3

4

5
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แสดงรายละเอียดในแต่กลุ่มของระดับความสามารถตามตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการแปล
ความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ระดับความสามารถของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ผ่าน (Progressing)
ดี (Good)
แปลงข้อมูลที่นำ�เสนอออกมาใน แปลงข้อมูลทีน่ ำ�เสนอในรูปแบบหนึง่ แปลงข้อมูลที่นำ�เสนอในรูปแบบ
รูปแบบการเขียนเพื่ออธิบายที่มี ไปสู่รูปแบบการเขียนเพื่ออธิบายได้ หนึ่งไปสู่รูปแบบการเขียนเพื่อ
รายละเอียดไม่ถูกต้อง
แต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
อธิบายได้ถูกต้อง และครบถ้วน
ไม่สามารถวิเคราะห์และ
วิเคราะห์และแปลความหมาย
วิเคราะห์และแปลความหมาย
แปลความหมายข้อมูลทาง
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แล้วลงข้อ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แล้วลง
วิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุปที่ไม่ สรุปที่ไม่การเชื่อมโยงความรู้ทาง
ข้อสรุปที่เชื่อมโยงความรู้ทาง
ถูกต้อง
วิทยาศาสตร์ในบางประเด็น หรือมี วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง และครบ
ข้อสรุปบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง
ถ้วนตามข้อมูลที่ปรากฏ
ไม่สามารถระบุข้อสันนิษฐาน
ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์
ประจักษ์พยาน และการให้
และการให้เหตุผลในเรื่องที่ศึกษาไม่ พยาน และการให้เหตุผลในเรื่อง
เหตุผลในเรื่องที่ศึกษาได้
สอดคล้องกับข้อสรุปบางส่วน และมี ที่ศึกษาได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ข้อสรุป และมีข้อมูลครบถ้วน
แยกแยะข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์ แยกแยะข้อโต้แย้งที่มาจาก
ไม่สามารถแยกแยะข้อโต้แย้ง
พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ประจักษ์พยานและทฤษฎีทาง
ที่มาจากประจักษ์พยานและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับที่มา กับที่มาจากการพิจารณาจากสิ่งอื่น วิทยาศาสตร์กับที่มาจากการ
พิจารณาจากสิ่งอื่นได้ถูกต้อง
จากการพิจารณาจากสิ่งอื่นได้ ได้ถูกต้องบางส่วน
ประเมินข้อโต้แย้งและประจักษ์
ประเมินข้อโต้แย้งและประจักษ์
ไม่สามารถประเมินข้อโต้แย้ง
พยานจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้
และประจักษ์พยานจากแหล่งที่ พยานจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้ถูก
ถูกต้องและระบุแหล่งที่มาของ
มาต่างๆ ได้ และไม่ระบุแหล่งที่ ต้องแต่ไม่ระบุแหล่งที่มาของ
ประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือได้
ประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือได้
มาของประจักษ์พยาน

4. การหาข้อสรุป ผู้วิจัยรายงานผลโดย
แสดงเป็นร้อยละของนักเรียนจากคำ�ตอบในใบ
กิจกรรมและแบบทดสอบเพือ่ อธิบายถึงการพัฒนา
สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ละตัวบ่งชีว้ ดั
ซึง่ ผูว้ จิ ยั อ้างถึงนักเรียนแต่ละคนโดยใช้ตวั อักษร S
แล้วตามด้วยหมายเลข 1-42 (เช่น S1-S42) ทัง้ นี้
เพื่อรักษาจริยธรรมในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation) โดยใช้ใบกิจกรรม แบบสังเกต

สมรรถนะการแปลความหมายข้ อ มู ล และการ
ใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบ
ทดสอบสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
การใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นวิธี
การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธกี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Method triangulation)

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 5
ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสมรรถนะ
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การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1) การแปลงข้อมูลจากรูปแบบ
หนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น
จากการวิเคราะห์คำ�ตอบและพฤติกรรม
ตาราง 2
ตัวบ่งชี้ที่
1
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ของนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงความสามารถ
ในการแปลงข้อมูลที่นำ�เสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่
รูปแบบอื่น ที่เป็นการเขียนเพื่ออธิบายข้อความ
สั้นๆ ที่ประกอบด้วย 3-6 ประโยค จากชุดข้อมูล
ที่เป็นกราฟ ตาราง หรือการแปลงข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตขณะทำ�การทดลองได้ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ ผ่าน (Progressing) มากที่สุด โดยแสดง
ผลปรากฏดังตาราง 2

