Naresuan University Journal 2013; 21(3)

107

การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ลฎาภา สุทธกูล* และ ลือชา ลดาชาติ

Fourth grade students’ scientific reasoning
Ladapa Suttakun* and Luecha Ladachart
โรงเรียนอนุบาลลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 1
Anuban Lamphun School, Lamphun Primary Educational Service Office 1
*
Corresponding author. E-mail address: ladapa23@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 9 คน ผู้วิจัยใช้ ข้อมูล
เชิงคุณภาพที่มาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างเป็ นรายบุคคล ข้ อมูลเชิ งคุณภาพเหล่ านี้ถูกวิเคราะห์ด้วยการตีความและการระบุ
องค์ป ระกอบที่จาเป็ นที่สุดของการให้ เหตุผลทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วย (1) ข้ อสรุป (2) หลักฐาน และ (3) การชี้แจง
ความสัม พั นธ์ ระหว่ า งข้ อ สรุ ป และหลั ก ฐาน ผลการวิ จั ย เปิ ดเผยว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ลงข้ อ สรุ ป ไม่ ถู ก ต้ อ งและ/หรื อ ให้ เ หตุ ผ ลที่มี
องค์ประกอบไม่ ครบถ้ วน นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ ได้ นาหลักฐานมาใช้ ในการลงข้ อสรุป และการให้ เ หตุผล ในขณะที่นักเรีย นบางส่วนแม้
ลงข้ อสรุปและให้ เหตุผลด้ วยหลักฐาน แต่ยังไม่สามารถชี้แจงได้ ว่า ข้ อสรุปและหลักฐานสัมพันธ์กันอย่างไร ผลการวิจัยเหล่านี้จึงบ่งชี้ว่ า
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมให้ นักเรียนพัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
คาสาคัญ: การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
Abstract
This research aimed at examining nine fourth grade student’s scientific reasoning. The researchers used qualitative data from
semi-structured interviews. These qualitative data were analyzed through interpreting and identifying the most necessary
components of scientific reasoning, which include (1) claim (2) evidence and (3) justification of the relation between claim and
evidence. The research results revealed that most of the students made incorrect claims and/or reasons that did not have all the
components. Most of the students did not use evidences in making claims and reasons, while some of the students, though made
a claim based on evidence, could not justify how the claim and the evidence are related. These research results indicated that
teaching and learning science should facilitate students to develop their ability in making scientific reasoning.
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บทนา
ประเทศไทยได้ กาหนดให้ “การรู้วิทยาศาสตร์” เป็ น
เป้ าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
(Yuenyong, C., & Narjaikaew, P. 2009, pp. 338341) สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, น.
1) ได้ กาหนดไว้ ว่า “(นักเรียน) ทุกคนจาเป็ นต้องได้รบั
การพัฒนาให้ (เป็ นผู)้ รูว้ ิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีท้งั
ความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ และเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ

วิ ท ยาศาสตร์ นอกจากนี้ นั ก เรี ย นควรมี ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วย (ลือชา ลดาชาติ
และ ลฎาภา สุทธกูล, 2555, น. 74; ลือชา ลดาชาติ
ลฎาภา สุทธกูล และ ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2556, น. 270)
คุณลักษณะเหล่านั้นจะมีส่วนช่วยให้ นักเรียนเป็ นพลเมือง
ที่สามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่ วม และตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็น หรือข้ อถกเถียงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ได้ อย่างรอบรู้ (Kolsto, S. D., 2001, p.
291-292) ซึ่งมีความสาคัญอย่ างยิ่งในการดารงชีวิต
แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น สั ง ค ม โ ล ก ยุ ค ปั จ จุ บั น
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(Organisation for Economic Cooperation and
Development [OECD], 2013, pp. 3-4)
ท่ามกลางคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็ นเป้ าหมายของการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการ
ให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็ นอีกคุณลักษณะหนึ่งของ
“ผู้ร้ วู ิทยาศาสตร์” (OECD, 2013, p. 9) ที่ยังได้ รับ
ความสนใจน้ อยมากในประเทศไทย ทั้งๆ ที่ในความเป็ น
จริงแล้ ว การให้ เหตุผลเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการที่
นักวิทยาศาสตร์ ใช้ เพื่ อพั ฒ นาความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์
(Kuhn, D., 1993, pp. 810-812) ตัวอย่างเช่น เมื่อ
นักวิทยาศาสตร์ทางานทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เขา (หรือ
เธอ) จาเป็ นต้ องให้ เหตุผลว่า เหตุใดตนเองจึงออกแบบ
การศึ กษาทางวิทยาศาสตร์เ ช่ น นั้น เหตุใดตนเองจึ งลง
ข้ อสรุปเช่นนั้น เหตุใดผู้อ่นื จึงควรเชื่อข้ อสรุปนั้น และเหตุ
ใดข้ อสรุ ป อื่ น ๆ จึ ง ไม่ น่ า จะเป็ นไปได้ เป็ นต้ น ด้ วย
ความสาคัญของการให้ เหตุผลในกระบวนการทางานทาง
วิทยาศาสตร์ Driver, R., Newton, P., & Osborne, J.
(2000, p. 288) จึงเสนอว่า การให้ เหตุผลจึงควรเป็ น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมทางสังคม
ที่ค่อนข้ างซับซ้ อน (Songer, N. B., Kelcey, B., &
Gotwals, A. W., 2009, pp. 614) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ปัจจัยหลายประการ อาทิ 1) ประเด็นหรือหัวข้ อของการ
ให้ เหตุผล 2) ข้ อมูล หลักฐาน และความรู้ท่ีมีอยู่ ใน
ขณะที่มกี ารให้ เหตุผล และ 3) ความหลากหลายของการ
ตีความและมุมมองของผู้ให้ เหตุผล เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี
จุ ด เน้ น หลั ก ของการให้ เหตุผลทางวิ ทยาศาสตร์ คื อการ
แสดงความเชื่ อมโยงกันระหว่ างข้ อสรุปและหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อสรุปนั้น (Osborne, J., Erduran, S.,
Simon, s., & Monk, M., 2001, pp. 63-64) ในการ
นี้ ผู้ให้ เหตุผลอาจใช้ ความรู้และ/หรือประสบการณ์เพื่อ
ชี้ แจงว่ า หลั กฐานต่ า งๆ สนั บสนุ น ข้ อสรุป นั้ น อย่ า งไร
เนื่ อ งจากแต่ ล ะคนอาจมี มุ ม มองในเรื่ อ งเดี ย วกั น ได้
แตกต่ า งกัน ผู้ ใ ห้ เหตุ ผ ลอาจจ าเป็ นต้ องชี้ แจงด้ ว ยว่ า
หลักฐานเหล่ านั้นไม่สนับสนุนข้ อสรุปอื่นๆ อย่างไร การ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์จึงมักมีท้งั การชวนเชื่อและการ
โต้ แย้ ง (Berland, L. K., & Reiser, B., J., 2009, pp.
29-31) ซึ่งทั้งคู่เป็ นกลไกที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ เพื่อหา
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ข้ อสรุปที่น่าเชื่อถือที่สดุ ร่วมกัน (Thagard, P. R., 1978,
pp. 77-78)
ความพยายามจ านวนหนึ่ง มุ่ ง พั ฒ นาให้ นั กเรีย นมี
ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
ในต่ างประเทศมองว่ า การให้ เหตุผ ลทางวิทยาศาสตร์
ควรเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ (Crawford, T., Kelly, G. J., &
Brown, C., 2000, p. 254) กล่าวคือ ในขณะที่นักเรียน
ทาการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคาถามที่ตนเอง
อยากรู้น้นั นักเรียนควรได้ รับโอกาสให้ มกี ารชี้แจงเหตุผล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่า
จะเป็ นเหตุผลของการกระทาใดๆ ในระหว่างการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ เหตุผลของการตีความหลักฐานและการ
ลงข้ อสรุปใดๆ ตลอดจนเหตุผลของการยอมรับ (หรือ
การไม่ยอมรับ) ข้ อสรุปนั้น เป็ นต้ น การจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ท่เี น้ นการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์จึง
มีความท้ าทายอย่างมาก (Chinn, C. A., & Malhotra,
B. A., 2002, p. 213)
ครูจึ ง มี บทบาทส าคัญ ในการส่ ง เสริ มให้ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์
จากการศึ กษาการปฏิบัติการสอนของครูวิ ทยาศาสตร์
อย่างละเอียด McNeil, K. L., & Krajcik, J. (2008, pp.
65-69) พบว่า การปฎิบตั กิ ารสอนที่แตกต่างกันส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการให้ เหตุผลที่แตกต่ างกัน
โดยครู ค วร 1) แนะน าให้ นั ก เรี ย นทราบเกี่ย วกับ
องค์ประกอบที่จาเป็ นของการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
(นั่ น คือ ข้ อสรุป หลั กฐาน และความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า ง
ข้ อสรุปและหลักฐาน) 2) ชี้แจงบทบาทและความสาคัญ
ของ แต่ ล ะ อง ค์ ป ระ กอบของ กา รใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ทา ง
วิทยาศาสตร์ 3) เป็ นต้ น แบบในการให้ เ หตุผ ลทาง
วิ ทยาศาสตร์ และ 4) เชื่ อมโยงการให้ เ หตุผ ลทาง
วิทยาศาสตร์กบั การให้ เหตุผลในชีวิตประจาวัน ในขณะที่
Geddis, A. N. (1991, pp. 171-172) แนะนาว่า ใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูไม่ควร
มุ่งตรงไปยังข้ อสรุปทางวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็วเกินไป
หากแต่ ค รู ค วรสนใจข้ อสรุ ป ต่ างๆ จากมุ ม มองที่
หลากหลาย ทั้ ง นี้ เพื่ อ อภิ ป รายร่ ว มกั บ นั ก เรี ย นด้ ว ย
หลักฐานว่า ข้ อสรุปใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ และเพราะ
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เหตุใด การปฏิบัติ การสอนลั กษณะนี้ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย น
พัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ในขณะที่ ง านวิ จั ย ที่ มุ่ ง ศึ ก ษาความสามารถของ
นักเรียนไทยในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ยังคงขาด
แคลน การประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ ค รั้ ง ล่ า สุ ด
(PISA 2012) ซึ่งมุ่งประเมินคุณลักษณะของการเป็ น
“ผู้ร้ ูวิทยาศาสตร์” ของนักเรียนที่มีอายุประมาณ 15 ปี
ได้ เปิ ดเผยว่า นักเรียนไทยทาคะแนนได้ น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ ยของนัก เรีย นทั้งหมดจากนานาประเทศ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.],
2556, น. 18) และเมื่อพิจารณาคะแนนที่นักเรียนไทย
ในอดีตทาได้ ตามที่ สสวท. (2555, น. 23-103) ได้
บันทึกไว้ คะแนนด้ านการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีต่านี้ส่วนหนึ่ง
น่ าจะเป็ นผลมาจากการที่นักเรียนไทยยังไม่ สามารถให้
เหตุผ ลทางวิทยาศาสตร์ ได้ ตัว อย่ างเช่ น เมื่อนักเรี ย น
ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและปริมาณ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ท่ีถู ก ปลดปล่ อ ยสู่บ รรยากาศใน
ช่วงเวลาหลายปี นักเรียนไทยไม่ถึงร้ อยละ 25 เท่านั้นที่
ส า มา ร ถ ใ ห้ เ ห ตุ ผล ข อง กา ร ล ง ข้ อ ส รุ ป เ กี่ ยว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ถี ูกปลดปล่อยสู่ช้ัน
บรรยากาศ อย่ างไรก็ดี ข้ อมู ลจากการประเมินนี้ยั งคง
จากัดอย่ างมากในการบ่งชี้ว่า นักเรียนไทยกาลังประสบ
ปัญหาอะไรในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ในทานองเดียวกัน งานวิจัยบางเรื่องในประเทศไทย
ให้ ข้อมูลที่บอกเป็ นนัยว่ า นักเรียนไทยอาจกาลังประสบ
ปั ญ หาในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ จากการเก็บ
ข้ อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 110 คน
กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ ายคาตา (2553, น. 805)
พบว่ า นักเรียนเพี ยงร้ อยละ 41 เท่านั้นที่เข้ าใจว่ า การ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จาเป็ นต้ องอาศัยหลักฐาน
ดังนั้น นักเรียนเหล่ านี้จึงอาจไม่เข้ าใจและไม่สามารถให้
เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ ท่ี เ น้ นการเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ข้ อสรุปและหลักฐานที่สนับสนุ นข้ อสรุปนั้น นอกจากนี้
จากการศึกษาความเข้ าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 จ านวน 14 คน ลื อชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกู ล
(2555, น. 82) พบว่า นักเรียน 13 คน (ประมาณร้ อยละ
93) ไม่เข้ าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็ นผล
มาจากการลงข้ อ สรุ ป บนพื้ นฐานของหลั ก ฐาน ดั ง นั้ น
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นักเรียนเหล่านี้จึงอาจไม่เข้ าใจและไม่สามารถให้ เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ท่เี น้ นการอ้ างอิงหลักฐาน
ถึ ง แม้ ว่ า ปั ญหานี้ ปรากฏค่ อ นข้ างชั ด เจน แต่
การศึกษาสาเหตุของปั ญหานี้กลับได้ รับความสนใจเพียง
เล็กน้ อย เนื่องจากผลการวิจั ยจ านวนหนึ่ งระบุ ว่า การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย(ในบาง
พื้นที่) ยังคงเน้ นการบรรยาย (ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์,
นฤมล ยุตาคม, และ พัฒนี จันทรโรทัย, 2551; น. 8
ลือชา ลดาชาติ และ วรรณทิพา รอดแรงค้ า, 2551, น.
1318; Dahsah, C., & Faikhamta, C. 2008, pp. 295297) ค าอธิ บายหนึ่ ง ที่เ ป็ นไปได้ เ กี่ย วกับ สาเหตุ ข อง
ปั ญหานี้ คือว่ า นักเรียนไทยยังขาดโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการลงข้ อสรุปบนพื้ นฐานของหลักฐาน
ดังที่ ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล (2555, น.
87) ได้ กล่าวไว้ ตอนหนึ่งว่า
