นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

การสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แห่งหนึง่ ในจังหวัดพิษณุโลก
พุทธริธร บูรณสถิตวงศ์1*, สุรีย์พร สว่างเมฆ1 และปราณี นางงาม2
A SURVEY OF GRADE 10th STUDENTS’ EXPLAIN PHENOMENA SCIENTIFICALLY
AND INTERPRET DATA AND EVIDENCE SCIENTIFICALLY COMPETENCIES
IN PITSANULOK PROVINCE
Puttaritorn Buranasathitwong1*, Sureeporn Sawangmek1 and Pranee Nangngam2
1

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanulok.
2
Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok.
*
Corresponding author. E-mail: Puttaritorn@gmail.com

บทคัดย่อ
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจระดับสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และระดับสมรรถนะ
การแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 แห่ งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดการเรียนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในวิชาชีววิทยา โดยผู้วิจัย
เก็บข้ อมูลจากนักเรียนจานวน 40 คน เป็ นชาย 36 คนและ หญิง 4 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
โดยใช้ เครื่องมือเก็บข้ อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปล
ความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเชิงสถิติ จากผลการสารวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4.97 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 2 คือนักเรียนสามารถใช้ เนื้อหา และความรู้ท่ไี ด้ รับ
นามาใช้ ในการอธิบายข้ อมูลที่มอี ยู่ในชีวิตประจาวันได้ ในระดับต่าขององค์ความรู้ นักเรียนสามารถสร้ างข้ อสรุปได้ เล็กน้ อย
จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย ใช้ บริบทเพียงเล็กน้ อย และสามารถบรรยายสาเหตุของความสัมพันธ์ในระดับพื้นฐานได้
และคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 7.30 จาก
คะแนนเต็ม 12 จัดอยู่ในระดับ 3 คือนักเรียนสามารถการแปลงข้ อมูลหรือตีความข้ อมูลที่พ้ ืนฐานได้ ซ่งึ ต้ องใช้ องค์ความรู้
ระดับปานกลาง สามารถแปลงข้ อมูลจากหลักฐานได้ อย่างตรงไปตรงมาโดยแปลงข้ อมูลจากรูปแบบหนึ่ งสู่รปู แบบหนึ่งได้
นักเรียนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่ชัดเจนของข้ อมูลและประจักษ์พยานได้ รวมไปถึงสามารถแปลงข้ อมูลพื้นฐานได้ เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของทั้งสองสมรรถนะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับที่ 1 ในสัดส่วนที่สงู กว่าระดับ
อื่น ๆ โดยผลคะแนนการประเมินของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 ซึ่งเป็ นระดับพื้นฐานต่าสุดของ OECD
คาสาคัญ: สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ สมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
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Abstract
This research aimed to study the level of grade 10th student’s explain phenomena scientifically and interpret
data and evidence scientifically competencies in Pitsanulok province after learning biology subject through inquiry
based learning approach. Data was collected from 40 students (36 boys and 4 girls) who studied the biology in
first semester, 2016 academic year. The research instruments comprised the explain phenomena scientifically and
interpret data and evidence scientifically competencies tests and the worksheet’s student were also used. The
researcher analyzed quantitative data by calculating means and qualitative data by content analyses. The results
revealed that the mean score of the explain phenomena scientifically competencies tests was 4.97 points (total score
10 points), represented on level 2 that shown students are able to use content and epistemic knowledge to provide
explanations in some given familiar life situations that require mostly a low level of cognitive demand. They are
able to make a few inferences from different sources of data, in few contexts, and can describe simple causal
relationships. And the mean score of the interpret data and evidence scientifically competencies tests was 7.30
points (total score 13 points), represented on level 3 that shown students are able to use content and epistemic
knowledge to provide interpret data in some given life situations that require at most a medium level of cognitive
demand. They are able to draw a few inferences from different data sources, in a variety of contexts. They can
transform and interpret simple data, usually applied to familiar situations. A holistic, most students was on level 1
of the explain phenomena scientifically and interpret data and evidence scientifically competencies, so at level 2
represented the lowest baseline level of OECD’s criterion.
Keyword: Explain phenomena scientifically competency, Interpret data and evidence scientifically competency
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บทนา
การรู้วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสาคัญ เนื่องจาก การรู้วิทยาศาสตร์เป็ นความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยงสิง่
ต่าง ๆ เข้ ากับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่ างไตร่ ตรอง (OECD, 2013) นา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในการตั้งคาถาม ค้ นหา การแก้ ไขปั ญหา ทั้งยังมีความสามารถในการสืบเสาะ วิเคราะห์
ตรวจสอบข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่น่ า เชื่ อ ถื อ และถู ก ต้ อ ง รวมไปถึง การตัด สิน ใจโดยใช้ การโต้ แ ย้ ง จากความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ท่สี มเหตุสมผล (Holbrook & Rannikmae, 2009, p. 276) นอกจากนี้การรู้วิทยาศาสตร์ยังเป็ นฐานสาคัญ
ของความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อนาไปสู่การผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Laugksch, 2000 p. 84-87) นาไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ ปั จจุบันองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD) ได้ ด าเนิ น โครงการประเมินผลนั กเรียน
