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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี
ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 25 คน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน ในหน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง อาณาจักรโพรทิ สตา เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาณาจักรโพรทิ สตา ที่ ใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน จานวน
3 แผน และแบบวัดการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการซึ่ งมีลกั ษณะคาถามปลายเปิ ด จานวน 5 ข้อ และแบบบันทึ ก
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ ผลการวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนทั้งห้องเรี ยนจานวน 25 คน
สามารถให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง การอ้างเหตุผล จุดยืนที่
แตกต่างกันออกไป และข้อแย้งเหตุผลของอีกฝ่ าย เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ ได้ เมื่อ
เทียบกับก่อนเรี ยนที่มีนกั เรี ยนจานวน 3 คน (ร้อยละ 12.00) ที่สามารถให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการได้ในระดับดี
นอกจากนี้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่จานวน 21 คน (ร้อยละ 84.00) มีรูปแบบการให้เหตุผลในการให้เหตุผลบนพื้นฐานของ
ความเป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับก่อนเรี ยนที่พบว่านักเรี ยนเกินครึ่ งจานวน 14 คน (ร้อยละ 56.00)
มีรูปแบบการให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของสัญชาตญาณ
คาสาคัญ: ทักษะการให้เหตุผล อาณาจักรโพรทิสตา การจัดการเรี ยนรู ้ประเด็นทางสังคม
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Abstract
The objective of this research was to develop the informal reasoning skills of 25 Grade 10 students in the
Science and Technology Program via socio-scientific issue based (SSI-based) learning management in the
Learning Unit: Protista Kingdom. The research instruments were three learning management plans for the SSIbased learning management in the learning unit of Protista Kingdom, an informal reasoning skills assessment scale
with five open-ended question items, and a note taking form for informal interview. Qualitative data were analyzed
with content analysis, while quantitative data were statistically analyzed using the frequency and percentage. The
findings showed that after learning under SSI-based learning management, all of 25 students in the class could
show their informal reasoning skills at the excellent level, with the expression of their claims, warrants, counter
arguments, and supportive arguments on socio-scientific issues; while in the pre-learning condition, only three
students (12.00 percent) could express their informal reasoning skills at the excellent level. Furthermore, most
students (21 students or 84.00 percent) had a reasoning pattern based on scientific reasoning after learning under
SSI-based learning management; while before learning, more than half of the number of students (14 students or
56.00 percent) used their tuition for informal reasoning.
Keywords: Reasoning skills, Protista Kingdom, Socio-scientific issue-based learning management
บทนา
เป้ าหมายสาคัญของการพัฒนานักเรี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากความสามารถในการอ่านออกเขี ยนได้
และคิดคานวณเป็ นแล้ว นักเรี ยนยังได้รับความคาดหวังให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาควรส่ งเสริ ม
ให้นักเรี ยนมี ทักษะสาคัญแห่ งยุคศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการสื่ อสาร การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และแสดง
ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมถึงสามารถเจรจาต่อรองเพื่อระงับหรื อลดปั ญหาความขัดแย้ง เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ความสามารถในการสื่ อสารนี้ ถา้ เกิดขึ้นกับนักเรี ยนจะทาให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนที่ส่งเสริ มความสามารถ
ในการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสังเคราะห์ การคิ ดอย่างสร้างสรรค์ การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ การคิ ดอย่างเป็ นระบบ
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551) ดังนั้นในบทบาทของครู ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ จึงเล็งเห็ นความสาคัญของการทาให้
นักเรี ยนเติบโตเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ู ้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy person) ที่สามารถนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไป
ใช้อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน (2558) ที่กล่าวไว้วา่ สังคมไทยก็มีความคาดหวัง
ต่อเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 ให้เติบโตเป็ นพลเมืองที่รู้วิทยาศาสตร์ สามารถดารงชี วิตในสังคมอย่างมีความสุ ขโดย
อาศัยความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในประเด็นทางสังคมที่เกิดความขัดแย้ง
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ทั้งนี้พ้ืนฐานสาคัญในการส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์คือการให้เหตุผล (reasoning) ซึ่ งในอดีตจะเป็ นการให้
เหตุผลในรู ปแบบที่เป็ นทางการ (Formal reasoning) เพื่อการอธิ บายข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ (Sadler, 2004) ซึ่ ง
ในความเป็ นจริ งการให้เหตุผลที่เป็ นทางการนั้นต้องอาศัยพื้นฐานของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal
