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ผลการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
พิชญา ศิลาม่อม1* และ ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและดําเนินการสุ่ม
นักเรียน 2 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองจํานวน 40 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
(1) แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเที่ยงของแบบสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 และ (2)
แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ใช้
เวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม ผลการวิ จัยสรุปได้ ดังนี้ 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุ ผลเชิ ง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ประเด็นทางสังคมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์, ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
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Effects of Socio-scientific Issues Based-Learning on
Scientific Reasoning Ability of Lower Secondary School Students
Pitchaya Silamom1* and Ruedeerath Chusanachoti2
Abstract
This study was quasi-experimental research. The purposes of this research were to 1) compare
the scientific reasoning ability of students who learn science through Socio-scientific Issue basedlearning before and after experiment and 2) compare the scientific reasoning ability of students
between experimental group and controlled group. The samples were 8th grade students of large-sized
secondary school in Bangkok. They were selected by purposive sampling technique into two
classrooms, which were divided into experimental group of 40 students and controlled group of 38
students. The research instruments were (1) the scientific reasoning ability test with reliability at 0.70
and (2) Socio-scientific Issue based-learning lesson plans and traditional lesson plans. The experimental
period was 9 weeks. The collected data were analysed by arithmetic mean, standard deviation, pairedsamples t-test and analysis of covariance (ANCOVA). The results of this study have shown that 1) after
the experiment, the students who learned Science through Socio-scientific Issue based-learning had
higher mean scores of scientific reasoning ability than before the experiment at .05 level of significance
2) after the experiment, the students who learned science through Socio-scientific Issue based-learning
had higher mean scores of scientific reasoning ability than the students who learned Science with
traditional instruction at .05 level of significance.
Keywords: Socio-scientific Issues Based-Learning, Scientific Reasoning Ability
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1. บทนํา
วิทยาศาสตร์ถูกยกให้เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ทุกคนต้องถูกพัฒนาให้เป็นผู้ที่รู้วิทยาศาสตร์ โดย
ลักษณะหนึ่งที่ผู้รู้วิทยาศาสตร์ควรมีคือ ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ [1]
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ คือ
ความสามารถในการแสวงหาหลักฐานหรือประจักษ์พยาน
รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีมาสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐาน
ของตน [2] ซึ่งนําไปสู่การได้มโนทัศน์หรือความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ [3] ผู้ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิ ทยาศาสตร์ จะสามารถสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทาง
วิ ทยาศาสตร์ ได้ โดยเชื่ อมโยงมโนทั ศน์ หลั กการ หรื อ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับสมมติฐานตั้งต้นของตน ซึ่ง
เอื้อให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น
แก่ผู้เรียนได้
การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (Trends in International
Mathematics and Science Study: TIMSS) เป็นโครงการ
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ท างการศึ กษาในระดั บนานาชาติ
ดําเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ต าม
หลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade
8) พบว่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาวิทยาศาสตร์มีแนวโน้ม
ลดลงมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ทํ า การประเมิ น ซึ่ ง
องค์ประกอบหนึ่งที่ TIMSS ได้ทําการประเมินในวิชา
วิทยาศาสตร์คือพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ความรู้
การแก้ปัญหาและการใช้เหตุผล ซึ่งการใช้เหตุผลนี้
สอดคล้องกับความหมายของการใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ที่ให้นักเรียนแสดงหลักฐานหรือประจักษ์พยานมายืนยัน
สมมติฐานของตน โดยทดสอบในรูปของการให้เหตุผลที่มี
ต่อสถานการณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ [4], [5] และผลการ
ประเมิ นจากโครงการประเมิ นผลร่ วมกั นกั บนั กเรี ยน
นานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) เพื่อประเมินความรู้และทักษะใน
การเป็นพลเมืองในโลกปัจุจบันของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี
พบว่าคะแนนเฉลี่ยการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยต่ํา
กว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสมาชิกทุกรอบและมีแนวโน้ม
ลดต่ําลง [6] ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความสามารถที่ผู้รู้
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วิทยาศาสตร์ของ PISA จะต้องแสดงออกมา พบว่ามี
ความสอดคล้องกับการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดย
ต้องมีการรวบรวมหลักฐานมาแปลความหมาย และลง
ข้อสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือยืนยันความคิดและ
สมมติฐานของตน
จากข้อเสนอแนะของงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่า
กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม การให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ได้ดี คือกิจกรรมการโต้แย้งที่ถู กจั ดขึ้ นใน
ชั้นเรียน [7], [8] เนื่องจากการโต้แย้งจะเน้นการใช้
ความรู้ในการสื่อสารเพื่อยืนยันความคิดหรือความเชื่อ
ของตนอย่างมีเหตุผลพร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบ เป็น
การใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกระบวนการทางปัญญา
(cognitive process) ในการเรียนรู้ ดังที่ ณรงค์ชัย [9]
ได้ ทํ าวิ จั ยเรื่ องผลของการจั ดการเรี ยนการสอนแบบ
โต้แย้งและประเมินที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
สู ง กว่ า ก่ อ นทดลองและสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับที่ Gerber
et al [10] ได้กล่าวว่าความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ถูกพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีการสร้างความขัดแย้งทางปัญญาและปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม นอกจากนี้สิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในงาน
วิจัยอีกประการคือการกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงการฝึก
ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งเรี ย นกั บ ชี วิ ต จริ ง โดยใช้ บ ริ บ ทหรื อ
สถานการณ์ในชีวิตประจําวันหรือประเด็นที่เกิดขึ้นใน
สังคม [7] เพื่อส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ใน
สถานการณ์อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันได้
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และข้ อ ค้ น พบจึ ง นํ า ไปสู่ ก าร
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย โดย
การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมุ่งเน้นการโต้แย้งและส่งเสริม
การอภิปรายที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ประการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการ
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ นั่นคือการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
(Socio-scientific Issue Based - Learning : SSI )