แสดงร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยทั้งสามชนิดตามตัวบ่งชี้ที่ 1
ระดับความสามารถของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ผ่าน (Progressing)
ดี (Good)
11.91
57.14
30.95

จากตารางแสดงให้เห็นว่า การให้นกั เรียน
จงระบุการเปลีย่ นแปลงของพลาสติกทีท่ ดสอบโดย
การสังเกต พบว่ามีข้อมูลคำ�ตอบและพฤติกรรม
ของนักเรียนร้อยละ 57.14 (ระดับผ่าน) นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถแปลงข้อมูลจากการสังเกตไปสู่
รูปแบบการเขียนเพื่ออธิบายได้มากขึ้น แต่อาจมี
การแปลงข้อมูลบางอย่างไม่ครบถ้วน ดังตัวอย่าง
คำ�ตอบที่ระบุว่า “เมื่อทดสอบพลาสติกชนิด A
ด้วยความร้อนจะมีลกั ษณะทีเ่ ปลีย่ นไปคืออ่อนตัว
ลง (S12)” ซึง่ แตกต่างจากข้อมูลของนักเรียนร้อย
ละ 30.95 (ระดับดี) นักเรียนในระดับนี้สามารถ
แปลงข้อมูลที่นำ�เสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบ
การเขียนเพื่ออธิบายได้ถูกต้อง และครบถ้วน ดัง
ตัวอย่างคำ�ตอบที่ระบุว่า “เมื่อทดสอบพลาสติก
ชนิ ด A ที่มีความแข็งมากด้วยร้อนพลาสติก มี
ลักษณะที่เปลี่ยนไปคือมีการอ่อนตัวสามารถพับ
หรือบิดได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งจะ
กลับมาแข็งตัวอีกครั้ง (S18)” นักเรียนเหล่านี้
มีแนวโน้มที่จะแสดงความสามารถในการแปลง
ข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่นได้ดีมากขึ้น

แต่ยังมีข้อมูลของนักเรียนบางส่วนร้อยละ 11.91
(ระดับไม่ผา่ น) ทีไ่ ม่สามารถแปลงข้อมูลทีน่ �ำ เสนอ
ออกมาในรูปแบบอื่นได้ อีกทั้งยังมีข้อมูลไม่ครบ
ถ้วนและไม่ถกู ต้อง ดังตัวอย่างคำ�ตอบทีร่ ะบุวา่ “มี
การเปลี่ยนแปลง (S31)” หรือ “เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมเล็กน้อย (S5)” นักเรียนเหล่านี้มีการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทดลองเพียง
ระยะสั้นๆ จึงทำ�ให้มีการแปลงข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตไม่ครบถ้วน และมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2) วิเคราะห์และแปลความ
หมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุป
จากการวิเคราะห์คำ�ตอบและพฤติกรรม
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงความสามารถ
ในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์จากชุดข้อมูลทีเ่ ป็นการบันทึกผลการ
ทดลองหรือชุดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เพื่อลง
ข้ อ สรุ ป ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงถึ ง หลั ก ฐานหรื อ แหล่ ง
ข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้องส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี
(Good) มากทีส่ ดุ โดยแสดงผลปรากฏดังตาราง 3

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง 3
ตัวบ่งชี้ที่
2

ตัวบ่งชี้ที่
3

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

แสดงร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยทั้งสามชนิดตามตัวบ่งชี้ที่ 2
ระดับความสามารถของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ผ่าน (Progressing)
ดี (Good)
7.14
40.48
52.38

