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บทคัดย่ อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอความสําคัญ ความหมาย องค์ประกอบของคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
รวมทั้งแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ซึ่ งครู วิทยาศาสตร์ สามารถนําไปใช้ในการจัดการการสอนวิทยาศาสตร์ ได้
เนื่ องจากความสามารถในการสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ถือเป็นหนึ่ งในตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็ จของการจัดการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ดว้ ยกระบวนการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะความสามารถดังกล่าวได้สะท้อนภาพของ
สั ง คมวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในห้อ งเรี ย นได้เ ป็ นอย่า งดี ทํา ให้นัก เรี ย นเข้า ใจกระบวนการสร้ า งความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งสอดคล้องกับเป้ าหมายของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของสังคมโลก และยังเป็นการพัฒนา
นักเรี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะกระบวนการและมีคุณลักษณะของความเป็ นนักวิทยาศาสตร์
Abstract
This article aims to propose the importance, meaning and component of scientific explanation. The
guidelines of instruction, evaluation and assessment to assist students to make the scientific explanation are also
used for science instruction. Since the abilities of making scientific explanation are one of indicators to show the
success of scientific inquiry processes, the abilities reflect the whole image of scientific societies in the classroom,
and help students to understand the scientific knowledge, related to learning sciences in global society. They also
develop student to have the knowledge, process skills, and scientists’ attributes.
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บทนํา
การสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) เป็ นวิธีการที่สําคัญของการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เพราะ
เป็ นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ในการค้นคว้าหาความรู ้ ในธรรมชาติ แล้วนําเสนอผลการค้นคว้านั้นในรู ปของ
คําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Explanation) ดังนั้นจึงเป็ นที่ยอมรับกันว่าการปฏิบตั ิอนั เป็ นหัวใจสําคัญของ
การสื บสอบเชิ งวิทยาศาสตร์ คือการสร้ างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ (Bayer and Davis, 2008: 383) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Berland and Reiser (2009: 27) ที่กล่าวว่า “เป้ าหมายสําคัญของการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ดว้ ยการสื บสอบ
มี 2 ประการ คือ (1) นักเรี ยนควรมีความสามารถในการใช้ขอ้ มูลและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างรู ปแบบ
หรื อคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา (2) นักเรี ยนควรได้รับการกระตุน้ ให้นาํ เสนอและโต้แย้งทางความคิด”
ความสําคัญของการสร้างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ดงั กล่าวจึงนํามาสู่ การเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายของการ
เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงจากการเน้นให้นกั เรี ยนเก็บรวบรวมข้อเท็จจริ งของปรากฏการณ์ที่
ศึกษา มาเป็ นการสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ โดยการเชื่อมโยงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไปสู่ หลักฐานและการ
ให้เหตุผล (Bayer and Davis, 2008: 382) รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ที่ให้
ความสําคัญกับคําอธิ บาย อาทิ สภาการวิจยั แห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา (National Research Council, 1996;
2000 อ้างถึงใน Ruiz-Primo et al., 2010: 584) ได้เน้นว่าการสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถและ
ความเข้าใจพื้นฐานสําหรับการสื บสอบเชิงวิทยาศาสตร์ โดยระบุว่า “นักเรี ยนควรมีความสามารถ 4 ประการ ได้แก่
(1) การแสดงหลักฐานเพื่อช่วยพัฒนาและประเมินคําอธิ บาย (2) สร้างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ จากหลักฐาน (3)
สร้ างและปรั บปรุ งคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ และแบบจําลองโดยใช้เหตุ ผลและหลักฐาน (4) มี ความเข้าใจว่า
คํา อธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ น้ ัน เน้น หลัก ฐาน เหตุ ผ ลและใช้ห ลัก การ รู ป แบบและทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์ ”
นอกจากนี้ จํานวนงานวิ จัย เกี่ ย วกับการจัด การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ฝึ กให้นักเรี ยนสร้ างคําอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ก็พบว่าที่มีมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะงานวิจยั เชิงทดลอง อาทิ Sandoval and Millwood (2005) ทํา
วิ จั ย เชิ งทดลองกั บ นั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ เ รี ยนด้ ว ยวิ ธี สื บสอบร่ วมกั บ โปรแกรม
ExplanationConstructor เพื่อศึกษาโครงสร้างของคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนเขียน McNeill et al. (2006)