“(ปั ญ หานี้ ) อาจเป็ นผลมาจากประสบการณ์ก าร
เรียนรูใ้ นโรงเรียนของนักเรียน กล่าวคื อ การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ทีน่ ักเรียนเคยได้รบั มาในอดีตอาจ
เน้น การทดลองหรื อ การสาธิ ต เพื ่อ แสดงหลักฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ที่ ส นั บ สนุ นความรู ้ท างวิ ท ยาศาสตร์ โ ดย
ปราศจากการเน้น ย า้ ว่ า นัก วิ ท ยาศาสตร์จ าเป็ นต้อ ง
ตีความและ (ลงข้อสรุป) หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านัน้
การขาดการเน้นยา้ ดังกล่ าวอาจทาให้นักเรี ยนเข้าใจว่า
หลักฐานเชิงประจักษ์เป็ นสิ่งทีม่ ีความชัดเจนในตัวเอง”
เนื่องจากการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับปั ญหานี้ เป็ น
อุปสรรคสาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่ อส่ ง เสริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย นสา มารถให้ เหตุ ผ ลทา ง
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้ างความ
ชัดเจนนี้ คาถามวิจัยจึงมีอยู่ว่า “นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 มีความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
อย่ า งไร” งานวิ จั ย นี้ จะให้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ได้ ว่ า
นักเรียนไทยกาลังประสบปั ญหาใดบ้ างในการให้ เหตุผล
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ผลการวิ จั ย จะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่สี ่งเสริมให้
นั ก เรี ย นพั ฒ นาความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทาง
วิ ทยาศาสตร์ ไ ด้ อย่ า งตรงประเด็น และมีป ระสิทธิภ าพ
ต่อไป
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การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ นการให้ เหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์มาก่อน ดังนั้ น พลวิจั ยทุ กคนจึ งไม่ ทราบ
งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ลือชา ลดาชาติ, เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบที่ จ าเป็ นในการให้ เหตุ ผ ลทาง
2555) ภายใต้ กระบวนทัศน์การตีความ (Erickson F., วิ ทยาศาสตร์ การให้ เหตุ ผลของพลวิ จั ยจึ งเป็ นไปตาม
1985) ซึ่งมุ่งเน้ นการทาความเข้ าใจการให้ เหตุผลของ ความสามารถและประสบการณ์เดิมของแต่ ละคน ในราย
นั ก เ รี ยน ชั้ น ป ร ะ ถมศึ กษ า ปี ที่ 4 จ า น ว น 9 คน งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู้ วิ จั ย อ้ า งถึ ง พลวิ จั ย แต่ ล ะคนโดยใช้
รายละเอียดของบริบทวิจัย พลวิจัย การเก็บข้ อมูล และ สัญลักษณ์ S แล้ วตามด้ วยหมายเลข 1-9 (เช่น S1, S2,
และ S3) ทั้งนี้ เพื่อปกป้ องผลเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิด
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดงั ต่อไปนี้
ขึ้นกับพลวิจัยในภายหลัง
บริบทวิจยั
การวิจัย นี้เกิดขึ้น ในภาคเรียนที่ 1 ของปี การศึกษา การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
2556 ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลล าพู น ซึ่ งเป็ นโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาขนาดกลาง โรงเรี ย นเปิ ดสอนตั้ ง แต่ เป็ นรายบุคคล โดยใช้ สถานการณ์ท่ีเป็ นคาถาม จานวน 4
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมี ข้ อ ซึ่ งถู ก ดั ด แปลงมาจากค าถามในแบบทดสอบ
นักเรียนทั้งหมด 1,294 คน ในจานวนนี้ มีนักเรียนชั้ น “Science: Thinking with Evidence” (New Zealand
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 จ านวน 187 คน แบ่ งเป็ น 5 ห้ อง Council for Educational Research, 2010, p. 3, 4, 8,
(ป. 4/1–ป. 4/5) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 18) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์ ท่ี 1: “ผลไม้ ในทางวิ ท ยาศาสตร์ ”
เฉลี่ ย ในแต่ ล ะห้ องมี จ านวนประมาณ 37 คน ซึ่ ง มี
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ี นักเรียนต้ องสังเกตภาพถั่วลันเตา แตงกวา กะหล่ าปลี
ไม่ แตกต่ างกันมากนัก ยกเว้ นนักเรียนในห้ องเรียนชั้ น และหัวไชเท้ า พร้ อมทั้งระบุว่า สิ่งใดบ้ างที่เป็ นผลไม้ ในทาง
ป. 4/5 ซึ่ ง มี จ านวน 35 คน ที่ มี ค วามสามารถและ วิ ทยาศาสตร์ โดยนั กเรี ยนได้ รั บทราบข้ อมู ล ว่ า ผลไม้
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยรวมสู ง กว่ า ในทางวิทยาศาสตร์มีเมล็ด คาถามในสถานการณ์ท่ี 1 นี้
นักเรียนในห้ องอื่นๆ ในช่วงเวลาของการดาเนินการวิจัยนี้ มุ่ ง ประเมิ น ว่ า นั ก เรี ย นสามารถใช้ ห ลั ก ฐานจากภาพ
นั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ทุ ก คน เรี ย นวิ ช า ร่ วมกับข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการลงข้ อสรุปและให้
วิทยาศาสตร์ 3 คาบต่อสัปดาห์ (คาบละ 50 นาที) ซึ่งมี เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ หรือไม่
สถานการณ์ท่ี 2: “หินกลางทะเลทราย” นักเรียนต้ อง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิตของพืช การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ าของพืช และการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าของสัตว์ วิชา สังเกตภาพหินที่อยู่กลางทะเลทราย ซึ่งมีส่วนฐานล่ างที่
ดังกล่าวมีครูผ้ สู อนทั้งหมด 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้วิจัย คอดเล็กกว่ าส่วนบน อันเป็ นผลมาจากการสึกกร่ อนโดย
เม็ดทรายที่ถูกลมพัดให้ ลอยขึ้นไปกระทบกับหินนั้น โดย
คนที่ 1
นักเรียนต้ องลงข้ อสรุปและให้ เหตุผลว่า อะไรเป็ นสาเหตุท่ ี
พลวิจยั
พลวิจัยเป็ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/5 (อายุ ทาให้ หินมีรปู ร่างเช่นนั้น คาถามในสถานการณ์ท่ี 2 นี้มุ่ง
ประมาณ 9–10 ปี ) จ านวน 9 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประเมินว่า นักเรียนสามารถคาดเดาและอธิบายสาเหตุท่ี
นั กเรี ย นหญิ ง 5 คน และนั กเรี ย นชาย 4 คน พลวิ จั ย เป็ นไปได้ บนพื้นฐานของหลักฐานที่ปรากฏได้ หรือไม่
สถานการณ์ท่ี 3: “ซากเหาบนหั วของมัมมี่อียิปต์
ทั้งหมดได้ มาจากการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง โดยใช้
เกณฑ์ ความสมัครใจของนักเรียนและความสัมพันธ์ท่ีดี โบราณ” นักเรียนได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ นพบซากเหา
กั บ ผู้ วิ จั ย พลวิ จั ย ทุ ก คนมี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ บนหั ว ของมัม มี่อียิ ป ต์โ บราณ พร้ อมทั้งประเมิน เลื อก
วิ ท ยาศาสตร์ ห ลากหลาย ทั้งกิจกรรมที่ เน้ นการลงมื อ และให้ เหตุผลว่ า การลงข้ อสรุปใดบ้ างที่ต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ปฏิบัติ (เช่ น การสังเกต การจาแนก การสารวจ และการ ของข้ อมูลนี้
สถานการณ์ท่ี 4: “การหลอมเหลวของเนยแข็งและช็อค
ทดลอง) การฟั ง การบรรยายโดยครู และการฝึ กท า
ข้ อสอบ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี พลวิจัยเหล่านี้ยังไม่เคยผ่าน โกแลต” นักเรียนได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการทดลองหนึ่ง ซึ่ง
วิธีการวิจยั
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เปรียบเทียบการหลอมเหลวของเนยแข็งและช็อคโกแลต ใน
การนี้ นั กเรี ยนต้ องประเมิ นและให้ เหตุ ผลว่ า ผู้ ทดลอง
สามารถลงข้ อสรุปว่ า “ช็อคโกแลต หลอมเหลวเร็วกว่ าเนย
แข็ง” ได้ หรือไม่ เมื่อเนยแข็งและช็อคโกแลตมีมวลเท่ากัน
แต่มขี นาด (และพื้นที่ผวิ ) แตกต่างกัน
การสัมภาษณ์นักเรียนแต่ ละคนเกิดขึ้น ในช่ วงเวลา
หลังเลิกเรียน ณ ห้ องพั กครูวิทยาศาสตร์ ในระหว่ างที่
นักเรียนกาลังรอผู้ปกครองมารับกลับบ้ าน ผู้วิจัยให้ นักเรียน
แต่ละคนอ่านสถานการณ์พร้ อมทั้งตอบคาถามทุกข้ อจน
เสร็จก่อนการสัมภาษณ์ ดังนั้น นักเรียนทุกคนจึงมีข้อสรุป
ของตนเองในคาถามแต่ละข้ อ จากนั้น ผู้วิจัยจึงทาการสัมภาษณ์
เพื่อให้ นักเรียนแต่ละคนให้ เหตุผลของการลงข้ อสรุปเหล่านั้น
การสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนใช้ เวลาประมาณ 10-15
นาที โดยทุกครั้งของการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ แจ้ งให้ นักเรียน
ทราบก่อนล่วงหน้ าว่ า คาพูดของนักเรียนจะถูกบันทึกด้ วย
เครื่ อ งบั น ทึกเสีย ง เพื่ อความสะดวกของผู้ วิ จั ยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนได้ รับ
การเน้ นยา้ ว่า ทุกคาตอบของนักเรียนจะไม่เกี่ยวข้ องกับ
หรือส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ผ้ ู วิจั ยเป็ นผู้ สอน ผู้วิ จัยยั งย้ากับนักเรียนทุกคนด้ วยว่ า
ข้ อมูลส่วนตัวของนักเรียนทุกคนจะถูกเก็บเป็ นความลับ
และไม่มกี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เหตุผลของนักเรียนในคาถามแต่ละข้ อถูกวิเคราะห์ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์,
2554, น. 121-144) ซึ่งเริ่ม ต้ นจากการที่ผ้ ู วิจัยถอด
ค าพู ด ของนั กเรี ย นทุ กคนแบบค าต่ อ ค าอย่ า งละเอีย ด
จากนั้น ผู้วิจัยอ่านและตีความคาพูดของนักเรียนแต่ละ
คน โดยการแตกข้ อ มู ล ออกเป็ นส่ ว นย่ อ ยๆ ที่มีเ พี ย ง
ความหมายเดี ย วเกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลของแต่ ล ะค าตอบ
จากนั้น ผู้วิจัยพิ จารณาองค์ประกอบที่จาเป็ นของการให้
เหตุผล ซึ่งประกอบด้ วย 1) ข้ อสรุป 2) หลักฐาน และ 3)
ค าชี้ แจงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ สรุ ป และหลั ก ฐาน
ถึ ง แม้ ว่ า ก า ร ใ ห้ เ ห ตุ ผล ทา ง วิ ท ยา ศ า ส ตร์ อา จ มี
องค์ประกอบอื่นๆ (Erduran, S., Simon, S., &
Osborne, J., 2004, p. 918) แต่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย
พิ จ ารณาเพี ย ง 3 องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ เท่ า นั้ น ซึ่ ง
เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Songer, N. B, & Gotwals,
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A. W., 2012, p. 146) ที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนรู้
เกี่ยวกับการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาก่อน ภาพที่ 1
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่จาเป็ นของการให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ข้ อสรุป
(Claim)