จากตารางแสดงให้เห็นว่า การให้นกั เรียน
จงวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบพลาสติก
แล้ ว ลงข้ อสรุ ป ที่ ถูกต้อ ง พบว่ามีข้อ มูลคำ�ตอบ
และพฤติกรรมของนักเรียนร้อยละ 52.38 (ระดับ
ดี) นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แล้วลงข้อสรุป
ที่เชื่อมโยงความรู้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามข้อมูลที่ปรากฏ ดัง
ตัวอย่างคำ�ตอบทีร่ ะบุวา่ “ความหนาแน่นกับความ
แข็งของพอลิเมอร์มีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อ
นำ�พอลิเมอร์ที่มีเนื้อแข็งมากมาใส่ในสารละลาย
จะจมจึงทราบว่ามีความหนาแน่นสูง แตกต่างกับ
พอลิเมอร์ที่มีเนื้ออ่อนจะลอยตัวในสารละลาย
ที่ความหนาแน่นสูงกว่า (S9)” ส่วนข้อมูลของ
นักเรียนร้อยละ 40.48 (ระดับผ่าน) นักเรียนใน
ระดั บ นี้ ส ามารถวิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมาย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แล้วลงข้อสรุปที่ไม่การ
เชื่อมโยงความรู้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ได้ ใ นบางประเด็ น หรื อ มี ข้ อ สรุ ป บางส่ ว นที่ ไ ม่
ถูกต้อง ดังตัวอย่างคำ�ตอบที่ระบุว่า “ความหนา
แน่นกับความแข็งของพอลิเมอร์มีความสัมพันธ์
กัน เพราะเมื่อนำ�พอลิเมอร์ที่มีความแข็งมากไป
ลอยในสารละลายจะจมลงที่ก้นภาชนะ (S30)”
ตาราง 4
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ซึ่งนักเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มในการพัฒนาความ
สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปได้ดีมากขึ้น แต่ยังมี
ข้อมูลของนักเรียนบางส่วนร้อยละ 7.14 (ระดับ
ไม่ผา่ น) ไม่สามารถวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุปทีไ่ ม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่างคำ�ตอบ เช่น “ความหนา
แน่นกับความแข็งของพอลิเมอร์มีความสัมพันธ์
กั น (S1)” นั ก เรี ย นเหล่ า นี้ วิ เ คราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ระบุเหตุผล
หรือหลักฐานประกอบข้อสรุปของตนเอง จึงไม่มี
รายละเอียดที่สนับสนุนข้อสรุป
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3) ระบุขอ้ สันนิษฐาน ประจักษ์
พยาน และให้ เ หตุ ผ ลในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์คำ�ตอบและพฤติกรรม
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงความสามารถ
ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงการตั้งข้อสันนิษฐาน
และระบุหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับพร้อม
ให้เหตุผลประกอบทีส่ อดคล้องกับข้อสรุปทีม่ คี วาม
ถู กต้ อ งและครบถ้ ว น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี
(Good) มากทีส่ ดุ โดยแสดงผลปรากฏดังตาราง 4

