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บทคัดย่อ
สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เป็ นสมรรถนะที่มีความสาคัญมากในการดารงชีวิตในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่จะต้ องประยุกต์ใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้น จากผลการประเมินพบว่า
นักเรียนไทยได้ คะแนนเฉลี่ยในระดับต่าดังนั้นมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเร่งพัฒนาด้ วยการเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ ซึ่งการ
เรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานเน้ นการสร้ างและพัฒนาแบบจาลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จะเห็น
ได้ ว่าการเรียนรู้น้ ีสามารถพัฒนาสมรรถนะดังกล่ าวได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานที่พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคแห่ งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่ าง การวิจั ยใช้ รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามวงจร PAOR ซึ่งเป็ นการ
ปฏิบตั ซิ า้ 3 วงรอบ ดาเนินการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้ 3 แผน จานวน 12 ชั่วโมง เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบทดสอบสมรรถนะ
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และใบกิจกรรมและนาข้ อมูลมาทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติพ้ ืนฐาน
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานสามารถพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวได้ โดยนักเรียนที่ผ่านการ
จัดการเรียนรู้ได้ คะแนนสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็ นลาดับ
คาสาคัญ: แบบจาลองเป็ นฐาน สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
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Abstract
A competency to explain phenomena scientifically is very important in 2 1 st century skills that applied
knowledge of science for explaining phenomena. According to the assessment results, Thai students’ the competency
was low. As thus, this problem is needed to be solved. Model-based learning, MBL, emphasis on developing
models into explaining phenomena scientifically. Therefore, model-based learning can develop students’ explaining
phenomena scientifically competency. The purpose of this research was to investigate students’ competency to
explain phenomena scientifically using model-based learning (MBL) approach in learning the topic of fossil fuels
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บทนา
ปั จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม อีกทั้งเข้ าสู่โลกยุคใหม่
แห่ งศตวรรษที่ 21 ที่มีเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการการศึกษาจึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนา
ตามไปด้ วยเพื่อเตรียมความพร้ อมรับมือกับสถานการณ์อนั พลิกผันที่เข้ ามา ดังจะเห็นได้ จากการศึกษาประเทศไทยเน้ น
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็ นทักษะการเรียนรู้ท่ตี ้ องการให้ นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาเป็ น และได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ หรื อ PISA (Programme for
International Student Assessment) ทั้งนี้เพื่อประเมินว่านักเรียนสามารถแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ มากน้ อยเพียงใด ซึ่งประเมินด้ วยกันทั้งหมด 3 ด้ าน ได้ แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (OECD, 2013, p. 5) โดยผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียนไทย
ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 436, 429, 421, 425, 444 และ 421 คะแนน ในปี ค.ศ. 2000, 2003, 2006, 2012 และ
2015 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยปี ค.ศ. 2006 และ 2015 ซึ่งเน้ นประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยได้ เพียง 421 คะแนนทั้ง 2 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD (493 คะแนน) มากกว่าหนึ่ง
ระดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้ า 4) เมื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุ พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็ นรูปแบบบรรยายและท่องจาเพื่อนาความรู้ไปสอบเท่านั้น นักเรียน
ไม่ ไ ด้ น าความรู้ไ ปประยุ กต์ใช้ ในชีวิต ประจาวันเลย นั้ น แสดงให้ เห็น ว่ าประเทศไทยควรได้ รั บการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ ก้าวทันนานาชาติ (สานักงานเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, 2557, หน้ า 57)
ประชาชนในสังคมไทยปัจจุบนั โดนหลอกให้ หลงเชื่อข่าวสารที่มองผิวเผินไม่สามารถอธิบายด้ วยวิทยาศาสตร์แต่
แท้ ท่จี ริงแล้ วทุกสิ่งสามารถอธิบายด้ วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยเฉพาะกินกลูต้าแล้ วจะทาให้ ผวิ ขาว กระจ่างใส ซึ่งสามารถนาเอาความรู้วิทยาศาสตร์เข้ ามาอธิบายได้ โดยใช้ ความรู้เรื่อง
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) (เจษฎา, 2559, ออนไลน์ ) จึงชี้ให้ เห็นว่ า ประชาชนไทยไม่ สามารถนาเอาความรู้
วิทยาศาสตร์ท่เี รียนรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น นักเรียนควรได้ รับการพัฒนา
สมรรถนะการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์อย่ างเร่ งด่วนเพื่อที่จะไม่ตกเป็ นเหยื่อในสังคมชีวิตจริง ซึ่งสมรรถนะดังกล่ าว
ประกอบด้ วยตัวบ่งชี้ย่อย 5 ตัวบ่งชี้ ได้ แก่ 1) ดึงความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ สร้ างคาอธิบายที่สมเหตุสมผล 2) ระบุ ใช้ และ
สร้ า งรู ป แบบการอธิบ ายและการแสดงข้ อ มู ล 3) พยากรณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละให้ เหตุ ผ ลที่
สมเหตุสมผล 4) เสนอการอธิบายด้ วยสมมติฐาน 5) อธิบายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ท่สี ามารถนาไปใช้ เพื่อ
สังคม (OECD, 2013, p. 15) และข้ อมูลข้ างต้ นสอดคล้ องกับผลการประเมินสมรรถนะข้ างต้ นในปี ค.ศ. 2000 และ
2009 พบว่านักเรียนไทยได้ คะแนนเฉลี่ยคงที่ ผนวกกับได้ คะแนนเฉลี่ยในสมรรถนะเพียง 419 คะแนนในปี ค.ศ. 2015
ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD (493) มาก (OECD, 2016, p. 94)
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and products. The targeted students for the study were grade 1 1 th students registered in 2 nd semester of 2 0 1 6
academic year. In the study, classroom action research was employed as a research framework. In the research
process, the cycle of PAOR was run in three rounds. The research was conducted by using the three developed
lesson plans of 1 2 hours in total using model-based learning approach and the data was collected by using the
developed explaining phenomena scientifically competency test and activity work sheets. The data was analyzed by
content analysis and basic statistics. The result showed that the model-based learning approach can develop
students’ explaining phenomena scientifically competency. The students’ competency post-test score is higher than
