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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ งกับวิทยาศาสตร์ทชี่ ว่ ยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หา เรือ่ งอาหารกับการดำ�รงชีวติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง อาหารกับการดำ�รงชีวติ ผ่านการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีจำ�นวน 22 คนได้มาโดยวิธี
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำ�รงชีวิต แบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหา แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า แนวทาง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ 1) ขั้นเตรียมการ ต้องใช้ลักษณะ
ของคำ�ถามเป็นปลายเปิดและไม่ใช้คำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือความศรัทธา การเลือกประเด็น
ต้องสอดคล้องกับเนือ้ หาและบริบทของนักเรียน 2) ขัน้ พัฒนาทักษะ สารทีน่ �ำ มาใช้ทดลองต้องเลือกสาร
ที่สังเกตผลการทดลองได้ชัดเจน 3) ขั้นอภิปราย ต้องสร้างบรรยากาศในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลายทั้งข้อดี ข้อเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสังคม และ4) ขั้นประเมิน ต้อง
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ได้จริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ จากการประเมินผล
ก่อนและหลังจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หา และการประเมินผล
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ระหว่างการจัดการเรียนรูจ้ ากใบกิจกรรมหลังจบการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละวงจรปฏิบตั กิ าร มีความสอดคล้อง
กันคือ นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูงขึ้น
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา

Abstract

This study aimed: to study the way of learning by using socioscientific issue based
teaching that help to develop critical thinking and problem solving skills in Nutrients and
Life unit of grade 8 students and to study the effects of developing critical thinking and
problem solving skill of grade 8 students on Nutrients and Life unit by using socioscientific
issue based teaching. The sample of this study consisted of grade 8 students from school
in Uthaithani province with 22 students, in the academic year 2018. Purposive sampling
was applied for identifying the samples. The research instrument of socioscientific issue
based teaching lesson plans on Nutrients and Life unit, measure of critical thinking skills
and problem solving test, reflections on the results of learning management form,
and learning activities worksheets. The results of the study were as follows: learning
management by using socioscientific issue based teaching is 1) Preparation stage must
use open ended question and do not use faith question. Furthermore, the selection of
issues must be consistent with the content and context of students. 2) Skill development
stage found that the substances must be clear for observing the result of the experiment.
3) Discussion stage must create the atmosphere for debating and commenting of
advantage, disadvantage and effect that occur in the social level. 4)Assessment
stage must propose a solution that can be practical and suitable for the solution.
Critical thinking and problem solving skills of grade 8 students from measurement both
before and after learning by measuring critical thinking and problem solving skills, and
from the evaluation between learning activities of post-learning activities for each cycle
concordantly found that students have critical thinking and problem solving skills at a higher
level.
Keywords: Socioscientific issue based teaching, critical thinking and problem solving skill
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บทนำ�

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century
Skills) ที่ พั ฒ นาโดยองค์ ก รภาคี เ พื่ อ ทั ก ษะ
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ ว ย 3 ทั ก ษะ
สำ�คัญ ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) ทั กษะชี วิ ต และการประกอบอาชีพ และ3)
ทั ก ษะด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยี ซึ่ ง ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม
มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา การสื่อสาร การสร้างความ
ร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ธันยวิช
วิเชียรพันธ์และปวีณา จันทร์สุข, 2556: 8) โดย
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หาจะทำ�ให้
ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลที่มีประสิทธิภาพตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ใช้การคิดอย่าง
เป็นระบบ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจโดยอาศัยการ
วิเคราะห์และประเมินหลักฐานข้อโต้แย้งข้อเรียก
ร้องและความน่าเชื่อถือ มีทางเลือกของข้อคิด
เห็ น ที่ สำ� คั ญ สามารถสัง เคราะห์และเชื่อ มโยง
ระหว่างข้อมูลและข้อโต้แย้ง สามารถตีความข้อมูล
และสรุป ผลจากการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด สะท้อน
ให้เห็นถึงความสำ�คัญเกี่ยวกับประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้และสามารถหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ดีกว่าได้ (Partnership for 21st
Century Skills, 2009) จากกรอบแนวคิ ด
โครงสร้ า งหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษ
ที่ 21 พบว่า ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต้องมี
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของ
ตนเองและสั ง คม ที่ มี ค วามหลากหลายได้ โ ดย
นักเรียนต้องมีความคิดเชิงวิพากษ์และสามารถ
วิเคราะห์ความคิดและความชำ�นาญของตนเอง
ได้ มีวิจารณญาณต่อสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
สามารถแยกแยะเรื่องราวและองค์ความรู้พื้นฐาน
ได้อย่างมีเหตุและผล (ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และ
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ปวีณา จันทร์สุข, 2556: 55-56)
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบัน นักเรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้จากครูหรือ
จากสือ่ หลากหลายรูปแบบแต่ขาดการคิดวิเคราะห์
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละพิ จ ารณาไตร่ ต รองอย่ า ง
รอบคอบ เมือ่ นักเรียนเป็นผูร้ บั ทำ�ให้นกั เรียนไม่เกิด
การโต้แย้งหรือโต้เถียงทำ�ให้การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นประชากร
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในชีวติ
จริงได้ (Driver, Newton and Osborne, 2000)
การสรุปผลวิจัยโครงการ TIMSS 2015 (สสวท.,
2559) พบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนในระดับต่ำ�โดยในการ
ทำ�ข้อสอบยังพบว่า นักเรียนไทยทำ�ข้อสอบแบบ
เลื อ กตอบได้ ม ากกว่ า แบบเขี ย นตอบในการทำ �
ข้ อ สอบแบบเขี ย นตอบนั ก เรี ย นตอบคำ � ถามได้
ไม่ชัดเจนตอบไม่ตรงคำ�ถามตอบคำ�ถามไม่ครบ
ไม่ ส ามารถเขี ย นคำ � อธิ บ ายที่ ต้ อ งแสดงเหตุ ผ ล
ประกอบ และการสังเกตการจัดการเรียนการสอน
ของผู้วิจัยเรื่องการจำ�แนกสารในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอนโดยกิ จ กรรมการจำ � แนกสารซึ่ ง ครู ใ ห้
นักเรียนแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์สถานการณ์การ
จำ�แนกสารเพื่อหาวิธีการจำ�แนกสารให้เ หมาะ
สมพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกวิธีการจำ�แนก
สาร จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
เมื่ อ จบการนำ � เสนอครู ตั้ ง คำ � ถามให้ นั ก เรี ย น
ร่วมกันอภิปรายว่า จากสถานการณ์ที่นำ�เสนอ
ดั ง กล่ า วใช้ วิ ธี จำ � แนกสารเหมาะสมหรื อ ไม่
และมีวิธีอื่นจำ�แนกสารได้อีกหรือไม่อย่างไร ผล
ปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตอบหรือแสดงความ
คิ ด เห็ นว่ า เหมาะสมดี แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถแสดง
เหตุผลนอกเหนือจากคำ�ตอบของกลุ่มที่นำ�เสนอ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หรื อ แสดงข้ อ สนั บ สนุ น ที่ เ ชื่ อ มโยงเหตุ ผ ลได้ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ นื่ ขาดการวิพากษ์วจิ ารณ์และพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ
วิธจี ดั การเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยให้นกั เรียนได้แสดง
ความคิ ด เห็ น คิ ด ไตร่ ต รองวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละ
แก้ ปั ญ หาได้ วิ ธี ห นึ่ ง ที่ นั กวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาได้
นำ � เสนอคื อ การใช้ ป ระเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที่
เกีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีการตัดสินใจภายใต้การใช้เหตุผล
ในเชิงวิทยาศาสตร์ (Sadler, 2004: 523-525)
วิธีการจัดการเรียนการสอนนี้จะช่วยส่งเสริมการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เนื่องจากมีการ
ใช้ประเด็นทางสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่ยังหาข้อยุติ
ไม่ได้ตอ้ งอาศัยความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
ในการอธิบายให้เหตุผลและยังเกี่ยวข้องกับหลาย
มิติทางสังคม (Kolsto, 2006 อ้างอิงในศศิเทพ
ปิติพรเทพิน, 2558: 99) ตัวอย่างเช่น ประเด็น
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณ
ต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางยี่ห้ออาจเป็น
อันตรายทำ�ให้เสียชีวิตและทำ�ให้สูญเสียทรัพย์สิน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ชักชวนให้ทำ�ธุรกิจ
ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายลงทุนหรือธุรกิจแชร์
ลูกโซ่ซึ่งเน้นการขายให้มีปริมาณมากๆ แต่ไม่มี
คุณภาพของสินค้าเราอาจตกเป็นเหยื่อและหลง
เชื่ อ โดยขาดความรู้ ใ นการเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
ประเด็ น การรั บ ประทานอาหารเจที่ ล ดการกิ น
โปรตีนจากสัตว์แต่อาจได้รับสารอาหารประเภท
โปรตีนไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพส่งผลเสียต่อ
ร่างกายในอนาคตได้ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ประเด็น
ทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์ไม่มคี �ำ ตอบ
หรือทางออกที่ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด ดังนั้น
การประเมินผลจะไม่ขนึ้ อยูก่ บั คำ�ตอบของนักเรียน
ว่าจะเหมือนหรือแตกต่างจากความเห็นของครู
แต่ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของการเรียนคือกระบวนการ
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ซึ่งการได้มาของคำ�ตอบ คุณภาพของแหล่งข้อมูล
ความเป็นเหตุเป็นผลของคำ�ตอบหรือข้อสรุปและ
หลั ก ฐานประกอบข้ อ สรุ ป เพื่ อ หาแนวทางการ
แก้ปญ
ั หาทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงมาจากโมเดลการสอนของ Lewis (2003)
โดยครูต้องเตรียมประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยง
กับเนื้อหาการเรียนรู้ จากนั้นนักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับใช้ในประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และนำ�ความรู้
ทีไ่ ด้มาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพือ่ นำ�มาสูก่ าร
ลงความเห็นและตัดสินใจพร้อมให้เหตุผลประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นที่นำ�มาศึกษา
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง อาหารกับการดำ�รงชีวติ
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และการศึกษาในครั้ง
นี้จะเป็นแนวทางในการนำ�การจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์เพือ่
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
ของนักเรียนในเนื้อหาและวิชาอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ทชี่ ว่ ยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งอาหารกับการดำ�รงชีวติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพือ่ ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารกับการดำ�รงชีวิต
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมัธยมแห่ง
หนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี จำ�นวน 22 คนได้มาจาก
วิธกี ารเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นห้องทีผ่ วู้ จิ ยั รับผิด
ชอบในการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์เรือ่ งอาหาร
กับการดำ�รงชีวิตที่มีเนื้อหาประกอบด้วย อาหาร
และสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและ
พลังงานของร่างกาย และการเลือกบริโภคอาหาร
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์มีองค์ประกอบ ได้แก่
1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้
3) สาระการเรียนรู้แกนกลาง 4) กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้โมเดลการสอนของ Lewis
(2003) มี 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ พัฒนา
ทักษะ ขั้นการอภิปรายและขั้นประเมิน 5) สื่อการ
เรียนรู/้ แหล่งค้นคว้าข้อมูล และ 6) การวัดและการ
ประเมินผล โดยแผนการจัดการเรียนรู้ฯ แบ่งออก
เป็น 3 แผน รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.17)
2. แบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
และการแก้ปัญหา เรื่อง อาหารกับการดำ�รงชีวิต
ประกอบด้วยคำ�ถามปลายเปิดจำ�นวน 15 ข้อ
ครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ อาหารและสารอาหาร
ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
และการเลื อ กบริ โ ภคอาหารโดยองค์ ป ระกอบ
ของทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย 1) การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
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2) การใช้วธิ คี ดิ เชิงระบบ 3) สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจ และ 4) การแก้ปัญหา ผลการประเมิน
ความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า
ข้อคำ�ถามทุกข้อมีคา่ ความสอดคล้องมากกว่า 0.5
3. แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ใช้
ในการสะท้อนผลหลังจบแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์เรื่องอาหารกับการดำ�รงชีวิต บันทึก
ผลการสะท้ อ นโดยครู ผู้ สั ง เกตการสอนซึ่ ง เป็ น
ครู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ส อน
วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ปีจำ�นวน 1 ท่านและตัว
ผู้วิจัย จากนั้นนำ�ผลการสะท้อนมาประเมินและ
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้
โดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
4. ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นใบ
กิจกรรมสำ�หรับนักเรียนแต่ละคนที่ใช้ในระหว่าง