แสดงร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยทั้งสามชนิดตามตัวบ่งชี้ที่ 3
ระดับความสามารถของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ผ่าน (Progressing)
ดี (Good)
4.76
35.71
59.53
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า การให้นกั เรียน
จงระบุ ห ลั ก ฐานการทดสอบพลาสติ ก และให้
เหตุผลประกอบเพื่อสนับสนุนข้อสรุปที่ถูกต้อง
พบว่ามีข้อมูลคำ�ตอบและพฤติกรรมของนักเรียน
ร้ อ ยละ 59.53 (ระดั บ ดี ) นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่
สามารถระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และ
การให้เหตุผลในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาได้ถกู ต้อง สอดคล้อง
กั บ ข้ อ สรุ ป และมี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว น ดั ง ตั ว อย่ า ง
คำ�ตอบที่ระบุว่า “จากการทดลองทำ�ให้ทราบว่า
พอลิเมอร์แต่ละชนิดมีความแข็งที่ต่างกันเมื่อนำ�
ตะปูขีดที่ผิวจะเกิดรอย เพราะพอลิเมอร์เนื้อแข็ง
มี ก ารเชื่ อ มโยงของพั น ธะที่ แ ข็ ง แรงกว่ า และมี
สายโซ่ที่เรียงชิดติดกันมาก จึงเป็นรอยยากกว่า
พอลิเมอร์เนื้ออ่อนและมีรอยลึกไม่เท่ากัน และ
ผลจากการทดสอบในสารละลาย พอลิเมอร์แต่ละ
ชนิดมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเนื่องจากผลของ
การจัดเรียงตัวกันของโครงสร้างสร้างพอลิเมอร์
ที่มีความแตกต่างกัน (S18)” ส่วนข้อมูลนักเรียน
ร้อยละ 35.71 (ระดับผ่าน) นักเรียนในระดับนีร้ ะบุ
ข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และการให้เหตุผล
ในเรื่องที่ศึกษาไม่สอดคล้องกับข้อสรุปบางส่วน
และมีขอ้ มูลทีไ่ ม่ครบถ้วน ดังตัวอย่างคำ�ตอบทีร่ ะบุ
ว่า “จากการทดลองทราบว่าพอลิเมอร์แต่ละชนิด
มีความแข็งแรงที่แตกต่างกันเมื่อนำ�พอลิเมอร์ที่มี
ตาราง 5
ตัวบ่งชี้ที่
4
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เนือ้ อ่อนเมือ่ ขีดด้วยตะปูจะเป็นรอยได้งา่ ย (S40)”
ซึ่งนักเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มในการพัฒนาความ
สามารถในการระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน
และให้เหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ได้ ดี ม ากขึ้ น แต่ มี ข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย นบางส่ ว น
ร้อยละ 4.76 (ระดับไม่ผ่าน) ไม่สามารถระบุข้อ
สันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และการให้เหตุผลใน
เรื่องที่ศึกษาได้ ตัวอย่างคำ�ตอบ เช่น “จากการ
ทดลองพอลิเมอร์เนื้ออ่อนเกิดรอยได้ง่าย (S6)”
นักเรียนเหล่านี้ไม่ทราบว่าต้องใช้หลักฐานหรือ
ประจักษ์พยานใดมาสนับสนุนข้อสรุป จึงทำ�ให้ไม่
สามารถแสดงเหตุผลทางวิทยาสาสตร์ออกมาได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4) การแยกแยะระหว่างข้อ
โต้ แ ย้ ง ที่ ม าจากประจั ก ษ์ พ ยานและทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์กับพิจารณาจากสิ่งอื่น
จากการวิเคราะห์คำ�ตอบและพฤติกรรม
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงความสามารถ
ในการแยกแยะว่าข้อโต้แย้งใดมาจากการอ้างอิง
ถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับข้อโต้แย้งใดมา
จากความคิดเห็นส่วนตัวหรือจากประสบการณ์
ที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนได้
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ผ่าน (Progressing) มาก
ที่สุด โดยแสดงผลปรากฏดังตาราง 5

แสดงร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยทั้งสามชนิดตามตัวบ่งชี้ที่ 4
ระดับความสามารถของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ผ่าน (Progressing)
ดี (Good)
9.52
66.67
23.81

จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การให้
นักเรียนจงแยกแยะข้อโต้แย้งที่มาจากหลักฐาน
วิทยาศาสตร์กับการพิจารณาจากสิ่งอื่น พบว่ามี
ข้อมูลคำ�ตอบและพฤติกรรมของนักเรียนร้อยละ
66.67 (ระดับผ่าน) นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ

แยกแยะข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์พยานและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับที่มาจากการพิจารณา
จากสิง่ อืน่ ได้ถกู ต้องบางส่วน ดังตัวอย่างคำ�ตอบที่
ระบุวา่ “ขวดพลาสติกแบบใสจะเกิดอันตรายอย่าง
มากหากโดนความร้อนเป็นเวลานานพิจารณาจาก

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความที่เป็นประเด็นในข่าวออนไลน์ เช่น ขวด
น้�ำ ทีท่ งิ้ ไว้ในรถยนต์ (S20)” ซึง่ แตกต่างจากข้อมูล
ของนักเรียนร้อยละ 23.81 (ระดับดี) นักเรียน
ในระดั บ นี้ ส ามารถแยกแยะข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ ม าจาก
ประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบั ทีม่ า
จากการพิจารณาจากสิ่งอื่นได้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง
คำ�ตอบที่ระบุว่า “การเลือกใช้ใช้ขวดพลาสติกที่มี
โครงสร้างเป็นเส้นตรงแบบใสจะสามารถใช้งานได้
นานกว่าขวดพลาสติกแบบขุ่นที่มีโครงสร้างแบบ
กิ่ง เพราะว่าจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งระบุว่าขวดพลาสติก
แบบขุ่นมีสารปนเปื้อนสูงอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
และมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าไม่แข็งแรง (S36)”
นักเรียนเหล่านีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะแสดงความสามารถ
แยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งทีม่ าจากประจักษ์พยาน
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบั พิจารณาจากสิง่ อืน่
ได้ดีมากขึ้น แต่ยังมีข้อมูลของนักเรียนบางส่วน
ตาราง 6
ตัวบ่งชี้ที่
5
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ร้อยละ 9.52 (ระดับไม่ผา่ น) ทีไ่ ม่สามารถแยกแยะ
ข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์พยานและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์กับที่มาจากการพิจารณาจากสิ่งอื่น
ได้ จึงทำ�ให้นักเรียนไม่แสดงข้อโต้แย้งใดเลยใน
ขณะทำ�กิจกรรม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5) ประเมิ น ข้ อ โต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่
หลากหลาย
จากการวิเคราะห์คำ�ตอบและพฤติกรรม
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงความสามารถ
ในการเขียนเพือ่ ประเมินว่าข้อโต้แย้งและประจักษ์
พยานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ ซึ่งมีการพิจารณาจากการอ้างอิงจากหลัก
ฐานที่สนับสนุนจากแหล่งที่มาต่างๆ ตัวอย่างเช่น
หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ผ่าน (Progressing) มากทีส่ ดุ โดยแสดงผลปรากฏ
ดังตาราง 6