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยให้ ความสาคั ญกับระบบการศึกษาว่ า
การศึกษาจะสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ มากน้ อยเพียงใด โดยมีเป้ าหมายต้ องการที่จะศึกษาว่าบุคคลจะมีวิธี
ตอบสนองต่อข้ อมูลข่าวสารอย่ างไร มีตอบสนองประเด็นปั ญหาของสังคมได้ อย่ างไร บุคคลเหล่ านั้นสามารถนาสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากโรงเรียนไปใช้ แก้ ปัญหาที่พบจริงในชีวิตประจาวันได้ หรือไม่ รวมไปถึงมีความพร้ อมที่จะมีบทบาทหรือมีส่วน
สร้ างสรรค์สังคมและดาเนินชีวิตอย่ างมีคุณภาพในโลกแห่ งความจริงได้ มากน้ อยเพี ยงใด (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, หน้ า 136) โดยหากบุคคลในประเทศได้ รับการศึกษาที่จะสามารถพัฒนาบุคคลที่มี
ความสามารถดังกล่าวข้ างต้ นได้ นั่นหมายความว่าประเทศนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาของประเทศใน
อนาคตได้
PISA ประเมินผลนักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่งถือว่ าเป็ นจบการศึกษาภาคบังคับ โดยองค์ประกอบของการ
ประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้ วย 1) บริบทของวิทยาศาสตร์ 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) เจตคติ และ 4)
สมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์ โดยสมรรถนะแบ่งออกเป็ น 3 สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 1) สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 2) สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) สมรรถนะ
การแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ (OECD, 2013, หน้ า 15-16) ซึ่งประเทศไทยได้ ให้
ความสาคัญกับการรู้วิทยาศาสตร์ โดยเน้ นเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งไปที่ความสามารถของประชาชนให้ เข้ าใจคาถามและปั ญหาที่สามารถตรวจสอบผ่าน
กระบวนการวิทยาศาสตร์ การระบุหลักฐานหรือข้ อมูลที่ใช้ ในการสืบเสาะ รวมไปถึงการให้ คาอธิบายที่มีเหตุผล โดยอ้ าง
ข้ อมูลเชิงประจักษ์หรือหลักฐาน มีการสื่อสารอธิบายประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเข้ าใจหลักการและแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ (Yuenyong and Narjakaew, 2009) ในทางกลับกันผลลัพธ์จากการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนไทยยังคงไม่เป็ นที่น่าพอใจ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000, 2003, 2006, 2009 2012 และ 2015 พบว่านักเรียนไทยมี
คะแนนเฉลี่ยด้ านการรู้วิทยาศาสตร์ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน ซึ่งองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กาหนดไว้ ที 501 คะแนน โดยนักเรียนไทยได้ คะแนนการรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ย 436, 429, 421, 425 ,444และ 421
ตามลาดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ : PISA, 2559, หน้ า 4) ใน
ขณะเดียวกันในปี 2012 ผลการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ปรากฏว่ า คะแนนของประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ 5 อันดับแรก ได้ แก่ เซี่ยงไฮ้ -จีน, ฮ่ องกง-จีน, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, และฟิ นแลนด์ มีคะแนนการรู้วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 580, 555, 551, 547 และ545 ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่าประเทศไทยยังอยู่ห่างจากกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยในปี
ค.ศ. 2006 ซึ่งเน้ นการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์เป็ นหลัก เมื่อวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนไทยแบบแยกองค์ประกอบ
พบว่านักเรียนมีคะแนนสูงสุดในด้ านความรู้วิทยาศาสตร์ แต่ในทางกลับกันคะแนนในด้ านสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์ต่า
ที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ในปั จจุ บันมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างแท้ จริง (Dahsah and Faikamta, 2008) และมีเป้ าหมายเพียงเพื่อนาความรู้ไปใช้ สอบแข่งขันเพื่อศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น (Yuenyong and Narjaikaew, 2009)
เมื่อดูสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์น้ัน จะพบว่ านักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์สงู กว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของประเทศ ในทางกลับกันนักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มีคะแนนต่ากว่าเฉลี่ยประเทศ (สุนีย์ คล้ ายนิล และคณะ, 2551, หน้ า 58) โดย
การแสดงออกถึงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นสมรรถนะที่นักเรียนดึง
ความรู้เนื้อหาที่เหมาะสมในสถานการณ์ท่กี าหนด การตีความและให้ คาอธิบายสาหรับปรากฏการณ์ท่นี ่ าสนใจ ความรู้
ดังกล่าวยังสามารถใช้ ในการสร้ างคาอธิบายสมมติฐานเบื้องต้ นในบริบทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ทั้งนี้การแปลความหมาย
และเข้ า ใจรูป แบบพื้ นฐานของข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ท่ีใช้ ใ นการอ้ า งอิง และการลงข้ อ สรุป เป็ นสิ่ง จ าเป็ นในการใช้
ชีวิตประจาวันของนักเรียน (OECD, 2013) ในทางเดียวกัน สิ่งที่แสดงถึงการมีสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีสมรรถนะนี้ควรจะสามารถแปลความหมายจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
(ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผ้ ูได้ รับฟังโดยการใช้ แผนภาพหรือการนาเสนออื่นๆ ที่
เหมาะสม สมรรถนะที่ต้องการของเครื่องมือทางคณิตศาสตร์คือการวิเคราะห์ หรือสรุปข้ อมูล ควรจะสามารถระบุได้
เกี่ยวกับตรรกะหรือข้ อบกพร่องระหว่างประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และข้ อสรุปได้
อาจกล่าวได้ ว่าสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ควรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากนักเรียนต้ องรู้จักการใช้ หลักฐานอ้ างอิง
หรือประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ในกาอธิบายการสรุปหรือการสื่อสารในสถานการณ์ของชีวิตจริง (สุนีย์ คล้ ายนิล และ
คณะ, 2551, หน้ า 58) นอกจากนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) ต้ องการให้ ผ้ ูเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นความสามารถในการรับสารและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความ
เข้ าใจ และทัศนะของตนเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้ อมูลข่าวสารด้ วยหลักเหตุผลและความถูกต้ อง เป็ นสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน ซึ่งต้ อง
อาศัยสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการรู้วิทยาศาสตร์จึงจะได้ ช่ อื ว่ารู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จากประสบการณ์
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การจั ด การเรี ย นรู้ในห้ องเรีย นของผู้ วิจัย พบว่ านักเรี ยนมีพฤติกรรมการอธิบายและการแปลงข้ อมู ล ที่ต้ องใช้ ในการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาทางชีววิทยาได้ ค่อนข้ างน้ อย
จากเหตุผ ลและความส าคัญ ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย มีค วามสนใจส ารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ใ นเชิง
วิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ
PISA 2015 เพื่อต้ องการทราบสมรรถนะทั้งสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แห่ งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก นาไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่สี ามารถส่งเสริมสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ
แปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การวิจยั
เพื่อสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจยั
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ห้ องเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
แห่ งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เขต 39 ที่กาลังศึกษาวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่
1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 40 คน แบ่งเป็ นนักเรียนชาย 36 คน นักเรียนหญิง 4 คน เป็ นนักเรียนสายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ การทาวิจัยครั้งนี้ทาการเลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง (purposive sampling)
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เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ในการส ารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิ งวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะการแปล
ความหมายข้ อมู ล และประจั กษ์พ ยานในเชิ งวิทยาศาสตร์ ต ามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนแห่ งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้ วย แบบทดสอบการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ
PISA 2015 ลักษณะของข้ อสอบเป็ นแบบเลือกตอบ เลือกตอบเชิงซ้ อน และตอบอิสระ ประกอบไปด้ วยสถานการณ์ท่ี
นักเรียนผ่านการเรียนมาแล้ ว ได้ แก่ การรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต และ เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม โดยแบบทดสอบนี้
ผ่านการประเมินความสอดคล้ อง โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื้อหา อาจารย์ประจา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ครูชานาญการพิเศษ
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบเท่ากับระหว่าง 0.67-1.00
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดยให้ นักเรียนทาแบบทดสอบ
การอธิบ ายปรากฏการณ์ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสมรรถนะการแปลความหมายข้ อ มู ล และประจั ก ษ์ พ ยานในเชิ ง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 จานวน 9 ข้ อ เป็ นเวลา 30 นาที และเก็บรวบรวมชิ้นงานระหว่าง
การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบมาวิเคราะห์ระดับของสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะ
การแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 โดยอ้ างอิงมาตร
วัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 หน้ า 39) โดยบอก
ความสามารถทางสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูล และ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมของนักเรียนเป็ น 6 ระดับ อ้ างอิงจากเกณฑ์ของ OECD (2016) ซึ่งข้ อสอบมี
ระดับความยากแบ่งเป็ น 6 ระดับ จากต่าสุด (ระดับ 1) ถึงระดับสูงสุด (ระดับ 6) โดยแบบทดสอบสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบการแปลความหมายข้ อมูล และประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ประกอบด้ วยข้ อสอบที่มีความยาก 6 และ 5 ระดับตามลาดับ หากนักเรียนที่มคี วามสามารถที่ระดับ 1 สามารถทาข้ อสอบ
ที่มีความยากที่ระดับ 1 ได้ แต่ ทาข้ อสอบที่มีระดับความยากสูงกว่ านี้ไม่ ได้ นาคาตอบของนักเรียนวิเคราะห์ ด้ว ยวิ ธี
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อแยกระดับสมรรถนะดังที่กล่ าวและมีการให้ คะแนนแบ่งเป็ น คะแนนเต็ม
คะแนนบางส่วน และไม่ได้ คะแนน แล้ วนาข้ อมูลวิเคราะห์โดยใช้ สถิตพิ ้ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย จะได้ คะแนนตามระดับ แล้ ว
นามาเทียบระดับเกณฑ์มีการปรับปรุงและอ้ างอิงจากมาตรการวัด ข้ างต้ น ดังต่ อไปนี้ นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 1 มี
คะแนนตามระดับ ต่ า สุด ร้ อยละ 25 นั ก เรี ย นสมรรถนะที่ร ะดับ 2 มีค ะแนนตามระดับต่ าสุดร้ อยละ 37.5 นั กเรียน
สมรรถนะที่ระดับ 3 มีคะแนนตามระดับต่าสุดร้ อยละ 50 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 4 มีคะแนนตามระดับต่าสุดร้ อยละ
62.5 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 5 มีคะแนนตามระดับต่าสุดร้ อยละ 75 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 6 คะแนนตามระดับ
ต่าสุดร้ อยละ 87.5 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ช้ นิ งานของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในห้ องเรียนนามาวิเคราะห์
วิธวี ิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบกับผลของแบบทดสอบ
ผลการวิจยั
ผลการสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูล
และประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แห่ ง
หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนตามระดับ
S.D.
ระดับ PISA 2015
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
10
4.97
49.8*
2.10
2
การแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์
12
7.30
60.8*
2.12
3
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
*ระดับเกณฑ์ PISA 2015 คะแนนตามระดับต่าสุด : ร้ อยละ 25 = ระดับ 1, ร้ อยละ 37.5 = ระดับ 2, ร้ อยละ 50 = ระดับ 3, ร้ อยละ 62.5
= ระดับ 4, ร้ อยละ 75 = ระดับ 5 และ ร้ อยละ 87.5 = ระดับ 6