ทำ�กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ต่ ล ะวงจร
ปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาทักษะการคิด
เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
การดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การในชั้นเรียน(Classroom action research)
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งดำ�เนิน
การตามวงจร PAOR ทั้งหมด 3 วงจร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผู้วิจัยดำ�เนินการวัดทักษะการคิดเชิง
วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ บบวั ด ทั ก ษะ
การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา เพื่ อ วั ด
ระดับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ผู้ วิ จั ย จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต าม
ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งใช้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 1 แผนต่อ
1 วงจร ได้แก่ วงจรที่ 1 เรื่อง อาหารและสาร
อาหาร ใช้ประเด็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวงจร
ที่ 2 เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงาน
ของร่างกาย ใช้ประเด็นอาหารเจและวงจรที่ 3
เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร ใช้ประเด็นอันตราย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวซึ่งจะเก็บข้อมูลการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียนจาก
ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หลังจบแต่ละวงจร
ปฏิบัติการ จากนั้นสะท้อนผลโดยใช้แบบสะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบันทึกโดยครูผู้สังเกตการ
สอนและผู้วิจัยจากการจัดการเรียนรู้ในวงจรนั้นๆ
และนำ�ผลการสะท้อนทีไ่ ด้มาวางแผนเพือ่ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป
3. หลังจากจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจร
ปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวัดทักษะการ
คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ บบวั ด
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาชุดเดิม
เพื่ อวิ เ คราะห์ ส ามารถในการพั ฒนาทั ก ษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลจากการ
เก็บรวบรวมในแต่ละวงจรปฏิบัติการมาวิเคราะห์
เพื่อนำ�ผลมาใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียน
รู้โดยผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละ
การแก้ ปั ญ หา เรื่ อ ง อาหารกั บ การดำ � รงชี วิ ต
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ซึ่งดำ�เนินการวิเคราะห์โดยการจัดระเบียบข้อมูล
จากแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ข้อมูล
จากผู้วิจัยและจากครูผู้สังเกตการสอน จัดข้อมูล
ให้เป็นหมวดหมูแ่ ละกำ�หนดคำ�หลักของข้อมูลแล้ว
ให้ความหมายที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ นำ�มาเขียนเชื่อมโยง
และสรุปเป็นบทสรุปย่อยจากนัน้ นำ�ข้อสรุปย่อยมา
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุปสุดท้ายโดยเขียน
เป็นความเรียง แล้วจึงนำ�ไปพิสจู น์ความน่าเชือ่ ถือ
ของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล
ด้านแหล่งข้อมูล (Source Triangulation) โดย
พิ จ ารณาข้ อ มู ล จากบุ ค คลผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ต่ า งกั น
แต่ใช้เครือ่ งมือเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน ได้แก่ ข้อมูล
จากผู้วิจัยและครูผู้สังเกตการสอน
2. วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ต่อ
การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหา และใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3
วงจงปฏิบัติการ ดำ�เนินการเก็บโดยจัดระเบียบ
ข้อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของแต่ละข้อมูล สร้าง
และเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปจากนั้นสรุปข้อมูลออก
มาในรูปความเรียงเป็นรายข้อและต้องตีความข้อ
สรุปเทียบกับเกณฑ์การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้
ปัญหาซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของ Two Rivers
Public Charter School (Two Rivers Public
Charter School, 2018) และ Catalina
foothills school district grades 6-8 (catalina
foothills school district grades 6-8, 2018) แล้ว
จึงนำ�ไปพิสจู น์ความน่าเชือ่ ถือของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลด้านวิธีรวบรวบข้อมูล
(Method Triangulation) โดยพิจารณาข้อมูล
จากวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่
ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบวัดทักษะ
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การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาแต่ผู้ให้ข้อมูล
คือกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มเป้าหมาย

ผลการวิจัย