that of the pre-test one and students have developed increasingly in term of explaining phenomena scientifically
competency.
Keywords: MODEL-BASED LEARNING, EXPLAIN PHENOMENA SCIENTIFICALLY
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จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค พบว่า เป้ าหมายของโรงเรียน คือ มุ่ งเน้ นผลิตนักเรียน
ให้ เป็ นเยาวชนที่มคี ุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้นั นาของนานาชาติ ให้ ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้ เนื้อหา
คณิต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการพั ฒ นาประเทศชาติในอนาคตที่ส ามารถแข่ งขัน ได้ ในระดับ
ประชาคมโลก (กลุ่มโรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลัย, 2555, หน้ า 1) แต่ จากการรายงานผลการประเมินการรู้เ รื่ อง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว พบว่า ผลคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มีแนวโน้ มที่ลดลงอย่างเห็นได้ ชัดจาก
ร้ อยละ 69.60 ในปี ค.ศ. 2012 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้ า
226) เป็ นร้ อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2015 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ,
2559, หน้ า 249) และสอดคล้ องกับผลการทดสอบเบื้องต้ นของนักเรียนกลุ่มเป้ าหมายที่ผ้ วู ิจัยได้ นาแบบทดสอบมาจาก
PISA Thailand ผลปรากฏว่ า นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถแสดงออกถึง สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ใ นเชิ ง
วิทยาศาสตร์
จากการศึกษาเนื้อหาที่ช่วยให้ นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ เล็งถึงเนื้อหาที่มคี วามสัมพันธ์กบั เชื้อเพลิง เนื่องจากเป็ นพลังงานที่ต้องการใช้ มากในชีวิตประจาวัน
เช่น การขนส่ง การสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากเชื้อเพลิง เป็ นต้ น และมีแนวโน้ มของความต้ องการใช้ เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ทุกวัน ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงได้ จัดอยู่ในชื่อเรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้ า 93) แต่จากเหตุการณ์แท่นขุดเจาะนา้ มันระเบิดที่เม็กซิโก
เมื่อปี พุทธศักราช 2553 ได้ สร้ างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมอย่างมหาศาล (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์, 2556) สาเหตุท่ที าให้ แท่นขุดเจาะนา้ มันระเบิดสามารถอธิบายได้ ด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้ องมี
ความสามารถสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เนื้อหาดังกล่ าวสอดคล้ องกับบริบทของกรอบการ
ประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ปี 2015 คือ บริบทระดับท้ องถิ่น/ประเทศ และระดับโลก
จากการสารวจรูปแบบจัดการเรียนรู้ในปี การศึกษาที่ผ่านๆมาในบทเรียน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และ
ผลิตภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับครูผ้ ูสอนในรายวิชาเคมี พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้ นให้
นักเรียนสืบค้ นข้ อมูลและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พร้ อมทั้ งทารายงานการสืบค้ นข้ อมูลและนาเสนอข้ อมูลที่ได้ ศึกษา
ซึ่งเป็ นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียนมีทกั ษะการสืบค้ นข้ อมูลและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แต่ทกั ษะที่เกิดขึ้นนี้
อาจยังไม่เพียงพอสาหรับนักเรียนผู้ท่มี ีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตรงตามเป้ าหมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่เน้ นให้ นักเรียนประยุกต์ใช้ เนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมพร้ อมพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต ผู้วิจัยจึงมีความต้ องการที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นให้ นักเรียนเผชิญกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริง
และสามารถประยุกต์ใช้ เ นื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อนามาสู่การสร้ างคาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ท่ี
กาลังเผชิญ จากการศึกษาค้ นคว้ ากิจกรรมการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาสมรรถนะข้ างต้ น พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน (Model-based learning) เป็ นการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นให้ นักเรียนประยุกต์ใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์
นามาสู่การสร้ างคาอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเน้ นการสร้ างองค์ความรู้เชิงเนื้อหา (Krajcik and Merritt
2012; Lehrer and Schauble 2012; Lee and Kim 2013, p. 1076) โดยในการจัดการเรียนรู้นักเรียนจะได้ เผชิญกับ
สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับในชีวิตจริงและสร้ างแบบจาลองขึ้นมาเพื่อเป็ นเครื่องมือในการนาเสนอสิ่งที่เป็ นเป้ าหมายด้ วย
เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ และช่ วยพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ (Schwarz et al.,
2009, p. 632) ซึ่งมีท้ังหมด 7 ขั้นตอน ได้ แก่ 1) ขั้นเข้ าถึงปรากฏการณ์ 2) ขั้นสร้ างแบบจาลอง 3) ขั้นสารวจและ
ตรวจสอบเชิงประจักษ์ 4) ขั้นประเมินแบบจาลอง 5) ขั้นประเมินแบบจาลองด้ วยแนวคิดอื่นๆ 6) ขั้นปรับปรุงและแก้ ไข
แบบจาลอง 7) ขั้นใช้ แบบจาลองทานายและอธิบายปรากฏการณ์อ่นื ๆ
จากสภาพการณ์ดังกล่ าว ผู้วิจัยจึงศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ซ่งึ เป็ นสมรรถนะหนึ่งที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
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จุดประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานที่พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์
วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าคแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้ วยนักเรียนจานวน 24 คน
รู ปแบบการวิ จัย เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งผู้วิจัยเป็ นฐานะ
ครูผ้ ู ส อนและผู้ ด าเนิ น งานวิ จั ย โดยการวิ จั ย จะเน้ น การศึ กษาเชิ ง ลึ กด้ ว ยข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยมีข้ัน ตอนการวิ จั ย
ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ที่เป็ นวงจรต่อเนื่องกันของ Kemmis (1998 อ้ างอิงใน สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557, หน้ า 149-151)
ได้ แก่ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นปฏิบตั ิ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) 4) ขั้นสะท้ อนผล (Reflect)
สิ่งที่ศึกษา คือ สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้ศึกษาค้ นคว้ าพัฒนาขึ้นโดยกาหนดเนื้อหาจากสาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร มาตรฐาน ว 3.1
โดยใช้ แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน จานวน 3 แผน แต่ละแผนจะใช้ ในการจัดการเรียนรู้
ตามวงจรปฏิบัติการวงจรละ 1 แผน รวม 3 วงจรซึ่งใช้ เวลาในการจัดการเรียนรู้ท้งั หมด 12 ชั่วโมง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู ้
วงจรที่