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตาราง 1 พบว่า สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมาย
ข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 และ
7.30 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาคะแนนตามระดับเท่ากับ 49.8 และ 60.8 ตามลาดับ ส่ง ผลให้ นักเรียนมีสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ใน
ภาพรวมเป็ น 2 และ 3 ตามลาดับโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ระดับสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์

1024

จากการสารวจพบว่ามีนักเรียนมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ท่รี ะดับ 1 2 และ 3
ร้ อ ยละ 85 35 และ 25 ตามล าดับ และอยู่ ท่ีร ะดับ 4 5และ 6 ร้ อ ยละ 7.5 2.5 2.5 ตามล าดับ โดยมีร ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 นักเรียนร้ อยละ 85 แสดงถึงนักเรียนส่วนมากใช้ กระบวนการความคิดระดับต่าในสถานการณ์ท่ี
กาหนด และสามารถอธิบายและแปลความหมายจากหลักฐานที่มใี ห้ เห็นชัดเจนและตรงๆ เท่านั้น ดังตัวอย่างคาตอบของ
นักเรียน โดยนักเรียนจะดึงข้ อมูลในตารางที่มีการเปรียบเทียบระหว่างการดื่มนา้ และไม่ด่ มื นา้ แล้ วนามาอธิบายซึ่งทาให้
เห็นว่าการดื่มนา้ อาจช่วยลดความเสี่ยงของสภาวะร่างกายขาดนา้ แต่ไม่ช่วยการเกิดลมแดด เป็ นการอธิบายความรู้ธรรมดา
ทั่วไปจึงจัดเป็ นระดับ 1
ระดับ 2 มีนักเรียนร้ อยละ 35 นักเรียนสามารถใช้ เนื้อหา กระบวนการ และความรู้ ที่ได้ รับ นามาใช้ ในการ
อธิบาย และสามารถตีความข้ อมูลที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันได้ ในระดับต่าขององค์ความรู้ นักเรียนสามารถสร้ างข้ อสรุปได้
เล็กน้ อยจากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้ บริบทเพียงเล็กน้ อย และสามารถบรรยายสาเหตุของความสัมพันธ์ได้ ใน
ระดับพื้นฐานได้
ระดับ 3 มีนักเรียนร้ อยละ 25 นักเรียนสามารถใช้ เนื้อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้ าใจหลักการ
สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สามารถใช้ ความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์จากหลายสาขา สามารถสร้ าง
คาอธิบายสั้นๆ จากข้ อเท็จจริงและชี้แจงข้ อมูลโดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงได้ ในบางกรณีท่ใี ช้ กระบวนการความคิด
ระดับกลาง สามารถตั้งข้ อวินิจฉัยบางส่วนได้ จากแหล่งข้ อมูลที่ต่างกันในบริบทต่างๆ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์
แบบง่ายๆ ได้
ระดับที่ 4 มีนักเรียนร้ อยละ 7.5 ที่นักเรียนสามารถใช้ เนื้อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้ าใจหลักการ
สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สามารถใช้ ความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์จากต่างสาขา และเชื่อมโยง
คาอธิบายนั้น ๆ เข้ าสู่สถานการณ์ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กบั สาขาอื่นได้ ดังคาตอบของนักเรียนที่กล่าวถึงเหตุผล
ทางด้ านชีวภาพของเหตุการณ์ว่งิ ในอากาศร้ อน ในแนวคิดเรื่องการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตมาใช้ ในการอธิบาย ดังภาพ 2
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ภาพ 2 ตัวอย่างคาตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 4