ทําวิจยั เชิ งทดลองกับนักเรี ยนระดับเกรด 7 เพื่อศึกษาผลของการเสริ มศักยภาพที่มีต่อความสามารถในการสร้ าง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ยังเป็ นความสามารถประการหนึ่ งที่บ่งชี้
ถึงความรอบรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้ขององค์กรเพื่อความร่ วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่ งใช้ ใ นการประเมิ น ความรอบรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ตาม
โครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ซึ่ งมีการประเมิน
สมรรถนะของนักเรี ยน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (2) การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเชิง
วิทยาศาสตร์ และ (3) การใช้หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (OECD, 2009: 138)
ด้วยเหตุน้ ี การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จึงเป็ นการสร้างประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะและมาตรฐานการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่สังคม
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ต้องการ อีกทั้งเป็ นการพัฒนานักเรี ยนทั้งกระบวนการคิด การปฏิบตั ิและสร้างคุณลักษณะแบบนักวิทยาศาสตร์ และ
มีส่วนส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนด้วยวิธีการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็ จได้เป็ นอย่างดี
ความหมายของคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อความที่ใช้สาํ หรับให้ความหมาย อธิบายและการกล่าวอ้าง ในบริ บท
ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีลกั ษณะสําคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่ งกล่าวไว้โดยสภาการวิจยั แห่ งชาติ
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (National Research Council, 1996 อ้างถึ งใน Chiappetta and Koballa, 2010: 104) คือ
คําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ตอ้ งเป็ นคําอธิ บายที่สะท้อนผลการสังเกตและการทดลองในเชิ งประจักษ์ คําอธิ บายที่
สร้างขึ้นนั้นต้องมาจากการให้เหตุผลในเชิ งตรรกะและสอดคล้องกับหลักฐาน เป็ นคําอธิ บายที่เป็ นสาธารณะและ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กระบวนการพินิจพิเคราะห์ การรับรอง การปรับเปลี่ยนและการปฏิเสธจากสังคม
วิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ Gilbert et al. (2000: 193-194) กล่ า วว่ า “คํา อธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ คื อ ผลผลิ ต ของสั ง คม
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้อธิ บายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ” และได้นาํ เสนอความหมายของคําอธิ บายในวิทยาศาสตร์
(Explanation in Science) ว่ า มี 5 ความหมาย ดั ง นี้ (1) คํา อธิ บ าย คื อ การให้ ค วามหมายของคํา ในบริ บท
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ความมี ความชัดเจน (2) คําอธิ บาย คือ ประโยคที่ แสดงถึ งความเชื่ อหรื อการกระทําอย่างมี
เหตุ ผ ลในบริ บ ททางวิ ท ยาศาสตร์ (3) คํา อธิ บ าย คื อ การอธิ บ ายสาเหตุ ข องสภาพ เหตุ ก ารณ์ กระบวนการ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ (4) คํา อธิ บ าย คื อ การอธิ บ ายลัก ษณะและหน้า ที่ ข องสิ่ ง ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การสื บสอบเชิงวิทยาศาสตร์ (5) คําอธิบาย คือ การกล่าวอ้างทฤษฎีที่มาจากการ นิรนัยจากกฎต่างๆ
องค์ ประกอบของคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
องค์ประกอบของคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนามาโดยลําดับ ซึ่ งจากการศึกษาของผูเ้ ขียนพบว่า
พัฒนามาจากรู ปแบบข้อโต้แย้งของ Toulmin ซึ่ งเป็ นผูพ้ ฒั นาองค์ประกอบของรู ปแบบข้อโต้แย้งทัว่ ไป (Generic
Argument Form) เพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้ โต้แย้งในชี วิตประจําวัน (Osborne, 2005: 371; Dawson and Venville, 2010:
134-135) อย่า งไรก็ ต าม หากจากนํา องค์ป ระกอบของข้อ โต้แ ย้ง ตามรู ป แบบของ Toulmin มาใช้ใ นการสร้ า ง
คํา อธิ บ ายคงเป็ นเรื่ องยากสํ า หรั บ ครู และนั ก เรี ยน (Sampson and Clark, 2009A: 456-457) ดั ง นั้ นจึ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบดังกล่าวให้ง่ายยิง่ ขึ้น ซึ่งผูเ้ ขียนได้สรุ ปองค์ประกอบของคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จากงาน
เขียนของ Kuhn and Reiser (2004: 7-8) McNeill et al. (2006: 158) Ruiz-Primo et al (2008: 3) Berland and Reiser
(2009: 33-34) และ Sampson and Clark (2009A: 456-457) สรุ ป ได้ว่า คํา อธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ มี อ งค์ป ระกอบ
3 ประการ
(1) ข้อกล่าวอ้าง (claim) คือ ข้อยืนยันหรื อคําตอบของการศึกษาปรากฏการณ์
(2) หลักฐาน (evidence) คื อ ข้อ มูลเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุ นข้อกล่ าวอ้าง มี ลกั ษณะเป็ นข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณหรื อข้อมูลเชิงคุณภาพ
(3) การให้เหตุผล (reasoning) คือ ข้อความที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จากการสื บค้นของผูเ้ ขียนพบว่าแนวทางสําคัญที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์
คือการสื บสอบเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ให้นกั เรี ยนทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ภาระงานที่มอบหมายให้นกั เรี ยนทํา