แผนการจัดการเรียนรู ้

บริบทเข้าสู่กิจกรรม

บริบทประยุกต์ใช้แบบจาลอง

เวลา
(ชม)

1

กระบวนการกลั่ น และการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของนา้ มันปิ โตรเลียม

แท่นขุดเจาะนา้ มันระเบิดที่
อ่าวเม็กซิโก

แท่นขุดเจาะนา้ มันระเบิด

4

2

กระบวนการกลั่นและการปรับปรุง
คุณภาพของนา้ มันปิ โตรเลียม

สนุกกับการกลั่น

คุณภาพจากปิ โตรเลียม

4

3

ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จากปิ โตรเลียม

เฝื อกพอลิเมอร์

ภาชนะพลาสติก

4
12

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ซึ่งประกอบด้ วย
7 ขั้นตอน ได้ แก่ 1) ขั้นการเข้ าถึงปรากฏการณ์ 2) ขั้นสร้ างแบบจาลอง 3) ขั้นสารวจและตรวจสอบเชิงประจักษ์ 4) ขั้น
ประเมินแบบจาลอง 5) ขั้นประเมินแบบจาลองด้ วยแนวคิดอื่นๆ 6) ขั้นปรับปรุงและแก้ ไขแบบจาลอง และ 7) ขั้นใช้
แบบจาลองทานายและอธิบายปรากฏการณ์อ่นื ๆ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2.1 แบบทดสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วยลักษณะโจทย์
เป็ นสถานการณ์ท่คี ลอบคลุมเนื้อหา เรื่อง ซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 6 สถานการณ์ จานวนข้ อสอบ 15
ข้ อ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 27 คะแนน รูปแบบของข้ อสอบเป็ นข้ อสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 1 ข้ อ เลือกตอบเชิงซ้ อน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม

1165

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จานวน 2 ข้ อ และ เขียนตอบอิสระ จานวน 12 ข้ อ ซึ่งมีการตรวจให้ คะแนนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 (OECD, 2013) ร่วมกับแนวทางการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์
(สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) โดยข้ อสอบได้ ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือมาแล้ วโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจาภาควิชา
การศึกษา ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item objective congruence; IOC) เฉลี่ยเท่ากับ 1.00
2.2 ใบกิจกรรม เป็ นใบกิจกรรมที่ให้ นักเรียนเขียนบันทึกทุกครั้งระหว่างการทากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
นักเรียนจะได้ เขียนบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์และอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ของสถานการณ์ท่เี ผชิญ โดยใบ
กิจกรรมจะเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ดาเนินการวิจัยตามรูปแบบวิจัยปฏิบัติการ ตามวงจร PAOR คือ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
(Plan) ผู้วิจัยได้ ศึกษาสภาพปั ญหาและสาเหตุเพื่ อนามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการทดสอบสมรรถนะก่อนเรียนก่อนดาเนินการเรียนรู้วงจรปฏิบัตกิ ารที่ 1 โดยแบบทดสอบสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และดาเนินจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีวางแผนไว้ ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต
(Observe) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยใช้ ใบกิจกรรม และขั้นที่ 4 ขั้นสะท้ อนผล (Reflect) ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลในขั้น
สังเกตมาวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่ อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ ไขในการวางแผนการเรียนรู้ถัดไป
จากนั้นทาการทดสอบสมรรถนะหลังเรียนหลังจากดาเนินการเรียนรู้วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 3 โดยใช้ แบบทดสอบสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้ บันทึกระหว่ างการจัดการเรียนรู้ มาทาการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (content analysis) (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557) ซึ่งเป็ นการนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลใน
ลักษณะการเขียนบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพ้ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) เพื่อจัดระดับของสมรรถนะของ
นักเรียน 4 ระดับ ได้ แก่ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบทดสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิตพิ ้ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าร้ อยละ (%)
3. ทาการตรวจสอบข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยวิธสี ามเส้ า (triangulation) แบบ method triangulation ซึ่งเป็ นการ
ตรวจสอบข้ อมูลโดยใช้ เครื่องมือวิจัยมากกว่า 1 ชนิด ในการเก็บข้ อมูลชนิดเดียวกันเพื่อดูความสอดคล้ องและทิศทางของ
ข้ อมูล (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557) ซึ่งเป็ นการยืนยันการพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากใบกิจกรรม
จากการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ บบจ าลองเป็ นฐานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ นเชิ ง
วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็ นลาดับ ดังรายละเอียดจากตารางที่ 2

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของนักเรียน
ตัวบ่งชี้ ที่
1. ดึงความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ สร้ างคาอธิบายที่สมเหตุสมผล
2. ระบุ ใช้ และสร้ างรูปแบบการอธิบายและการแสดงข้ อมูล
3. พยากรณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละให้ เหตุ ผ ลที่
สมเหตุสมผล
4. เสนอการอธิบายด้ วยสมมติฐาน
5. อธิบายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ท่สี ามารถนาไปใช้ เพื่อสังคม
รวม
ระดับสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม
3.00
3.00
3.00

คะแนนเฉลีย่ ของใบกิจกรรมวงจรที่
1
2
3
1.67
2.33
2.83
1.83
2.50
2.83
1.17
2.67
2.67

3.00
3.00
15.00

2.00
1.33
8.00
พอใช้

2.50
1.00
11.00
ดี

3.00
2.33
13.66
ดีมาก

จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) แต่ละใบกิจกรรมที่นักเรียนได้ เขียนบันทึกระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ได้ ผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาความสามารถการดึ ง ความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ม าสร้ างค าอธิ บ ายได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล โดยในการดาเนินการเรียนรู้ในวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1 นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นด้ วย
เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนส่วนใหญ่ นาข้ อความที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์จากอินเตอร์เน็ตมาเขียนอธิบายทั้งนี้
เนื่องมาจากนักเรียนไม่ร่วมกันคิดเคราะห์และคิดสังเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ขณะทากิจกรรม ดังตัวอย่างรูปภาพต่อไปนี้