แสดงร้อยละของข้อมูลนักเรียนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยทั้งสามชนิดตามตัวบ่งชี้ที่ 5
ระดับความสามารถของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
ผ่าน (Progressing)
ดี (Good)
14.29
59.52
26.19

จากตารางแสดงให้เห็นว่า การให้นกั เรียน
จงประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และระบุ
ประจั ก ษ์ พ ยานจากแหล่ ง ที่ ม าต่ า งๆ พบว่ า มี
ข้อมูลคำ�ตอบและพฤติกรรมของนักเรียนร้อยละ
59.52 (ระดับผ่าน) นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
ประเมินข้อโต้แย้งและประจักษ์พยานจากแหล่ง
ทีม่ าต่างๆ ได้แต่ระบุแหล่งทีม่ าของประจักษ์พยาน
ที่ไม่น่าเชื่อถือ ดังตัวอย่างคำ�ตอบที่ระบุว่า “จาก
ผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
มีผลที่สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
ใช้เป็น ผลการทดลองที่มาจากวิกิพีเดีย (S11)”
ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 26.19

(ระดับดี) นักเรียนในระดับนี้สามารถประเมินข้อ
โต้แย้งและประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาต่างๆ
ได้ถูกต้องและระบุแหล่งที่มาของประจักษ์พยาน
ที่น่าเชื่อถือได้ ดังตัวอย่างคำ�ตอบที่ระบุว่า “จาก
ผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องพอลิ เ มอร์ มี ผ ลที่
สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จาก
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานในการ
ผลิตพลาสติกจากวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์
(S23)” นักเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแสดงความ
สามารถในการประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
ได้ดีมากขึ้น แต่ยังมีข้อมูลของนักเรียนบางส่วน
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ร้ อ ยละ 14.29 (ระดั บ ไม่ ผ่ า น) ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ประเมินข้อโต้แย้งและประจักษ์พยานจากแหล่ง
ที่มาต่างๆ ได้ และไม่ระบุแหล่งที่มาของประจักษ์
พยาน จึงทำ�ให้นักเรียนสร้างข้อโต้แย้งจากแนว
ความคิดของตนเองและไม่แหล่งทีม่ าของหลักฐาน