ระดับ 5 มีนักเรียนร้ อยละ 2.5 ที่นักเรียนสามารถใช้ เนื้อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้ าใจหลักการ
สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และชี้แจงข้ อมูลโดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงได้ ในกรณีท่ไี ม่ต้องใช้ กระบวนการความคิดที่
ซับซ้ อนจนเกินไปกลุ่มนี้สามารถตั้งข้ อวินิจฉัยที่เหมาะสม จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกัน
ระดับ 6 มีนักเรียนเพียงร้ อยละ 2.5 ที่สามารถประยุกต์ความรู้และความรู้ท่ไี ด้ รับ มาปรับใช้ กบั สถานการณ์ได้
อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถใช้ เนื้อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้ าใจหลักการ สามารถอธิบาย และวิเคราะห์
และชี้แจงข้ อมูลโดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่ซับซ้ อนและต้ องใช้ ความรู้อย่างลึกซึ้งในการอธิบาย กลุ่มนี้สามารถตั้ง
ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ที่เ หมาะสมจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ในบริ บ ทที่แ ตกต่ า งกัน และอธิบ ายความสัม พั น ธ์ท่ีซั บ ซ้ อ นได้ ดีแ ละ
แสดงออกว่ ามีความคิดเป็ นวิทยาศาสตร์ ดังคาตอบของนักเรียนแสดง เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้ ต้ องการให้
นักเรียนอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่ างครบสมบูรณ์ นักเรียนต้ องวิเคราะห์ ข้อสรุปซึ่งนาไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก นักเรียนต้ องจาเป็ นต้ องเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยควบคุมภายนอกที่ส่งผลกระทบ และต้ องมีความรู้
พอในเรื่องระบบโลก ซึ่งพบว่ามีนักเรียนจานวน 1 คน ที่ระบุว่าปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ
“ระยะห่างของดวงอาทิตย์ และโลก ในวงโคจรของแต่ละปี อาจมีระยะห่างไม่เท่ากัน ” ดังภาพ 3

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ 3 คาตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 6
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ภาพที่ 4 ระดับสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากการสารวจ พบว่ามีนักเรียนมีสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
อยู่ท่รี ะดับ 1 2 และ 3 ร้ อยละ 92.5 85 และ 52.5 ตามลาดับ และระดับ 4 และ 5ร้ อยละ 12.5 และ 5 ตามลาดับ โดย
แต่ละระดับสมรรถนะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 มีนักเรียนร้ อยละ 92.5 ที่สามารถแปลงข้ อมูลและตีความข้ อมูลได้ เพียงเล็กน้ อยและนาไปใช้ แบบ
ตรง ๆ ในบางสถานการณ์ท่คี ้ ุนเคยเท่านั้น ดังแสดงในคาตอบข้ อนักเรียน ที่มีการแปลงข้ อมูลจากตารางที่แสดงปริมาตร
เหงื่อที่เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมอิ าการและอุณหภูมริ ่างกาย มาเป็ นคาตอบว่าจะส่งผลให้ ปริมาตรเหงื่อเพิ่มขึ้น
ระดับที่ 2 มีนักเรียนร้ อยละ 85 นักเรียนสามารถสร้ างข้ อสรุปได้ เล็กน้ อยจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้
บริบทเพียงเล็กน้ อย และสามารถบรรยายสาเหตุของความสัมพันธ์ได้ ในระดับพื้นฐาน นักเรียนสามารถแปลงข้ อมูลและ
บรรยายข้ อมูลระดับพื้นฐานได้ ระบุข้อผิดพลาดที่ชัดเจนได้ ซึ่งเป็ นระดับสมรรถนะพื้นฐานต่าสุด ดังคาตอบของนักเรียนที่
แสดงเป็ นการเลือกตอบแบบเชิงซ้ อน โดยเลือกคาตอบ “สภาวะร่างกายขาดนา้ ” และ “การสูญเสียนา้ ออกจากร่างกาย”
โดยนักเรียนตรวจสอบข้ อมูลการสูญเสียนา้ ออกจากร่ างกายในตารางร่ วมกับสถานการณ์ท่ไี ด้ ให้ มาเพื่อตัดสินว่าผู้ว่ิงจะ
สามารถอยู่ในสภาวะร่างกายขาดนา้ ได้ ซึ่งหากนักเรียนสามารถระบุได้ แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีสมรรถนะระดับ 2
ระดับที่ 3 มีนักเรียนร้ อยละ 52.5 สามารถการแปลงข้ อมูลหรือตีความข้ อมูลที่พ้ ืนฐานได้ ซ่งึ ต้ องใช้ องค์ความรู้
ระดับปานกลาง สามารถแปลงข้ อมูลจากหลักฐานได้ อย่างตรงไปตรงมาโดยแปลงข้ อมูลจากรูปแบบหนึ่งสู่รปู แบบหนึ่งได้
นักเรียนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่ชัดเจนของข้ อมูลและประจักษ์พยานได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นถึงข้ อกล่าวอ้ าง
เชิงวิทยาศาสตร์ได้ อย่ างมั่นใจ รวมไปถึงสามารถแปลงข้ อมูลพื้ นฐานในระดับบุคคล ชุ มชน และโลกได้ เช่ น การที่
นักเรียนสามารถแสดงหลักฐานจากกราฟเพื่อสนับสนุนคาตอบ ดังภาพ 5
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ภาพ 5 แสดงตัวอย่างคาตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 3