รูปที่ 1: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 1

แต่หลังจากภายหลังดาเนินการเรียนรู้เสร็จในวงจรปฏิบัติการที่ 3 แล้ วพบว่าความสามารถดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจาก
ผู้วิจัยเปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้ นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์โดยการแสดงความคิดเห็น อภิปราย และ
โต้ แย้ งร่วมกันมากยิ่งขึ้น ดังรูปภาพและคาอธิบายของนักเรียนต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้ ที่ 2 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการระบุ ใช้ และสร้ างรูปแบบในการอธิบายเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ
โดยในการดาเนินการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนยังไม่สามารถสร้ างแบบจาลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เชิง
วิทยาศาสตร์ได้ โดยแบบจาลองที่นักเรียนสร้ างขึ้นนักเรียนคัดลอกมาจากอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์
วิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นได้ เนื่องมาจากนักเรีย นสับสนการสร้ างแบบจาลองเพื่ ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างแบบจาลองของนักเรียนสดงดังรูปภาพต่อไปนี้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปที่ 2: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 1
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รูปที่ 3: แบบจาลองของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ ี 2

แต่ ภ ายหลั ง จั ด การเรี ย นรู้ ในวงจรปฏิบั ติก ารที่ 3 นั กเรี ย นมีพั ฒ นาการด้ า นความสามารถดัง กล่ า วเพิ่ ม สูง ขึ้น โดย
แบบจาลองสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องมาจากผู้วิจัยให้ ความรู้และตัวอย่ างแบบจาลองแก่
นักเรียนศึกษาก่อนที่จะสร้ างแบบจาลอง ดังรูปภาพต่อไปนี้

รูปที่ 4: แบบจาลองของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ ี 2

ตัวบ่งชี้ ที่ 3 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้ เหตุและ
ผลที่สมเหตุสมผลเพิ่มสูงขึ้น โดยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนไม่สามารถดึงเอาความรู้วิทยาศาสตร์มาพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยนักเรียนดึงคาอธิบายจากอินเตอร์เน็ตซึ่งบางคาอธิบายไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนื่องจาก นักเรียนไม่ความ
เข้ าใจแบบจาลองที่สร้ างขึ้นจึงทาให้ ไม่สามารถประยุกต์ใช้ แบบจาลองเพื่อคาดเดาปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ ดังรูปภาพ
ต่อไปนี้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปที่ 5: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 3
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แต่ ภายหลังการเรียนรู้ วงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถดังกล่ าวเพิ่ มสูงขึ้น นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์และแบบจาลองเพื่อคาดเดาปรากฏการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ เนื่องมาจากผู้วิจัยเน้ นให้
นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองโดยการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลมาสนับสนุนและพัฒนาแบบจาลองให้ มคี วามชัดเจนมากที่สดุ
และเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนแสดงความคิดเห็น อภิปราย และโต้ แย้ ง ดังคาอธิบายของนักเรียนต่อไปนี้
นักเรียนกลุ่ม 1: เนื่องจากพลาสติกถูกใช้ งานในอุณหภูมทิ ่สี งู ซึ่งพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกเมื่ออยู่ใน
อุณหภูมิสงู สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการเคลื่อนที่ห่างจากกันทาให้ เกิดช่องว่างเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทาให้ อาจเกิดการปนเปื้ อนของ
สารเคมีท่อี นั ตรายในอาหารได้ ดังนั้นควรใช้ พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้งเพื่อลดการเคลื่อนที่ของสายโซ่พอลิเมอร์แต่พอลิ
เมอร์ชนิดนี้อาจแตกหักได้ ง่าย ผู้ใช้ ควรระมัดระวังจุดนี้ (นักเรียนกลุ่ม 1, 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ตัวบ่งชี้ ที่ 4 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการเสนอการอธิบายด้ วยสมมติฐานเพิ่มสูงขึ้น โดยใน วงจร
ปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถอธิบายให้ สอดคล้ องกับตัวแปรทุกตัวแปรที่นักเรียนได้ ต้งั สมมติฐานไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ตระหนักถึงสมมติฐานในแบบจาลองของนักเรียนรวมถึงนักเรียนยังไม่ค้ ุนเคยกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังรูปภาพต่อไปนี้

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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รูปที่ 6: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 4

แต่ภายหลังการเรียนรู้วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 3 พบว่านักเรียนมีความสามารถดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นโดยนักเรียนอธิบายสอดคล้ อง
กับตัวแปรทุกตัวตามสมมติฐานเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ กระตุ้นให้ นักเรียนทาความเข้ าใจและตระหนักถึงสมมติฐานใน
แบบจาลองของนักเรียนขณะที่นักเรียนร่วมกันวางแผนและทาการทดลอง ดังรูปภาพและคาอธิบายเพิ่มเติมต่อไปนี้