หลักฐาน
(Evidence)

การชี้แจง
(Justification)

รูปที่ 1 องค์ประกอบที่จาเป็ นของการให้ เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากคาถามแต่ละข้ อ ผู้วิจัยมุ่ง
พิ จ ารณาว่ า 1) แต่ ละเหตุผ ลมีองค์ป ระกอบใดบ้ า ง
2) องค์ประกอบเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ และ
3) องค์ประกอบเหล่ านั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่ างไร
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังวิเคราะห์เหตุผลของนักเรียนแต่ละ
คนในแต่ละสถานการณ์ตามเกณฑ์ท่ผี ้ ูวิจัยดัดแปลงจาก
เกณฑ์ของ Songer, N. B., Kelcey, B., & Gotwals, A.
W. (2009, p. 627) ดังนี้ 1) เหตุผลที่ไม่มีการลงข้ อสรุป
หรือมีการลงข้ อสรุปที่ไม่ ถูกต้ อง 2) เหตุผลที่มีการลง
ข้ อสรุปถูกต้ อง แต่ไม่มีหลักฐานประกอบการลงข้ อสรุป 3)
เหตุ ผ ลที่ มี ก ารลงข้ อสรุ ป ถู กต้ องและมี ห ลั กฐาน
ประกอบการลงข้ อสรุป แต่ไม่มีการชี้แจงความสัมพันธ์
ระหว่างข้ อสรุปและหลักฐาน 4) เหตุผลที่มกี ารลงข้ อสรุป
ถู กต้ อง มีห ลั กฐานประกอบการลงข้ อ สรุป และมีการ
ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อสรุปและหลักฐาน
ผลการวิจยั
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาว่ า นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 จานวน 9 คน ให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
ผู้ วิ จั ย เก็บ ข้ อ มู ล โดยการสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้ า ง
รายบุ ค คล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสถานการณ์ ท่ีเ ป็ นค าถาม
จ านวน 4 สถานการณ์ เหตุผ ลของนั กเรี ย นเหล่ า นี้ ใน
แต่ละสถานการณ์เป็ นดังต่อไปนี้
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สถานการณ์ที่ 1: ผลไม้ในทางวิทยาศาสตร์
ในสถานการณ์ ท่ี 1 “ผลไม้ใ นทางวิ ท ยาศาสตร์ ”
นักเรียนได้ รับทราบข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า สิ่งที่เป็ น
ผลไม้ ในทางวิทยาศาสตร์จะต้ องมีเมล็ด โดยนักเรียนต้ อง
ลงข้ อสรุ ป และให้ เหตุ ผ ลว่ า ถั่ ว ลั น เตา แตงกวา
กะหล่ าปลี และหัวไชเท้ า เป็ นผลไม้ ในทางวิทยาศาสตร์
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หรือไม่ และเพราะเหตุใด ในการนี้ นักเรียนควรตอบใน
ลั ก ษณะที่ ว่ า เนื่ อ งจากแตงกวามี เ มล็ ด [หลั ก ฐาน]
แตงกวาจึงเป็ นผลไม้ ในทางวิทยาศาสตร์ [ข้ อสรุป] ทั้งนี้
เพราะผลไม้ ในทางวิทยาศาสตร์ต้องมีเมล็ด [การชี้แจง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานและข้ อสรุป] เหตุผลของ
นักเรียนแต่ละคนปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเหตุผลของนักเรียนแต่ละคนในสถานการณ์ท่ี 1
องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
คาตอบ
การชี้ แจง
ข้อสรุป หลักฐาน
ความสัมพันธ์
ผมเลือก ข้ อ ก. (ถั่วลันเตา) ครับ [ข้ อสรุป] เพราะ
(มัน)มีเมล็ดอยู่ข้างใน [หลักฐาน] ... (แตงกวาก็เป็ น
S1