นั้นต้องเป็ นการเขี ย นคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ หรื อ อาจจัดเป็ นขั้นตอนตามรู ปแบบการสอนที่ นักการศึ กษา
นําเสนอ ดังนั้นจุดเน้นของการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ จึงอยู่
ที่ ก ารออกแบบภาระงานให้ นัก เรี ยนได้ป ฏิ บ ัติ ซึ่ ง McNeill and Krajcik (2008C: 108-112) ได้เ สนอแนวการ
ดําเนินการไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การระบุและคัดเลือกมาตรฐานที่เกี่ยวกับเนื้อหา (Identify and Unpack the Content Standard)
เป็ นการกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้และระบุมโนทัศน์ที่ตอ้ งการสอนให้ชดั เจน
ขั้นที่ 2 คัดเลือกการปฏิบัติการสื บสอบเชิ งวิทยาศาสตร์ (Unpack the Scientific Inquiry Practice) เป็ น
การกําหนดสิ่ งที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิหรื อกําหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีลกั ษณะเน้นการสื บสอบหาความรู ้
เช่น การทดลอง เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 การกําหนดการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบตั ิงาน (Create Learning Performance) เป็ นการกําหนดภาระ
งานที่ ต ้อ งการให้นัก เรี ย นปฏิ บตั ิ ห ลัง จากการสื บ สอบแล้ว ซึ่ ง นั่น ก็คื อ กํา หนดให้นัก เรี ย นสร้ า งคํา อธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์
ขั้นที่ 4 สร้ างภาระงานที่ต้องการประเมิน (Write the Assessment Task) เป็ นการออกแบบสถานการณ์
และข้อคําถามที่ให้นกั เรี ยนใช้เป็ นแนวทางในการสื บสอบแล้วนํามาสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ขั้น ที่ 5 ทบทวนภาระงานที่ ต้ อ งการประเมิ น (Review the Assessment Task) หลัง จากการออกแบบ
สถานการณ์หรื อข้อคําถามแล้วให้ทบทวนอีกครั้ง โดยใช้คาํ ถามที่ปรับจากกรอบแนวคิดการประเมินตามโครงการ
2061 (Project 2061’s Assessment Framework) เพื่อทบทวน (1) ความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อการทําภาระงานนี้ถูกต้องหรื อไม่
(2) ความรู ้ เพียงพอต่อการทําภาระงานนี้ หรื อไม่ หรื อมีความรู ้ อื่นๆ ที่จาํ เป็ นกับการทํางานนี้ อีกหรื อไม่ และ (3)
ภาระงานที่ตอ้ งการประเมินและเนื้อหานั้น มีความเป็ นไปได้ที่นกั เรี ยนจะทําความเข้าใจได้หรื อไม่
ขั้นที่ 6 พัฒนาเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบจําเพาะ (Develop Specific Rubrics) เป็ นการสร้างเกณฑ์การให้
คะแนนแบบจําเพาะต่อคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสร้างขึ้น
ตัวอย่างการออกแบบภาระงานเพื่อให้นกั เรี ยนได้สร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์(McNeill and Krajcik,
2008C: 108-112) นําเสนอเรื่ องความสัมพันธ์แบบผูล้ ่ากับเหยือ่ (Predator/Prey Relationship) สําหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาโดยแต่ละขั้นตอน สรุ ปได้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 เลือกมาตรฐานช่วงชั้นเรื่ องการพึ่งพาอาศัยของสิ่ งมีชีวิตที่กาํ หนดที่ระบุไว้ดงั นี้
มาตรฐานช่ วงชั้นเรื่องการพึง่ พาอาศัยของสิ่ งมีชีวิต (ระดับเกรด 6-8): สิ่ งมีชีวิตสองชนิดมีปฏิสัมพันธ์กนั
ได้หลายแบบ อาจเป็นความสัมพันธ์แบบผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค แบบผูล้ ่ากับเหยื่อ หรื อแบบปรสิ ตกับผูถ้ ูกอาศัย หรื อ
สิ่ งมีชีวิตอาจเป็ นผูก้ ิ นซากหรื อผูย้ ่อยสลายสิ่ งมีชีวิตชนิ ดอื่น ความสัมพันธ์อาจจะมีการแข่งขันหรื อได้ประโยชน์
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ร่ วมกัน สิ่ งมีชีวิตบางชนิ ดมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งมีชีวิตชนิ ดอื่นเพื่อให้อยู่รอดได้ (AAAS, 1993: 17 อ้างถึงใน
McNeill and Krajcik, 2008C: 108)
ขั้นที่ 2 กําหนดให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ขั้นที่ 3 กําหนดให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต A และ B ที่
ครู จะสร้างสถานการณ์ให้ไว้ โดยครู กาํ หนดลักษณะของคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ก่อนคร่ าวๆ ดังเช่น นักเรี ยน
สร้ างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย (1) ข้อกล่ าวอ้าง คือ ข้อความที่ แสดงว่าสิ่ งมี ชีวิตสองชนิ ดซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กนั แบบผูล้ ่ ากับเหยื่อ (2) หลักฐาน คือ ข้อความที่ แสดงลักษณะของสิ่ งมี ชีวิตและประชากรของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด นั้ น (3) การให้ เ หตุ ผ ล คื อ ข้อ ความที่ แ สดงว่ า ผู ้ล่ า บริ โภคเหยื่ อ และเมื่ อ ผู ้ล่ า เข้า ไปอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมใหม่จะเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ประชากรเหยือ่ ลดลงอย่างรวดเร็ ว
ขั้นที่ 4 ออกแบบสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยน
“สัตว์ชนิ ด A อาศัยอยูใ่ นทุ่งหญ้า โดยสัตว์ชนิ ดนี้ กินหญ้า รากและวัชพืชเป็ นอาหาร สัตว์ชนิ ด A อาศัยอยู่
ในโพรงขนาดเล็กใต้ดิน ณ ช่วงเวลาที่ 7 สัตว์ชนิด B เข้ามาในสภาพแวดล้อมนี้ สัตว์ชนิด B มีขนาดประชากรใหญ่
กว่าสัตว์ชนิ ด A และกิ นสัตว์ขนาดเล็ก แมลงและสัตว์เลื้ อยคลานเป็ นอาหาร ดังกราฟ” จงสร้ างคําอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ที่อธิบายรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ท้ งั สองชนิดนี้