ระดับที่ 4 มีนักเรียนร้ อยละ 12.5 สามารถแปลงข้ อมูลและตีความข้ อมูลโดยกล่าวอ้ างข้ อมูลวิทยาศาสตร์ได้
อย่างมั่นใจ และสามารถนาไปใช้ ได้ กบั สถานการณ์ท่ไี ม่ค้ ุนเคยได้ ใช้ ความคิดอย่างยากลาบาก เพื่อวิเคราะห์และอธิบาย
รูปแบบต่างๆ ตีความข้ อมูล และนาเสนอรูปแบบการทดลองได้ ในบางส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริบท
ระดับ 5 มีนักเรียนเพียงร้ อยละ 5 สามารถแปลงข้ อมูลและตีความข้ อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ท่วั ไปได้ และมีเหตุผล
ประกอบการใช้ ความคิดต่างๆ ในการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ และซับซ้ อนได้ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์และสามารถเปรียบเทียบความคล้ ายคลึงกัน เลือกประเมิน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่เี หมาะสมในการตอบ แสดงดังคาตอบของนักเรียนข้ อที่ 6 ต้ องการคาตอบแบบเขียนอิสระ
โดยนักเรียนต้ องสามารถมองหาจุ ดต่างที่ไม่เป็ นไปตามแนวโน้ มปกติของกราฟสองเส้ นในชุดข้ อมูล ต้ องสรุปส่วนของ
กราฟทั้งสองที่ไม่ชันขึ้นหรือไม่ลดต่าลง ดังภาพ 6

ทั้งนี้จากผลการสารวจระดับสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ยังสอดคล้ องกับประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ของผู้วิจัย โดยมอบใบกิจกรรมให้ แก่นักเรียนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทดลองของ อเล็กซานเดอ เฟลมมิง ผู้ค้นพบยาพินิซิลิน แล้ วให้ นักเรียนทาการเขียนสมมติฐานการทดลองและวิธีการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนดังกล่าวในกระดาษ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ใน
การนาเสนอสมมติฐานเชิงคาอธิบาย และการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ในการแปลง
ข้ อมูลที่นาเสนอในรูปแบบหนึ่งสู่รูปแบบอื่นๆ ได้ พบว่ านักเรียนส่วนใหญ่ มีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
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ภาพ 6 ตัวอย่างคาตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 5
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วิทยาศาสตร์และการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับต่าและค่อนข้ างจากัด คือ ไม่
สามารถเขียนสมมติเชิงคาอธิบายได้ เช่น “อาหารของเชื้อราคือแบคทีเรีย” ซึ่งสมมติฐานที่ถูกต้ องคือเชื้อราสร้ างอาหาร
บางอย่ างยับยั้งแบคทีเรียไม่ให้ เจริญเติบโต และสามารถตีความและแปลความในใบกิจกรรมจากรูปแบบบรรยายมาสู่
รูปแบบอื่นๆได้ เพียงเล็กน้ อยและไม่หลากหลาย ดังภาพ 6 และตัวบ่งชี้การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้ อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และลงข้ อสรุปยังไม่เหมาะสม ดังภาพ 7นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนาเสนอข้ อมูลหน้ าชั้นเรียนที่นักเรียน
สามารถดึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ ยังไม่ดพี อ

ภาพ 6 ตัวอย่างการแปลงข้ อมูลที่นาเสนอในรูปแบบหนึ่งสู่รปู แบบอื่น ๆ ที่จากัด
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ภาพ 7 ตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์และลงข้ อสรุปยังไม่เหมาะสม