reasoning) (Topcu, 2008) เนื่องจากทักษะดังกล่าวเป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ใช้อธิ บายเพื่อแสดงความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุที่ตนเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย รวมถึงข้อดีขอ้ เสี ยของทางเลือกต่างๆ (Zohar and Nemet, 2002) รวมถึง
การวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน ซึ่ งการให้เหตุผลในรู ปแบบ
นี้มกั จะรวมมุมมองและทัศนคติของผูใ้ ห้เหตุผลเข้าไปด้วย (Sadler, 2004) ซึ่ งการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ (Gelder and Bulka, 2000) และความสามารถในการแก้ปัญหา
(Brickell, Ferry and Harper, 2002) นอกจากนี้ ทักษะดังกล่ า วยังเป็ นทักษะพื้ นฐานที่ มนุ ษ ย์ใช้เ พื่ อให้เ หตุ ผ ลใน
ชี วิตประจาวันรวมถึ งการตัดสิ นใจในประเด็นต่ างๆ ที่ ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปเป็ นที่ แน่ นอน จะเห็ นได้ว่าทักษะการให้
เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นทักษะขั้นสู งที่ตอ้ งบูรณาการสมรรถนะสาคัญในทุกๆ ด้านเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
ในการตัดสิ นใจ การโน้มน้าว การโต้แย้ง ที่อยูฐ่ านการรู ้วิทยาศาสตร์และประสบการณ์ของนักเรี ยนเพื่อให้สามารถ
ดารงตนในสังคมได้ตามเป้ าประสงค์ของการศึกษาชาติ
ทั้งนี้ Sadler and Zeidler (2005) ได้กาหนดรู ปแบบของการให้เหตุ ผลอย่างไม่เป็ นทางการไว้ 3 รู ปแบบ
ประกอบด้วย (1) การให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ ผูท้ ี่ให้เหตุผลในรู ปแบบ
นี้ แสดงถึงการมีพ้ืนฐานจากการคิดเชิงเหตุและผล ทั้งด้านความคุม้ ค่า ประโยชน์ รวมถึงการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ
ผลที่เกิดจากเทคโนโลยี เป็ นการพยายามอธิ บาย บอกสาเหตุหรื อตัดสิ นการกระทาหรื อเหตุการณ์น้ นั ๆ (2) การให้
เหตุผลที่ อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ เป็ นการให้เหตุผลที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ โดยอารมณ์เป็ นความรู ้ สึ กที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรื อการกระทา เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ งการให้เหตุผลในกลุ่มนี้ จะเน้นไปที่ความเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ และ (3) การให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของสัญชาตญาณ คือ การให้เหตุผลที่ตอบสนองต่อ
ประเด็นบางอย่างในทันที เป็ นสิ่ งที่ ทาได้เองโดยไม่ตอ้ งมี ใครสั่งสอน แต่ ไม่สามารถอธิ บายได้ว่าทาไมจึ งเป็ น
เช่ นนั้น ส าหรั บ การบอกคุ ณ ภาพของการให้เ หตุ ผ ลอย่า งไม่ เ ป็ นทางการ Topcu (2008) ได้ร ะบุ เ กณฑ์ในการ
พิจารณาว่า หากอยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพดีมาก การให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการต้องประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง (claim)
การอ้า งเหตุ ผ ล (justifications) จุ ด ยื นที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป (counter-position) และ ข้อแย้งเหตุ ผ ลของอี ก ฝ่ าย
(rebuttal) หากมีส่วนประกอบไม่ครบหรื อขาดหายไป คุณภาพก็จะลดลงตามลาดับไป
จากการสังเกตชั้นเรี ยนวิชาชี ววิทยาที่ ผูว้ ิจยั รั บผิดชอบจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนควรได้รับการ
พัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ เนื่องจากการตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนส่ วน
ใหญ่เป็ นการตอบที่ไม่ได้ใช้ทกั ษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการและมักใช้อารมณ์มาตัดสิ น ตัวอย่างเช่น เมื่อถาม
ว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนี้ หรื อ นักเรี ยนเห็นด้วยกับคาตอบนี้ เพราะอะไร นักเรี ยนมักจะตอบว่า “ที่ ดิฉันเลือกสิ่ งนี เ้ พราะ
มันดูดีร้ ู สึ กถูกใจ” หรื อ “ที่ ผมเห็นด้ วยกับเรื่ องนี เ้ พราะผมชอบ” นอกจากนี้ ยงั พบว่านักเรี ยนตอบคาถามโดยให้
เหตุผลจากสัญชาตญาณ เช่น “เพราะคิ ดว่ าใช่ น่าจะใช่ คาตอบนี ้ มันดูค้ ุนๆ กับคาตอบนี ”้ หรื อ“ดิฉันเคยได้ ยินเขาพูด
กันแบบนี ้” ซึ่ งคาตอบเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นการแสดงเหตุ ผลที่ อยู่บนพื้ นฐานของความเป็ นเหตุ ผลทางวิทยาศาสตร์
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การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู้ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องอาณาจักรโพรทิสตา ผ่านการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน

นักเรี ยนไม่แสดงหลักฐานหรื อการอ้างอิงข้อมูล ด้วยเหตุน้ ี นกั เรี ยนจึงควรได้รับการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่าง
ไม่เป็ นทางการผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญและเน้นกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
จากการตรวจเอกสารและได้มีโอกาสเข้าร่ วมโครงการอบรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน (Socio-Scientific Issue-based teaching) ผูว้ ิจยั พบว่าแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
ดังกล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ สิ่ ง ที่ ผูว้ ิ จัย ต้องการพัฒ นานักเรี ย น เนื่ องจากประเด็นทางสั งคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
วิทยาศาสตร์ เป็ นฐานมี ลกั ษณะเฉพาะคื อ เป็ นประเด็นข้อโต้แย้งที่ มาจากความเห็ นที่ ไม่ตรงกันเกี่ ยวกับแนวคิ ด
วิธีการหรื อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพราะมีความซับซ้อนหรื อมีผลกระทบต่ อ
สังคมในหลายๆ ด้าน เช่ น ด้านเศรษฐกิ จ การเมืองการปกครอง ศาสนาและศี ลธรรม (Sadler and Zeidler, 2003)
นอกจากนี้ การตอบคาถามของประเด็นต่างๆ ยังขึ้นอยู่กบั ทัศนคติ ความคิดเห็นของผูต้ อบซึ่ งไม่สามารถสรุ ปได้ว่า
ผิดหรื อถูก คาตอบอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะความแตกต่างกันของสังคมและวัฒนธรรมนัน่ เอง (Sadler,
2002) จากการศึ กษาข้างต้นผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ ขั้นตอนแรกของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานคือการเลือกประเด็นปั ญหาที่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน ซึ่ งตรงกับโมเดลการสอน