_______

ขนาดประชากร

สัตว์ชนิ ด A

------- สัตว์ชนิด B

เวลา

กราฟที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรกับเวลาของสัตว์ชนิ ด A และ B (McNeill and Krajcik, 2008C: 108)
ขั้นที่ 5 ทบทวนสถานการณ์ กราฟ ที่กาํ หนดให้นกั เรี ยนอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 6 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบจําเพาะ เพื่อตรวจให้คะแนนกับนักเรี ยน ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างผูล้ ่ากับเหยือ่ (McNeill and
Krajcik, 2008C: 110)
ระดับคะแนน
องค์ ประกอบ
1
2
3
ข้ อกล่ าวอ้ าง ระบุ ว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ระบุ ค วามสั ม พัน ธ์ แ ต่ ย ัง ไม่ ระบุความสัมพันธ์ได้ชัดเจน
ระหว่ า งผูล้ ่ า กับ เหยื่ อ หรือ ชัดเจน เช่ น สัตว์ชนิ ด B เป็ น ว่าสัตว์ชนิด A และ B มีความ
ระบุ ค วามสั ม พัน ธ์ ผิ ด เช่ น สาเหตุให้ขนาดประชากรของ สัมพันธ์กนั แบบผูล้ ่ากับเหยือ่
ระบุ ว่ า เป็ นความสั ม พัน ธ์ สัตว์ชนิด A ลดลง
แบบปรสิ ตกับผูถ้ ูกอาศัย
หลักฐาน ให้ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม เช่น แสดงหลักฐานหนึ่ งหรื อสอง แสดงหลัก ฐานครบทั้ง สาม
เส้ น กราฟของสั ต ว์ท้ ัง สอง ข้อจากสามข้อ ดังนี้
ข้อ ดังนี้
ชนิดลากขึ้นและลงอย่างมาก (1) เมื่ อสัตว์ชนิ ด B เข้าไปอยู่ (1) เมื่อสัตว์ชนิ ด B เข้าไปอยู่
หรื อมี การให้ห ลัก ฐานที่ ไ ม่ ในสภาพแวดล้ อ มนี้ ขนาด ในสภาพแวดล้อ มนี้ ขนาด
ชัดเจน เช่ น เขียนว่ากราฟนี้ ประชากรของสัตว์ชนิ ด A จะ ประชากรของสั ต ว์ช นิ ด A
คือหลักฐาน
ลดลง
นั้นจะลดลง
(2) สัตว์ท้ งั สองชนิดกินอาหาร ( 2) สั ต ว์ ท้ ั ง ส อ ง ช นิ ด กิ น
ต่ า งกั น ดั ง นั้ นสั ต ว์ ท้ ั งสอง อาหารต่างกัน ดังนั้นสัตว์ท้ งั
ช นิ ด จ ะ ไ ม่ แ ข่ ง ขั น กั น กิ น สองชนิ ดจะไม่แข่งขันกันกิน
อาหาร
อาหาร
(3) สัตว์ชนิ ด B กินสิ่ งมีชีวิตที่ (3) สัตว์ชนิ ด B กิ นสิ่ งมี ชีวิต
มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับชนิ ด A ที่มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับชนิ ด
ดังนั้นสัตว์ชนิ ด B สามารถกิน A ดังนั้นสัตว์ชนิด B สามารถ
สัตว์ชนิด A ได้
กินสัตว์ชนิด A ได้
ให้เหตุผลไม่เหมาะสม เช่ น กล่ า วถึ ง หลัก ฐานซํ้าอี ก ครั้ ง กล่ า วถึ ง ลัก ษณะทั่ว ไปของ
การให้
พวกมัน เป็ นสัต ว์ที่แ ตกต่ า ง หรื อกล่ า วถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ความสั ม พัน ธ์ แ บบสมบู ร ณ์
เหตุผล
กัน หรื อไม่มีการให้เหตุผล ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ ล่ า กั บ เ ห ยื่ อ ไ ม่ คือ ผูล้ ่าจะกินเหยื่อและเมื่อผู ้
สมบูรณ์ เช่นผูล้ ่ากินสัตว์ชนิ ด ล่ า เข้า ไปอยู่ ใ นสภาพแวดอื่นๆ
ล้อมใหม่ ก็จะเป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้ประชากรเหยือ่ ลดลง

แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ดงั แผนภาพดังนี้
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
1. กําหนดวัตถุประสงค์ และเนือ้ หาทีต่ ้ องการจัดการเรียนรู้
2. ออกแบบภาระงานและกิจกรรมการเรียนรู้
2. 1 ระบุและคัดเลือกมาตรฐานที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะจัดการเรี ยนรู้
2. 2 คัดเลือกและออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นให้มีการสื บสอบ รวมถึงกําหนดสื่ อการเรี ยนรู้
2. 3 กําหนดภาระงาน ซึ่ งคือกําหนดให้นกั เรี ยนเขียนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2. 4 กําหนดหรื อสร้างสถานการณ์และข้อคําถามที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่กาํ หนด
2. 5 ทบทวนภาระงาน สถานการณ์และข้อคําถามที่กาํ หนดไว้อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์
2. 6 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์แบบจําเพาะต่อเนื้อหาที่จดั การเรี ยนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามที่ออกแบบไว้
4. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

แผนภาพที่ 1 แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
แนวทางการวัดความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
McNeill and Krajcik (2008C: 109-110) ระบุ ว่า ความสามารถในการสร้ า งคําอธิ บ ายเชิ ง วิทยาศาสตร์ มี
ลักษณะเป็ น “Learning Performance” หรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ Nitko and Brookhart (2007:
244-245) ที่อธิ บายการประเมินการปฏิบตั ิงาน (Performance Assessment) ว่าเป็ นการประเมินที่มีการให้ภาระงานที่
ต้องการให้นกั เรี ยนทํา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ความรู ้และทักษะ ร่ วมกับการใช้เกณฑ์การประเมินที่ชดั เจน
ในการประเมินผล ดังนั้นการประเมินการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ภาระงาน
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ที่ตอ้ งการให้ปฏิบตั ิ (Performance Task) คือการประเมินกิจกรรมที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนแสดงออก โดยอาจใช้การ
ประเมิ นผลงาน (Product) ที่ นักเรี ยนสร้ าง และ/หรื อการประเมิ นกระบวน (Process) ที่นักเรี ยนใช้ในการสร้ าง
ผลงานจนสําเร็ จ ทั้งนี้จะประเมินประการใดประการหนึ่งหรื อทั้งสองขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด (2)
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
จากแนวทางการวัดและประเมินความสามารถในการสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ขา้ งต้น จะเห็นได้ว่า
เป็ นการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมี 2 ส่ วน คือ (1) กระบวนการสร้างคําอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ อันเป็ นการแสดงถึงการวัดและประเมินกระบวนการ (Process) และ (2) คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ อัน
เป็ นการแสดงถึงการวัดและประเมินผลผลิต (Product) ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้
(1) การวัดและประเมินกระบวนการสร้ างคําอธิบายเชิ งวิทยาศาสตร์ เป็ นการประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยอาจใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก หลักฐานที่บ่งชี้ถึงกระบวนการได้มาซึ่ งคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์
ดังตัวอย่างการประเมินกระบวนการของ Sampson et al. (2010: 20-21) ซึ่ งประเมินกลุ่มทดลองที่เรี ยนวิชาเคมีดว้ ย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนสื บสอบร่ วมกับกลวิธีการโต้แย้งเพื่อให้กลุ่ มทดลองสร้ างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์
ประเมินโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยน ใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ กส์ 2 ด้าน คือ (1) การเริ่ มต้น
การสื บสอบ (2) วิธีดาํ เนินการ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Sampson et al., 2010: 20-21)
ระดับคะแนน
เกณฑ์ การประเมิน
1
2
3
อธิบายปัญหาหรื อภาระ อธิบายปัญหาหรื อภาระ
อธิบายปัญหาหรื อ
ด้ านที่ 1 การเริ่มต้ นการ
งานได้สมบูรณ์และอธิบาย
สื บสอบ ประกอบด้ วยการ ภาระงานได้สมบูรณ์ งานได้สมบูรณ์ แต่
รายละเอียดที่แสดงความ
ให้ คะแนนใน 2 ประเด็น แต่ไม่ได้อธิบายทฤษฎี อธิบายทฤษฎีหรื อมโน
ทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เข้าใจในทฤษฎีหรื อมโน
คือ (1) การอธิบายปัญหา หรื อมโนทัศน์ที่
เกี่ยวข้องเพือ่ ใช้เป็ น เป็ นแนวทางในการเก็บ ทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ น
หรื อภาระงานและการ
รวบรวมและวิเคราะห์
แนวทางในการเก็บ
แนวทางในการเก็บ
อธิบายความเข้าใจใน
รวบรวมและวิเคราะห์
ทฤษฎีหรื อกรอบแนวคิด รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลไม่ชดั เจนและ
ข้อมูล
ถูกต้องบางส่ วน
ข้อมูล
ของมโนทัศน์
(2) การตั้งคําถาม และ/
หรื อเป้ าหมายของการสื บ
สอบ และการอธิบายความ
จําเป็ น หรื อความสําคัญ
ของการสื บสอบ