1028

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูล
และประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีระดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากผลการสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีระดับที่ 2 เป็ นระดับที่
นักเรียนสามารถใช้ เนื้อหาและความรู้ท่ไี ด้ รับนามาใช้ ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ท่มี อี ยู่ในชีวิตประจาวันได้ ในระดับ
ต่ าขององค์ความรู้ได้ เช่ นนักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์การขับเหงื่อเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง แต่ ยังคงเป็ นองค์
ความรู้ระดับต่าเนื่องจากไม่ได้ กล่าวอ้ างถึงสาเหตุของการขับเหงื่อว่าเป็ นการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็ นองค์ความรู้
ระดับกลาง ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากผู้สอนขาดการจัดเตรียมโอกาสให้ ผ้ ูเรียนนาความรู้ท่ไี ด้ ไปปรับประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน ไม่ได้ กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถนาความรู้ไปสร้ างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่ วยให้ ผ้ ูเรียน
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ พบว่าหากมีการจัดการเรียนรู้ท่มี ีกจิ กรรมที่ได้ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างชัดเจนในสิ่งที่
ผู้เรียนพบในชีวิตประจาวันเช่นการสอนวิทยาศาสตร์แบบ 7E (Eisenkraft, 2003) จะเป็ นการกระตุ้นให้ เด็กได้ มีความ
สนใจและสนุ กกับการเรียน และสามารถปรับประยุกต์ ความรู้และสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปสู่การสร้ างประสบการณ์ของตนเอง
นอกจากนี้นักเรียนสามารถสร้ างข้ อสรุปได้ เล็กน้ อยจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายได้ และใช้ บริบทเพียงเล็กน้ อยพบว่ามี
นักเรียนเพียงร้ อยละ 2.5 ที่สามารถกล่าวอ้ างถึงบริบทระดับโลกและมี ความรู้พอในเรื่องระบบโลกที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ท่ผี ่านมาอาจมีการจัดบริบทที่ยังไม่มีความหลากหลายส่งผลให้ นักเรียนใช้ บริบทได้ ค่อนข้ างจากัด ดังนั้น
ควรจัดการเรียนรู้ท่มี บี ริบทที่หลากหลายและให้ ความสาคัญกับบริบท สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จินดา พราหมชู (2553)
ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บริบทเป็ นฐานว่าเป็ นการนาเอาสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนักเรียนมาเป็ นตัวกระตุ้น
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สรุปผลการวิจยั
การสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะอยู่ท่ี 1 2
และ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 85 35 และ 25 ตามลาดับ คือสามารถนาความรู้และความรู้ท่เี กี่ยวข้ องมาประยุกต์ในการอธิบายได้
อย่ างตรงไปตรงมา ในบริบทที่แคบ มีเพี ยงส่วนน้ อยเท่านั้นที่มีระดับ 4 5 และ 6 คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 2.5 และ 2.5
ตามลาดับ ที่สามารถนาความรู้และความรู้ท่ไี ด้ รับมาประยุกต์ได้ อย่างหลากหลาย และมีการใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์ในการ
อธิบายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการสารวจสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มรี ะดับสมรรถนะอยู่ท่ี 1 2 และ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 92.5 85 และ 52.5 ตามลาดับ คือสามารถนา