อภิปรายผล

จากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลการพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พอลิเมอร์
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั รายงานผลการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นองค์ประกอบ
หลักของสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
การใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1) แปลงข้อมูลที่นำ�เสนอในรูป
แบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น นักเรียนส่วนใหญ่แสดง
ความสามารถในด้านนี้อยู่ในระดับ ผ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 เนื่องจากมีการแปลงข้อมูลที่นำ�
เสนอในรูปแบบของการเขียนเพื่ออธิบายข้อความ
สัน้ ๆ จากข้อมูลทีเ่ ป็นตารางบันทึกผลการทดลอง
การแปลงข้อมูลจากการสังเกตขณะทำ�การทดลอง
และการสืบค้นข้อมูลได้ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียน
ยังมีการแปลงข้อมูลบางอย่างจากทดลองไม่ครบ
ถ้ ว นหรื อ แปลงข้ อ มู ล ผิ ด พลาดจึ ง ทำ � ให้ ข้ อ สรุ ป
บางประเด็ น ไม่ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
วิจัยของ Gillespie A. (2014: 52-53) ระบุว่า
การส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแปลงข้ อ มู ล
ทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ รู ป แบบของการเขี ย น
ทำ�ให้นักเรียนได้คิดและแปลงข้อมูลที่นำ�เสนอใน
รูปแบบต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น การแปลงข้อมูลจาก
ตารางเป็นการเขียนอธิบาย หรือเป็นรูปแบบของ
กราฟ ทั้งนี้ในการทำ�กิจกรรมควรให้นำ�แนะนำ�
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และตรวจสอบข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ ะนำ �
มาให้นักเรียนได้อ่าน วิเคราะห์และแปลความ
หมายข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ ง
กับจุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้
นำ � มาแปลงข้ อ มู ล และนำ � เสนอได้ อ ย่ า งถู กต้ อ ง
(Pedaste, M. et al., 2015: 57)
ตัวบ่งชี้ที่ 2) วิเคราะห์และแปลความ
หมายข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละลงข้ อ สรุ ป
นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความสามารถในด้านนี้
อยู่ในระดับ ดี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.38
เนื่ อ งจากมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมาย
ข้อมูลจากชุดข้อมูลทีเ่ ป็นการบันทึกผลการทดลอง
หรือชุดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เพื่อลงข้อสรุปที่
มีการเชื่อมโยงถึงหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ Tucel, T.S. (2016: 102) ระบุว่า
การใช้เทคนิคการเขียนร่วมกับการทำ�กิจกรรมการ
ทดลองแบบปกติสามารถช่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นา
ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลได้ดขี นึ้ เพราะเนือ่ งจากนักเรียนได้จดบันทึก
และเขียนในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกขัน้ ตอน เก็บ
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
จนนำ�ไปสู่การสร้างข้อสรุปที่ถูกต้องและมีความ
สมบรูณ์มากที่สุด ผู้สอนควรทำ�หน้าที่ในการให้
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการสำ�รวจตรวจสอบข้อมูลของ
นักเรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3) ระบุขอ้ สันนิษฐาน ประจักษ์
พยาน และเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความสามารถในด้านนี้
อยู่ในระดับ ดี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.53
เนื่องจากมีการเขียนเพื่อตั้งข้อสันนิษฐาน และ
ระบุหลักฐานที่มีอยู่ได้ถูกต้องและครบถ้วน แต่
อย่างไรก็ตามในด้านของการให้เหตุผลประกอบกับ
การใช้หลักฐานเพื่อลงขอสรุป นักเรียนส่วนใหญ่
ยังมีการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
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หรือมีเหตุผลบางประเด็นไม่ชัดเจน ผลการวิจัย
นี้จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nurnberg, D.
(2017: 85-86) ระบุว่า การใช้เทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์มาร่วมกับการเรียนรู้แบบปกติ
สามารถพัฒนาสมรรถนะแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานของนักเรียนได้ในระดับ
สูง เพราะมีขั้นการสอนที่ส่งเสริมและสอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ของสมรรถนะดังกล่าว แต่สำ�หรับการ
ให้ เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ความสามารถ
ที่นักเรียนต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์ เพื่อ
ชี้ แ จงว่ า หลั ก ฐานต่ า งๆ สนั บ สนุ น ข้ อ สรุ ป นั้ น
อย่างไร ผู้สอนต้องมีกิจกรรมอื่นมาเพิ่มเติมเพื่อ
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านนี้ชัดเจน
มากขึ้น เมื่อนักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ดีขึ้นจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ประจักษ์พยาน
ในเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ดีมากขึ้นด้ว ย (Jeong, H.
et al., 2007: 90)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4) แยกแยะระหว่ า งข้ อ โต้