1. ผลของศึ ก ษาแนวทางการจั ด การ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ทชี่ ว่ ยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหาเรื่อง อาหารกับการดำ�รงชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูต้ ามประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และแบบสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนผลโดยครูผู้สังเกตการ
สอนและผู้วิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า
1) ขั้นเตรียมการ การเตรียมประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์จากแหล่ง
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้และใช้สื่อ
จาก Youtube ช่วยทำ�ให้นักเรียนเข้าใจประเด็นที่
นำ�มาใช้มากขึ้นอีกทั้งสามารถทำ�ให้นักเรียนสนใจ
และเห็ น ภาพรวมของประเด็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร การใช้ค�ำ ถามกระตุน้ ความคิดของนักเรียน
เป็นรายบุคคลทำ�ให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์และกล้า
แสดงความคิดเห็น และการใช้ประเด็นทีส่ อดคล้อง
กับเนื้อหาสามารถนำ�มาวิเคราะห์และสร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนได้ดี
2) ขั้ น พั ฒนาทัก ษะ เป็นขั้นตอนที่ค รู
ต้ อ งพั ฒนาทั ก ษะที่ สำ � คั ญ แก่ นั ก เรี ย นจากการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์โดยบทบาทของนักเรียน คือ ต้อง
วิเคราะห์และจับใจความสำ�คัญในข้อมูลผลิตภัณฑ์
ได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ปริมาณของโปรตีน
ที่ ร่ า งกายควรจะได้ รั บ อย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถ
วิเคราะห์และบอกรายละเอียดความแตกต่างของ
สารปนเปื้ อ นแต่ ล ะชนิ ด ได้ ถู กต้ อ ง แต่ อุ ป กรณ์
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วิ ท ยาศาสตร์ มี ไ ม่ เ พี ย งพอจึ ง ทำ � ให้ ใ ช้ เ วลามาก
เกินไปและอาหารบางชนิดมีองค์ประกอบโปรตีน
ใกล้เคียงกันทำ�ให้มีการเปรียบเทียบผลไม่ค่อย
ชัดเจน การสืบค้นแหล่งข้อมูลจากแหล่งเดียวจึง
ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้ไม่หลากหลายแต่มีแหล่งข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการตรวจสอบสารอาหาร
ในผลิตภัณฑ์นนั้ สีของสารละลายสังเกตยากทำ�ให้
นักเรียนเกิดข้อโต้แย้งภายในกลุ่มมีการถกเถียง
และโต้แย้งไปมา จึงต้องชี้แนะแนวทางโดยการให้
นำ�ผลการทดลองมาเทียบกับสารมาตรฐานเพื่อ
ให้ได้ข้อสรุป
3) ขั้นอภิปราย นักเรียนได้บันทึกเปรียบ
เทียบข้อดี-ข้อเสียของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละ
ชนิดจากการนำ�เสนอของแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจต่อไป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้ฟังการนำ�
เสนอข้อมูลจะสนใจบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม
ไม่มขี อ้ คำ�ถามหรือข้อซักถามทำ�ให้เกิดบรรยากาศ
ของการอภิปรายน้อย นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยเลือกและตัดสินใจรับประทานอาหาร
เจที่ขึ้นอยู่ตามปริม าณของโปรตีนได้ถูกต้องซึ่ง
ไม่ได้เลือกจากการยึดถือปฏิบัติ นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนใจและตั้งใจสามารถ
วิเคราะห์และเลือกผลิตภัณฑ์เสริมผิวขาวได้อย่าง
ปลอดภัยเนื่องจากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึง
อันตรายโดยพบสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์
ทำ�ให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นและนำ�เป็นข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้ดี
4) ขั้นประเมิน เป็นขั้นตอนที่นักเรียน
ต้องลงข้อสรุปด้วยตนเองโดยใช้เหตุผลประกอบ
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อลงความเห็นตัดสินใจและ
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของตนและการ
เสนอแนวทางการแก้ไขส่วนใหญ่นกั เรียนใช้วธิ กี าร
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและการ
จัดบอร์ดให้ความรู้ ซึ่งสามารถทำ�ได้จริง ดังภาพ

4) ขั้น ประเมิน เปน ขั้นตอนที่นักเรียนตองลงขอสรุปดวยตนเองโดยใชเหตุผ ล
ประกอบอยางสมเหตุสมผล เพื่อลงความเห็นตัดสินใจและใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการ
คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการดำ�รง
ชีวติ ผ่านการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์สามารถอภิปรายผล
ได้ ดังนี้
1. ลักษณะของคำ�ถาม ต้องใช้คำ�ถาม
ปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ต อบคำ � ถามอย่ า ง
หลากหลายมุมมอง ซึ่งสามารถกระตุ้นความคิด
ของนักเรียนทำ�ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และกล้า
แสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Lewis (2006) ที่ว่าประเด็นทางสังคมที่เกี่ยว
เนื่ อ งกั บวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น
ความสนใจวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นเพราะ
สามารถพบได้จริงในชีวิตประจำ�วัน การใช้คำ�ถาม
เร้าความสนใจซึ่งจะทำ�ให้เกิดมุมมองที่หลากมิติ
และลักษณะของคำ�ถามไม่ควรเป็นความเชื่อหรือ
ความศรัทธา ซึ่งข้อคำ�ถามเป็นเรื่องของความเชื่อ
ทำ�ให้นักเรียนอาจคิดว่าการกินเจได้บุญมากจึง