ผลไม้ ) [ข้ อสรุป] เพราะ(มัน) มีเมล็ดเหมือนกันครับ
[หลักฐาน]
(หนูตอบ) ถั่วลันเตากับแตงกวา [ข้ อสรุป] (เพราะ)
S2
มั น มี เ มล็ ด อยู่ ข้ างใน ในถั่ ว (ลั น เตา) ก็มี เ มล็ ด



แตงกวาก็มเี มล็ด [หลักฐาน]
(หนู ต อบ) ถั่ ว ลั น เตากั บ แตงกวาค่ ะ [ข้ อสรุ ป ]
S3



เพราะว่า(มัน) มีเมล็ดอยู่ [หลักฐาน]
(ผมเลื อก) แตงกวา [ข้ อสรุป ] เพราะผลไม้ ใ นทาง
S4



วิทยาศาสตร์มเี มล็ดข้ างใน [การชี้แจง]
หนูตอบข้ อถั่วลันเตาค่ะ [ข้ อสรุป] เพราะว่าคาว่าผลไม้
S5
ในทางวิ ท ยาศาสตร์ ห มายความว่ า ผลไม้ ท่ีมี เ มล็ด



[การชี้แจง]
(แตงกวาเป็ นผลไม้ ) [ข้ อสรุป] ... เพราะ (แตงกวา)
S6
มี รู ป ร่ า งคล้ ายผลไม้ ค รั บ ... (ผมไม่ เ ลื อ กข้ อ อื่น )



เพราะข้ ออื่นไม่เหมือนผลไม้ ครับ
ถั่วลันเตา (และ) แตงกวา [ข้ อสรุป] เพราะ...ผลไม้
S7



ในทางวิทยาศาสตร์จะมีเมล็ด [การชี้แจง]
(ถั่ ว ลั น เตาและแตงกวาเป็ นผลไม้ ) [ข้ อ สรุ ป ] ...
S8
เพราะถั่ว ลัน เตามีเ มล็ด [หลักฐาน] ... แตงกวาก็มี



เมล็ดเหมือนกันค่ะ [หลักฐาน]
(ถั่ ว ลั น เตาและแตงกวาเป็ นผลไม้ ) [ข้ อ สรุ ป ] ...
S9
เพราะแตงกวากั บ ถั่ วลั น เตามี เ มล็ ด เป็ นแกน



[หลักฐาน]
รวม
9
5
3
หมายเหตุ  ปรากฏอย่างชัดแจ้ ง  ไม่ปรากฏ
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ข้ อมูลจากตารางที่ 1 แสดงว่ า ถึงแม้ ว่านักเรียนทุก
คนลงข้ อสรุปว่ า ถั่วลันเตาและ/หรือแตงกวาเป็ นผลไม้
ในทางวิ ท ยาศาสตร์ แต่ ไ ม่ มี นั ก เรี ย นคนใดเลยที่ ใ ห้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ท่มี คี รบทั้ง 3 องค์ประกอบ (นั่น
คือ ข้ อสรุป หลักฐาน และการชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อสรุปและหลักฐาน) นักเรียน 5 คน (S1 S2 S3 S8
และ S9) ให้ เหตุผลที่มีข้อสรุปและหลักฐาน แต่ไม่มีการ
ชี้แจงว่า ข้ อสรุปและหลักฐานนั้นสัมพันธ์กนั อย่างไร ทั้งๆ
ที่ส ถานการณ์น้ ี ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ว้ แ ล้ ว ว่ า
“ผลไม้ ในทางวิทยาศาสตร์จะต้ องมีเมล็ด ” ส่วนนักเรียน
อีก 3 คน (S4 S5 และ S7) ให้ เหตุผลที่มีข้อสรุป แต่ไม่
มีการอ้ า งถึง หลั กฐาน ดัง นั้ น ถึง แม้ ว่ า นั กเรี ย นเหล่ า นี้
ชี้แจงว่ า “ผลไม้ ในทางวิทยาศาสตร์จะต้ องมีเมล็ด ” แต่
การชี้แจงนี้เป็ นเพี ยงการชี้แจงแบบลอยๆ ที่ปราศจาก
การอ้ างอิงถึงหลักฐาน ในขณะที่นักเรียนอีก 1 คน (S6)
ระบุถงึ ข้ อสรุปเท่านั้น โดยไม่มที ้งั การอ้ างถึงหลักฐานและ
การชี้ แจงใดๆ นั ก เรี ย นคนนี้ ลงข้ อสรุ ป โดยใ ช้
ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลไม้
มากกว่าหลักฐานที่ปรากฏในภาพ
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สถานการณ์ที่ 2: หินกลางทะเลทราย
ในสถานการณ์ท่ี 2 “หิ นกลางทะเลทราย” นักเรียน
ได้ สงั เกตรูปร่างของหินกลางทะเลทรายที่มีส่วนฐานคอด
เล็กกว่ าส่วนบน ทั้งนี้เพื่อลงข้ อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุท่ที า
ให้ หินมีรูปร่างเช่นนั้น โดยนักเรียนต้ องพิจารณาปั จจัยที่
เป็ นไปได้ 4 ประการ ซึ่งประกอบด้ วย นา้ นา้ แข็ง ลม และ
ความร้ อน ในการนี้ นักเรียนจาเป็ นต้ องใช้ ความรู้รอบตัวว่า
ทะเลทรายเป็ นบริเวณที่เต็มไปด้ วยทราย ลม และความ
ร้ อน ดังนั้น นา้ และนา้ แข็งจึงไม่ใช่สาเหตุท่ที าให้ หินมีฐาน
ล่างที่คอดเล็กกว่ าส่วนบน ในขณะที่หินส่วนบนจะได้ รับ
ความร้ อนจากดวงอาทิต ย์ มากกว่ า หิ น ส่ ว นล่ า ง ดัง นั้ น
ความร้ อนจึงไม่ใช่สาเหตุท่ที าให้ ฐานของหินส่วนล่างคอด
เล็กลง ดังนั้น นักเรียนจึงควรลงข้ อสรุปและให้ เหตุผลว่า
ลมเป็ นปั จจัยที่ทาให้ หินมีส่วนฐานคอดเล็กกว่ าส่วนบน
[ข้ อสรุป] ทั้งนี้ เพราะลมสามารถพัดให้ เม็ดทรายลอยขึ้น
ไปกระทบและค่ อยๆ กัด กร่ อนส่ ว นล่ า งของหิ น [การ
ชี้แจง] จนทาให้ หินนั้นมีส่วนฐานที่คอดเล็กกว่าส่วนบน
[หลักฐาน] ที่เ ม็ด ทรายลอยขึ้น ไปไม่ ถึง เหตุผลของ
นักเรียนแต่ละคนปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของเหตุผลของนักเรียนแต่ละคนในสถานการณ์ท่ี 2
องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
คาตอบ
การชี้ แจง
ข้อสรุป หลักฐาน
ความสัมพันธ์
(ผมคิดว่า) ลมครับ [ข้ อสรุป] ในทะเลทรายชอบเกิดพายุ
ทะเลทรายอ่ะครับ พายุ ทะเลทรายอาจจะพัดครับ ทาให้
S1