8/5/2563 BE 14:19

104

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 3 September – December, 2019

เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นรู้ นี้ มี ก ารนํ า ประเด็ น ทาง
วิ ทยาศาสตร์ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในสั งคม เช่ น ประเด็ นด้ าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ ด้านโภชนาการ และด้าน
พันธุวิ ศวกรรม เป็นต้ น มาใช้ในการจั ดการเรียนรู้ ซึ่ ง
ประเด็นที่นํามาต้องเป็นประเด็นที่มีลักษณะ เฉพาะ คือ
เป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันในสังคมเนื่องจากมีทั้งข้อดี
และข้ อ จํ า กั ด ทั้ ง นี้ ใ นการลงข้ อ สรุ ป หรื อ หาคํ า ตอบ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น มี ค วามหลากหลายตามบริ บ ทและ
มุมมอง รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ค้นพบ โดยการ
จั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็ นทางสั งคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ฐานนี้ จ ะมี ก ารกระตุ้ น นั ก เรี ย นให้
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
รวมทั้งโต้แย้งอย่างมีเหตุผลบนฐานของวิทยาศาสตร์และ
บรรทัดฐานของสังคม [11], [12] ซึ่งสามารถส่งเสริมการ
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาขึ้นได้
เมื่อพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์หาจุดร่วม ผู้วิจัยสามารถสรุป
ขั้ นตอนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็ นทางสั งคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่
1) ขั้นวิเคราะห์ประเด็น เป็นขั้นที่นักเรียนวิเคราะห์และ
ระบุ ปั ญ หาจากประเด็ น ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์ที่ครูหยิบยกมานําเสนอในชั้นเรียน 2) ขั้น
สํารวจประเด็นและแสวงหาความรู้พื้นฐาน เป็นขั้นที่
นักเรียนทําการสํารวจและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็ นในหลายมิ ติ ทั้ งด้ านวิ ทยาศาสตร์ สั งคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 3) ขั้นนําเสนอ
ความรู้และอภิปราย เป็นขั้นที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลที่ได้
สืบค้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนํามาอภิปราย โต้แย้งโดย
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ 4) ขั้นสะท้อนความคิดและ
สร้างแนวปฏิบัติต่อประเด็น เป็นขั้นที่นักเรียนมีการ
สะท้อนความคิดจากมุมมองของตนและสร้างแนวทาง
ปฏิบัติต่อประเด็นนั้น ๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Reasoning)
เป็นความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
กับผล โดยใช้ประจักษ์พยานหรือหลักฐานที่ได้จากการ
ศึกษาค้นคว้า การสํารวจตรวจสอบ หรือการปฏิบัติ การ
ทดลอง เพื่อนําไปสู่การสรุปเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หรือเพื่อยืนยันข้อสรุปของตนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ [3],
[13], [14] โดยสามารถระบุองค์ประกอบของการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ ได้ดังนี้
1) การระบุข้อสรุปจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงข้อความเพื่อยืนยันหรือ
ลงข้อสรุปจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ที่เกิดขึ้น
2) การระบุหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อเท็จจริงที่
เกี่ ยวข้ องกั บปรากฏการณ์ ทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นการ
แสดงหลั กฐานและข้ อเท็จจริ งที่ สนั บสนุนข้อสรุ ปจาก
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ๆ
3) การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้สนับสนุนข้อสรุป เป็นการแสดง
ความสอดคล้ องกั นของข้ อสรุ ปที่ มี ต่ อเหตุ การณ์ หรื อ