ควรใช้คำ�ถาม ตัวอย่างเช่น “นักเรียนคิดว่าเรา
จะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเรารับ
ประทานอาหารเจ” เพื่อหลีกเลี่ยงหลักความเชื่อ
ของนักเรียน
2. ประเด็นที่นำ�มาใช้ต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและบริบทของนักเรียน ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้ประเด็นอาหารเจชำ�ระจิตใจห่างไกลโรค
แต่บริบทของนักเรียนไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนจึง
ไม่นิยมทานอาหารเจทำ�ให้ไม่เห็นถึงความสำ�คัญ
ของการทานอาหารเจ ดังนั้นหากนักเรียนมีบริบท
ไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ใช้ในกิจกรรมต้องหา
สื่อการสอนหรือประเด็นในสื่อออนไลน์เพิ่มเติม
ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนเข้าใจประเด็นและสามารถ
แสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeidler and Nichols
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(2009: 51-52) ที่กล่าวว่า ครูต้องค้นหาประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่จะใช้และ
เป็นผูส้ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้เห็นมุมมองต่างๆ ของ
ปั ญ หารวมถึ ง ทำ � ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
นั้ น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ล าวั ล ย์
เทพจักร (2560) ที่พบว่า การเลือกประเด็นที่
นำ�มาศึกษาต้องสอดคล้องกับเนื้อหาเหมาะสม
กับวัยของนักเรียนและสามารถเจอได้ในสื่อสังคม
ออนไลน์
3. การกำ�หนดเวลาในกิจกรรมหรือการ
จัดรูปแบบการทดลองจะเอื้อให้นักเรียนมีเวลา
ทำ � การทดลองเพิ่ ม ขึ้ น และการเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่สังเกตสีหรือผลการทดลองได้ชัดเจนสามารถ
ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินใจได้
ดีเนื่องจากในการทำ�กิจกรรมมีเวลาน้อยเกินไป
และมีจำ�นวนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์น้อย อีกทั้ง
ผลการทดลองสั ง เกตยากทำ � ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
ข้ อ โต้ แ ย้ ง ภายในกลุ่ ม มี ก ารถกเถี ย งและโต้ แ ย้ ง
ไปมา จึ ง ต้ อ งชี้ แ นะแนวทางโดยการให้ นำ � ผล
การทดลองมาเทียบกับสารมาตรฐานเพื่อให้ได้
ข้อสรุป และควรเพิ่มเวลาในการคิดวิเคราะห์และ
สืบค้นแหล่งข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
วิ เ คราะห์ แ ละบอกรายละเอี ย ดความแตกต่ า ง
ได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Aufschnaiter, et al., (2008) ทีพ่ บว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีทางออกที่
ชัดเจน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Ratcliffe and
Grace (2003) ที่พบว่า ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
การเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
ตัดสินใจหรือประเมินความขัดแย้งในบริบทต่างๆ
4. การสร้างบรรยากาศในการอภิปราย
เป็นสิ่งที่สำ�คัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ข้ อ ซั ก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ กลุ่ ม อื่ น
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และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ใ นการทำ �
กิจกรรมนักเรียนกลับมีส่วนร่วมในการอภิปราย
น้อย เนือ่ งจากนักเรียนสนใจการบันทึกผลกิจกรรม
ของตนเอง ในการอภิปรายต้องมีความหลากหลาย
มุมมองทั้งข้อดี ข้อเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระดับสังคม และต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นก่อนเลือกและตัดสินใจลง
ข้อสรุปด้วยตนเองโดยใช้เหตุผลประกอบอย่าง
สมเหตุ ส มผล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บวิ ภ าดา พิ น ลา
(2559: 358) ที่กล่าวว่า ครูต้องสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ชักชวนผู้เรียนยุคใหม่ให้ใช้ความคิด
โดยการอภิ ป รายหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า ง
มีเหตุและผลเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Chung,
et al. (2014) ที่พบว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ แ สดงแนวคิ ด ออกมาอย่ า งเต็ ม ที่ จ ะเป็ น
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
และส่ ง ผลทำ � ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในเนื้ อ หา
วิ ท ยาศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ งาน
วิ จั ย ของประสาท เนื อ งเฉลิ ม (2551: 101)
ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้อง
มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้มีส่ว นร่ว มในการรับรู้และ
ตั ด สิ น ใจในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า ง
วิ ท ยาศาสตร์ กั บ สั ง คม และการเสนอแนวทาง
การแก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรี ย นนั้ น วิ ธี ก ารต้ อ ง
สามารถนำ � ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง และเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ซึ่งสอดคล้องกับ Presley, et al.