หิ น ที่อยู่ ร อบกระเด็น ออกไป [การชี้ แจง] แล้ ว เหลื อแต่
(ส่วนแกน)ตรงกลางอ่ะครับ [หลักฐาน]
หนูเลือกนา้ ลม (และ) ความร้ อน [ข้ อสรุป] เพราะว่า มัน
บอกว่ าทะเลทราย มันก็ต้องมีนา้ อยู่ แล้ วนา้ อาจจะพัดมา
เป็ นคลื่นแล้ วทาให้ เกิดการกัดกร่อน ลมอาจจะพัดแรงแล้ ว
S2



ทาให้ เกิดการกัดกร่อนของหิน ... แล้ วก็ความร้ อน ความ
ร้ อนจากแสงอาทิตย์กอ็ าจมาปะทะกับหิน แล้ วก็ทาให้ เกิด
การกัดกร่อนค่ะ [การชี้แจง]
น้าค่ ะ [ข้ อสรุป ] เพราะว่ า หิ นมันอยู่ ในน้า มันอาจจะ
S3
(เกิ ด )การกั ด กร่ อ น [การชี้ แจง] ... ก้ อ นหิ น ให้ เป็ น



ลักษณะนี้ได้ ค่ะ [หลักฐาน]
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
นักเรียน

องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
การชี้ แจง
ข้อสรุป หลักฐาน
ความสัมพันธ์

S4







S5







S6







S7







S8







S9







คาตอบ
(ผมคิดว่ า) ข้ อ ง. (ความร้ อน) ครับ [ข้ อสรุป] เพราะว่ า
ทะเลทรายมันร้ อนมากอ่ะครับ แล้ วมันน่ าจะทาให้ (เกิด
เกิด)กัดกร่ อนอ่ะครับ มันกัดกร่อนหิน [การชี้แจง] ทาให้
ให้ มนั แหว่งอ่ะครับ [หลักฐาน]
หนูตอบ ง. (ความร้ อน) [ข้ อสรุป] … ความร้ อนนี่อาจช่วย
กัดกร่อนให้ หินค่อยๆ ผุพังไป [การชี้แจง] จนกลายเป็ น
รูปทรงแบบนี้ค่ะ [หลักฐาน]
(ผมตอบ) ข. ลมครับ [ข้ อสรุป] เพราะในทะเลทรายไม่มี
น้า (และ) น้า แข็ง ความร้ อนอาจจะไม่ ทาให้ กัด กร่ อ น
ขนาดนี้ครับ
(ผมคิด ว่ า ) ลมครั บ [ข้ อสรุป ] เพราะว่ า ลมมัน พั ด มา
ทรายมันค่อยๆ เซาะ (หิน)ไปเรื่อยๆ [การ] (หิน) ค่อยๆ
แหว่งไปเรื่อยๆ ครับ [หลักฐาน]
(น้า ) ค่ ะ [ข้ อ สรุ ป ] เพราะน้า สามารถกัด กร่ อ นหิ น ให้
ละลาย [การชี้แจง]
หนู (คิด) ว่าลมนะค่ะ [ข้ อสรุป] บางทีอาจจะเกิดพายุแล้ ว
ลมพัดผ่านหินในทะเลทรายค่ะ (ลม) อาจจะพัดพา (หิน)
บางส่วนออกไปค่ะ [การชี้แจง] ... แล้ วมันหลุดออกมา
เป็ นรูเว้ าอย่างนี้ [หลักฐาน]

รวม
9
6
8
หมายเหตุ  ปรากฏอย่างชัดแจ้ ง  ไม่ปรากฏ
ข้ อมูลจากตารางที่ 2 แสดงว่ า นักเรียน 6 คน (S1
S3 S4 S5 S7 และ S9) ให้ เหตุผลที่มีครบทั้ง
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ข้ อสรุป หลักฐาน และการชี้แจง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อสรุปและหลักฐาน อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาการชี้แจงของนักเรียนเหล่านี้อย่ างละเอียดแล้ ว
นักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้น (S7) ที่ให้ เหตุผลได้ ว่า ลม
พัดทรายในทะเลทรายให้ ลอยขึ้นไป “เซาะ” ส่วนฐานล่าง
ของหิ น ให้ คอดเล็ก ลง แต่ นั ก เรี ย นคนนี้ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า
นา้ หนักของทรายทาให้ ลมสามารถพัดทรายให้ ลอยขึ้นไป
ได้ ท่รี ะดับความสูงหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่นักเรียนอีก 2 คน
(S1 และ S9) ชี้แจงว่ า ลมพัดชิ้นส่วนเล็กๆ ของหินให้

หลุ ด ลอยไป โดยปราศจากการอ้ างถึ ง เม็ ด ทรายใน
ทะเลทราย เหตุผลของนักเรียน 2 คนนี้ จึงยังไม่สมบูรณ์
และยังไม่สามารถอธิบายได้ อย่างชัดเจนว่า เหตุใดหินจึงมี
ส่วนฐานล่ างคอดเล็กกว่ าส่วนบน ส่วนนักเรียนอีก 2 คน
(S4 และ S5) ให้ เหตุผลว่า ความร้ อนสามารถกัดกร่อน
หินได้ แต่เหตุผลนี้ไม่สามารถอธิบายได้ ว่า เหตุใดการกัด
กร่อนจึงเกิดขึ้นมากในบริเวณส่วนฐานล่ างของหิน ทั้งๆ
ที่ส่ ว นบนของหิ น เป็ นส่ ว นที่ไ ด้ รั บ ความร้ อ นจากดวง
อาทิตย์มากที่สดุ ในขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่ง (S3) ให้
เหตุผลว่า นา้ สามารถกัดกร่อนหินได้ โดยไม่มกี ารชี้แจงว่า
น้า ในทะเลทรายมาจากที่ ใ ด นอกจากนี้ นั ก เรี ย นอี ก

Naresuan University Journal 2013; 21(3)

115

3 คน (S2 S6 และ S8) ให้ เ หตุผ ลที่ข าดบาง
องค์ประกอบ นักเรียน 2 คน (S2 และ S8) ไม่มีการ
ระบุหลักฐาน ในขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่ง (S6) ไม่ได้
ชี้แจงเลยว่า ลมทาให้ หินมีรปู ร่างเช่นนั้นได้ อย่างไร
สถานการณ์ที่ 3: ซากเหาบนหัวของมัมมีอ่ ียิปต์โบราณ
ในสถานการณ์ท่ี 3 “ซากเหาบนหัวของมัมมี อ่ ี ยิปต์
โบราณ” นักเรียนได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ นพบซากเหา
บนหัวของมัมมี่อียิปต์โบราณ ในการนี้ นักเรียนต้ องใช้
ข้ อมูลนี้เพื่อเลือกว่า ตนเองสามารถลงข้ อสรุปใดต่อไปนี้
ได้ บ้าง (ก) การกาจัดเหาเป็ นไปได้ ยาก (ข) เหาชอบใช้ ชีวิต
บนหัวเด็ก (ค) เหาอยู่ร่วมกับคนมานานแล้ ว และ (ง) ชาว
อียิ ปต์โบราณไม่ ค่ อยสระผม ในการนี้ นั กเรี ย นต้ องใช้

