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บทคัดย่ อ
การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเป็ นกิจกรรมหลักในการพัฒนาวิชาชีพครู ในประเทศไทยมาเป็ นเวลานาน อย่างไรก็
ดี การอบรมหลายครั้งมักเกิดขึ้นโดยปราศจากการติดตามผลที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบตั ิการสอนของครู ซึ่ งส่ งผลให้ครู
ไม่เปลี่ยนแปลงการปฏิ บตั ิการสอน งานวิจยั ด้านการพัฒนาวิชาชี พครู จึงเสนอให้มีการติดตาม สนับสนุ น และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู ภายหลังจากการอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู เป็ นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เน้นกลไก
การสนับสนุ นครู ภายหลังจากการอบรมในรู ปแบบของการโค้ชชิ่ ง กรณี ศึกษานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการคูปอง
พัฒ นาครู ซึ่ ง มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ ติ ดตามว่า ครู วิทยาศาสตร์ 6 คน จัดการเรี ยนการสอนอย่างไรภายหลังจากการ
อบรมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลคือบันทึกการจัดการเรี ยนการสอนของครู
แต่ละคน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรี ยบเที ยบการจัดกิจกรรมของครู กบั กิจกรรมที่ ครู มีส่วนร่ วมในระหว่าง
การอบรม กรณี ศึกษานี้ เปิ ดเผยว่า แม้ค รู ทุกคนได้รั บ การอบรมเหมื อนกันและพร้ อมกัน ครู แ ต่ ละคนมี การน า
แนวทางจากการอบรมไปใช้ในรู ปแบบที่ แตกต่างกัน งานวิจยั นี้ เสนอแนะว่า ครู แต่ละคนต้องการการสนับสนุนใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน งานวิจยั ในอนาคตจึงควรมุ่งศึกษารู ปแบบการโค้ชชิ่งที่เหมาะสมกับครู แต่ละคน
Keywords: การพัฒนาวิชาชีพครู การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครู วิทยาศาสตร์ การสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ คูปองครู

Abstract
Workshop has been a main activity for teacher professional development in Thailand. However, many
workshops were often held without a follow-up for its consequence on teachers’ teaching practices, leaving the
teachers not changing their teaching practices. Research in teacher professional development suggests
monitoring, supporting, and providing feedback to teachers after the workshop. The Coupon for Teacher
Development Project is a kind of teacher professional development activity that includes a supportive mechanism
for teachers in form of coaching after a workshop. This case study is under the Coupon for Teacher Development
Project, aiming at monitoring how six science teachers enacted their instruction after a workshop focusing on
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teaching and learning with scientific inquiry. Data were records of instructional activities conducted by each
teacher. The researchers analyzed the data by comparing the teachers’ instructional activities with those they
engaged in during the workshop. This case study reveals that, despite attending the same workshop at the same
time, each teacher enacted inquiry-based activities in different ways. This research suggests that each teacher
needs different kinds of support. Future research should find out appropriate ways to coach each teacher.
Keywords: Teacher professional development, Workshop, Science teachers, Scientific inquiry, Teacher coupon

บทนา
ประเทศไทยได้เข้าสู่ ยุคแห่ งการปฏิ รูปการศึกษาตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545) ซึ่ งคาดหวังให้ครู เปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการ
สอน จากเดิ มที่ เน้นการถ่ายทอดความรู ้(Transmission of knowledge) เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สร้างความรู ้
ด้วยตนเอง(Construction of knowledge) การเปลี่ ยนแปลงนี้ ก่อให้เกิ ดการอบรมครู อย่างกว้างขวาง ทั้งการสร้ าง
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การนาเสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
และมีส่วนร่ วมตลอดจนการใช้การประเมินผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน แต่ถึงกระนั้นก็
ตาม ผลการประเมินนักเรี ยนระดับชาติครั้งล่าสุ ด (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ, 2559ก; 2559ข; 2559ค)
บอกเป็ นนัยว่า การอบรมเหล่านี้อาจจะยังไม่ประสบผลสาเร็ จตามความคาดหวังเท่าที่ควร
ด้วยเหตุ น้ ี สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) จึ งได้อนุ มตั ิ ให้ สานักพัฒ นาครู และ
บุ คลากรการศึ กษา (2559) นาร่ องโครงการคูปองพัฒ นาครู ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการพัฒ นาวิชาชี พ ครู
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักว่า การพัฒนาวิชาชีพครู โดยการอบรมภายในช่วงเวลาสั้น ๆ แม้ใช้งบประมาณ
จานวนมาก แต่กลับส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิ บตั ิ การสอนของครู เพียงเล็กน้อย (Goldenberg & Gallmore,
1991) ทั้งนี้ เพราะข้อจากัดหลายอย่าง เช่น การอบรมไม่ตรงกับความต้องการของครู การอบรมไม่เชื่ อมโยงกับการ
ปฏิ บตั ิ การสอนจริ ง การนาความรู ้จากการอบรมไปปฏิ บตั ิ จริ งเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งใช้เวลาอย่างมาก และการขาดความ
ช่วยเหลือให้กบั ครู อย่างต่อเนื่ อง (ชนิพรรณ จาติเสถียร, 2557) โครงการคูปองพัฒนาครู จึงมุ่งลดข้อจากัดเหล่านี้โดย
อาศัยความร่ วมมือกันระหว่าง สพฐ. ซึ่ งมีหน้าที่ เป็ นผูผ้ สู ้ นับสนุ นงบประมาณให้กบั ครู ในรู ปแบบของคูปอง กับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ งมี หน้าที่ ออกแบบหลักสู ตรการอบรมครู ในการนี้ ครู สามารถนาคูปองไปเลื อกเข้ารับการ
อบรมในหลักสู ต รที่ ตนเองสนใจ นอกจากนี้ ครู ยงั ได้รับ “การโค้ช ชิ่ ง1” (Coaching) ซึ่ งวิทยากรทาการติ ดตาม