มีการตั้งคําถามของ
มีการตั้งคําถามของปัญหา
ปัญหาในการสื บสอบ ในการสื บสอบ แต่อธิบาย
ความจําเป็ น หรื อ
แต่ไม่มีการอธิบาย
ความจําเป็ น หรื อ
ความสําคัญของการสื บ
ความสําคัญของการ สอบไม่ชดั เจนหรื อ
สื บสอบ
อธิบายแบบทัว่ ไป
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
8 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2557

มีการตั้งคําถามของปัญหา
ในการสื บสอบ และ
อธิบายความจําเป็ น หรื อ
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ชัดเจน
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ระดับคะแนน
เกณฑ์ การประเมิน
1
2
อธิบายวิธีการดําเนินการได้ อธิบายวิธีการดําเนินการได้
ด้ านที่ 2 วิธีการ
สมบูรณ์ หรื อเป็ นวิธีการ
สมบูรณ์แต่วิธีการบาง
ดําเนินการ
ประการมีขอ้ บกพร่ อง ใช้
ประกอบด้ วยการให้ สื บสอบที่ยากต่อการ
คําศัพท์ที่แสดงถึงธรรมชาติ
ดําเนินการ
คะแนนใน 2
ของการสื บสอบได้ถูกต้อง
ประเด็น คือ
เช่น การทดลอง การสังเกต
(1) การอธิบายวิธี
หรื อใช้คาํ สําคัญได้ถูกต้อง
ดําเนิน
เช่น สมมติฐาน ตัวแปรต้น
การสื บสอบ
ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุม
(2) การให้เหตุผล
ให้เหตุผลได้ดีในบางมุมมอง ให้เหตุผลได้ดีในบาง
เกี่ยวกับวิธีการ
ของการสื บสอบและเป็ น
มุมมองของการสื บสอบ
ดําเนินการสื บสอบที่ จํานวนน้อย เช่น การปฏิบตั ิ เช่น การอธิบายวิธีการ
กําหนด
ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้เป็ น ควบคุมตัวแปรแต่ไม่
สิ่ งจําเป็ น
อธิบายแนวทางการทดลอง
ที่เป็ นทางเลือกเพิ่มเติม

3
อธิบายวิธีการดําเนินการ
ได้สมบูรณ์และวิธีการมี
ความเหมาะสม ใช้คาํ ศัพท์
ที่แสดงถึงธรรมชาติของ
การสื บสอบได้ถูกต้อง เช่น
การทดลอง การสังเกต
และใช้คาํ สําคัญได้ถูกต้อง
เช่น สมมติฐานตัวแปรต้น
ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุม
ให้เหตุผลได้ดีในทุก
มุมมองของการสื บสอบ
เช่น การอธิบายวิธีการ
ควบคุมตัวแปรและอธิบาย
แนวทางการทดลองที่เป็ น
ทางเลือกเพิ่มเติม

(2) การวัดและประเมินคําอธิบายเชิ งวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการทดสอบ (Testing) ด้วยการใช้แบบสอบความ
เรี ย ง (Essay Test) โดยใช้ข อ้ คํา ถามแบบปลายเปิ ด (The Open-Ended Explanation Items) (McNeill and Krajcik
2008A; Sampson and Clark, 2009A) ซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบ 2 ส่ ว น คื อ แบบทดสอบ และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบทดสอบ (Test) ประกอบด้ว ยข้อสอบที่ มีอ งค์ประกอบสํา คัญคื อ (1) สถานการณ์ เกี่ ยวกับเรื่ อ งที่
ต้องการให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บาย (2) ข้อมูลประกอบสถานการณ์ที่กาํ หนด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปกราฟ ตาราง แผนภูมิ
ภาพการทดลอง ฯลฯ เพื่อให้นกั เรี ยนใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเป็นหลักฐานในการสร้างคําอธิ บาย (3) คําสั่งหรื อ
คําถามที่ให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยระบุว่าต้องการให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บายในเรื่ องใด ส่ วน
จํานวนข้อสอบในแบบสอบและเวลาที่ใช้ในการทําแบบสอบนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั ผูส้ อน ดังตัวอย่างของ
McNeill and Krajcik (2008: 104) ที่สร้ างข้อสอบเพื่อวัดความสามารถในการสร้างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่ องสารและสมบัติของสาร ดังนี้
ตัวอย่ างข้ อสอบ จงพิจารณาข้อมูลในตารางที่กาํ หนดให้ดงั นี้
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ของเหลว
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 4