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์กับหลักฐานและข้อเท็จจริง
ที่ใช้สนับสนุน โดยอาจใช้ข้อมูล หลักการ กฎ หรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายความสอดคล้องนั้น
ตอนที่ 2 การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป ระเด็ น ทางสั ง คมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์เป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
มีการนําประเด็นที่มีการถกเถียงหรือให้ความสนใจใน
สังคม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้
ทางสังคมและวั ฒนธรรมมาอธิ บายหรื อลงข้อสรุป ซึ่ ง
ข้ อ สรุ ป นั้ น อาจไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งคํ า ตอบเดี ย ว แต่ มี ค วาม
หลากหลายตามบริบทของสังคม ซึ่งประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์นี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
รวมทั้งโต้แย้งอย่างมีเหตุผลบนฐานของวิทยาศาสตร์และ
บรรทัดฐานของสังคม [11], [15]
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การนําเสนอประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงและไม่มีข้อสรุป
ที่ แน่ นอนในสั งคมเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ สร้ างความ
ขัดแย้งทางปัญญาแก่นักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน
มีประสบการณ์และพื้นหลังต่อประเด็นที่อาจจะเหมือน
หรือแตกต่างกันก็ได้ ซึ่งประเด็นนั้นอาจจะไปขัดต่อ
ความรู้หรือความเชื่อเดิมของนักเรียน จากนั้นนักเรียน
ต้องมีการแสวงหาข้อมูลและหลักฐานที่น่าเชื่อถือจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อนํามาอภิปรายหรือโต้แย้งกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน ในการสนับสนุนความคิดของตนหรื อปฏิเสธ
ความคิ ด ของเพื่ อ น กระบวนการนี้ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก าร
ปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างนั กเรี ยนด้ วยกั น หรื อปฏิ สั มพั นธ์
ระหว่างนักเรียนและครู ซึ่งการเรียนการสอนที่มีการจัด
ประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งความขั ด แย้ ง ทางปั ญ ญาและ
ปฏิ สั มพั นธ์ ทางสั งคมให้ เกิ ดขึ้ น สามารถพั ฒนาความ
สามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ [10]
ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานได้ 4 ขั้นตอน
ได้แก่
1) ขั้นวิเคราะห์ประเด็น เป็นขั้นที่นักเรียนวิเคราะห์
และระบุปัญหาจากประเด็ นทางสั งคมที่ เกี่ยวเนื่องกั บ
วิทยาศาสตร์ที่ครูหยิบยกมานําเสนอในชั้นเรียนจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น บทความ วิดีทัศน์ เป็นต้น
2) ขั้นสํารวจประเด็นและแสวงหาความรู้พื้นฐาน เป็น
ขั้นที่นักเรียนทําการสํารวจและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นในหลายมิติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
3) ขั้นนําเสนอความรู้และอภิปราย เป็นขั้นที่นักเรียน
นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ สํ า รวจและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล มานํ า เสนอใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ นํ า มาอภิ ป ราย โต้ แ ย้ ง โดยแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์
4) ขั้นสะท้อนความคิดและสร้างแนวปฏิบัติต่อประเด็น
เป็นขั้นที่นักเรียนมีการสะท้อนความคิดจากมุมมองของ
ตนและสร้างแนวทางปฏิบัติต่อประเด็นนั้น ๆ
ทั้ง 4 ขั้นตอนมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยการ
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์ที่มีการระบุปัญหา ไปจนถึงการ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ตี ค วาม และลงข้ อ สรุ ป เพื่ อ ตอบ
ปัญหาที่สงสัยในขั้นต้น ซึ่ง Bao et al. [16] ได้กล่าวว่า