ของ Levinson (2003) ที่ แ บ่ งเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แ ก่ 1) ขั้นเตรี ย มการโดยครู จะต้องเตรี ย มประเด็ นทางสั ง คมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรี ยนรู ้ตามลักษณะที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
2) ขั้นพัฒนาทักษะ เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์
ข้อมูล การประเมินคุณภาพของของมูลซึ่ งประกอบด้วยความทันสมัยและแหล่งที่ มาที่น่าเชื่ อถือ รวมถึงทักษะการ
สรุ ปข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล 3) ขั้นการอภิ ปราย นักเรี ยนต้องศึ กษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปสู่ การมีส่วน
ร่ วมในการอภิ ปรายเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหานั้นๆ โดยครู ต ้องไม่ ช้ ี นาแต่ ต ้องคอยให้ค าปรึ กษาแก่ นักเรี ย น และ
4) ขั้นประเมิน ขั้นตอนนี้นกั เรี ยนจะต้องลงข้อสรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบของประเด็นปัญหา เพื่อหาข้อยุติแม้
จะไม่มีคาตอบที่ถกู ต้องก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ที่บ่งบอกถึงผลของการนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ อง
กับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน กับการพัฒนาทักษะการให้เหตุ ผลอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่ ง Levinson (2003) ได้พบว่า
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ นั สู ง การตัดสิ นใจ การลงความคิดเห็นรวมถึงเกิดการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต นอกจากนี้ Sadler and Zeidler (2004) ได้พบว่านักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้คน้ คว้าหาความรู ้เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการอภิ ปรายเหตุผล และช่ วยให้นกั เรี ยนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ สังคมและมนุ ษย์ นักเรี ยน
สามารถประเมินคุณค่าและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล และสามารถเสริ มสร้างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อการนาไปสู่
การเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานเพื่อพัฒนานักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 เกี่ ยวกับ
ทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ ทั้งในด้านรู ปแบบและคุณภาพด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน และนอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังคาดหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางใน
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 | 217
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การนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผล
อย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนในเนื้อหา และวิชาอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการในด้านรู ปแบบและคุณภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งตี ความ (Interpretive research) เกี่ ยวกับผลการพัฒนาทักษะการให้เหตุ ผล
อย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง อาณาจักรโพรทิสตา ผ่านการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เ กี่ ย วเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน ด้วยการวิเคราะห์ ข ้อมูลเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ โดยดาเนินการวิจยั ดังนี้
กลุ่มที่ศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มที่ศึกษาซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 กลุ่ม มีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 25 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 13 คน นักเรี ยน
หญิ ง 12 คน เป็ นห้องเรี ยนที่ คละความสามารถ โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่ องจากผูว้ ิจยั
พบว่าก่อนเรี ยนจานวนนักเรี ยนในกลุ่มนี้ มีรูปแบบของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการที่อยูบ่ นพื้นฐานของความ
เป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ และมีคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการในระดับดี จานวนน้อยกว่า
นักเรี ยนห้องอื่นๆ ที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบจัดการเรี ยนรู ้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง อาณาจักรโพรทิสตา มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
รู ปร่ างลักษณะ ตัวอย่าง และความสัมพันธ์ต่อระบบนิ เวศ ของสิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาโดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เรื่ องปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬเป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้โมเดลการจัดการเรี ยนรู ้ของ Levinson (2003) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นเตรี ย มการ 2) ขั้นพัฒ นาทักษะ 3) ขั้นการอภิ ปราย และ 4) ขั้นประเมิ น แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา องค์ประกอบของแผน และความเหมาะสมของวิ ธีการจัด การเรี ย นรู ้ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจานวน 2 ท่าน และครู สาขาชีววิทยา จานวน 1 ท่าน และได้นาแผนไปทดลอง
ใช้ (try out) กับนักเรี ยนอีกกลุ่มเพื่อปรับให้เหมาะสมก่อนนามาใช้จริ งกับกลุ่มที่ศึกษา แบ่งเป็ น 3 แผน ใช้เวลา 4
คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที
218 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู้ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และลักษณะของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสั งคมที่
เกีย่ วเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เรื่องอาณาจักรโพรทิสตา
ขั้นตอน
แผนที่ 1
แผนที่ 3
การจัดการเรียนรู้
นักสื บขีป้ ลาวาฬ
คืนความสุ ขให้ ชุมชนหาดสี ทอง