ความหนาแน่ น (g/cm3)
0.93
0.79
13.6
0.93

สี
ไม่มีสี
ไม่มีสี
สี เงิน
ไม่มีสี
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มวล (g)
38
38
21
16

จุดหลอมเหลว (°C)
-98
26
-39
-98

จงเขียนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่าของเหลวชนิดใดมีสถานะเดียวกัน
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
เกณฑ์ การให้ คะแนน (Scoring Rubrics) การตรวจให้คะแนนข้อสอบ ครู จะต้องสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
แบบจําเพาะต่ อเรื่ อ งที่ ออกข้อสอบ โดย Harris et al. (2006: 73) McNeill and Krajcik (2008B: 134; 2008C: 115;
2006: 28) ได้สร้างเกณฑ์การประเมินที่เรี ยกว่า “Base Explanation Rubrics” เพื่อเป็ นแนวทางให้นาํ ไปสร้างเกณฑ์
เฉพาะเรื่ อง ซึ่งแสดงดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Harris et al., 2006: 73 McNeill and Krajcik, 2008B:
134;2008C: 115; 2006: 28)
ระดับคะแนน
องค์ ประกอบ
1
2
3
เขียนข้อกล่าวอ้าง
เขียนข้อกล่าวอ้างได้
ข้ อกล่ าวอ้ าง คือ ข้อยืนยัน ไม่เขียนข้อกล่าวอ้าง หรื อ
ถูกต้องและชัดเจน
ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา เขียนข้อกล่าวอ้างไม่ถูกต้อง ถูกต้องแต่ไม่ชดั เจน
ไม่มีการแสดงหลักฐานหรื อ แสดงหลักฐานได้
แสดงหลักฐานได้
หลักฐาน คือ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่สนับสนุนข้อ แสดงหลักฐานไม่เหมาะสม เหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ เหมาะสมและมีจาํ นวน
กล่าวคือเป็ นหลักฐานที่ไม่
และอาจมีหลักฐานบาง เพียงพอต่อการ
กล่าวอ้าง
สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง
ประการที่ไม่เหมาะสม สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง
ไม่แสดงเหตุผลหรื อแสดง
แสดงเหตุผลที่เชื่อมโยง แสดงเหตุผลที่เป็ นการ
การให้ เหตุผล คือ
เหตุผลที่ไม่เชื่อมโยง
กับข้อกล่าวอ้าง แต่มีการ เชื่อมโยงหลักฐานไปสู่
ข้อความที่แสดงความ
ใช้หลักฐานซํ้า และ/
ข้อกล่าวอ้าง รวมถึงใช้
เชื่อมโยงระหว่างข้อกล่าว หลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง
หรื อ ใช้หลักฐานเชิง
หลักการเชิง
อ้างกับหลักฐาน
วิทยาศาสตร์บา้ ง แต่ไม่ วิทยาศาสตร์ได้
เพียงพอ
เหมาะสมและเพียงพอ
เมื่อนําเกณฑ์การประเมินคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็ นเกณฑ์เฉพาะเรื่ องจากข้อสอบที่นาํ เสนอ
ข้างต้น จะทําให้ได้เกณฑ์การให้คะแนน แสดงดังตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่ องสารและสมบัติของสาร (Harris et al., 2006: 73
McNeill and Krajcik, 2008B: 134; 2008C: 115; 2006: 28)
ระดับคะแนน
องค์ ประกอบ
1
2
3
เขียนไม่ถูกต้อง โดยระบุวา่ เขียนไม่ชดั เจน เช่น
เขียนอย่างชัดเจนว่า
ข้ อกล่ าวอ้ าง
ไม่มีของเหลวชนิดใดที่มี ของเหลวบางชนิดมี
ของเหลวชนิดที่ 1 และ
สถานะเดียวกันหรื อระบุวา่ สถานะเดียวกัน
4 มีสถานะเดียวกัน
เป็ นสถานะอื่น
เขียนแสดงหลักฐานที่ไม่ เขียนแสดงหลักฐาน
เขียนแสดงหลักฐาน
หลักฐาน
เหมาะสม เช่น มวลเท่ากัน เพียง 1 หรื อ 2 ข้อจาก ครบ 3 ข้อจากข้อมูลที่
หรื อเขียนไม่ชดั เจน เช่น
กําหนดให้ ได้แก่ ความ
ข้อมูลที่กาํ หนดให้ 3
หนาแน่น จุด
หลักฐานที่ใช้คือข้อมูลใน ข้อ ได้แก่ ความ
หลอมเหลวและสี โดย
ตาราง
หนาแน่น จุด
หลอมเหลวและสี และ ระบุวา่ สมบัติท้ งั 3 ข้อ
อาจแสดงหลักฐานที่ไม่ ของของเหลวชนิดที่ 1
เหมาะสม คือกล่าวถึง และ 4 มีค่าเท่ากัน
สมบัติเรื่ องมวล
ไม่เขียนหรื อเขียนอธิบาย เขียนเหตุผลอธิบายว่า เขียนอธิบายเหตุผลได้
การให้ เหตุผล
เหตุผลไม่เหมาะสม เช่น
ความหนาแน่น จุด
ครบถ้วนว่าสารที่มี
จําแนกสารได้เช่นเดียวกับ หลอมเหลวและสี มีค่า สถานะเดียวกันจะต้อง
การพิจารณาว่าไขมันกับ เท่ากัน หรื อเขียนแสดง มี ความหนาแน่น จุด
สบู่มีสถานะเดียวกัน
คําอธิบายไม่ครบถ้วน หลอมเหลวและสี
เกี่ยวกับสมบัติของสาร เหมือนกัน ดังนั้น
เช่น มวลไม่ใช่สมบัติ ของเหลวชนิดที่ 1 และ
ของสาร ดังนั้นจึงไม่
4 มีสมบัติท้ งั สาม
เหมือนกันจึงมีสถานะ
นํามาพิจารณา
เดียวกัน