ความรู้รอบตัวว่ า มัมมี่เป็ นศพของมนุ ษย์ในสมัยอียิปต์
โบราณที่ถูกเก็บรักษาเป็ นอย่างดี [การชี้แจง] ดังนั้น การ
ค้ นพบซากเหาบนหัวของมัมมี่อยี ิปต์โบราณ [หลักฐาน] จึง
หมายความว่า เหาและมนุษย์เคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัย
นั้นแล้ ว [ข้ อสรุป ] ในขณะที่ข้อสรุปอื่นๆ เป็ นการลง
ข้ อสรุปที่เกินจริ งและ/หรื อไม่ ไ ด้ ต้ังอยู่ บนพื้ นฐานของ
หลักฐาน กล่ าวคือ การค้ นพบซากเหานี้ไม่บ่งบอกอะไร
เกี่ยวกับความยากง่ ายของการกาจัดเหา ไม่เกี่ยวอะไรกับ
การเลือกที่อยู่ อาศัยของเหา และไม่ เกี่ยวอะไรกับนิสัยการ
สระผมของชาวอียิปต์โบราณ เหตุผลของนักเรียนแต่ละคน
ปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเหตุผลของนักเรียนแต่ละคนในสถานการณ์ท่ี 3
องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
คาตอบ
ข้อสรุป หลักฐาน การชี้ แจง
ผมเลือกข้ อ ง. ครับ [ข้ อสรุป] เพราะว่า สมัยก่อนไม่มีแชมพู
S1
ครับ อียิปต์อยู่ในทะเลทรายใช่ไหมครับ ไม่ค่อยมีนา้ ด้ วยครับ



ทาให้ (การ) สระผมเป็ นไปได้ ยากครับ [การชี้แจง]
หนู เลือกข้ อ ง. ค่ะ [ข้ อสรุป] เพราะว่ า คนโบราณอาจไม่มียา
S2
สระผม อะไรอย่ า งนี้ แล้ ว (คนโบราณ) อาจไม่ ไ ด้ ส ระผม



อาจจะเป็ นนา้ สกปรก คนก็เลยไม่นิยมสระผม [การชี้แจง]
ข้ อ ก. ค่ะ การกาจัดเหาเป็ นไปได้ ยากค่ะ [ข้ อสรุป] เพราะว่ า
มัมมี่เป็ นสิ่งที่ (ถูก) เก็บมิดชิดค่ะ [การชี้แจง] … เหายังขึ้นบน
S3



หัวได้ [หลักฐาน] ... (ซึ่ง) แสดงว่ า การกาจัดเหาเป็ นไปได้
ยากค่ะ [ข้ อสรุป]
[เงียบ] (ผมคิดว่ามัน) น่าจะ (เป็ น) ข้ อ ค. เหาอยู่ร่วมกับคน
มานานแล้ ว [ข้ อสรุป ] เพราะว่ า ... มัมมี่กม็ ีอายุ มากแล้ วอ่ะ
S4



ครับ [การชี้แจง] ถ้ ามีเหา [หลักฐาน] ก็แสดงว่า เหาต้ องอยู่กบั
คนมานานแล้ วอ่ะครับ [ข้ อสรุป]
(หนู) ตอบข้ อ ง. ค่ะ เพราะชาวอียิปต์อาจจะไม่ชอบสระผมค่ะ
S5



[ข้ อสรุป] ไม่ชอบดูแลความสะอาดอ่ะค่ะ

S6







ข้ อ ง. ชาวอียิปต์โบราณไม่ค่อยได้ สระผม [ข้ อสรุป] (พวกเขา/
เธอ) อาจจะมีเหาอยู่บนหัวก็เป็ นได้ ครับ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
ข้อสรุป หลักฐาน การชี้ แจง
S7







S8







S9







คาตอบ
ผมตอบข้ อ ค. ครับ [ข้ อสรุป] เพราะว่า มัมมี่มมี านานมากแล้ ว
[การชี้แจง] เหาก็เลยอยู่กบั คนมานานมากแล้ วครับ [ข้ อสรุป]
ข้ อ ข. ค่ ะ [ข้ อสรุป ] เพราะเหาชอบอยู่ ใ นหั ว เด็กและ(หั ว )
ผู้ใหญ่ ค่ะ เพราะถ้ าใครไม่ชอบสระผม เหาก็จะอยู่บนหัวของ
เด็กหรือผู้ใหญ่กไ็ ด้ ค่ะ
หนู คิดว่าข้ อ ค. [ข้ อสรุป] เพราะว่า เหามันอยู่ร่วมกับคนมา
นานหลายร้ อยปี แล้ วอ่ะค่ะ [ข้ อสรุป] มัน ... [เงียบ] เหามันอยู่
บนหัวของมัมมี่ประเทศอียิปต์ [หลักฐาน] ที่ตายไปนานแล้ ว
[การชี้แจง] (เรา) จึงสมมติได้ ว่า เหาอยู่ร่วมกับคนมานานแล้ ว
[ข้ อสรุป]

รวม
9
3
6
หมายเหตุ  ปรากฏอย่างชัดแจ้ ง  ไม่ปรากฏ
ข้ อมูลจากตารางที่ 3 แสดงว่ า นักเรียน 3 คน (S3
S4 และ S9) ให้ เหตุผลที่มีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
ข้ อสรุป หลักฐาน และการชี้แจงความสัมพั น ธ์ระหว่ า ง
ข้ อสรุปและหลักฐาน อย่ างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการชี้แจง
ของนักเรียนเหล่ านี้อย่ างละเอียดแล้ ว นักเรียนเพียง 2
คนเท่านั้น (S4 และ S9) ที่เชื่อมโยงได้ ว่า ซากเหาบนหัว
ของมัมมี่อยี ิปต์โบราณเป็ นหลักฐานที่แสดงว่า คนและเหา
มีชี วิ ตร่ วมกันมานานแล้ ว โดยนักเรียนทั้งคู่ ให้ เหตุผลที่
สอดคล้ องกันว่ า มัมมี่เคยเป็ นมนุษย์ท่มี ีชีวิตมานานแล้ ว
ในขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่ง (S3) เชื่อมโยงว่า มัมมี่ถูก
เก็บอย่างมิดชิด ดังนั้น การที่ซากเหาไปอยู่ท่หี ัวของมัมมี่
ได้ เป็ นเพราะว่า การกาจัดเหาเป็ นเรื่องยาก นักเรียนคนนี้
มีแนวโน้ มที่จะสับสนว่า การเก็บอย่างมิดชิดคือการกาจัด
เหา ส่วนนักเรียนอีก 6 คน (S1 S2 S5 S6 S7 และ S8)
ให้ เหตุผลที่มอี งค์ประกอบไม่ครบ ถึงแม้ ว่านักเรียนคนหนึ่ง
(S7) ในจานวนนี้ให้ เหตุผลว่า มัมมี่มมี านานแล้ ว แต่ กลับ
ไม่ได้ ระบุถงึ หลักฐาน ในทานองเดียวกัน นักเรียน 2 คน (S1
และ S2) มีการชี้แจงข้ อสรุปของตนเองโดยการคาดเดา
อย่างเลื่อนลอยว่า ชาวอียิปต์โบราณไม่มียาสระผม ในขณะที่
นักเรียนอีก 3 คน (S5 S6 และ S8) ไม่มีการชี้แจงข้ อสรุป
ของตนเอง เหตุผลของนักเรียนเหล่านี้จึงยังไม่สมบูรณ์