1

ในประเทศไทย คาว่า “Coaching” ยังไม่มีการบัญญัติคาภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2544; ราชบัณฑิตสถาน,
2552) การโค้ชชิ่งจึงมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็ นการชี้แนะ (ชนิ พรรณ จาติเสถียร, 2557) การสอนงาน (บุหงา วชิระศักดิ์
มงคล และ สุ ภาณี เส็ งศรี , 2556) หรื อการให้คาปรึ กษา (เอกภูมิ จัน ทรขัน ตี, 2559) อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขี ยนบทความนี้ ขอทับ ศัพท์คา
ต้นฉบับในภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับคาอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
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ชี้แนะ และให้การสนับสนุนครู ภายหลังการอบรมอย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการเหล่านี้ โครงการคูปองพัฒนาครู จึง
เป็ นความหวังใหม่ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิการสอนของครู
การวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการคูปองพัฒนาวิชาชี พครู โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้พฒั นาหลักสู ตรการ
อบรมที่เน้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ประเทศไทยและอีกหลาย
ประเทศทั่ว โลกให้กับ สนับ สนุ น (ส านัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา, 2553; Abd-El-Khalick et al., 2004)
แต่ การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ รูปแบบนี้ กลับยังไม่แพร่ หลายมากนักในโรงเรี ยนทั่วไป (ญาณพัฒ น์
พรมประสิ ทธิ์ และคณะ, 2551; ลื อชา ลดาชาติ และ วรรณทิ พา รอดแรงค้า, 2551; Dahsah & Faikhamta, 2008)
ด้วยเหตุน้ ี หลักสู ตรการอบรมครู จึงมุ่งเน้นการนาเสนอการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์
รู ปแบบต่าง ๆ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อถัดไป) ร่ วมกับการติดตามเพื่อสนับสนุ นครู ที่เข้ารับการอบรมในรู ปแบบ
ของการโค้ชชิ่ ง การวิจยั นี้ เป็ นกรณี ศึกษาที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อติ ดตามว่า ภายหลังจากการอบรม ครู นารู ปแบบ
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้อย่างไร และประสบปั ญหาอะไรในการประยุกต์ใช้กิจกรรมนั้น ผลการวิจยั นี้ ไม่เพียงแต่จะ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับสาหรับการปรับปรุ งการอบรมในอนาคต หากยังช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับอุปสรรคของครู
ในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการอบรม
ในขณะที่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมามักอยู่ในรู ปแบบวัฏจักร 5Es
(Bybee et al., 2006) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสารวจ (Exploration)
ขั้นสร้างคาอธิ บาย (Explanation) ขั้นขยายความคิ ด (Elaboration) และขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่ งนักเรี ยนจะ
ถูกกระตุ ้น ด้วยค าถามทางวิท ยาศาสตร์ ทาการสารวจตรวจสอบเพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ งข้อ มูล น าข้อ มูลมาสร้ า งเป็ น
คาอธิ บาย นาคาอธิ บายไปประยุกต์ใช้กบั ปรากฏการณ์ใกล้เคี ยง และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง ตามลาดับ
แม้วฏั จักร 5Es เน้นลักษณะสาคัญของการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ แต่ครู หลายคนกลับจัดการเรี ยนการสอนตาม
ขั้นตอนเหล่านี้ โดยปราศจากการเน้นลักษณะสาคัญของการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Faikhamta & Ladachart,
2016) ด้วยเหตุน้ ี การอบรมจึงหลีกเลี่ยงการนาเสนอ “ขั้นตอน” ที่ครู ตอ้ งปฏิบตั ิตาม แต่เน้นลักษณะสาคัญที่ครู ควร
ให้ความสาคัญ ได้แก่ การออกแบบการทดลอง การจัดกระทาข้อมูล การลงข้อสรุ ปจากข้อมูล การสร้างคาอธิ บาย
จากหลักฐาน และการโต้แย้งด้วยหลักฐาน
หลักสู ตรการอบรมได้รับอิทธิ พลมาจากการวิจยั ของ Chinn & Malhotra (2002) ซึ่ งเสนอแนะว่า การจัดการ
เรี ยนการสอนโดยการสื บ เสาะทางวิทยาศาสตร์ ไม่ค วรเรี ยบง่ ายและตรงไปตรงมาจนเกิ นไป ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทดลองอย่างง่ายที่มีการระบุตวั แปรต้นและตัวแปรตามไว้แล้ว การสังเกตอย่างง่ายที่มีการระบุลกั ษณะเป้ าหมายของ
การสั งเกตไว้ล่วงหน้า และการสาธิ ต อย่างง่ ายที่ มุ่ งเน้น การนาเสนอหรื อยื น ยัน แนวคิ ด ทางวิ ทยาศาสตร์ อย่าง
ตรงไปตรงมา แต่กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรคงไว้ซ่ ึ งความซับซ้อนทางสติปัญญาระดับหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสและ
ท้าทายให้นกั เรี ยนได้คิด ปฏิบตั ิ ลงข้อสรุ ป ให้เหตุผล และโต้แย้ง เฉกเช่นเดียวกับกระบวนการสื บเสาะเพื่อให้ได้มา
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ซึ่ งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริ ง (Epistemological authentic inquiry) ในการนี้ พวกเขาได้นาเสนอรู ปแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดและปฏิบตั ิเยี่ยงนักวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การออกแบบการศึกษาด้ วยปากเปล่ า (Verbal design of studies)
การออกแบบการศึ กษาด้วยปากเปล่ าเป็ นรู ปแบบการจัด การเรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มให้นักเรี ย นเข้าใจ
เกี่ ยวกับการออกแบบและประเมินการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งสามารถเกิ ดขึ้ นได้แม้ในโรงเรี ยนที่ขาดแคลน
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ เริ่ มต้นจากการที่ครู นาเสนอเหตุการณ์ที่จะนาไปสู่ คาถาม
ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้น นักเรี ยนจะได้ออกแบบการศึ กษาเพื่อตอบคาถามทางวิทยาศาสตร์ น้ นั โดยนักเรี ยนอาจ
ร่ วมกันทาเป็ นกลุ่ม จากนั้น นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอการออกแบบของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่นได้
ประเมิน วิพากษ์ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบนั้น กระบวนการนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนตรวจสอบว่า การ
ออกแบบการศึกษา (ทั้งของตนเองและของผูอ้ ื่น) สามารถตอบได้ตรงคาถามทางวิทยาศาสตร์ หรื อไม่ ทั้งในแง่ของ
การกาหนดตัวแปรต่าง การตั้งสมมติฐาน การจัดกระทาให้ตวั แปรต้นมีได้หลายค่า การเลือกวิธีการและเครื่ องมือ
เพื่ อวัดค่ าของตัวแปรตาม การควบคุมค่าของตัวแปรควบคุมให้คงตัว การออกแบบตารางบันทึ กข้อมูลการเลือก
วิธีการจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล และการคาดการณ์ว่า ข้อมูลลักษณะใดที่จะสนับสนุ นหรื อหักล้างสมมติ ฐาน
นั้น นอกจากนี้ นักเรี ยนยังได้พิจารณาเพื่อหาวิธีการลดความคลาดเคลื่อนและสร้างความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา
อีกด้วย แม้นกั เรี ยนยังไม่ได้ลงมือปฏิบตั ิตามการออกแบบการศึกษาด้วยตนเองก็ตาม
ตัวอย่างหนึ่ งของการจัดการเรี ยนการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ออกแบบการศึ กษาด้วยปากเปล่าคื อ
กิ จกรรมเรื่ อ ง “ภาวะโลกร้ อน” (ลื อชา ลดาชาติ และ โชคชัย ยืน ยง, 2560) กิ จกรรมนี้ เริ่ มต้น ด้วยการน าเสนอ
สถานการณ์ ที่อุณ หภูมิเฉลี่ ยในบรรยากาศของโลกมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งมีส่วนคล้ายกับการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลก จากนั้น ครู จึงนาเสนอคาถามทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่า “การเพิ่มขึ้ นของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยในบรรยากาศของโลกเพิ่มขึ้นหรื อไม่”ในการนี้ ครู อาจจาเป็ นต้องย้ ากับ
นักเรี ยนว่า โลกได้รับพลังงานแทบทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ในรู ปแบบของแสงแดดและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอื่น ๆ
จากนั้ น ครู จึ งให้ นั ก เรี ย นออกแบบการศึ ก ษาเพื่ อ ตอบค าถามทางวิ ท ยาศาสตร์ น้ ี เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นไม่ อ าจ
ทาการศึกษากับบรรยากาศของโลกได้โดยตรง ดังนั้น นักเรี ยนจึงจาเป็ นต้องสร้างแบบจาลองที่คล้ายกับบรรยากาศ
ของโลกและท าการทดลองกับ แบบจาลองนั้น ตัวอย่างเช่ น นักเรี ย นอาจเสนอวิ ธีก ารทดลองโดยการใช้ข วด
พลาสติ ก ใส 2 ใบ เพื่ อจ าลองเป็ นบรรยากาศของโลกภายใต้ 2 เงื่ อ นไข โดยขวดใบหนึ่ งมี ป ริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์มากกว่าขวดอีกใบหนึ่ ง จากนั้น นักเรี ยนนาขวดพลาสติกใสทั้งคู่ไปตากแดด และวัดอุณหภูมิ
ของอากาศภายในขวดแต่ ล ะใบในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ทั้ งนี้ เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ความแตกต่ า งของปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ส่งผลให้เกิ ดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในขวดทั้ง 2 ใบหรื อไม่ ในการนี้ นักเรี ยนจะได้
ประเมินวิธีการทดลองนี้ ว่า ตัวแปรต่าง ๆ ของการทดลองนี้ คืออะไร นักเรี ยนจะจัดกระทาตัวแปรต้นให้มีหลายค่า
ได้อย่างไร นักเรี ยนจะวัดค่าของตัวแปรตามอย่างไรและด้วยเครื่ องมือใด นักเรี ยนจะควบคุมตัวแปรอื่นให้มีค่าคงตัว
อย่างไร และนักเรี ยนจะบันทึกผลการทดลองอย่างไร นอกจากนี้ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ดว้ ยว่า ความคลาดเคลื่อนของ
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ผลการทดลองอาจเกิ ดขึ้ นได้ดว้ ยสาเหตุ ใด และนักเรี ยนจะสร้างความน่ าเชื่ อถื อของผลการทดลองนี้ ได้อย่างไร
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจลักษณะของการทดลองทางวิทยาศาสตร์
2. การวิเคราะห์ ฐานข้ อมูล (Database analysis)
การวิ เคราะห์ ฐานข้อ มูล เป็ นรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนที่ ส่ งเสริ ม ให้ นักเรี ย นเข้า ใจเกี่ ย วกับ การ
วิเคราะห์และตี ความหมายข้อมูลอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ เริ่ มต้นจากการนาเสนอ
สถานการณ์ที่จะนาไปสู่ คาถามทางวิทยาศาสตร์ จากนั้น ครู จึงนาเสนอชุดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ ชุดข้อมูลนี้ อาจเป็ นได้ท้ งั ข้อมูลเชิงปริ มาณและ/หรื อข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่ตอ้ งมีความซับซ้อนระดับ
หนึ่ ง ซึ่ งจะท้าทายและดึงดูดให้นกั เรี ยนพยายามวิเคราะห์หาคาตอบของคาถามทางวิทยาศาสตร์ น้ นั จากนั้น ครู จึง
เปิ ดโอกาสให้นักเรี ย นได้วิเคราะห์ ชุ ด ข้อ มูลนั้น ด้วยตัวเอง ในการนี้ นักเรี ย นอาจจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีการจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ซบั ซ้อนให้อยู่ในรู ปแบบที่มีความหมายชัดเจน
มากขึ้ น จากนั้น นักเรี ยนจึ งร่ วมกันอภิ ปรายเกี่ ยวกับการลงข้อสรุ ป ที่ เหมาะสมบนพื้ นฐานของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนั้น โดยนักเรี ยนจาเป็ นต้อ งให้เหตุ ผลเพื่ อ ชี้ แจงการลงสรุ ปของตนเองด้วย จนกระทั่งนักเรี ยนทั้งชั้นได้
ข้อสรุ ปที่ดีที่สุดร่ วมกัน