ขั้นการเตรี ยมการ ให้นกั เรี ยนอ่านข้อมูลในใบกิจกรรมปรากฏ ครู นาสรุ ปประเด็นปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬ ที่
การณ์ ข้ ี ปลาวาฬที่ ห าดสี ท อง ที่ ก ล่ า ว ถึ ง หาดสี ทอง และนาเสนอปั ญหาการนาปลาที่
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในอาณาจัก รโพรทิ ส ตาที่ มี แ ฟล ตายจากปรากฏการณ์ดงั กล่าวมาแอบขายใน
เจลลัมและคลอโรปั ญหาน้ า เน่ า เสี ย ทาให้ ราคาถูก ว่าเป็ นสิ่ งที่สมควรหรื อไม่
ปลาตาย ชาวบ้านแถวนั้นก็จบั ปลาที่ ตายมา
กิ น และขาย มี ช าวบ้า นบางคนที่ กิ น แล้ ว
ท้องเสี ย
ขั้นพัฒนาทักษะ นัก เรี ย นจับ กลุ่ ม เพื่ อ ร่ ว มกัน อภิ ป รายและ นักเรี ยนทุกกลุ่มจะถูกสมมุติให้เป็ นประ
ตอบคาถาม เช่ น ถ้านักเรี ยนเป็ นชาวประมง เทศที่ติดกับทะเลจานวน 5 ประเทศที่เกิด
นักเรี ย นจะจับปลาที่ ตายจากปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬ จากนั้นนัก เรี ยน
ขี้ปลาวาฬมาขายหรื อไม่อย่างไร นักเรี ยนคิด แต่ ล ะคนในกลุ่ ม จะได้รั บ บทบาทเป็ น
ว่าสิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิ สตาทุ กชนิ ด นั ก พัฒ นาชุ ม ชน ครู นั ก วิ ท ยาศาสตร์
เป็ นสาเหตุทาให้เกิดปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬ องค์การบริ หารส่ วนตาบล และเจ้าหน้าที่
หรื อไม่อย่างไร
กรมอนามัย นัก เรี ยนจะสื บ ค้น ข้ อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
ตนเองในการแก้ปัญหา
ขั้นการอภิปราย
ให้นักเรี ยนสมมุติตัวเองเป็ นนักสื บแล้วทา นัก เรี ย นแยกไปประชุ ม กับ คนในกลุ่ ม
กิ จกรรมฐานหมุนเพื่ อสื บเสาะแสวงหาข้อ สาขาอาชีพเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาในประ
มูลเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิ สตา เด็นที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้วแต่ ละสาขาอาชี พ จะ
ที่เป็ นสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬ กลับมาประชุ มเพื่อหาข้อสรุ ปที่ ประเทศ
ของตนเอง
ขั้นประเมิน
นัก เรี ย นสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ความ นักเรี ยนแต่ละประเทศส่ งตัวแทนออกมา
หมายและลัก ษณะเฉพาะของสิ่ ง มี ชี วิ ต ใน สรุ ป วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา ครู แ ละนัก เรี ย น
อาณาจักรโพรทิสตา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้
หมายเหตุ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เป็ นการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทากิจกรรมทบทวนความรู ้ และสื บค้นความรู ้
ผ่านการแข่ งขันตอบปั ญหา เพื่ อให้นักเรี ยนได้รู้ถึงข้อมูลต่ าง ๆ เกี่ ยวกับอาณาจักรโพรทิ สตาเพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในขั้นการอภิปรายในแผนการเรี ยนรู ้ที่ 3 ต่อไป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งขอนาเสนอเฉพาะ
แผนที่ 1 และ 3
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดของ Sadler and Zeidler (2005) เพื่อจาแนกรู ปแบบของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการและ Topcu
(2008) เพื่ อศึ กษาคุ ณภาพของการให้เหตุ ผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน และหาคุ ณภาพเครื่ องมื อโดยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจานวน 2 คน
และครู สาขาชี ววิทยา จานวน 1 คน และได้นาแผนไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนอี กกลุ่มเพื่อปรั บให้เหมาะสมก่ อน
นามาใช้จริ งกับกลุ่มที่ศึกษา แบบวัดมีรูปแบบเป็ นการอ่านบทความแล้วตอบคาถามที่เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open ended question) จานวน 5 ข้อ โดยนักเรี ยนจะอ่านเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับสาหร่ ายแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระชื่ อแอสตา
แซนธิ น (Astaxanthin) โดยในบทความจะทิ้งประเด็นที่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปว่าจาเป็ นหรื อไม่จาเป็ นที่จะบริ โภค แล้วตอบ
คาถามว่านักเรี ยนมีความคิ ดเห็นอย่างไรกับการบริ โภคอาหารเสริ มจากสาหร่ ายแดง เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึ งคิ ด
เช่นนั้น นักเรี ยนมีแหล่งข้อมูลหรื อหลักฐานใดมาสนับสนุ นเหตุผลของนักเรี ยนบ้าง ถ้ามีคนไม่เห็นด้วยกับความ
คิดเห็นของนักเรี ยน นักเรี ยนคิดว่าเหตุผลของคนที่คิดต่างจากนักเรี ยนคืออะไร และนักเรี ยนจะใช้เหตุผลใดในการ
โต้แย้งเพื่อให้คนที่คิดต่างจากนักเรี ยนคล้อยตามและมีความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรี ยน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบวัดการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ โดยให้
เวลาในการทาแบบวัดคนละ 45 นาที แต่นกั เรี ยนใช้เวลาในการทาประมาณ 15 - 20 นาที
2. หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เสร็ จสิ้ นไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบวัดการให้
เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ โดยให้เวลาในการทาแบบวัดคนละ 45 นาที ซึ่ งในครั้งนี้ นกั เรี ยนใช้เวลาในการทาประมาณ
30 - 45 นาที
3. หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการทาแบบวัดการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการทั้งก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับนักเรี ยนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและ
ตรงกับสิ่ งที่นกั เรี ยนตอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบวัด การให้ เ หตุ ผ ลอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ เพื่ อ แสดงผลการศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ประกอบด้วย (1) รู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน และ (2) คุณภาพของ
การให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน โดยมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การศึ กษารู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1.1 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาจากคาตอบของนักเรี ยน โดยนาคาตอบ