_20-0293(001-230).indd 105

งานวิจัยต่าง ๆ ได้บ่งชี้ว่าการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
สามารถส่ ง เสริ ม ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ได้ โดยได้ทําการวิจัยเปรียบเทียบความรู้
ด้ า นเนื้ อ หาและการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักศึกษาจีนและนักศึกษาอเมริกันพบว่าความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของทั้งสองกลุ่มมีความ
ใกล้เคียงกันมาก แต่สิ่งที่มีผลต่อระดับความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคือรูปแบบใน
การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ประสบมา โดยนักศึกษาที่ผ่าน
การเรียนรู้โดยการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์จะมีระดับ
ของความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สูง
กว่านักศึกษาที่ไม่ได้เรียนแบบสืบสอบ
งานวิจัยต่าง ๆ ได้บ่งชี้ว่าการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
สามารถส่ ง เสริ ม ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ได้ [16] แต่จุดเด่นสําคัญของการเรียนรู้โดย
ใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
ที่แตกต่างจากการเรียนการรู้แบบสืบสอบทั่วไป คือการ
นําประเด็นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ถกเถียงในสังคมมา
ใช้ในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่อิงกับบริบทชีวิตจริง
มากขึ้นและน่าจะทําให้นักเรียนสามารถพัฒนาการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และนําความสามารถนี้ไปใช้ใน
บริบทอื่น ๆ โดยเฉพาะการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ เ รี ย นรู้ โ ดยใช้ ป ระเด็ น ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์เป็นฐาน
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ
4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บวิ ทยาศาสตร์ เป็ นฐาน มี คะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.2 นักเรียนกลุม่ ที่เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกีย่ วเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน มีคะแนนเฉลีย่ ความ
สามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุม่ นักเรียน
ที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้
5.2.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบปกติ
5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถจําแนกองค์ประกอบ
ของความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การระบุข้อสรุปจาก
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 2) การระบุ
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ หรื อข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ 3) การอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้
สนับสนุนข้อสรุป
5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา คือ เนื้อหาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ องอาหารกั บสารอาหาร และเรื่ อง
ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้แนวทางตาม
หนังสือแบบเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย น
มั ธยมศึ กษาขนาดใหญ่ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่
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1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 78 คน จาก 2 ห้องเรียน
แล้วดําเนินการจับสลากเพือ่ สุ่มเลือกห้องเรียนที่จะใช้เป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท ได้แก่
6.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
เป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ใช้วัดความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง มีจํานวน 10
ข้อคําถามโดยใช้วัดก่อนและหลังทําการทดลอง มีผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่านเป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
ของแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
กับองค์ประกอบของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Item
Objective Congruence : IOC) พบว่าทั้ง 10 ข้อคําถาม
มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ
ประเมินความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมินแบบวัด
ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ กั บ
องค์ประกอบในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่า
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแบบวัดความสามารถ
ในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเกณฑ์ ใ นการ
ประเมิ น ตามคํ า แนะนํ า ของผู้ เ ชี่ ย วชาญและได้ นํ า ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 30
คน เมื่อนํามาตรวจให้คะแนนและนําไปคํานวนค่าความ
ยาก ค่าอํานาจจําแนกและความเที่ยงของแบบทดสอบ
พบว่ามีค่าความยากอยู่ที่ 0.29-0.59 แสดงว่าข้อสอบอยู่
ในช่วงยากปานกลางถึงค่อนข้างยาก สามารถนําไปใช้ได้
ค่าอํานาจจํ าแนกอยู่ ระหว่าง 0.20-0.30 ซึ่ งอยู่ ในช่ วง
พอใช้ได้ มีอํานาจจําแนกปานกลาง และมีค่าความเที่ยง
ของแบบสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 ซึ่งเป็นค่าความเที่ยงที่
สามารถใช้ได้
6.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี 2 แบบ ดังนี้ (1) แผน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์เป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหาร
และสารอาหาร กับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ จํานวน 6 แผนตามรายประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กั บวิ ทยาศาสตร์ ที่ ผู้ วิ จั ยนํ ามาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้
จํานวน 27 คาบเรียน และ (2) แผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบปกติจํานวน 6 แผน จํานวน 27 คาบ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