ตัวอย่างหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอนโดยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลคือกิจกรรมเรื่ อง “น้ าขึ้นน้ าลง” (ลือชา
ลดาชาติ และ โชคชั ย ยื น ยง, 2560) กิ จ กรรมนี้ เริ่ มต้น จากการน าเสนอวี ดิ ทั ศ น์ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง
ระดับน้ าทะเลในช่วงเวลาหนึ่ ง จากนั้น ครู จึงถามนักเรี ยนว่า “วัฏจักรการขึ้นและลงขอน้ าทะเลใช้เวลานานเท่าใด”
จากนั้น ครู อาจนาเสนอข้อมูลระดับน้ าทะเลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ (2560) ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบของตัวเลขใน
ตาราง เพื่ อ ให้ นักเรี ย นลองแปลงข้อ มู ล ที่ เป็ นตัวเลขนี้ ให้ อยู่ในรู ป แบบของกราฟที่ มี เวลาเป็ นแกนนอนและ
ระดับน้ าทะเลเป็ นแกนตั้ง จากนั้น นักเรี ยนต้องตี ความหมายกราฟนั้น ซึ่ งจะช่ วยให้นกั เรี ยนลงข้อสรุ ปได้ว่า จาก
เวลาที่ น้ าทะเลขึ้ นสู งสุ ด น้ าทะเลจะลงและกลับมาขึ้ นสู งสุ ดอีกครั้งจะใช้เวลาประมาณ 12 ชัว่ โมง ดังนั้น ภายใน
เวลา 24 ชัว่ โมง น้ าทะเลจะมีช่วงเวลาที่ ข้ ึ นสู งสุ ดและลงต่ าสุ ดประมาณ 2 ครั้ง/วัน จากนั้น ครู อาจให้นกั เรี ยนลอง
ตั้งสมมติ ฐานเกี่ ยวกับสิ่ งที่ อาจเป็ นสาเหตุของปรากฏการณ์ น้ าขึ้ นน้ าลง โดยหนึ่ งในสาเหตุเหล่านั้นควรเป็ นดวง
จันทร์ จากนั้น ครู อาจนาเสนอข้อมูลดิ ถีดวงจันทร์ ที่มีส่วนมืดและส่ วนสว่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคื น ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลเชิ งคุณภาพที่สามารถเปลี่ยนไปเป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณได้ในรู ปแบบของร้อยละของพื้นที่ ส่วนสว่างของดวง
จัน ทร์ ใ นแต่ ล ะคื น (Calendar-365, 2016) ครู อ าจเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนลองวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล 2 ชุ ด (ข้อ มู ล
ระดับน้ าทะเล และข้อมูลดิถีดวงจันทร์) เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลทั้ง 2 ชุดมีความเกี่ยวข้องกันหรื อไม่และอย่างไร ใน
การนี้ นักเรี ยนอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล กระบวนการนี้ ตอ้ งอาศัยความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยน จนกระทัง่ นักเรี ยนได้กราฟที่แสดงว่า ผลต่างของระดับน้ าทะเลสู งสุ ดและต่าสุ ดในแต่ละ
วันจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะดวงจันทร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังภาพที่ 3
ซึ่ งเป็ นหลักฐานสาคัญที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปที่ ว่า ปรากฏการณ์ น้ าขึ้ นน้ าลงเกี่ ยวข้องกับดวงจันทร์ ขอ้ สรุ ปนี้ จะเป็ น
พื้นฐานสาหรับนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแรงไทดอลต่อไป
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ภาพที่ 1: กราฟเปรี ยบเทียบระหว่างผลต่างของระดับน้ าทะเลสูงสุ ดและต่าสุ ดกับลักษณะของดวงจันทร์ในแต่ละวัน
3. การสร้ างคาอธิ บายจากหลักฐาน (Evidence-Based Explanation Building)
การสร้างคาอธิ บายจากหลักฐานเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยนเข้าใจการลงข้อสรุ ป
และสร้างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งจาเป็ นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบนี้เริ่ มต้นจากการนาเสนอสถานการณ์ที่จะนาไปสู่คาถามทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะคาถามที่มุ่งอธิ บายว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใด ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร จากนั้น ครู จึงนาเสนอหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ น้ นั ทั้งนี้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ลงข้อสรุ ปจากหลักฐานเหล่านั้น ในการนี้ ครู อาจจาเป็ นต้องร่ วมอภิ ปรายกับ
นักเรี ยนว่า การลงข้อสรุ ปแบบใดเป็ นการลงข้อสรุ ปที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของหลักฐาน การลงข้อสรุ ปแบบใดเป็ นการ
ลงข้อสรุ ปที่ เกินจากหลักฐาน และการลงข้อสรุ ปแบบใดที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักฐาน (ลือชา ลดาชาติ และคณะ,
2558) เมื่อนักเรี ยนได้ลงข้อสรุ ปจากหลักฐานทั้งหมดแล้ว ครู จึงเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาข้อสรุ ป จากหลักฐาน
เหล่านั้นมาสร้างเป็ นคาอธิ บายที่ ตอบคาถามทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ ครู อาจเน้นย้ าเกี่ ยวกับลักษณะสาคัญของ
คาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ เช่น คาอธิ บายนั้นต้องตอบคาถามทางวิทยาศาสตร์ คาอธิ บายนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักฐาน คาอธิ บายนั้นต้องเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลที่ เกิ ดขึ้ น และคาอธิ บายนั้นต้องไม่
ขัดแย้งกันในตัวเอง เป็ นต้น
ตัวอย่างหนึ่ งของการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประเมินหลักฐานคือกิจกรรมเรื่ อง “ไขปริ ศนานกฟิ นช์”
(ลือชา ลดาชาติ และ โชคชัย ยืนยง, 2560) กิจกรรมนี้ เริ่ มต้นจากการทบทวนความรู ้เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
พันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวิต จากนั้น ครู จึงนาเสนอเหตุการณ์ภยั แล้งครั้งใหญ่ที่เกาะแห่ งหนึ่ งในหมู่เกาะกาลาปากอส
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ในปี ค.ศ. 1977 ซึ่ งทาให้สิ่งมี ชีวิตต่างๆ (รวมทั้งนกฟิ นช์) ในเกาะแห่ งนั้นล้มตายเป็ นจานวนมาก สถานการณ์ น้ ี
นาไปสู่ คาถามทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่า “ภัยแล้งส่ งผลต่อความหลากหลายทางพันธุ กรรมของนกฟิ นช์ได้อย่างไร” ใน
การนี้ ครู ให้นักเรี ยนพิ จารณาและลงข้อสรุ ปจากหลักฐานต่าง ๆ เกี่ ยวกับนกฟิ นช์ เช่ น (1) ประชากรนกฟิ นช์ใน
ฤดูกาลต่าง ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1973 – 1978 (2) ชนิดอาหารและลักษณะจะงอยปากของนกฟิ นช์ (3) ขนาดจะงอยปาก
และสัดส่ วนอาหารที่นกฟิ นช์กิน (4) ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟิ นช์ “ก่อน” และ “หลัง” การเกิดภัยแล้ง
(5) ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟิ นช์ในช่วงปี 1976 – 1984 (6) จานวนนกฟิ นช์และความอุดมสมบูรณ์ของ
เมล็ดพื ช (7) ความอุดมสมบูรณ์ ความแข็ง และขนาดของเมล็ดพื ช (8) ขนาดตัวเฉลี่ ยของนกฟิ นช์ “ก่ อน” และ
“หลัง” การเกิดภัยแล้ง และ (9) ปริ มาณน้ าฝนและการออกไข่ของนกฟิ นช์ จากนั้น ครู ร่วมอภิปรายกับนักเรี ยนเพื่อ
หาข้อสรุ ปที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน แล้วครู จึงให้นกั เรี ยนนาข้อสรุ ปเหล่านั้นมาสร้าง
เป็ นคาอธิ บาย ทั้งนี้ เพื่อตอบคาถามทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่า “ภัยแล้งส่ งผลต่อความหลากหลายทางพันธุ กรรมของนก
ฟิ นช์ได้อย่างไร” โดยคาอธิ บายนั้นต้องแสดงความเชื่ อมโยงระหว่างภัยแล้ง (สาเหตุ) กับความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของนกฟิ นช์ที่ลดลง (ผลที่เกิดขึ้น) บนพื้นฐานของหลักฐานต่าง ๆ
4. การประเมินหลักฐาน (Evidence evaluation)
การประเมินหลักฐานเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยนเข้าใจเกี่ยวกับการตีความหมาย
และประเมินหลักฐานอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ เริ่ มต้นจากการนาเสนอสถานการณ์ที่
จะนาไปสู่ คาถาม ซึ่ งยังคงเป็ นประเด็นหรื อข้อถกเถียงกันในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ จากนั้น ครู จึงนาเสนอคาอธิ บาย
หรื อทฤษฎีต่าง ๆ ที่อาจเป็ นคาตอบของคาถามนั้น ร่ วมกับการนาเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรี ยนได้พิจารณา ประเมิน และให้เหตุผลว่า ทฤษฎีหรื อคาอธิ บายใดตอบคาถามนั้นได้ดีที่สุด ในการนี้ นักเรี ยน
แต่ละคนจาเป็ นต้องเลือกทฤษฎีที่ตนเองเห็นด้วยมากที่ สุด ในขณะเดียวกัน เมื่อครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละคน
ได้อภิปรายร่ วมกันแล้ว นักเรี ยนก็ตอ้ งพยายามโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นคล้อยตามทฤษฎีที่ตนเองได้เลือกไว้ และพยายามใช้
เหตุผลเพื่อโต้แย้งหรื อหักล้างความน่าเชื่อถือของทฤษฎีอื่น ๆ ทั้งนี้การพิจารณา ประเมิน และให้เหตุผลทั้งหมดต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างของ
การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีองค์ประกอบที่ จาเป็ นที่สุดอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ข้อสรุ ป หลักฐาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุ ปและหลักฐาน (ลฎาภา สุ ทธกูล และ ลือชา ลดาชาติ, 2556)
ตัวอย่างหนึ่ งของการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประเมินหลักฐานคื อกิ จกรรมเรื่ อง “กาเนิ ดดวงจันทร์ ”
(ลือชา ลดาชาติ และ โชคชัย ยืนยง, 2560)กิจกรรมนี้ เริ่ มต้นจากการนาเสนอวิดิทศั น์ ซึ่ งจะนาไปสู่ คาถามที่วา่ “ดวง
จันทร์(ของโลก)เกิดขึ้นได้อย่างไร” ซึ่ งจะตามมาด้วยการนาเสนอทฤษฎีต่าง ๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ ในอดีตได้เสนอไว้
เช่น (1) ทฤษฎีฟิชชันที่กล่าวไว้วา่ ดวงจันทร์ เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของโลก แต่เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง ดวงจันทร์
จึงหลุดออกจากโลกไป (2) ทฤษฎีเนบิวลาที่กล่าวไว้ว่า ดวงจันทร์ เกิดขึ้นมาด้วยกระบวนการเดียวกันกับโลก ซึ่ งก็
คือการรวมกันของกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กในเอกภพ (3) ทฤษฎีแคปเจอร์ ที่กล่าวไว้ว่า ดวงจันทร์ เดิมเป็ นอุกกาบาตที่
โคจรผ่านมาใกล้โลก และถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเอาไว้ และ (4) ทฤษฎีไจแอนท์โคลิสชันที่กล่าวไว้ว่า ดวง
จันทร์ เกิดจากการที่อุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งจนโลก จนมวลของโลกและมวลของอุกกาบาตฟุ้ งกระจายไปรอบโลก
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ก่อนที่ มวลเหล่านั้นจะกลับมารวมกันอีกครั้งและกลายเป็ นดวงจันทร์ จากนั้น ครู จึงให้นกั เรี ยนแต่ละคนพิจารณา
และเลือกทฤษฎี ที่ตนเองเห็นด้วยมากที่ สุด แล้วครู จึงนาเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ต่างๆ เช่น รู ปร่ างของดวง
จันทร์ ขนาดและมวลของดวงจันทร์ ลักษณะการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ ลักษณะการโคจรรอบโลกของดวง
จันทร์ และองค์ประกอบของหิ นจากดวงจันทร์ ในการนี้ นักเรี ยนต้องพิ จารณาและประเมิ นหลักฐานเหล่านี้ ว่า
สนับ สนุ น ทฤษฎี ที่ ตนเองได้เลื อกไว้หรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่ อ โน้มน้าวและโต้แ ย้งกับผูอ้ ื่ นที่ เห็ นต่ างไปจากตนเอง ใน
ระหว่างนี้ นักเรี ยนจะได้พิจารณาด้วยว่า ข้อโต้แย้งใดที่มีและไม่มีหลักฐานสนับสนุนโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
จนกระทัง่ นักเรี ยนทั้งหมดได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่า ทฤษฎีใดอธิ บายการเกิดดวงจันทร์ได้ดีที่สุด