จากแบบวัดมาจัดกลุ่มตามรู ปแบบของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการตามกรอบของ Sadler and Zeidler (2005)
เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
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กลุ่มที่ 1 การให้เหตุผลที่ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การมี
พื้นฐานจากการคิ ดเชิ งเหตุและผล ทั้งด้านความคุม้ ค่า ประโยชน์ รวมถึงการประเมินที่ เกี่ ยวข้องกับผลที่ เกิ ดจาก
เทคโนโลยี เป็ นการพยายามอธิ บาย บอกสาเหตุหรื อตัดสิ นการกระทาหรื อเหตุการณ์น้ นั ๆ
กลุ่มที่ 2 การให้เหตุผลที่ อยู่บนพื้ นฐานของอารมณ์ หมายถึง การให้เหตุผลที่ ต้ งั อยู่บนพื้ นฐานของ
อารมณ์ โดยอารมณ์เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรื อการกระทา เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ งการให้เหตุผลใน
กลุ่มนี้จะเน้นไปที่ความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์
กลุ่มที่ 3 การให้เหตุ ผลที่ อยู่บนพื้ นฐานของสัญชาตญาณ หมายถึ ง การให้เหตุ ผลที่ ตอบสนองต่ อ
ประเด็นบางอย่างในทันที เป็ นสิ่ งที่ ทาได้เองโดยไม่ตอ้ งมี ใครสั่งสอน แต่ ไม่สามารถอธิ บายได้ว่าทาไมจึ งเป็ น
เช่นนั้น
1.2 นับความถี่ของคาตอบแต่ละกลุ่มและคิดเป็ นค่าร้อยละ
2. การศึกษาคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน
2.1 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาจากคาตอบของนักเรี ยน ตามกรอบของ
Topcu (2008) ซึ่ งประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง (claim) การอ้างเหตุผล (justifications) จุดยืนที่ แตกต่างกันออกไป
(counter-position) และ ข้อแย้งเหตุผลของอีกฝ่ าย (rebuttal) ซึ่ งมีความหมายดังนี้
1) ข้อกล่าวอ้าง หมายถึง สิ่ งที่ เป็ นความคิ ดหรื อข้อคิ ดเห็น เป็ นความรู ้สึกส่ วนบุคคลซึ่ งมีความ
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ
2) การอ้างเหตุผล หมายถึง สิ่ งที่ใช้ในการสนับสนุนข้ออ้างที่ประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทา
ให้ขอ้ อ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3) จุดยืนที่แตกต่างกันออกไป หมายถึง ข้ออ้างที่ต่างออกไปและเหตุผลที่น่าเชื่ อถือมาสนับสนุน
ข้ออ้างที่ต่างออกไปนั้น
4) ข้อแย้งเหตุผลของอีกฝ่ าย หมายถึง สถานการณ์หรื อหลักฐานที่ทาให้เหตุผลของผูอ้ ื่นที่มีความ
แตกต่างจากของตนได้รับความน่าเชื่อถือน้อยลงและตกไป
หลังจากนั้นนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจัดกลุ่มคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการเป็ น 4 ระดับ
ดังนี้
1) ดีมาก หมายถึง นักเรี ยนสามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ข้อโต้แย้งที่
ต่างออกไปและเหตุผลเสริ มเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ได้
2) ดี หมายถึง นักเรี ยนสามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างและข้อโต้แย้งที่
ต่างออกไปเกี่ ยวกับประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ ได้ แต่ไม่สามารถให้เหตุผลเสริ มเพื่อทาให้ขอ้
โต้แย้งที่ต่างออกไปมีความน่าเชื่อถือลดลงได้
3) พอใช้ หมายถึง นักเรี ยนสามารถแสดงข้อกล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ได้ แต่ไม่สามารถแสดงข้อโต้แย้งที่ต่างออกไปและเหตุผลเสริ มได้
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การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู้ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องอาณาจักรโพรทิสตา ผ่านการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน

4) ปรับปรุ ง หมายถึง นักเรี ยนสามารถแสดงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ อง
กับวิทยาศาสตร์ได้ แต่ไม่สามารถแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ข้อโต้แย้งที่ต่างออกไปและเหตุผลเสริ มได้
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยแสดงด้วยค่าความถี่และร้อยละ
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบความเที่ยงในการจัดกลุ่มคาตอบโดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาจานวน 2 คน และครู สาขาชีววิทยา จานวน 1 คน พิจารณาการจัดกลุ่มคาตอบของผูว้ ิจยั หากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
2 ใน 3 ที่มีความเห็นสอดคล้องกับผูว้ ิจยั ถือว่าการจัดกลุ่มคาตอบของผูว้ ิจยั มีความเที่ยง
ในด้านจริ ยธรรมการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ขออนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและถามความสมัครใจในการ
เก็บและเผยแพร่ ขอ้ มูลจากนักเรี ยนรวมถึงอธิ บายขั้นตอนต่างๆ ให้นกั เรี ยนทราบ โดยนักเรี ยนสามารถขอยกเลิกการ
ให้ขอ้ มูลการวิจยั ได้ตลอดเวลา สาหรับการนาเสนอผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จะไม่ระบุชื่อจริ งของนักเรี ยน แต่ใช้นามสมมติ
เช่น S1 หมายถึงนักเรี ยนคนที่ 1 เพื่อป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนในภายหลัง
ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์คาตอบจากแบบวัดการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการก่อนและหลังเรี ยน เรื่ องสารแอสตา
แซนธิ น จากสาหร่ ายแดง ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการศึ กษาเป็ น 2 ประเด็นคื อ 1) รู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ น
ทางการของนักเรี ยน และ 2) คุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน
1) รู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน การวิเคราะห์คาตอบก่อนเรี ยนพบว่านักเรี ยน
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00 มีรูปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการแบบการให้เหตุผลที่อยู่บนพื้ นฐาน
ของสัญชาตญาณ แต่หลังจากเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ น
ฐาน พบว่านักเรี ยนมีรูปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการเป็ นแบบการให้เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ น
เหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์สูงถึง 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.00 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของรู ปแบบการให้ เหตุผลอย่ างไม่ เป็ นทางการของนักเรียน
จานวนนักเรียน (ค่ าร้ อยละ)
รู ปแบบการให้ เหตุผลอย่ างไม่ เป็ นทางการ
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
1. การให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผล
5 (20.00)
21 (84.00)
ทางวิทยาศาสตร์
2. การให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของอารมณ์
6 (24.00)
1 (4.00)
3. การให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของสัญชาตญาณ
14 (56.00)
3 (12.00)
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ผูว้ ิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานทาให้นกั เรี ยนมี
พัฒนาการในการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการดีข้ ึนอย่างชัดเจน สังเกตได้จากคาตอบก่อนและหลังเรี ยน เมื่อถาม
นักเรี ยนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริ โภคอาหารเสริ มจากสาหร่ ายแดง เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น ก่อนเรี ยน
นักเรี ยนคนหนึ่ งตอบว่า “ไม่ เห็นด้ วย เพราะ ของทุกอย่ างต้ องมีข้อเสี ยบ้ างไม่ เช่ นนั้ นไม่ น่าจะมี จริ ง และถ้ าสาร
แอสตาแซนธิ นมีประโยชน์ จริ งอาจไม่ ช่วยเจาะจงมากนัก ” (แบบทดสอบก่อนเรี ยนของ S1) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการให้
เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการที่อยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณ ส่ วนหลังเรี ยนนักเรี ยนคนเดิมตอบว่า “เห็นด้ วย เพราะ
สาหร่ ายแดงมี ผนั งเซลล์ ที่ มี สารเมื อกเหนี ยวเคลื อบอยู่ สามารถใช้ ท าวุ้ นเพื่ อน าไปท าอาหารเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่ อ
เครื่ องสาอาง และยาต่ าง ๆ จึ งคิ ดว่ าสาหร่ ายแดงน่ าจะรั บประทานได้ ไม่ เป็ นอันตราย” (แบบทดสอบหลังเรี ยนของ S1)
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการที่ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ และ
ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนอีกคนหนึ่ งที่ก่อนเรี ยนตอบว่า “เห็นด้ วย เพราะถ้ ากินเข้ าไปแล้ วมีประโยชน์ กล็ องกิ น
ได้ ไม่ มีอะไรเสี ยหาย” (แบบทดสอบก่อนเรี ยนของ S23) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการที่อยูบ่ น
พื้นฐานของอารมณ์ ส่ วนหลังเรี ยนนักเรี ยนคนเดิมตอบว่า “ไม่ เห็นด้ วย เพราะ อาหารเสริ มจากสาหร่ ายแดงมีราคา
แพงมากเกินไป เราสามารถหาสาหร่ ายแดงจากธรรมชาติ มารั บประทานได้ เช่ น จี ฉ่าย และดิฉันคิ ดว่ าการบริ โภค
อาหารให้ ครบ 5 หมู่และออกกาลังกายอย่ างสมา่ เสมอก็เ ป็ นการดูแลสุ ขภาพที่ ดีและพอเพี ยง” (แบบทดสอบหลัง
เรี ยนของ S1) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการให้เหตุ ผลอย่ างไม่ เป็ นทางการที่ อยู่บนพื้ นฐานของความเป็ นเหตุ เป็ นผลทาง
วิทยาศาสตร์
แต่ อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ยังพบว่า มี นักเรี ยนจานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.00 ที่ ยงั ไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
รู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ ยังคงมีรูปแบบการให้เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ โดยพบว่าก่อน
เรี ยนนักเรี ยนคนนี้ ตอบว่า “เห็นด้ วย เพราะกิ นแล้ วมีประโยชน์ และทาให้ ผิวสวย” (แบบทดสอบก่อนเรี ย นของ
S24) ส่ วนหลังเรี ยนนักเรี ยนตอบว่า “ไม่ เห็นด้ วย เพราะสรรพคุณเกิ นความจริ งดูไม่ น่าเชื่ อถือ” (แบบทดสอบหลัง
เรี ยนของ S24)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังพบว่ามี นักเรี ยนจานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.00 มี รูปแบบการให้เหตุ ผลที่ อยู่บน
พื้นฐานของสัญชาตญาณไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังเรี ยน โดยมีตวั อย่างของคาตอบก่อนเรี ยนนักเรี ยนคนหนึ่ ง
ตอบว่า “เห็นด้ วยแต่ ไม่ ทั้งหมด เพราะข้ อมูลบางอย่ างอาจมีความผิดเพี ย้ นหรื อบิดเบือน ไม่ น่าจะมีอะไรที่ ดีไปเสี ย
ทุกอย่ างโดยไม่ มีข้อเสี ย” (แบบทดสอบก่อนเรี ยนของ S14) ส่ วนหลังเรี ยนนักเรี ยนคนเดิมตอบว่า“เห็นด้ วย เพราะ
ยังไม่ มีข้อพิสูจน์ ว่ามีผลเสี ยต่ อสุขภาพ” (แบบทดสอบหลังเรี ยนของ S14)
2) คุ ณภาพของการให้เหตุ ผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน จากการวิเคราะห์การตอบคาถามของ
นักเรี ยน ผูว้ ิจยั พบว่า ก่อนเรี ยนคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมากจานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และภายหลังจากเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
วิทยาศาสตร์ เป็ นฐานพบว่านักเรี ยนทั้งหมด 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 มีคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ น
ทางการของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของคุณภาพของการให้ เหตุผลอย่ างไม่ เป็ นทางการของนักเรียน
จานวนนักเรียน (ค่ าร้ อยละ)
คุณภาพของการให้ เหตุผลอย่ างไม่ เป็ นทางการ
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ดีมาก
20 (80.00)
25 (100.00)
ดี
3 (12.00)
พอใช้
2 (8.00)
ปรับปรุ ง
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบว่า แม้นกั เรี ยนจะไม่เคยได้เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานแต่ก็สามารถให้เหตุผลอยู่ในระดับดี มากได้ เนื่ องจากในการตอบคาถามของ
นักเรี ยนสามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ข้อโต้แย้งที่ต่างออกไปและเหตุผลเสริ มเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ ได้อย่างครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม คาตอบก่อนและหลังเรี ยนอาจมี
รู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ มีนกั เรี ยนบางส่ วนในช่วงก่อนเรี ยน จานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 มีคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการอยูใ่ นระดับดี และนักเรี ยน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.00 มีคุณภาพของการให้เหตุ ผลอย่างไม่เป็ นทางการอยู่ในระดับพอใช้ ดังตัวอย่างการตอบคาถามของ