(2013) ที่ว่าการเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหานั้น
คูค่ วรเปิดโอกาสให้นกั เรียนเสนอแนะวิธกี ารต่างๆ
ที่สามารถแก้ปัญหาได้เป็นต้น
5. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น
เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการ
แก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ จะเห็นว่า สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละสูงที่สุด รองลงมาคือ การใช้เหตุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ, การใช้วิธีคิดเชิงระบบและการ
แก้ปัญหา ตามลำ�ดับ แต่องค์ประกอบที่มีการ
พั ฒ นามากที่ สุ ด คื อ การใช้ เ หตุ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนสามารถอธิบาย
เหตุผลได้ชัดเจนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ให้มา
และความรู้ พื้ น ฐานที่ แ สดงการพิ จ ารณาแหล่ ง
ข้ อ มู ล อย่ า งสมเหตุ ส มผล ส่ ว นองค์ ป ระกอบที่
นักเรียนพัฒนาน้อยที่สุดและมีนักเรียนตอบได้
น้อยที่สุดคือ การแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยว
เนื่องกับวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้
ที่ได้จากการประเมินใบกิจกรรมหลังการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า การใช้เหตุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสูงที่สุด ส่วน
องค์ ป ระกอบที่ นั ก เรี ย นพั ฒนาน้ อ ยที่ สุ ด และมี
นั ก เรี ย นตอบได้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นหาแนวทางการแก้ ปั ญ หาที่
สามารถทำ � ได้ จ ริ ง สามารถแก้ ปั ญ หาตาม
สถานการณ์ทเี่ หมาะสมแต่ยงั ไม่สามารถแก้ปญ
ั หา
ได้ เ ฉพาะเจาะจงหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ มี
รายละเอียดหลายขั้นตอนได้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ควรเลือก
ประเด็นทีใ่ กล้ตวั หรือบริบททีเ่ หมาะสมกับนักเรียน
ซึ่ ง จะสามารถสร้ า งความสนใจและกระตุ้ น ให้
นักเรียนได้อภิปรายมากขึน้ แต่หากบริบทไม่เข้ากับ
ภูมิหลังของนักเรียน ครูควรใช้สื่อการสอนเพิ่ม
เติม เช่น คลิปจาก Youtube, สื่อสังคมออนไลน์,
สารคดี เป็นต้นเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมและ
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เข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้นได้
2. ขั้ น พั ฒ นาทั ก ษะในการจั ด การ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป ระเด็ น ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
กั บ วิ ท ยาศาสตร์ ครู ต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ ให้
นั ก เรี ย นได้ นำ � ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ใ น

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

การอภิปรายตัดสินใจและลงข้อสรุปต่อไป ดังนั้น
สารหรือวัสดุที่นำ�มาใช้ทดลองควรเลือกแบบที่
สั ง เกตผลการทดลองได้ ง่ า ยเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
สามารถหาคำ � ตอบได้ ชั ด เจนและเพื่ อ นำ � ไปสู่
การลงข้อสรุปและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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