วิธีวจิ ัย
การวิจยั นี้ เป็ นกรณี ศึกษา (Case study) (Merriam, 1998) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อติ ดตามว่า ภายหลังจากที่ ครู
ได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ แล้ว ครู ได้นากิ จกรรม
รู ปแบบเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้อย่างไร และประสบกับปั ญหาอะไรบ้าง กรณี ศึกษาครั้งนี้ อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ของ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (ลือชา ลดาชาติ, 2558) ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนของครู แต่ละคน
ผ่านคาพูด การกระทา และร่ องรอยการกระทาต่าง ๆ รายละเอียดของการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้

บริบทวิจัย
การอบรมมีข้ ึนในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ครู ที่เข้ารับการอบรมมีจานวนทั้งสิ้ น 58 คน การอบรมมุ่งเน้นการนาเสนอกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการสื บเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ (1) การออกแบบการศึกษาปากเปล่า (2) การลงข้อสรุ ปและสร้างคาอธิ บาย (3)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ (4) การประเมินหลักฐาน ตามลาดับ ซึ่ งครู ได้ทากิจกรรมเหล่านี้เฉกเช่นนักเรี ยน ในขณะที่
วิทยากร (คณะผูว้ ิจยั ) ทาหน้าที่เป็ นครู แม้ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
แต่ในระหว่างการอบรม ครู ได้รับการเน้นย้ าว่า เป้ าหมายหลักของการอบรมคื อการทาความเข้าใจแนวทางการจัด
กิจกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ภายหลังการอบรมในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ครู ได้รับมอบหมายให้
นากิจกรรมรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของตนเอง
ผู้ให้ ข้อมูล
เนื่องจากการวิจยั นี้มุ่งศึกษาการนาแนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจงด้วยเกณฑ์ความสมัครใจ (Convenient sampling) (Patton, 2002) ด้วยเกณฑ์น้ ี ครู จานวน 6 คน แสดง
ความยินดี ให้ขอ้ มูลกับผูว้ ิจยั ครู เหล่านี้ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีทศั นคติ ที่ดีต่อการอบรม ดังที่ ผวู ้ ิจยั สังเกตได้จากการมีส่วนร่ วม
และการแสดงความคิ ดเห็นในระหว่างการอบรม และถึงแม้ว่าครู เหล่านี้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง แต่เมื่อผูว้ ิจยั
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของครู แต่ละคน ครู เหล่านี้มีความหลากหลายในระดับหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นเพศ (ชาย 2 คน และ
หญิง 4 คน) ประสบการณ์สอน (น้อยกว่า 10 ปี 3 คน และมากกว่า 10 ปี 2 คน) วุฒิการศึกษา (ปริ ญญาตรี 1 คน และ
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ปริ ญญาโท 5 คน) และวิทยฐานะ (ปฏิ บตั ิ การ 1 คน ชานาญการ 3 คน และชานาญการพิเศษ 2 คน) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 1 ครู ท้ งั 6 คน มาจาก 6 โรงเรี ยนในจังหวัดทางภาคเหนื อ ซึ่ งอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 92.8-193.5
กิ โลเมตร อัตราส่ วนของครู ที่ยินดี ให้ขอ้ มูลที่ นอ้ ยอาจเป็ นผลมาจากการรับรู ้ของครู ส่วนใหญ่ว่า ผูว้ ิจยั จะทาการ
ประเมินการปฏิ บตั ิ การสอนของตนเอง แม้คณะผูว้ ิจยั ได้แจ้งกับครู ทุกคนในระหว่างการอบรมแล้วว่า การติ ดตาม
ในการวิจยั ครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อครู ผใู ้ ห้ขอ้ มูลก็ตาม ในรายงานฉบับนี้ คณะผูว้ ิจยั อ้างถึงครู แต่ละคน
ตามลาดับที่ถกู กาหนดขึ้นด้วยการสุ่ ม
ตารางที่ 1: ข้อมูลพื้นฐานของครู ที่ให้ขอ้ มูล
คนที่ เพศ
1
2
3
4
5
6

ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

ประเภทโรงเรียน

ประสบการณ์
สอน(ปี )
ระดับมัธยมศึกษา
9
ระดับประถมศึกษา
19
ระดับมัธยมศึกษา
16
ระดับมัธยมศึกษา
9
ระดับมัธยมศึกษา
6
ระดับมัธยมศึกษา
30

การศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

วิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการ
ไม่มี (ปฏิบตั ิการ)
ชานาญการพิเศษ

วิชาเอกที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
ไม่ระบุ
ภาษาไทย
เคมีศึกษา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เคมี

วิชา/ระดับชั้นที่สอนในคลิป
ชีววิทยา ม.6
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ม.1
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ม.4
ชีววิทยา ม.6
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ม.3
เคมี ม.5