นักเรี ยนคนหนึ่ง ที่ก่อนเรี ยนตอบข้อกล่าวอ้างว่า“ไม่ เห็นด้ วย” โดยมีการอ้างเหตุผลว่า “สาหร่ ายแดงมีคุณประโยชน์
อยู่มาก เช่ น บารุ งผิวพรรณ ช่ วยป้ องกันการอักเสบของร่ างกาย บารุ งสายตา ฯลฯ แต่ กย็ ังมีข้อเสี ยคื อ ยังไม่ ได้ ศึกษา
ผลเสี ยของการรั บประทานสาหร่ ายแดง ควรรั บประทานปริ มาณเท่ าไรจึ งดี ราคาแพง” โดยไม่ตอบจุดยืนที่แตกต่าง
กันออกไป และข้อแย้งเหตุผลของอีกฝ่ าย (แบบทดสอบก่อนเรี ยนของ S16) ซึ่ งจัดอยูก่ ลุ่มคุณภาพพอใช้
อย่างไรก็ตามภายหลังจากเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์
เป็ นฐานพบว่านักเรี ยนคนนี้ มีคาตอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยตอบข้อกล่าวอ้างว่า “ไม่ เห็นด้ วย” และมีการ
อ้างเหตุผล ว่า “จากการศึ กษาพบว่ า สาหร่ ายแดง มีสารแอสตาแซนธิ น ที่ เป็ นสารต้ านอนุมูลอิ สระที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
กว่ าของทั่ วไปก็จริ ง แต่ กย็ ังไม่ มีผลการวิจัยเกี่ ยวกับข้ อเสี ยของมันและปริ มาณที่ พอสมควรกับร่ างกายเรา และยังมี
ราคาที่ ค่อนข้ างสู ง ดังนั้นควรที่ จะรั บประทานอย่ างพอเหมาะ อาหารที่ มีประโยชน์ เป็ นหลักและอาหารเสริ มควบคู่
ไป” โดยแสดงจุดยืนที่แตกต่างกันออกไปว่า “คงคิ ดว่ าการรั บประทานอาหารเสริ มนั้น จะมีผลดีเสมอ เลยไม่ คานึ งว่ า
ถ้ าหากกินเยอะก็คงไม่ เป็ นอะไร” และให้ ขอ้ แย้งเหตุผลของอีกฝ่ าย ว่ า “ควรจะรั บประทานอาหารที่ เป็ นประโยชน์
เป็ นหลัก และอาหารเสริ มเป็ นเรื่ องรอง ไม่ ควรกินจนเกินปริ มาณที่ เหมาะสม เพราะยังไม่ มีผลวิจัยถึงข้ อเสี ยของมัน”
(แบบทดสอบหลังเรี ยนของ S16)
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การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู้ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เรื่ องอาณาจักรโพรทิสตา ผ่านการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน

สรุ ปผลการวิจยั
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับ
อาณาจักรโพรทิ สตา ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานครั้ งนี้
ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ โดยพบว่าหลังจากการเรี ยนรู ้
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน มีจานวนนักเรี ยนที่ มีรูปแบบ
การให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการเป็ นแบบการให้เหตุผลที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นเหตุผล สูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน
แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีนกั เรี ยนที่มีรูปแบบของการให้เหตุผลที่ อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ และการให้เหตุผลที่ อยู่
บนพื้นฐานของสัญชาตญาณ ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังเรี ยน
2) นักเรี ยนทุกคนมีการพัฒนาระดับของคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ โดยพบว่าหลังจาก
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน ซึ่ งพบว่านักเรี ยน
สามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ข้อโต้แย้งที่ต่างออกไปและเหตุผลเสริ มเกี่ยวกับประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ลงในแบบวัดการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการได้อย่างครบถ้วนทุกข้อ
อภิปรายผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์เป็ นฐานสามารถพัฒนา
รู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ โดยเปลี่ยนแปลงจากการให้เหตุผล
ที่อยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณและพื้นฐานของอารมณ์ เป็ นการให้เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Topcu (2008) และ หทัยชนก ชัยชนะ และคณะ (2559) ที่พบว่าหลังจาก
ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นเหตุผลมากขึ้ นกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งมีสาเหตุสาคัญมาจากการเน้นให้นกั เรี ยนได้
อภิปรายให้เหตุผลในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์อย่างสม่าเสมอตามกรอบการจัดการเรี ยนรู ้ของ
Levinson (2003) ที่ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรี ยมการ 2) ขั้นพัฒนาทักษะ 3) ขั้นการอภิปราย และ 4) ขั้นประเมิน ซ้ า
กันมากกว่า 1 ครั้ง และต่อเนื่ อง โดยการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิ ดดังกล่าว ซ้ ากัน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 คือ
แผนการเรี ยนรู ้ที่ 1 ในคาบเรี ยนที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ในคาบเรี ยนที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีขอ้ สังเกตว่า การจัดการเรี ยนรู ้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เรื่ องปรากฏการณ์ข้ ีปลาวาฬ แม้จะเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างไกล
ตัวกับชี วิตประจาวันของนักเรี ยน แต่เป็ นประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับบทเรี ยนที่ เรี ยนนักเรี ยนก็มีความรู ้สึกร่ วมไปกับ
ประเด็นนั้นๆ นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ยังพบว่าการสอดแทรกประเด็นของคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าไปก็ช่วยทาให้นกั เรี ยนเกิด
ความตระหนักว่าการนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสังคมเป็ นการช่วยหาทางออกและข้อสรุ ป
ที่เป็ นเหตุเป็ นผลและทาให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างกัน
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อย่างไรก็ตาม ยังพบนักเรี ยนที่มีรูปแบบของการให้เหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ และการให้เหตุผล
ที่อยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณ ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนกลุ่มนี้ ให้เหตุว่าเรื่ องที่