เรียน มีค่าคะแนนความสอดคล้องของรายละเอียดกับ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ระหว่าง 0.60
– 1.00 ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ ประกอบ
ด้วยเนื้อหาเหมือนกัน โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานมี
การจัดเนื้อหา และคัดเลือกประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาระที่ กํ า หนดเพื่ อ
นํ ามาใช้ ในการทํ าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ รายประเด็ น
จํานวน 6 แผน รวม 27 คาบเรียน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หน่วยการเรียน สาระ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และจํานวนคาบของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ป ระเด็ น ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วิทยาศาสตรเป็นฐาน
หน่วยการ
เรียนรู้
1. อาหารกับ
สารอาหาร
(6 คาบ)
2. ระบบต่าง ๆ
ของมนุษย์
และสัตว์
(21 คาบ)

สาระ

อาหารและ
สารอาหาร
ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียน
เลือด
ระบบขับถ่าย
ระบบประสาท
และพฤติกรรม
ระบบสืบพันธุ์
และการ
เจริญเติบโต
รวม

ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง จํานวน
คาบ
ความจําเป็นของการ
6
รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
บุหรี่ไฟฟ้า
4
ยาจากเลือดของ
4
สัตว์ทดลอง
การขายอวัยวะ (ไต)
4
ยาเสพติดถูกกฎหมาย 4
การอุ้มบุญ

5
27

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.3.1 กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
6.3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้สําหรับการวิจัยแล้ว
นําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนที่มีความ
สามารถใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข
6.3.3 ดําเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Research) วัดผลสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัด
การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 โดยเริ่ มจากการวั ด
ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนเรียน (Pretest)
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จากนั้ น นํ า แบบวั ด มาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ ก าร
ประเมิน
6.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานกับนักเรียน
กลุ่มทดลอง โดยมีขั้นตอนการเตรียมการ ดังนี้ สําหรับ
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยแนะนํารายวิชา วัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน สําหรับกลุ่มควบคุม
ผู้วิจัยแนะนํารายวิชา วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
จากนั้นผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนกลุ่ม
ทดลองด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน และดําเนินการจัด
การเรียนรู้แก่นักเรียนกลุ่มควบคุมด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ เป็นเวลา 9 สัปดาห์ 27 คาบเรียน
6.3.5 ดําเนินการวัดความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้นนําแบบวัดมา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน และนําคะแนน
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
6.4.1 หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์
6.4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ
กลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (paired-samples t-test) โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เนือ่ งจากความสามารถ
ของนักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
(t-test) ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน
และหลังเรียน
กลุ่ม คะแนน X
S.D.
t
P
ทดลอง เต็ม
ก่อนเรียน 90 38.05 10.22 -10.17 .00*
หลังเรียน
90 52.80 9.88
*p<.05