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด้วยเหตุ ผ ลด้านระยะทาง คณะผูว้ ิจัยไม่ ส ามารถเดิ นทางไปเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้ ในการนี้
คณะผูว้ ิจยั จึ งขอให้ครู แต่ ละคนบันทึ กการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ ง ซึ่ งเป็ นครั้ งที่ ครู นา
รู ปแบบกิ จกรรมจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ และส่ งบันทึ กนั้นทางไปรษณี ยห์ รื อผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
มายังคณะผูว้ ิจยั ในการนี้ คณะผูว้ ิจยั เน้นย้ าว่า ครู ไม่จาเป็ นต้องนากิ จกรรมทุกรู ปแบบมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เพราะ
กิจกรรมแต่ละรู ปแบบอาจเหมาะสมกับเนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ครู จึงควรเลือกว่า ตนเองจะ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมรู ปแบบใดกับเนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์ ใด การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการนี้แม้มีขอ้ จากัดว่า คณะผูว้ ิจยั
ไม่สามารถสังเกตเหตุการณ์อื่นที่อยูน่ อกเหนือมุมกล้องได้ แต่วิธีการนี้กม็ ีขอ้ ดีตรงที่วา่ คณะผูว้ ิจยั สามารถหลีกเลี่ยง
การแสดงปฏิกิริยา ไม่วา่ เชิ งบวกหรื อเชิงลบ ที่อาจมีอิทธิ พลต่อครู ในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากการ
วิจยั นี้ ไม่ได้ศึกษาปฏิ กิริยาของนักเรี ยน แต่เป็ นการปฏิ บตั ิ การสอนของครู เท่ านั้น การบันทึ กการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู เพียงครั้งเดียว ซึ่ งเป็ นครั้งที่ครู คิดว่าดีที่สุด คณะผูว้ ิจยั สามารถตีความได้วา่ ครู เลือกกิจกรรมรู ปแบบใด
ไปประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้น้ นั เป็ นอย่างไร และครู ประสบกับปัญหาใดบ้าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ 1 คณะผูว้ ิจยั แยกกันตี ความการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู แต่ละคน โดยคณะผูว้ ิจยั สร้างข้อตกลงร่ วมกันว่า ขั้นตอนนี้เป็ นการให้รหัสว่า ครู แต่ละคนประยุกต์ใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบใด (การออกแบบการศึกษาปากเปล่า การลงข้อสรุ ปและสร้างคาอธิ บาย การวิเคราะห์
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ข้อมูล และการประเมิ นหลักฐาน) และการประยุกต์ใช้น้ ันเป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์หลักของกิ จกรรมหรื อไม่
ตัวอย่างเช่น หากครู เลือกใช้กิจกรรม “การออกแบบการศึกษาปากเปล่า” ผูว้ ิจยั จะพิจารณาว่า ครู นาเสนอเหตุการณ์
อะไรเพื่ อนาไปสู่ คาถามที่ ทา้ ทายให้นักเรี ยนออกแบบการทดลอง และครู ส่งเสริ มให้นักเรี ยนเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างไร หากครู เลือกใช้กิจกรรม “การสร้างคาอธิ บายจากหลักฐาน” ผูว้ ิจยั จะพิจารณาว่า ครู
ใช้หลักฐานอะไรบ้าง และหลักฐานเหล่ านั้นเพี ยงพอให้นักเรี ยนสร้ างค าอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ห รื อไม่ การ
วิเคราะห์เช่นนี้ ช่วยให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจว่า ครู ได้นากิจกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้หรื อไม่และอย่างไร หากผูว้ ิจยั
เห็นว่า ครู คนใดไม่ได้นารู ปแบบกิจกรรมจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ผูว้ ิจยั สร้างรหัสอื่น ๆ ขึ้นมาแทน (เช่น การ
ลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอน)
เมื่ อผูว้ ิจยั แต่ ละคนมี ผลการตี ความของตนเองแล้ว ขั้นตอนที่ 2 จึ งเป็ นการนาผลการตี ค วามเหล่ านั้นมา
พิจารณาร่ วมกัน ทั้งนี้ เพื่ อดูระดับความสอดคล้องระหว่างผูว้ ิจยั (Researcher triangulation) หากคณะผูว้ ิจยั มีการ
ตี ความที่ แตกต่ างกัน คณะผูว้ ิจยั สังเกตบันทึ กการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันอี กครั้ ง และระบุ เหตุ ผลของการ
ตีความแต่ละคนเพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณี ของครู คนที่ 1 คณะผูว้ ิจยั มีการตีความแตกต่างกัน โดย
ผูว้ ิจยั คนหนึ่ งตีความว่า ครู คนนี้ ใช้กิจกรรม “การวิเคราะห์ฐานข้อมูล” ทั้งนี้ เพราะครู ให้นกั เรี ยนได้วิเคราะห์ขอ้ มูล
และลงข้อสรุ ปเอง ในขณะที่ผวู ้ ิจยั อีกคนหนึ่ งตีความว่า ครู คนนี้ใช้กิจกรรม “การสร้างคาอธิ บายจากหลักฐาน” ทั้งนี้
เพราะครู คนนี้ ได้ให้นกั เรี ยนสร้างคาอธิ บายจากกราฟที่ ตนเองสร้างขึ้ น ในกรณี เช่นนี้ คณะผูว้ ิจยั พิจารณาร่ วมกัน
และเห็นว่า การตีความทั้งคู่มีหลักฐานรองรับ ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงให้รหัสว่า ครู คนที่ 1 บูรณาการกิจกรรมทั้งสอง
รู ปแบบเข้าด้วยกัน จากนั้น ในขั้นตอนที่ 3 คณะผูว้ ิจยั จึ งวิเคราะห์รหัสทั้งหมดเพื่ อหาลักษณะร่ วมและสร้างเป็ น
ข้อสรุ ป (Themes) คณะผูว้ ิจยั ได้ส่งข้อสรุ ปให้ครู แต่ละคนตรวจสอบ (Member check) เพื่อยืนยันความน่ าเชื่ อถื อ
ของผลการวิจยั

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ของครู 6 คน คณะผูว้ ิ จัย พบว่า ครู 3 คน น ารู ป แบบกิ จกรรมจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยครู คนหนึ่ งจัดกิจกรรมในลักษณะรู ปแบบ “การประเมินหลักฐาน” ใน
การเรี ยนการสอนเรื่ องปิ โตรเคมี ส่ วนครู อีกคนหนึ่ งจัดกิ จกรรมในลักษณะรู ปแบบ “การออกแบบการศึ กษาปาก
เปล่า” ในการเรี ยนการสอนเรื่ องพลังงานศักย์โน้มถ่วง ในขณะที่ครู อีกคนหนึ่ งจัดกิจกรรมที่บูรณาการรู ปแบบ “การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล” กับ “การสร้างคาอธิ บายจากหลักฐาน” ในการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อจานวน
ประชากร รายละเอียดการจัดการเรี ยนการสอนของครู แต่ละคนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยคณะผูว้ ิจยั อ้างถึงครู แต่
ละคนด้วยตัว T ซึ่ งตามด้วยตัวเลข 1-6 (บทสนทนาทั้งหมดมาจากบันทึกการจัดการเรี ยนการสอนที่ครู แต่ละคนส่ ง
มายังคณะผูว้ ิจยั ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อทางไปรษณี ย)์
การประเมินหลักฐาน
ครู คนที่ 6 จัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง เชื้อเพลิงในชีวิตประจาวัน โดยการถามนักเรี ยนว่า“นักเรี ยนมาโรงเรี ยน
กันอย่างไร” “ใครนามอเตอร์ ไซด์มาโรงเรี ยนบ้าง” และ “ใครนั่งรถโดยสารมาบ้าง” ทั้งนี้ เพื่ อสร้ างความเข้าใจ
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เบื้ องต้นร่ วมกับนักเรี ยนว่า น้ ามันเป็ นเชื้ อเพลิงที่ นกั เรี ยนใช้อยู่ในชี วิตประจาวัน จากนั้น เธอจึ งอภิ ปรายเกี่ ยวกับ
ชนิ ดของน้ ามันในท้องตลาด (เช่น เบนซิ น91 เบนซิ น95 แก๊สโซฮอล91 แก๊สโซฮอล95 E10 E20 และ E85) และตั้ง
ประเด็นคาถามให้นกั เรี ยนหาคาตอบว่า“น้ ามันเบนซิ นกับแก๊สโซฮอล์ อย่างไหนคุม้ ค่าน่ าเติมกว่ากัน” นักเรี ยนได้
ทาการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของน้ ามันแต่ละชนิ ด ทั้งโดยการเผาเพื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณเขม่า (ดังภาพที่ 2) และ
การวางน้ ามันทิ้งไว้ในภาชนะเปิ ดที่อุณหภูมิหอ้ งเพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการระเหย (ดังภาพที่ 3) ด้วยหลักฐานเหล่านี้
ร่ วมกับข้อมูลอื่ น ๆ เช่ น ราคาน้ ามัน ประเภทของเครื่ องยนต์ และผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม นักเรี ยนจึ งร่ วมกัน
อภิปรายว่า น้ ามันชนิดใดคุม้ ค่าต่อการเลือกใช้มากที่สุด

ภาพที่ 2: การเปรี ยบเทียบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ ามันแต่ละชนิด