อ่านเป็ นเรื่ องที่ตนเองไม่สนใจ และเป็ นเรื่ องที่ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของนักเรี ยน ซึ่ งทาให้ผวู ้ ิจยั ตระหนักว่า
แม้จะมีนกั เรี ยนส่ วนมากที่มีความรู ้สึกร่ วมกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรี ยน แต่ก็มีอีกบางส่ วนที่ไม่ได้
สนใจเรื่ องเนื้ อหาแต่ให้ความสาคัญกับชีวิตประจาวันมากกว่า ซึ่ งหากครู มีความตั้งใจจะพัฒนาทักษะการให้เหตุผล
อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง แนวคิ ด ในเรื่ องที่ เ รี ยน ก็ ค วรเลื อ กประเด็ น ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ชี วิตประจาวันหรื อความสนใจของนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dawson and Venville (2008) ที่ได้ศึกษา
กลวิธีการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการโดยใช้ประเด็นปั ญหาสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์เป็ นฐาน และพบว่า การพัฒนาทักษะดังกล่าวของนักเรี ยนประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ คือ บริ บทของ
ประเด็นปัญหาของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ บทบาทของครู ที่จะดาเนิ นการให้มีการอภิปรายรวมกัน
ทั้งห้องเรี ยน การใช้คาถามชี้นาของครู รวมถึงการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน
ในส่ วนของระดับของคุณภาพของการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการ ผูว้ ิจยั พบว่าหลังจากการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน นักเรี ยนทุกคนได้พฒั นาคุณภาพ
ของการให้เหตุผลอยู่ในระดับดีมากทุกคน เพราะนักเรี ยนทุกคนสามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง การอ้างเหตุผล จุดยืนที่
แตกต่างกันออกไป และ ข้อแย้งเหตุผลของอีกฝ่ ายได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Topcu (2008)
อัศวิน ธะนะปั ด และคณะ (2558) ณัฏฐ์พธู เสริ มสุ ข และคณะ (2558) กฤษฎา ทองประไพ และคณะ (2559) และ
หทัยชนก ชัยชนะ และคณะ (2559) ที่ พบว่า การที่ นักเรี ย นได้เรี ย นรู ้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
วิทยาศาสตร์เป็ นฐาน นักเรี ยนสามารถพัฒนาระดับของคุณภาพการให้เหตุผลขึ้นมาอยูใ่ นระดับดี และดีมาก สู งขึ้น
กว่าช่วงก่อนเรี ยน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล พบว่าหากผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดการให้
เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการที่มีประเด็นของสถานการณ์และคาถามที่ชดั เจนนักเรี ยนก็จะบอกข้อกล่าวอ้างด้วยการ
ให้เหตุผลต่างๆ ได้ตามรู ปแบบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการตามบริ บทของนักเรี ยน ซึ่ งสอคคล้องกับคากล่าว
ของ สันติชยั อนุวรชัย (2557) ที่กล่าวว่าการจะได้คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ หรื อข้อกล่าวอ้างด้วยการให้เหตุผลด้วย
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ตรงตามบริ บทของนักเรี ยน ครู ตอ้ งกาหนดสถานการณ์ควรเป็ นคาอธิ บายที่มีความชัดเจน
และนอกจากนี้ ยงั ได้เสนอเพิ่มเติ มว่าควรกาหนดหลักฐานในรู ปของตาราง รู ปภาพ กราฟ หรื อ แผนภาพ เป็ นต้น
อีกปัจจัยหนึ่ งที่ผวู ้ ิจยั สังเกตพบคือ อุปนิสยั ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่มีความเพียรพยายามในการตอบคาถามสามารถ
พัฒนาคาตอบของตนเองให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากได้ เว้นเสี ยแต่นกั เรี ยนบางคนที่ ไม่มีความพยายามในการ
ตอบคาถาม แต่ อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ก็มีความเห็ นว่าในการตอบคาถามหลังเรี ยนนั้น นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการใช้
คาศัพท์ทางชี ววิท ยาเกี่ ยวกับอาณาจักรโพรทิ สตาเพิ่ มมากขึ้ น มี การแสดงความคิ ด เห็ นอย่า งกว้า งขวาง และมี
หลักการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1) ข้ อ เสนอแนะในการน าผลการวิ จั ย ไปใช้ จากผลการวิ จัย ผูว้ ิจัย พบว่า การนาประเด็ นทางสั ง คมที่
เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ จะช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนมีการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ น
ทางการเป็ นแบบการให้เหตุ ผลที่ อยู่บนพื้ นฐานของความเป็ นเหตุ ผลและเป็ นการให้เหตุ ผลที่ มีคุณภาพ ดังนั้น
ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงควรวิธีการดังกล่าวไปใช้เพื่ อพัฒนาทักษะการให้เหตุ ผลอย่างไม่เป็ นทางการของ
นักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื อกสถานการณ์ที่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ป เป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ น่าสนใจ นอกจากนี้ ครู ยงั
สามารถสอดแทรกให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม แนวคิ ดด้านเศรษฐกิ จ การเมือง การปกครอง ไว้ใน
สถานการณ์ที่ใช้ เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สามารถใช้ความรู ้เชิงบูรณาการได้อย่างเต็มศักยภาพ
2) ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ งต่ อไป จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่าการนาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่ อง
กับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สังเกตพบว่านอกจากการพัฒนาทักษะการให้เหตุผล
อย่างไม่เป็ นทางการแล้ว นักเรี ยนยังนาความรู ้เกี่ยวกับอาณาจักรโพรทิสตามาใช้ประกอบการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ น
ทางการอีกด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งขอเสนอว่าในการทาวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาแนวคิ ดทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เกิดจากการนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมาใช้ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ขอเสนอว่า สามารถ
นาวิธีการนี้ ไปใช้ในเนื้ อหาอื่นๆ ของสาขาชี ววิทยา รวมทั้งในสาขาวิชาอื่นๆ ของวิทยาศาสตร์ เช่ น ดาราศาสตร์
ธรณี วิทยา เคมีและฟิ สิ กส์ เป็ นต้น
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