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย
ของความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก่อน
เรียนและหลังเรียน เท่ากับ 38.05 และ 52.80 ตามลําดับ
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.22 และ 9.88
ตามลําดับ และจากการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
เป็นฐานกับการสอนแบบปกติ
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
เพื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
คะแนนความสามารถในการให้ เหตุ ผลเชิ ง
วิทยาศาสตร์หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
กลุ่ม คะแนน X
ทดลอง
เต็ม
กลุ่มทดลอง 90 52.80
กลุ่มควบคุม 90 44.82
*p<.05

S.D.

9.88
7.32

F

P

4.51 0.04

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียน เท่ากับ 52.80 และ 44.82
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ตามลําดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.88
และ 7.32 ตามลํ า ดั บ และจากการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) ของคะแนนพบว่า ค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
8. สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถ
สรุปได้เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานมีความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานมีความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องวิทยาศาสตร์เป็นฐาน สามารถ
พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สูงขึ้นได้ โดย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยจําแนกตามองค์ประกอบ
ของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ดังนี้
8.1 การระบุข้อสรุปจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
การระบุข้อสรุปจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงข้อความเพื่อยืนยันหรือลง
ข้อสรุปจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน ในขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์
ประเด็ นนั ก เรี ยนจะได้ ทํ า การวิ เคราะห์ ประเด็ นที่ ค รู
นําเสนอว่าเป็นปัญหา มีบทบาทหรือความสําคัญอย่างไร
ต่อนักเรียนและสังคมโดยประเด็นนั้นต้องเป็นประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือความกังวลด้าน
ศีลธรรม รวมทั้งมีข้อสรุปที่เป็นไปได้ มาให้นักเรียนได้
สนทนา อภิ ป ราย หรื อ โต้ แ ย้ ง กั น ซึ่ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
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นักเรียนใช้เหตุผลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ อันนําไปสู่
การลงข้ อ สรุ ป จากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ ปรากฏการณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับที่ Zeidler
and Nichols [11] ได้กล่าวไว้ว่าประเด็นทางสังคมที่
เกี่ ยวเนื่ องกั บวิ ทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ ง ที่ ทํ าให้ นั กเรี ยนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้
เหตุผลในการตัดสินและทําความเข้าใจข้อมูลข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
8.2 การระบุหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
การระบุ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ห รื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่
เกี่ ยวข้ องกั บปรากฏการณ์ ทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นการ
แสดงหลั กฐานและข้ อเท็จจริ งที่ สนั บสนุนข้อสรุ ปจาก
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ๆ ซึ่ง
จากขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน พบว่าในขั้นที่ 2 ขั้น
สํ ารวจประเด็ นและแสวงหาความรู้ พื้ นฐาน เป็ นขั้ นที่
นักเรียนร่วมกันบอกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ครู
นําเสนอทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ด้าน
สังคมวัฒนธรรม จากนั้นนักเรียนร่วมกันออกแบบวิธีการ
แสวงหาข้อมูล และแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้
ออกแบบไว้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้ระบุหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อเท็จจริงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ร่ ว มกั บ สมาชิ ก ในกลุ่ ม จากนั้ น
นักเรียนจึงทําการสืบสอบหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
นํามาอธิบายประเด็นในหลากหลายมิติทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับ Zeidler, Applebaum
and Sadler [17] กล่าวว่าการที่นักเรียนได้แสวงหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์เพื่อนําข้อมูลหลักฐานมาใช้ในการตัดสินใจ
นั้นช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่