ภาพที่ 3: การเปรี ยบเทียบอัตราการระเหยของน้ ามันแต่ละชนิ ด
การออกแบบการทดลองปากเปล่ า
ครู คนที่ 5 จัดการเรี ยนการสอนเรื่ องพลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยการเท้าความคาถามจากคาบที่แล้วว่า “ปั จจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง” จากนั้น เขาจึงเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันเสนอสมมติฐานต่าง ๆ เช่น
แรงโน้มถ่วง ความสู ง และน้ าหนักของวัตถุ ในการนี้ เขาบันทึกสมมติฐานทั้งหมดลงบนกระดาน และให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มเลือกสมมติฐาน 1 อย่าง เพื่อตั้งเป็ นคาถามทางวิทยาศาสตร์ (เช่น น้ าหนักของวัตถุส่งผลต่อพลังงานศักย์
โน้มถ่วงหรื อไม่) จากนั้น นักเรี ยนจึงเริ่ มทาออกแบบการทดลองเพื่อตอบคาถามนั้น และบันทึกการออกแบบการ
ทดลองลงในกระดาษฟลิปชาร์ ต เพื่อให้ตวั แทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ในระหว่างนี้ เขาตั้งคาถามต่าง ๆ
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เพื่อเน้นย้ าถึงลักษณะสาคัญของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรต้น) ดังตัวอย่าง
บทสนทนาต่อไปนี้
T5: เราคิดว่าอะไรส่ งผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง
S: น้ าหนัก
T5: แล้วเราจะทดลองยังไง […]
S: นาดิ นน้ ามัน ไปชั่งหาน้ าหนัก วัด ระดับความสู ง ปล่อยดิ นน้ ามันแล้วบันทึ กผลลงในตาราง แล้วก็
สรุ ปผลค่ะ
T5: ดินน้ ามันนี้ เราไปชัง่ หาน้ าหนัก เรามีดินน้ ามัน 2 ก้อน ดินน้ ามัน 2 ก้อนนี้เป็ นยังไง เหมือนกันไหม
S: ไม่เหมือนครับ
T5: ไม่เหมือนกันยังไงครับ
S: น้ าหนักต่างกัน
T5: มีน้ าหนักต่างกัน ก้อนแรกน้ าหนักเท่าไหร่ …
การวิเคราะห์ ฐานข้ อมูล + การสร้ างคาอธิบายจากหลักฐาน
การจัด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อจานวนประชากร ครู ค นที่ 1 น ารู ป แบบกิ จกรรม “การ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล” และ “การสร้างคาอธิ บายจากหลักฐาน” มาบูรณาการกัน โดยเขาเริ่ มต้นด้วยการนาเสนอข้อมูล
เพื่อให้นกั เรี ยนวาดกราฟที่แสดงจานวนประชากรในช่วงเวลาต่าง ๆ จากนั้น เขาจึงอภิปรายร่ วมกับนักเรี ยนเกี่ยวกับ
ความหมายของกราฟนั้นเพื่อสร้างคาอธิ บายว่า อะไรทาให้จานวนประชากรเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี เนื่ องจาก
ข้อมู ลที่ ค รู ค นที่ 1 ให้ นักเรี ยนวิ เคราะห์ มี จากัด แค่ จานวนประชากรในแต่ ล ะปี นัก เรี ย นจึ งขาดโอกาสในการ
เชื่อมโยงข้อมูลนี้ กบั ข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ช่วงเวลาที่เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ การขยายตัวของการใช้ทรัพยากร
ที่ ดิน และช่ วงเวลาที่ มีการรณรงค์การคุ มกาเนิ ด) เพื่ อสร้างคาอธิ บายเกี่ ยวกับสาเหตุ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
จานวนประชากรในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การถามตอบในชั้นเรี ยนจึงปรากฏในลักษณะของการถามตอบที่ครู เป็ นผู ้
ชี้นา โดยนักเรี ยนไม่ได้สร้างคาอธิ บายด้วยตนเองทั้งหมด นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายน้อยและมีแนวโน้มที่
จะรอฟังคาเฉลยจากครู ดังบทสนทนาในชั้นเรี ยนต่อไปนี้
T1: จากที่นกั เรี ยนสร้างกราฟมา ลักษณะของกราฟมีลกั ษณะเป็ นยังไงครับ
S: เพิ่มขึ้น
T1: จานวนประชากรจะมีการเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างน้อย(ช้า)หรื ออย่างรวดเร็ วครับ
S: อย่างรวดเร็ ว
T1: จากกราฟ เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประชากร ในบางช่ วง ช่ วงใดช่ วงหนึ่ ง จะมีการเพิ่ มขึ้ นอย่าง
รวดเร็ ว ซึ่ งมันก็มีสาเหตุหรื อปั จจัยที่ทาให้ประชากรมีขนาดหรื อมีจานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เราจะ
มาอธิ บ ายกัน ในเรื่ อ งนี้ นะครั บ จากที่ นักเรี ยนได้ท ากิ จกรรมไปแล้วเมื่ อกี้ (ครู ) มี ค าถามที่ จะถาม
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นักเรี ยนนะครับ คาถามแรกนะครับ จากกราฟที่นกั เรี ยนทา การเพิ่มของประชากรจากอดีตถึงปัจจุบนั มี
ลักษณะเป็ นอย่างไรครับ ใครจะตอบได้บา้ งครับ
เพิ่มขึ้น แต่ไม่เท่ากัน
คือแต่ละช่วงจะเพิ่มขึ้น มันมีช่วงไหนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดครับ
[เสี ยงไม่ชดั ]
ดีมากครับ นักเรี ยนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
[ปรบมือ]
จากกราฟที่ เราทา เราจะสังเกตเห็ นว่า มันจะมี ช่วงที่ ประชากรมันมี จานวนเพิ่ มมากขึ้ น คื อในช่ วงปี
2490-2533 นะครับ อันนี้นกั เรี ยนคิดว่า การเพิ่มของประชากร นักเรี ยนคิดว่ามีสาเหตุจากอะไรครับ
เพราะว่า การแพทย์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
การแพทย์และเทคโนโลยีมีความเจริ ญมากขึ้ นกว่าแต่ก่อนมาก ใช่ไหมครับ มีใครเพิ่มเติมบ้างครับ ยัง
ไม่มีนะครับ อันนี้ ก็เป็ นข้อสรุ ปที่น่าจะใช้ได้นะครับ เพราะว่าการแพทย์ มีเจริ ญความก้าวหน้ากว่าใน
อดีตมาก เมื่อเทียบกับสมัยอยุธยาสุ โขทัย

นอกจากครู คนที่ 1 5 และ 6 ที่นารู ปแบบกิจกรรมจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของตนเองแล้ว ครู
อีก 3 คน (T2-T4) ไม่มีหลักฐานการนารู ปแบบกิจกรรมจากการอบรมไปประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน โดยครู 2 คน (T2
และ T4) แม้จัด กิ จกรรมที่ เน้น ให้ นัก เรี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บัติ (การทดสอบสารที่ เป็ นกรด และการสกัด ดี เอ็น เอ
ตามลาดับ) แต่การลงมือปฏิบตั ิน้ นั เป็ นไปในลักษณะชองการทาตามขั้นตอนที่ครู กาหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่การเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง ดังตัวอย่างการจัดการเรี ยนการสอนของครู คนที่ 2 ต่อไปนี้
กิจกรรมที่เน้ นการลงมือปฏิบัตติ ามขั้นตอน
ครู คนที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนเรื่ องกรดเบส เธอเริ่ มต้นบทเรี ยนด้วยการเกริ่ นว่า สารในชี วิตประจาวันมี 2
ประเภท 2 ได้แก่ สารที่ เป็ นกรด และสารที่ เป็ นเบส จากนั้น เธอจึ งให้นักเรี ยนยกตัวอย่างสารแต่ ละชนิ ด (เช่ น
น้ าส้มสายชูเป็ นกรด และน้ าขี้เถ้าเป็ นเบส) ในระหว่างนี้ นักเรี ยนคนหนึ่ งถามว่า เกลือเป็ นกรดหรื อเป็ นเบส เธอจึง
ใช้โอกาสนี้ นาเข้าสู่ กิจกรรมว่า “เดี๋ ยวเราลองมาทดลองกันนะค่ะว่า เกลื อเป็ นกรดหรื อเป็ นเบส” จากนั้น เธอให้
นักเรี ยนศึ กษาใบความรู ้เรื่ องสารที่ เป็ นกรด ในระหว่างนี้ เธอได้นาวัสดุอุปกรณ์มาวางไว้ตรงหน้านักเรี ยนแต่ละ
กลุ่ม เมื่อนักเรี ยนศึกษาใบความรู ้เสร็ จแล้ว เธอจึงให้นกั เรี ยน “ดูในหน้าถัดไป (ซึ่ งเป็ น)กิจกรรมการทดลอง(เรื่ อง)
กรดมี ส มบัติ แบบใด” เธอให้นักเรี ยนอ่านรายชื่ อวัส ดุ อุปกรณ์ ต่ าง ๆ และ “ท าการทดลองไปพร้ อม ๆ กัน ” ซึ่ ง
นักเรี ยนทาการทดสอบกรดด้วยกระดาษลิตมัสและการนากรดหยดลงบนหิ นปูน ในระหว่างนี้ เธอเดินไปรอบ ๆ
เพื่อสังเกตนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม และแนะนาว่า