รูปที่ 7: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 4

นักเรียน: เนื่องจากเมื่อให้ ความร้ อนกับพอลิเมอร์สายโซ่ของพอลิเมอร์จะเกิดการเคลื่อนที่ห่างออกจากกันทา
ให้ เกิดช่องว่างระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ท่สี ายโซ่พอลิเมอร์ LDPE เคลื่อนที่และมีช่องว่างระหว่างสายโซ่
พอลิเมอร์มากกว่าพอลิเมอร์ HDPE ที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส (นักเรียนกลุ่ม 2, 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ตัวบ่งชี้ ที่ 5 นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถการถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ท่สี ามารถนาไปใช้ เพื่อ
สังคม ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนไม่ อธิบายที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์เลย นักเรียนบางกลุ่มนาข้ อความที่มาจาก
อินเตอร์เน็ตมาเขียนตอบทั้งนี้เนื่องมาจากในกิจกรรมนักเรียนไม่ฝึกการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปจึง
ทาให้ นักเรียนมีข้อมูลวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ๆ ดังรูปภาพต่อไปนี้

รูปที่ 8: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 5

รูปที่ 9: คาอธิบายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งชี้ท่ี 5

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบสมรรถนะสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทั้ง 5 ตัวบ่งชี้สาหรับก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น แสดงดังรูปที่ 10

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แต่ ภายหลังการเรียนรู้วงจรปฏิบัติก ารที่ 3 พบว่ านักเรียนมีความสามารถดัง กล่ าวเพิ่ ม สูงขึ้น โดยนักเรีย น
สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ท่ใี นสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ นักเรียนบางกลุ่มได้ อ้างอิง
หลักฐานจากการทากิจกรรมเช่ น งานวิจัย การทดลอง เป็ นต้ น ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยกระตุ้นให้ นักเรียนฝึ กการคิด
วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์มากขึ้นโดยเข้ าไปมีส่วนร่วมกับนักเรียนขณะที่นักเรียนทากิจกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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รูปที่ 10 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละตัวบ่งชี้ก่อนและหลังเรียน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตารางที่ 2 และรูปที่ 10 และจากการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรม พบว่ า คะแนนสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ย นมีแ นวโน้ มไปในทิศทางเดีย วกัน นั้ น คือ นั กเรี ย นมี การพั ฒนา
สมรรถนะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น นั้นแสดงให้ เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ น
ฐานสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจัยพบว่าการดาเนินการจัดการเรียนรู้ท้งั 3 วงจรปฏิบัตกิ าร นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิ งวิทยาศาสตร์ เพิ่ ม สูงขึ้นอย่ างเป็ นล าดับ โดยคะแนนเฉลี่ย ของสมรรถนะพบว่ าคะแนนจากวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 8.00 11.00 และ 13.66 คะแนนตามลาดับ โดยวงจรที่ 1 นักเรียนได้ คะแนนต่า
ที่สุดซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากนักเรียนยังไม่ค้ ุนเคยกับกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบนี้จึงทาให้ เกิดปั ญหามากมาย
ระหว่ างที่นักเรียนทากิจกรรม เมื่อมีการนาปั ญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนเพื่อดาเนินการเรียนรู้ในวงปฏิบัติการที่ 2 และ 3
พบว่ า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามลาดับ นอกจากนี้ผลการประเมินจากแบบทดสอบ
สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ ดังนั้นจะเห็นได้ ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานที่ผ้ ูวิจัยปรับปรุงและพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียนได้
ซึ่งผู้วิจัยได้ อภิปรายผลการวิจัยได้ ดงั ต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานเป็ นการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นให้ นักเรียนสร้ างแบบจาลองขึ้นมาเพื่อ
อธิบ ายปรากฏการณ์เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ท่ีเ กิด ขึ้น ในชี วิ ต ประจ าวัน นอกจากนี้ ยั ง เป็ นการเรี ย นรู้ต ามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้ องกับ Schwarz (2009) ที่ได้ กล่ าวว่าแบบจาลองสามารถช่ วยส่งเสริมการอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์และการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ และยังสอดคล้ องกับ
Buty และ Mortimer (2008) อ้ างอิงใน Lee et al. (2013) ที่กล่าวว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นการพัฒนาการ
อธิบายและการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นบนโลก ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลอง
เป็ นฐานนั้นสามารถพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวนักเรียนจะต้ อง
แสดงออกถึงตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ (OECD, 2013) โดยสามารถอภิปรายได้ ดงั ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ ที่ 1 ดึงความรูว้ ิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคาอธิบายที่สมเหตุสมผล นักเรียนเกิดความสามารถในด้ านนี้
ในขั้นตอนที่ 6 โดยนักเรียนจะได้ ฝึกความสามารถดังกล่าวขณะที่นักเรียนทากิจกรรมซึ่งนักเรียนจะได้ ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์โดยการแสดงความคิดเห็น อภิปราย และโต้ แย้ งร่ วมกันเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่
สามารถนาความรู้วิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ในสถานการณ์ท่นี ักเรียนเผชิญ ดังการเรียนรู้ในครั้งนี้ท่นี ักเรียนได้ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนโดยการอภิปรายและโต้ แย้ งเพื่อให้ เฝื อกพอลิเมอร์ท่มี ีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียน
สามารถดึง ความรู้เรื่ องคุ ณสมบัติของพอลิเมอร์ แ ต่ ละชนิด มาสร้ างค าอธิบายปรากฏการณ์ข องสายโซ่ พอลิเมอร์ ณ
อุณหภูมแิ ตกต่างกันได้ ถูกต้ อง ซึ่งสอดคล้ องกับ Buckley et al. (2004) ที่กล่าวว่า ความเข้ าใจทฤษฏีวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น