บทสรุป
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คําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ จดั เป็ นภาระงาน (task) แบบหนึ่ งที่ ครู วิทยาศาสตร์ สามารถนําไปใช้จดั การ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ดว้ ยกระบวนการสื บสอบ แทนภาระงานแบบเดิม เช่น การเขียนรายงานผลการทดลอง รวมทั้ง
สามารถนําไปใช้เป็ นข้อสอบอีกรู ปแบบหนึ่งเพื่อประเมินความรู ้ ความสามารถในการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยน เนื่ องจากคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ ได้สะท้อนให้เห็นถึ งการประมวลความรู ้ การประยุกต์ความรู ้ การ
สื่ อ สารความรู ้ ในรู ป ของข้อ ความที่ เ ป็ นข้อ กล่ า วอ้า งหรื อ ข้อ สรุ ป (claim) แล้ว แสดงหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์
(evidence) เพื่อยืนยันข้อกล่าวอ้างของตนเอง จากนั้นเชื่อมโยงหลักฐานที่แสดงกับข้อกล่าวอ้างด้วยการให้เหตุผล
(reasoning) ด้วยความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจปรากฏการณ์ได้ชดั เจน ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ให้นักเรี ยนได้ฝึกสร้ างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ จึงเท่ากับเป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติและกระบวนการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องเขียนคําอธิ บายผลของการศึกษาหรื อผลของการ
สํารวจตรวจสอบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อสื่ อสารให้สังคมรั บรู ้ ในรู ปแบบของคําอธิ บายที่ประกอบด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์และมีการให้เหตุผลที่น่าเชื่ อถือ ถูกต้องและตรวจสอบได้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เมื่ อนักเรี ยนได้ผ่านประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ดัง กล่ าวบ่ อยมากขึ้ น โอกาสที่ จะซึ มซับกระบวนการทํางานและ
ความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ยอ่ มมีมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม การให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ น้ นั ครู ควรตระหนักอยูเ่ สมอว่าการสร้างข้อ
คําถาม หรื อสถานการณ์ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บายต้องมีความชัดเจน สามารถใช้วิธีการสื บสอบเพื่อหา
คําตอบได้ และหากเป็ นข้อสอบที่ให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บาย ครู จะต้องกําหนดหลักฐานเพื่อให้นกั เรี ยนนํามาแสดง
ในการเขียน ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของตาราง รู ปภาพ แผนภาพ กราฟ เป็ นต้น ซึ่ งต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องที่ถาม เหมาะสมกับระดับความรู ้และความสามารถของนักเรี ยน นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือจะต้อง
สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบจําเพาะต่อเรื่ องที่ตอ้ งมีความถูกต้อง ชัดเจน เพื่อความถูกต้องและเที่ยงตรงในการ
ตรวจให้คะแนน
ดังนั้น การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ดว้ ยการสื บสอบ จึงควรฝึ กให้นกั เรี ยนได้สร้ างคําอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์
ควบคู่กนั ไป เพื่อสะท้อนผลการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย นอกจากครู จะสามารถตรวจสอบความรู ้ของนักเรี ยนได้
แล้ว ยังเป็ นการฝึกทักษะการจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูลได้อีกประการหนึ่ง ยิง่ ไปกว่านั้นการให้นกั เรี ยนฝึ ก
เขียนคําอธิ บายบ่อยๆ ยังอาจเป็ นการฝึ กคุณลักษณะของความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี โดยเฉพาะความมีเหตุผล การ
รู ้จกั อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นต้น ซึ่ งเป็นความมุ่งหวังของการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่ตอ้ งการพัฒนานักเรี ยน
ให้มีท้ งั ความรู ้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะของความเป็ นนักวิทยาศาสตร์
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