2

ในตอนแรก ครู คนที่ 3 มีแนวโน้มที่จะนาเสนอแนวคิดที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะเธอไม่ได้กล่าวถึงสารที่เป็ นกลาง แต่ในเวลาต่อมา
เมื่อนักเรี ยนหลายคนระบุวา่ น้ าเปล่ามีสมบัติเป็ นเบส เธอจึงกล่าวถึงสารที่เป็ นกลาง
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T2: “หยด(สารที่ นักเรี ยนจะทดสอบ)กี่ หยดคะ ... 2-3 หยด สังเกตการเปลี่ยนแปลง เห็นอะไรไหม ... มัน
เป็ นสี อะไร สี ฟ้า ๆ ไหม ฟ้ าอ่อน ๆ ใช่ไหมคะ อ่ะบันทึกผล”
เมื่ อ นักเรี ยนท ากิ จกรรมเสร็ จแล้ว เธอจึ งให้นักเรี ยนออกมานาเสนอผลการทากิ จกรรม ในการนี้ แม้เธอ
กระตุ น้ ให้นักเรี ยนแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ “ทาการทดลองแล้ว(ได้ผลที่ )แปลกไปจาก
เพื่อน” แต่ไม่มีนกั เรี ยนคนใดแสดงความคิดเห็น เธอจึงสรุ ปบทเรี ยนว่า “เมื่อเราทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส (กรด)
จะต้องเปลี่ยน(กระดาษลิตมัส)จากสี น้ าเงินเป็ นสี แดง ... กรดมีฤทธิ์ กัดกร่ อน เมื่อเราทดสอบ(โดยการ)หยดลงไปบน
หิ นปูน ก็จะมีฟองแก๊ส”
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน
ครู คนที่ 3 ไม่ได้นารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ แต่เธอได้นาวิธีการ
จัดการชั้นเรี ยนมาใช้ เนื่ องจากการอบรมเรื่ องการออกแบบการศึกษาปากเปล่า วิทยากรให้ครู บนั ทึกการออกแบบ
การทดลองของตนเองลงในกระดาษฟลิปชาร์ ต ทั้งนี้ เพื่อให้ครู คนอื่นได้อ่าน ตั้งคาถาม และ/หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการทดลอง ครู คนที่ 3 จึงนาวิธีการนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของตนเองในการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง
พอลิ เมอร์ เธอเริ่ มต้น ด้วยการอภิ ปรายเพื่ อ ทบทวนความรู ้ ที่นักเรี ยนได้เรี ย นจากคาบที่ แ ล้ว จากนั้น เธอจึ งให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึ กษาเรื่ อง “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์ สังเคราะห์” แล้วนักเรี ยนแต่ละกลุ่มจึ ง
ช่ วยกันเขี ยนสรุ ปเป็ นความคิ ดรวบยอดในรู ปแบบของแผนภาพลงในกระดาษฟลิปชาร์ ต เช่ นเดี ยวกับวิธีการที่
วิทยากรใช้จดั กิ จกรรมในระหว่างการอบรม เธอให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มนาแผนภาพของตนเองไปแปะตามผนังห้อง
และให้นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มสลับหมุนเวียนกันมาอ่านแผนภาพเหล่านั้น พร้อมทั้งเติ มข้อมูลที่ ขาดหายไปหรื อตั้ง
คาถามที่ตนเองสงสัยก่อนที่นกั เรี ยนจะกลับมาปรับปรุ งแผนภาพของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บทสรุปและการอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์บนั ทึ กการจัดการเรี ยนการสอนของครู 6 คนที่ ให้ขอ้ มูล ซึ่ งผ่านการอบรมที่ เน้นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบการศึกษาปากเปล่า การจัด
กระทาและวิเคราะห์ฐานข้อมูล การลงข้อสรุ ปและสร้างคาอธิ บาย และการประเมินหลักฐาน ผลการวิจยั เปิ ดเผยว่า
ครู 3 คนได้นากิจกรรมบางรู ปแบบไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของตนเอง โดยครู คนที่ 1 ประยุกต์ใช้กิจกรรมรู ปแบบ
“การวิเคราะห์ฐานข้อมูล ” ร่ วมกับ “การสร้างคาอธิ บายจากหลักฐาน” เพื่อจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผล
ต่อจานวนประชากร ในขณะที่ ครู คนที่ 5 ประยุกต์ใช้กิจกรรมรู ปแบบ “การออกแบบการศึ กษาปากเปล่า” ในการ
จัดการเรี ยนการสอนเรื่ องพลังงานศักย์โน้มถ่วง ส่ วนครู คนที่ 6 จัดการเรี ยนการสอนเรื่ องปิ โตรเคมีตามกิ จกรรม
รู ปแบบ “การประเมินหลักฐาน” ผลการวิจยั นี้จึงสะท้อนว่า ครู จานวนหนึ่งมีการตอบสนองเชิงบวกต่อการอบรม
อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้กิจกรรมของครู ท้ งั 3 คน ผูว้ ิจยั พบว่า ครู ยงั ประยุกต์ใช้กิจกรรม
รู ปแบบเหล่านี้ ได้ไม่สมบูรณ์ นกั ในกรณี ของครู คนที่ 1 ครู ยงั ไม่ได้จดั เตรี ยมข้อมูลที่ ซับซ้อนเพียงพอ นักเรี ยนมี
เพียงข้อมูลชุดเดียว (จานวนประชากรในแต่ละปี ) แม้นกั เรี ยนได้ฝึกจัดกระทาข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของกราฟ และ
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ตีความหมายจากกราฟที่ ตนเองสร้างขึ้น แต่ดว้ ยข้อมูลที่จากัด นักเรี ยนจึงขาดโอกาสเชื่ อมโยงข้อมูลชุดนี้ กบั ข้อมูล
อื่น ๆ ในบริ บทที่ กว้างขึ้ น เช่ น พัฒนาการทางการแพทย์ นโยบายทางการเมื อง อัตราการขยายของตัวเมือง และ
อัตราการใช้ทรัพยากร นักเรี ยนจึงมีข อ้ จากัดในการสร้างคาอธิ บายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
จานวนประชากร ครู จึงต้องใช้คาถามเพื่อพานักเรี ยนไปสู่การสร้างคาอธิ บาย ซึ่ งในบางครั้ง นักเรี ยนอาจไม่สามารถ
ติดตามสิ่ งที่ ครู ตอ้ งการนาเสนอได้ในทันที (ดังที่ ปรากฏในบางช่วงบางตอนว่า นักเรี ยนเงี ยบหรื อไม่ตอบคาถาม)
ดังนั้น หากครู คนที่ 1 ต้องการจัดกิจกรรมรู ปแบบนี้ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เขาอาจต้องเตรี ยมข้อมูลที่จาเป็ นให้ครบถ้วน
มากขึ้ น เพื่ อแน่ ใจว่า นักเรี ยนจะมี ขอ้ มูลเพี ยงพอในการสร้างคาอธิ บายเพื่ อตอบคาถามทางวิทยาศาสตร์ (ลื อชา
ลดาชาติ และคณะ, 2558)
กรณี ของครู คนที่ 5 ซึ่ งประยุกต์ใช้กิจกรรมรู ปแบบ “การออกแบบการศึ กษาปากเปล่า” เรื่ องพลังงานศักย์
โน้มถ่วง ครู ค นนี้ เข้าใจจุ ด เน้นของกิ จกรรมเป็ นอย่างดี ดังที่ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็ นว่า เขาเริ่ มต้นกิ จกรรมด้วยคาถาม
(ปั จจัยอะไรที่ ส่งผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง)ซึ่ งกระตุน้ ให้นักเรี ยนเสนอสมมติ ฐานต่าง ๆ ที่ อาจเป็ นไปได้ (เช่ น
น้ าหนักของวัตถุ) อันจะนาไปสู่ การตั้งคาถามทางวิทยาศาสตร์ (เช่ น น้ าหนักของวัตถุส่งผลต่อพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงหรื อไม่) นอกจากนี้ เขายังเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง ตลอดจนการตั้งคาถามเพื่อ
เน้นย้าลักษณะสาคัญของการออกแบบการทดลอง (เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรต้นในการทดลอง) อย่างไร
ก็ดี ด้วยข้อมูลที่จากัดจากการบันทึกการจัดการเรี ยนการสอนโดยครู คนที่ 5 คณะผูว้ ิจยั ยังไม่เห็นว่า เขาได้กล่าวถึง
เหตุ ผลที่ นักเรี ยนต้องเปลี่ ย นแปลงค่ าของตัวแปรต้น หรื อไม่ และเขาได้อภิ ปรายลักษณะส าคัญ อื่ น ๆ หรื อไม่
โดยเฉพาะการสร้างคานิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อวัดค่าของตัวแปรตาม (พลังงานศักย์โน้มถ่วง) ซึ่ งเป็ นปริ มาณทาง
ฟิ สิ กส์ที่นกั เรี ยนไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง และการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ (เช่ น ความสู ง) ที่ อาจส่ งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของผลการทดลอง
กรณี ของครู คนที่ 6 ซึ่ งประยุกต์ใช้กิจกรรมรู ปแบบ “การประเมินหลักฐาน” ครู คนนี้ ก็แสดงถึงความเข้าใจ
จุ ดเน้นของกิ จกรรม ดังที่ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็ นว่า เธอเริ่ มต้นด้วยค าถาม (น้ ามันชนิ ดใดคุ ม้ ค่ าต่ อการเลื อกใช้) และ
นาเสนอหลักฐานให้นกั เรี ยนได้พิจารณาด้วยตนเอง นอกจากนี้ เธอยังได้ต่อยอดความคิดจากการอบรม โดยการเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานปฐมภูมิ (แทนการนาหลักฐานทุติยภูมิมานาเสนอกับ
นักเรี ยน) นักเรี ยนจึงสามารถเข้าใจที่มาที่ไปของหลักฐานเหล่านี้ ได้ง่ายขึ้น แต่ดว้ ยคาถามที่ครู ใช้ในการจัดกิจกรรม
เกี่ ยวข้องกับ สิ่ งที่ เป็ นนามธรรมและขึ้ นอยู่กบั บุ คคล (ความคุ ม้ ค่ า) นักเรี ยนบางคนอาจยังไม่ส ามารถเชื่ อมโยง
หลักฐานเหล่านั้น (เขม่าจากการเผาไหม้ และการระเหยของน้ ามัน) กับสิ่ งที่ ต นเองต้องพิ จารณาและตัดสิ นใจ
(ความคุม้ ค่า) ยกเว้นเสี ยว่า เธอได้อภิปรายเชื่ อมโยงว่า หลักฐานเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความคุม้ ค่าอย่างไร ด้วยเหตุน้ ี
แม้นักเรี ย นมี ห ลักฐานจานวนหนึ่ ง แต่ การประเมิ น หลักฐานเหล่ านั้น อาจไม่ น านักเรี ยนไปสู่ ข ้อสรุ ป หรื อการ
ตัดสิ นใจได้ ถึงกระนั้นก็ตาม คณะผูว้ ิจยั เชื่อว่า นักเรี ยนที่ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 รู ปแบบเหล่านี้ จะมีโอกาสได้
คิด ปฏิบตั ิ และฝึ กฝนคุณลักษณะที่จาเป็ นของการเป็ นผูร้ ู ้วิทยาศาสตร์
ในอี กมุมหนึ่ ง ผลการวิจยั นี้ เปิ ดเผยด้วยว่า ไม่ใช่ ครู ทุกคนที่ จะตอบสนองต่ อการอบรมตามที่ คณะผูว้ ิจยั
คาดหวังไว้ ครู อีก 3 คน แม้ผ่านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ รูปแบบต่ าง ๆ แต่ กลับไม่ได้นากิ จกรรมรู ปแบบเหล่านั้นไป
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ประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของตนเอง ครู 2 คน ยังคงจัดกิจกรรมที่มีโครงสร้างที่แน่นอน โดยการกาหนดสิ่ งที่นกั เรี ยน
ต้องทา สังเกต และบันทึ กผล ในขณะที่ ครู อีกคนหนึ่ งสนใจวิธีการจัดการชั้นเรี ยนมากกว่ารู ปแบบกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ อย่างไรก็ดี ครู เหล่านี้อาจมีขอ้ จากัดบางอย่างที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ที่ตนเองได้เรี ยนรู ้จาก
การอบรม ตัวอย่างเช่น ครู อาจเห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง “การทดสอบกรด” และ “การสกัดดีเอ็นเอ” อาจ
ไม่เหมาะกับกิจกรรมปลายเปิ ด ทั้งนี้ เพราะนักเรี ยนควรได้ทราบและสามารถปฏิ บตั ิตาม “วิธีการที่เป็ นมาตรฐาน”
ในทางวิทยาศาสตร์ ได้ ในขณะที่ บางเนื้ อหา (เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์ ) อาจไม่เหมาะกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ การวิจยั ในอนาคตอาจจาเป็ นต้องศึ กษาเพิ่มเติ มว่า ครู เหล่านี้