จากการสร้ างแบบจาลองจากปรากฏการณ์ท่ศี ึกษาหลังจากได้ แก้ ไขปัญหา การลงข้ อสรุป และการให้ เหตุผล ยังสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ ธณัฎฐา คงทน (2557) ที่ได้ ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวคิดเรื่อง เคมีอนิ ทรีย์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ผลการทดลองพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานควรส่งเสริมให้
นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นออกมา ส่งเสริมให้ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งจะทาให้ นักเรียนร้ อยละ 45.8
สามารถพัฒนาแนวคิดเรื่อง เคมีอนิ ทรีย์ ให้ มคี วามถูกต้ อง และร้ อยละ 8.9 มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
ตัวบ่งชี้ ที่ 2 ระบุ ใช้และสร้างรู ปแบบการอธิบายและการแสดงข้อมู ล นักเรียนเกิดสมรรถนะในด้ านนี้ใน
ขั้นตอนที่ 6 โดยในกิจกรรมนักเรียนจะมีโ อกาสพัฒนาแบบจาลองจากสถานการณ์ท่เี ผชิญโดยนาองค์ความรู้ท่ไี ด้ จาก
การศึกษาข้ อมูลวิทยาศาสตร์จากแหล่ งความรู้ต่างๆ เช่ น อินเตอร์เน็ต การทดลอง งานวิจัย เป็ นต้ น มาอภิปรายและ
โต้ แย้ งเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปและนามาสนับสนุนคาอธิบายและพัฒนาแบบจาลองให้ มคี วามสมบูรณ์และชัดเจนมากที่สดุ ดังใน
การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ท่นี ักเรียนได้ พัฒนาแบบจาลองให้ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของสถานการณ์เฝื อกพอลิเมอร์ได้
โดยนักเรียนนาความรู้ท่ผี ่านการศึกษาจากการทาการทดลองคุณสมบัติพลาสติกและงานวิจัยพอลิเมอร์ยืดหยุ่นมาแสดง
ความคิ ด เห็น อภิ ป ราย และโต้ แ ย้ ง ร่ ว มกั น ซึ่ ง ผลปรากฏว่ า นั ก เรี ย นสามารถสร้ า งแบบจ าลองที่ส ามารถอธิบ าย
ปรากฏการณ์พฤติกรรมของสายโซ่พอลิเมอร์ของเฝื อกพอลิเมอร์ท่อี ณ
ุ หภูมิต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับ Schwarz
(2009) ที่กล่ าวว่า แบบจาลองที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ ไขแล้ วจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเรียนผ่านการ
สะท้ อนผลกลับจากครูและเพื่อนในระหว่ างการอภิปราย ทาให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดและล้ มเหลวจึง
ส่งผลให้ นักเรียนเกิดแนวคิดใหม่ ๆที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อารยา ควัฒน์กุล
(2015) ที่กล่าวว่านักเรียนจะปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบแบบจาลอง เกิดการโต้ แย้ งเพื่อลงมติสร้ างแบบจาลองให้ มีความ
สมบู ร ณ์ ท่ีสุด สามารถอธิบ ายด้ ว ยเหตุ แ ละผลทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ใ นระหว่ า งท ากิจ กรรมและยั ง พบว่ า นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการสร้ างแบบจาลองหลั งเรีย นด้ วยการเรี ย นรู้โ ดยใช้ แ บบจ าลองเป็ นฐานสูงกว่ าก่ อนเรี ยน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 3 พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิ งวิ ทยาศาสตร์และให้เหตุ ผลที่ สมเหตุ สมผล นักเรียนเกิด
ความสามารถในด้ านนี้ในขั้นตอนที่ 7 โดยในกิจกรรมนักเรียนจะได้ มีโอกาสประยุกต์ใช้ องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
แบบจาลองของนักเรียนเพื่อคาดเดาปรากฏการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่ท่อี าจพบเจอได้
ในชีวิตประจาวันดังการวิจัยครั้งนี้ท่นี ักเรียนได้ ประยุกต์แบบจาลองพอลิเมอร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในสถานการณ์ใหม่
คือ “ภาชนะพลาสติก” โดยนักเรียนได้ คาดเดาว่าควรจะใช้ พลาสติกที่มีลักษณะสายโซ่พอลิเมอร์เป็ นโซ่ตรงในการอุ่น
อาหารเพื่ อป้ องกัน สารเคมีท่ีเป็ นอันตรายปะปนมากับอาหารดังงานวิจัยของ Schwarz (2009) ที่กล่ าวว่ า นักเรียน
สามารถนาแบบจาลองที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ ไขแล้ วมาพยากรณ์หรือคาดเดาปรากฏการณ์ต่างๆที่มีความคล้ ายคลึง
กันและสามารถคาดเดาสร้ างรูปแบบแบบจาลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้