แย้ ง ที่ ม าจากประจั ก ษ์ พ ยานและทฤษฏี ท าง
วิทยาศาสตร์กับการพิจารณาจากสิ่งอื่น นักเรียน
ส่วนใหญ่แสดงความสามารถในด้านนี้อยู่ในระดับ
ผ่ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.67 เนื่ อ งจากมี ก าร
แยกแยะว่าข้อโต้แย้งใดทีม่ าจากการอ้างอิงถึงหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์กับข้อโต้แย้งใดมาจากความ
คิดเห็นหรือจากประสบการณ์ที่ไม่มีหลักฐานมา
สนั บ สนุ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามนั ก เรี ย นยั ง มี บ าง
ประเด็นทีไ่ ม่สามารถแยกแยะได้ เช่น ประเด็นทาง
สังคมที่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด เป็นต้น ซึ่งผลการ
วิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kingir, S.
et al., (2012: 430) ระบุว่า การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้เกิดการโต้แย้ง จำ�เป็นต้องให้นักเรียนมีการจด
บันทึกขณะทำ�กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถ
แยกแยะข้ อ โต้ แ ย้ ง ระหว่ า งที่ ม าจากประจั ก ษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์กับข้อโต้แย้งที่มาจาก
สิ่ ง อื่ น หากนั ก เรี ย นยั ง คงเกิ ด ความสั บ สนอยู่
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ผูส้ อนควรให้ค�ำ แนะนำ�กับนักเรียนให้เน้นพิจารณา
ข้อโต้แย้งที่มีประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ให้
มากขึน้ ซึง่ สามารถช่วยให้นกั เรียนเกิดความสับสน
ลดน้อยลงได้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5) ประเมิ น ข้ อ โต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มา
ที่หลากหลายนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในด้านนี้อยู่ในระดับ ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 59.52
เนือ่ งจากมีการประเมินว่าข้อโต้แย้งทีม่ าจากแหล่ง
ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งพิจารณาจาก
หลักฐานที่มีอยู่ แต่นักเรียนเหล่านี้ขาดการระบุ
แหล่ ง ที่ ม าของหลั ก ฐานจึ ง ทำ � ให้ ก ารประเมิ น
ข้ อ โต้ แ ย้ ง และการแยกแยะข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ ม าจาก
หลั ก ฐานกั บ การพิ จ ารณาจากสิ่ ง อื่ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
และนักเรียนบางคนเกิดความสับสน ผลการวิจัย
นี้สอดคล้องกับ Arnold, P.A. (2011: 104)
ระบุ ว่ า การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การเขี ย นทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการโต้แย้งในชั้นเรียน
ส่งผลให้นกั เรียนได้ใช้ความสามารถในการประเมิน
ข้อมูล คำ�กล่าวอ้าง ข้อโต้แย้งและหลักฐานที่มา
จากแหล่ ง ที่ ม าต่ า งๆ ได้ ดี ม ากขึ้ น เนื่ อ งจาก
นักเรียนจะได้เปรียบเทียบแนวคิดกับแหล่งข้อมูล
ของบุคคลอืน่ หรือจากแหล่งข้อมูลอืน่ แล้วทำ�การ
ประเมินแนวคิดพร้อมกับการให้เหตุผลประกอบ
เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอยู่ ผู้สอน
ควรแนะนำ�แหล่งเรียนรู้บางอย่างให้นักเรียนได้
เลือกใช้เพื่อฝึกการตัดสิ้นใจ (Rudd, A.J. et al.,
2007: 2010)
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า จากการ
ศึกษานักเรียนมีผลการพัฒนาสมรรถนะการแปล
ความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานใน
เชิงวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีการแสดงออกของตัวบ่งชี้ที่ 2
และ 3 สูงสุดในระดับดีซงึ่ เกีย่ วกับความสามารถใน
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การแสดงการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์แล้วลงข้อสรุป และสามารถระบุ
ข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และการให้เหตุผล
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและครบ
ถ้วน หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วม
กับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

ในการจั ด การเรี ย นรู้ มี กิ จ กรรมการ
ทดลองเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำ�คัญ ซึ่งผลการ
ทดลองที่ได้จากการสังเกตจะเป็นข้อมูลที่สำ�คัญ
ในสรุปแนวความคิดเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ดังนัน้ ครู
ควรกำ�ชับให้นกั เรียนเก็บรวบรวมผลการทดลองที่
ได้จากการสังเกตให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
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นำ�ไปสู่การลงข้อสรุปและสร้างแนวคิดได้ถูกต้อง
อาจให้นักเรียนทำ�การทดลองซ้ำ�เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้ง
ต่อไป
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
นักเรียนสามารถระบุประจักษ์พยานเพื่อนำ�มา
ลงข้อสรุปได้ แต่นักเรียนเหล่านั้นมีการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์บางประเด็นที่ไม่เชื่อมโยงกับข้อ
สรุปและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และนักเรียนบางส่วน
ไม่สามารถให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของ
ตนเองได้ จึงส่งผลทำ�ให้นักเรียนมีการลงข้อสรุป
ที่เกิดความผิดพลาด ดังนั้นสำ�หรับการทำ�วิจัย
ครัง้ ต่อไปผูว้ จิ ยั จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
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