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมแต่ละรู ปแบบหรื อไม่ ถ้าครู เหล่านี้ เข้าใจ ครู เหล่านี้ มีปัญหาในการเลือกรู ปแบบ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ตนเองสอนหรื อไม่
โดยสรุ ป แล้ว การอบรมช่ ว ยให้ ค รู บ างคนเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บัติ ก ารสอนของตนเอง ขณะที่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงอาจไม่เกิ ดขึ้ นหรื อเกิ ดขึ้ นเพี ยงเล็กน้อยกับครู บางคน นอกจากนี้ ในกรณี ของครู ที่เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิ บตั ิ การสอนหลังจากการอบรม ครู แต่ละคนอาจมี การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่เหมือนกัน ในมุมมองของทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้สรรคนิ ยม (Constructivist theory of learning) คาอธิ บายที่เป็ นไปได้คือว่า ครู แต่ละคนมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
จั ด การเรี ยนการสอน (Conceptions about teaching) เป็ นของตนเอง (Ladachart, 2011) ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ ในอดี ตของครู แต่ ละคน การที่ ครู จะตอบสนองต่ อการอบรมอย่างไรจึ งขึ้ นอยู่กบั ว่า แนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนในการอบรมนั้นมีปฏิ สัมพันธ์อย่างไรกับแนวคิ ดเดิ มของครู หากการอบรมให้แนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดเดิมของครู ครู ก็มีแนวโน้มที่ จะเปิ ดรับแนวทางจากการอบรม แต่หาก
ไม่ ครู กม็ ีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อแนวทางจากการอบรม เนื่ องจากการวิจยั นี้ ไม่มีการศึกษาว่า ครู แต่ละคนมีแนวคิด
เดิมเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร ผลการวิจยั นี้ จึงบอกเป็ นนัยว่า ครู แต่ละคนอาจมีแนวคิดเดิ มเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่ งส่ งผลให้ครู แต่ละคนตอบสนองต่อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดย
การสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่แตกต่างกัน
นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแล้ว ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์
(Understandings about nature of scientific inquiry) อาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อการอบรมที่
เน้นการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ จากการวิจยั ของ Buaraphan (2009) ครู วิทยาศาสตร์ หลายคนมักมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนว่า การสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็ นการปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่แน่นอนตายตัว ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
นี้ อาจเป็ นสาเหตุให้ครู วิทยาศาสตร์ จดั การเรี ยนการสอนโดยการกาหนดขั้นตอนที่แน่ นอนตายตัว เพื่อให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิ ตามจนกระทัง่ นักเรี ยนได้ขอ้ สรุ ปตามที่ ครู กาหนดไว้ ดังเช่นที่ปรากฏในกรณี ของครู 2 คนในการวิจยั นี้ แม้
การวิจยั นี้ไม่มีการศึกษาว่า ครู แต่ละคนมีความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ผลการวิจยั นี้
บอกเป็ นนัยว่า ครู บางคนอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ (ลือชา ลดาชาติ และ
ลฎาภา ลดาชาติ, 2559) ซึ่ งส่ งผลให้ครู แต่ละคนตอบสนองต่อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ในลักษณะของการปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่แน่นอน
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ข้อจากัดทางบริ บทเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ อาจส่ งผลต่อการตอบสนองของครู ต่อการอบรมที่ เน้นการสื บเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนด้วยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ ตอ้ งอาศัยการเตรี ยมตัวที่มาก
และละเอียด (เช่น การคิดคาถามทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม การจัดเตรี ยมข้อมูลให้นกั เรี ยนวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
และ/หรื อการจัดหาหลักฐานให้นกั เรี ยนประเมินอย่างรอบด้าน) ครู หลายคนจึงอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรี ยม
ตัว แม้ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนการสอนด้วยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ แต่หากบริ บทไม่เอื้อให้ครู ทาเช่นนั้น (เช่น
วัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลน ภาระงานอื่นที่ มาก และเวลาที่ จากัด) ครู ก็อาจจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ไม่สมบูรณ์ (ดังเช่นที่ ปรากฏในกรณี ของครู คนที่ 1 และ 6) หรื อครู อาจต้องเลือกใช้แนวทางอื่น ๆ
ในการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ข้างต้นที่เปิ ดเผยว่า ครู แต่ละคนมีการตอบสนองที่แตกต่างกันต่อการอบรมที่เน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนด้วยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากแนวคิดเดิมเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ความเข้าใจเดิ มเกี่ยวกับธรรมชาติของการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ/หรื อข้อจากัดทางบริ บทต่าง ๆ ของครู แต่
ละคน ข้อเสนอแนะจากการวิจยั นี้คือ
1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ มีความละเอียดอ่อน เช่น การเลือกสถานการณ์
ที่เหมาะสม การตั้งคาถามที่ ตรงประเด็น การใช้หลักฐานที่ ครบถ้วนเพียงพอ และการอภิ ปรายโต้ตอบกับนักเรี ยน
อย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าครู มีการวางแผนมาในระดับหนึ่ ง แต่ความละเอียดอ่อนเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยการตัดสิ นใจ
ทันที ทนั ใดในแต่ ละช่ วงเวลาของการจัดการเรี ยนการสอน การตัดสิ นใจที่ เหมาะสมมี ส่วนสาคัญที่ จะทาให้ค รู
สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ การอบรมภายในเวลาจากัดอาจทาให้ครู เข้าใจ
รู ปแบบการจัดกิจกรรม แต่อาจไม่สามารถช่ วยให้ครู จดั การกับความละเอียดอ่อนเหล่านี้ ได้ท้ งั หมด ครู จาเป็ นต้อง
ได้รับการสนับสนุนภายหลังจากการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ครู ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิการสอนจริ ง
2. ครู แต่ละคนต้องการการสนับสนุ นที่ แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่ อจัดการเรี ยนการสอนโดยการสื บเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ครู คนที่ 1 อาจต้องการความช่วยเหลือในเรื่ องของการเตรี ยมตัว
เพื่อหาข้อมูลที่เพียงพอให้นกั เรี ยนได้วิเคราะห์และสร้างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ครู คนที่ 2 อาจต้องการ
ความช่ วยเหลื อในเรื่ อ งของการสร้ างความตระหนักว่า กิ จกรรมการสื บ เสาะที่ ให้อิส ระกับนักเรี ย นจะช่ วยให้
นักเรี ย นเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี ก ว่ากิ จกรรมการลงมื อ ปฏิ บัติ ที่ มีโ ครงสร้ างแน่ น อน (Bunterm et al., 2014) พร้ อมกับ การ
ส่ งเสริ มการพัฒนากิ จกรรมการสื บเสาะที่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเองมากขึ้ น การ
สนับสนุนที่ตรงประเด็นจะช่วยให้ครู เปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการสอนได้ง่ายขึ้น
3. เนื่ องจากครู แต่ละคนมีความต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกันไป การให้การสนับสนุนครู อย่างใกล้ชิด
ในรู ปแบบของการโค้ชชิ่ ง ซึ่ งเป็ นกลไกหนึ่ งในโครงการคูปองพัฒนาครู ไม่ว่าจะเป็ นการสังเกตชั้นเรี ยน การให้
ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ การวางแผนและจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับครู หรื อการแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน
ร่ วมกับครู จึ งมีศกั ยภาพที่ จะเอื้อให้ครู เปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการสอนภายหลังจากการอบรม (Rudd et al.,
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2009) งานวิจยั จานวนมากยืนยันว่า เมื่อครู ได้รับการโค้ชชิ่ งจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด ครู สามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางใหม่ที่ตนเองไม่คุน้ เคย และสามารถนาแนวทางนั้นไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของ
ตนเองได้ดี บ่ อ ย และประสบผลส าเร็ จ มากขึ้ น (Kretlow & Bartholomew, 2010) อย่ า งไรก็ ดี การโค้ช ชิ่ งเป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งอาศัยทั้งเวลา พลังงาน และการจัดการที่ดี (ทั้งในส่ วนของครู และวิทยากร) การนาการโค้ชชิ่ งสู่
การปฏิ บตั ิ จึงเป็ นความท้าทายในตัวของมันเอง งานวิจยั ในอนาคตจึงควรศึ กษารู ปแบบการโค้ชชิ่ งที่ เหมาะสมกับ
บริ บททางการศึกษาของประเทศไทย

ข้ อจากัด
ด้วยธรรมชาติของกรณี ศึกษา งานวิจยั นี้ มีขอ้ จากัดหลายประการ 1. ครู ที่ให้ขอ้ มูลมีจานวนน้อย และไม่ได้มา
จากการสุ่ มตัวอย่าง ดังนั้น ผลการวิจยั นี้ ไม่อาจครอบคลุมไปยังครู กลุ่มอื่น ๆ 2. ข้อมูลวิจยั มีจากัด และมาจากการ
บันทึกการจัดการเรี ยนการสอนของครู เอง ดังนั้น ผลการวิจยั นี้ แม้มีหลักฐานรองรับ แต่กเ็ ป็ นเพียงข้อสรุ ปที่จาเพาะ
ต่อบริ บทของการวิจยั นี้เท่านั้น ครู คนอื่นอาจไม่ประสบปัญหาหรื อประสบปัญหาที่แตกต่างไปจากครู ในการวิจยั นี้
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