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

และเป็ นจุดเริ่มต้ นให้ นักเรียนได้ ทาความเข้ าความรู้ แนวคิด คาศัพท์และสามารถถ่ายโอนความรู้นาไปสู่สถานการณ์อ่นื ๆ
ได้
จากผลการสารวจสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนมี
ระดับที่ 3 เป็ นระดับที่นักเรียนสามารถแปลงข้ อมูลหรือตีความข้ อมูลในบางสถานการณ์ซ่ึงต้ องใช้ องค์ความรู้ระดับปาน
กลาง นักเรียนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่ชัดเจนของข้ อมูลและประจักษ์พยานได้ การที่นักเรียนสามารถแสดงหลักฐานจาก
กราฟเพื่อสนับสนุนคาตอบ แสดงให้ เห็นว่า นักเรียนแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับความคิดและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้
และสามารถระบุหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างได้ แม้ ว่านักเรียนสามารถนักเรียนสามารถแปลงข้ อ มูลและบรรยาย
ข้ อมูลระดับพื้นฐานได้ ซึ่งเกิดจากกระบวนการขั้นการสารวจและค้ นคว้ าที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนดาเนินการสารวจ ทดลอง
ค้ นหา และรวบรวมข้ อมูลหรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ ควรมีการกระตุ้นให้ ใช้ หลักฐานหรือประจักษ์พยานที่มี
ความซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริ มให้ นักเรียนมีระดับสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิง
วิทยาศาสตร์ท่ดี ีข้ ึน กล่ าวคือ นักเรียนควรได้ รับสถานการณ์ ข้ อมูล หรือบริบทที่หลากหลายและมีความซับซ้ อนและมี
ความเกี่ยวข้ องกับนักเรียนจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้ อยู่ในระดับดีข้ นึ สอดคล้ องกับงานวิจัยของอรพรรณ
ธนะขว้ าง (2559) ที่ได้ ใช้ การจัดการเรียนรู้อย่างมีบริบทร่วมกับกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการใช้ ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ บริบทเป็ นแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน พบว่านักเรียน
มีสมรรถนะการใช้ ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อย่ า งไรก็ต ามผลการสารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิ งวิทยาศาสตร์ แ ละสมรรถนะการแปล
ความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ท่เี ป็ นส่วนหลักของการรู้วิทยาศาสตร์มีความสอดคล้ องกับผลการ
ประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ OECD ที่พบว่ านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการรู้วิทยาศาสตร์ต่ ากว่ าคะแนนเฉลี่ย
มาตรฐาน โดยในปี 2012 และ 2015 นักเรียนมีระดับการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ท่รี ะดับ 2 และต่ากว่าระดับมาตรฐานอยู่ 1
ระดับ ตามลาดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ : PISA, 2559, หน้ า 4)
การรู้วิทยาศาสตร์เป็ นความสามารถของบุคคลที่การใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การอธิบายปรากฏการณ์ และการใช้ ประจักษ์พ ยานทางวิทยาศาสตร์ ได้ (OECD, 2013) และสามารถแยกแยะระหว่าง
วิทยาศาสตร์กบั วิทยาศาสตร์เทียมได้ (พิมพ์พิรัญ ปั ญโญ, 2559) ซึ่งคนไทยที่เป็ นบุคคลที่ไม่มีการรู้วิทยาศาสตร์ท่มี าก
พอ (ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน, 2558)
จากสาเหตุข้างต้ นจะเห็นได้ ว่าการนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่นี าสิ่งที่พบได้ ในชีวิตประจาวันและเป็ น
บริบทของนักเรียนที่แท้ จริงสามารถพัฒนาสมรรถนะทั้งสองข้ างต้ นได้ โดยสิ่งที่สามารถพบได้ ในชีวิตประจาวันพื้นฐานคือ
สื่อโฆษณาที่ปัจจุบนั มีวิทยาศาสตร์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง (บัญชา ธนบุญสมบัต,ิ 2553) สอดคล้ องกับ Chamany et al. (2008)
ที่กล่ าวว่าสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ทางชีววิทยาในสังคมผ่านสื่อโฆษณาในโทรทัศน์ เช่ น วัคซีน ยา เป็ นต้ น ดังนั้นการ
เลือกบริบทที่มอี ยู่ในชีวิตประจาวันและมีความหลากหลายให้ แก่นักเรียนมาจึงมีความสาคัญและการเปิ ดโอกาสให้ นักเรียน
นาความรู้ท่ไี ด้ รับปรับประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงซับซ้ อนนั้นเป็ นสิ่งที่จาเป็ นเพื่ อให้
นักเรียนพัฒนาระดับสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้ อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป
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ความรู้และความรู้ท่เี กี่ยวข้ องมาประยุกต์แปลความหมายข้ อมูลได้ อย่ างตรงไปตรงมา และมีเพียงส่วนน้ อยเท่านั้นที่มี
ระดับ 4 และ 5 คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 และ 5 ตามลาดับ ที่สามารถนาความรู้และความรู้ท่ีได้ รับมาประยุ กต์ได้ อย่ าง
หลากหลาย เมื่อมองภาพรวมพบว่านักเรียนมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ
แปลความหมายข้ อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีระดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งระดับที่ 2
เป็ นระดับต่าสุดของมาตรฐานของการประเมินตามกรอบการประเมินของ OECD ดังนั้นควรมีการนาการจัดการเรียนรู้ท่ี
นาสิ่งที่พบได้ ในชีวิตประจาวันและเป็ นบริบทที่พบได้ จริงของนักเรียน เช่น สื่อโฆษณา เพื่อให้ นักเรียนสามรถนาความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ ได้ กบั สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีบริบทอยู่ ในชีวิตประจาวันและมีความหลากหลาย เช่ น สื่อโฆษณาที่แฝงไปด้ วย
วิทยาศาสตร์เทียมเพื่อเป็ นการสร้ างกระตุ้นความสนใจและให้ นักเรียนนาความรู้ทางชีววิทยามาปรับประยุกต์ใช้ เข้ ากับ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน และควรมีการจัดเตรียมสถานการณ์ให้ แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับซับซ้ อนเพื่อ
เป็ นการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้ มรี ะดับที่สงู ขึ้น นอกจากนั้นผู้สอนควรมีกจิ กรรมกระตุ้นให้ นักเรียนนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นาไปประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
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