ได้มาอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะ
ได้นําข้อมูลที่สืบค้นได้มานําเสนอความรู้และอภิปรายใน
ขั้นที่ 3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องร่วมกัน
โดยอภิปรายถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และบทบาท
ของความรู้นั้นกับประเด็น นอกจากนี้ครูได้ร่วมเสริมต่อ
ในบางประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่นักเรียนได้สืบค้นมา เพื่อ
สรุปเป็นมโนทัศน์ที่สําคัญของคาบเรียน สร้างโอกาสให้
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นั ก เรี ย นได้ วิ เ คราะห์ มุ ม มองหรื อ หลั ก ฐานจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่น เพื่อพัฒนาหรือปรับมุมมอง
รวมทั้งหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นข้อ
โต้แย้งของตน สอดคล้องกับที่ Zeidler and Nichols
[11] ได้กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ที่สร้างความขัดแย้งทาง
ปัญญาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียน และ
ระหว่างนักเรียนกับครูจะช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้
8.3 การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้สนับสนุนข้อสรุป เป็นการแสดง
ความสอดคล้ องกั นของข้ อสรุ ปที่ มี ต่ อเหตุ การณ์ หรื อ
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์กับหลักฐานและข้อเท็จจริง
ที่ใช้สนับสนุน โดยอาจใช้ข้อมูล หลักการ กฎ หรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายความสอดคล้องนั้น โดย
องค์ประกอบนี้ถูกส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นได้จากขั้นตอนที่ 4
ขั้นสะท้อนความคิดและสร้างแนวปฏิบัติต่อประเด็น โดย
ในขั้ นนี้ ครู จะให้ นั กเรี ยนแต่ ละคนเขี ยนสะท้ อนความ
คิดเห็นของตนที่มีต่อประเด็นที่ครูได้นําเสนอไปในขั้นที่ 1
รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อประเด็นอย่างเหมาะสม
โดยนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้
เรียนรู้มาจากในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 มาสนับสนุนความ
คิดเห็นของตนที่มีต่อประเด็น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปให้ออกมาในรูปแบบของ
สร้างคําอธิบายที่สมเหตุสมผลในการยืนยันความคิดหรือ
สมมติฐานของตน สอดคล้องกับ ศศิเทพ [18] ได้กล่าวไว้
ว่าการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกั บ
วิทยาศาสตร์เป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผล
นักเรียนต้องมีการนําข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้แล้ว
มาตีความรวมทั้งลงข้อสรุปในรูปของคําอธิบายต่าง ๆ เพื่อ
โต้แย้งหรือแสดงเหตุผลสนับสนุนสมมติฐานของตน
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําวิจัยไปใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน ในขั้นที่ 2) ขั้นสํารวจประเด็น
และแสวงหาความรู้พื้นฐาน ในขั้นนี้ครูจะต้องมีการเตรียม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับเนื้อหาสาระที่จําเป็น
อย่ างครบถ้ วน ภายในเวลาที่ จํ ากั ด ซึ่ งต้ องอาศั ยการ
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วางแผนและออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาและ
เวลาเป็นอย่างดี และในขั้นที่ 3) ขั้นนําเสนอความรู้และ
อภิปราย นักเรียนจะได้นําสิ่งที่ตนสืบค้นมานําเสนอและ
อภิปรายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบที่มาของข้อมูลว่าเป็น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ นักเรียนนําข้อมูลมาจากแหล่งใด
เพื่อให้การคัดเลือกข้อมูลของนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ป ระเด็ น ทางสั ง คมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน ครูต้องมีการกระตุ้น
และตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียนได้อภิปรายและให้ความ
คิดเห็นในหลายมิติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคม
และวัฒนธรรมอย่ างครบถ้วนทุกคน โดยครูอาจจะให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในรูปของบันทึกการเรียนรู้
ท้ายบทเรียนหรือใช้การสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคลถึง
มุมมองที่นักเรียนมีต่อประเด็นต่าง ๆ
9.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
ในการทําวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจศึกษาตัวแปรอื่น
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น ความสามารถใน
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้
ต้องมีการศึกษาเนื้อหาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้น
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทุ น อุ ด หนุ น
วิทยานิพนธ์สําหรับนิสิต ครั้งที่ 3/2561 ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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