ตัวบ่งชี้ ที่ 4 เสนอการอธิบายด้วยสมมติฐาน นักเรียนเกิดความสามารถในด้ านนี้ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งนักเรียนได้
ทาการวางแผนตามสมมติฐานของนักเรียนและดาเนินการทดสอบสมมติฐานซึ่งในระหว่ างที่นักเรียนทาการทดลอง
นักเรียนจะได้ คดิ วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์โดยการอภิปรายถึงปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ท่สี งั เกตเห็นได้ จากการทดลอง
ดังนั้นคาอธิบายของนักเรียนจะต้ องมีความสอดคล้ องกับสมมติฐาน ดังในการวิจัยนี้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การ
สารวจและการขุดเจาะนา้ มัน ที่นักเรียนได้ ร่วมกันวางแผนและทาการทดลองสาเหตุของแท่นขุดเจาะนา้ มันระเบิด ซึ่ง
ระหว่างที่นักเรียนทาการทดลองนักเรียนบางกลุ่มอภิปรายและโต้ แย้ งร่วมกันถึงปรากฏการณ์ท่นี ักเรียนสังเกตเห็นจาก
การทดลองและคาอธิบายปรากฏการณ์ของนักเรียนสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัย
ครั้งนี้ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จากปิ โตรเลียม ที่นักเรียนได้ ร่วมกันวางแผนและทาการทดสอบ
สมมติฐ านพฤติก รรมของสายโซ่ พ อลิ เมอร์ ท่ีอุณหภูมิแ ตกต่ างกัน ซึ่ ง จากการสังเกตพบว่ า นักเรี ย นสร้ า งค าอธิบาย
ปรากฏการณ์ของสายโซ่พอลิเมอร์ท่สี งั เกตเห็นได้ จากการทดลองสอดคล้ องกับสมมติฐานของนักเรียน
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5 อธิ บ ายถึ ง ศัก ยภาพของความรู ้วิ ท ยาศาสตร์ที่ ส ามารถน าไปใช้เ พื่ อ สัง คม นั ก เรี ย นเกิด
ความสามารถในด้ านนี้ในขั้นตอนที่ 7 นักเรียนจะได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์และแบบจาลองที่ผ่านการปรับปรุง
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และแก้ ไขแล้ วในสถานการณ์ใหม่ ท่อี าจจะเกิดขึ้นได้ ในชีวิตประจาวันของนักเรียนดังในการเรียนรู้ครั้งนี้ท่นี ักเรียนได้
แสดงออกถึงองค์ความรู้เรื่องพอลิเมอร์ และประยุกต์ใช้ แบบจาลองเฝื อกพอลิเมอร์ ในการอธิบายว่าทาไมกล่องพลาสติก
2 ชนิดถึงมีข้อจากัดในการใช้ งาน โดยนักเรียนได้ อธิบายถึงพอลิเมอร์แต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิในการยืดหยุ่นและหลอม
ละลายแตกต่างกัน มีแหล่งอ้ างอิงคือการทดลองและงานวิจัยซึ่งจะทาให้ คาอธิบายของนักเรียนมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ซึ่งความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Schwarz (2009) ที่ได้ ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองที่ทาให้ ผ้ เู รียนเข้ าถึง
ธรรมชาติของแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์และเกิดการเรียนรู้อย่ างมีความหมาย ผลการทาวิจัยพบว่ าเมื่อผ่านการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองแล้ วนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ แ บบจาลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอ่นื ๆ
ได้ ด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานที่พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ ว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
มีคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็ นลาดับ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ปี รึกษาและกรรมการที่ปรึกษาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นอย่างสูง
ในความกรุณาให้ คาปรึกษาพร้ อมทั้งให้ คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิจัยจนทาให้ การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ แ ละผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ที่ อ นุ เ คราะห์ ใ ห้ ผู้ วิ จั ย สามารถเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และ
ขอขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการทา
วิจัยในครั้งนี้ภายใต้ โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่มี ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เป็ น
อย่างสูง
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