สถานการณ์ที่ 4: การหลอมเหลวของเนยแข็งและช็อค
โกแลต
ในสถานการณ์ ท่ี 4 “การหลอมเหลวของเนยแข็ ง
และช็อคโกแลต” นักเรียนได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการทดลอง
หนึ่ง ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบการหลอมเหลวของก้ อนเนย
แข็งและแท่ งช็อคโกแลต อย่ างละ 20 กรัม โดยเนยแข็ง
เป็ นก้ อนใหญ่ เพี ยงก้ อนเดียว ในขณะที่แท่งช็อคโกแลต
เป็ นก้ อนเล็กๆ หลายก้ อน หากผลการทดลองปรากฏว่ า
เมื่อแท่ งช็อคโกแลตหลอมเหลวจนหมด ก้ อนเนยแข็ง
ยังคงมีบางส่วนที่ยังคงเป็ นของแข็ง นักเรียนต้ องประเมิน
และให้ เหตุ ผ ลว่ า ผู้ ทดลองสามารถลงข้ อสรุ ป ว่ า
“แท่งช็อคโกแลตหลอมเหลวเร็วกว่ าก้ อนเนยแข็ง ” ได้
หรือไม่ ในการนี้ นักเรียนต้ องใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่ว่า พื้นที่ผวิ ของก้ อนเนยแข็งและแท่งช็อคโกแลตมีผลต่อ
อัตราการหลอมเหลว (หรืออัตราการถ่ายโอนความร้ อน)
[การชี้แจง] ดังนั้น หากผู้ทดลองไม่ ได้ ควบคุมพื้ นที่ผิว
ของก้ อนเนยแข็ ง และแท่ ง ช็ อ คโกแลตให้ เท่ า กั น
[หลั ก ฐาน] ผู้ ทดลองจึ ง ไม่ ส ามารถลงข้ อสรุ ป ได้ ว่ า
แท่ ง ช็ อ คโกแลตหลอมเหลวเร็ ว กว่ า ก้ อนเนยแข็ ง
[ข้ อสรุป] เหตุผลของนักเรียนแต่ละคนปรากฏดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบของเหตุผลของนักเรียนแต่ละคนในสถานการณ์ท่ี 4
องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
คาตอบ
ข้อสรุป หลักฐาน การชี้ แจง
(ผม) มั่นใจครับ (ว่ า ช็อคโกแลตหลอมเหลวได้ เร็วกว่ าเนย
แข็ ง ) [ข้ อสรุ ป ] เพราะช็ อ คโกแลตมี ข นาดเล็ ก กว่ า ครั บ
S1



[หลักฐาน] สิ่งที่เล็กกว่าจะละลายเร็วกว่าครับ ... ความร้ อนมัน
ซึมเข้ าไปได้ เร็วกว่าครับ [การชี้แจง]
(เรา) แน่ ใจไม่ได้ (ว่ า ช็อคโกแลตหลอมเหลวได้ เร็วกว่ าเนย
แข็ง) [ข้ อสรุป] ... เพราะว่า เนยแข็งอาจจะละลายเร็วกว่า ...
ความร้ อนมันอาจจะมากกว่ ากันก็ได้ แต่ ถ้าเกิด (ความร้ อน)
S2



มันเท่ากัน ช็อคโกแลตก็น่าจะละลายเร็วกว่า [ข้ อสรุป] ... เนย
แข็งมันชื่อเนยแข็ง [การชี้แจง] ช็อคโกแลตก็น่าจะละลายเร็ว
กว่า [ข้ อสรุป]
(ช็อคโกแลตละลายเร็วกว่าเนยแข็ง) [ข้ อสรุป] เพราะว่าเนยมัน
S3



ชื่อเนยแข็ง [การชี้แจง]
(มัน)น่าจะไม่ได้ นะครับ [ข้ อสรุป] เพราะช็อคโกแลตละลาย
S4
ง่ า ยกว่ า เนย ... เพราะว่ า ช็อคโกแลตถ้ า โดนความร้ อนแล้ ว



(จะ) ละลายง่ายกว่าเนยครับ [การชี้แจง]
หนู ตอบได้ เพราะแท่งช็อคโกแลตเมื่อโดนความร้ อนก็ (จะ)
S5
ละลายอย่างรวดเร็ว [ข้ อสรุป] ... เนยแข็งอาจจะเป็ นสิ่งที่แข็ง



อยู่แล้ วค่ะ [การชี้แจง] มันจึงละลายได้ ช้ากว่าแท่งช็อคโกแลต
(ผม) ตอบว่า เนยแข็งมีความแข็งและแน่นกว่าช็อคโกแลต ...
S6
เพราะเนยแข็งมีไขมัน เยอะครั บ [การชี้ แจง] มัน ก็เ ลยทาให้



ละลายช้ ากว่าช็อคโกแลตครับ [ข้ อสรุป]
(ผม) แน่ ใ จได้ ค รั บ เพราะเวลาช็อ คโกแลตโดนความร้ อ น
มากๆ จะละลายกลายเป็ นของเหลวเร็วกว่ าเนยแข็ง [ข้ อสรุป]
S7
... เนยแข็งมันจะมีความหนากว่าช็อคโกแลตครับ ... จากภาพ



ครับ ช็อคโกแล็ตมันถูกหั่นเป็ นชิ้นเป็ นชิ้น [หลักฐาน] มันจะ
ละลายง่ายกว่าเนยแข็งที่มนั เป็ นก้ อนใหญ่ [การชี้แจง]
(เรามั่นใจได้ ) เพราะแท่งช็อคโกแลตเมื่อเจอความร้ อนอาจทา
ให้ ละลายเร็วมากกว่ าเนย [ข้ อสรุป] เพราะช็อคโกแลตละลาย
S8



ง่ายกว่าเนยค่ะ ... เพราะเนยมันจะแข็งกว่าช็อคโกแลตค่ะ [การ
ชี้แจง]
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
องค์ประกอบของการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียน
ข้อสรุป หลักฐาน การชี้ แจง

S9







คาตอบ
เพราะช็อคโกแลตมีค วามอ่ อ น [การชี้ แจง] (มั น ) สามารถ
(ถูก) ทาให้ เป็ นของเหลวได้ ง่ายกว่ าเนยแข็งค่ ะ [ข้ อสรุป ] ...
เนยแข็งมีความแข็ง [การชี้แจง] เมื่อโดนความร้ อนเท่ากับช็อค
โกแลต มันยังมีเหลือเศษใช่ไหมค่ะ [หลักฐาน] แต่ชอ็ คโกแลต
ซึ่ ง มี ค วามอ่ อ นกว่ า เนยแข็ ง [การชี้ แจง] (มั น )สามารถ
หลอมเหลวได้ ท้งั หมด [หลักฐาน] (เรา) ก็แน่ ใจได้ ว่า ช็อคโก
แลต กลายเป็ นของเหลวได้ เร็วกว่าเนยแข็งค่ะ [ข้ อสรุป]

รวม
9
3
8
หมายเหตุ  ปรากฏอย่างชัดแจ้ ง  ไม่ปรากฏ
ข้ อมูลจากตารางที่ 4 แสดงว่ า นักเรียน 3 คน (S1
S7 และ S9) ให้ เหตุผลที่มีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ ข้ อสรุป หลั ก ฐาน และการชี้ แจงความสัมพั น ธ์
ระหว่ างข้ อสรุปและหลักฐาน อย่ างไรก็ดี เมื่อพิ จารณา
การชี้แจงของนักเรียนเหล่ านี้อย่ างละเอียดแล้ ว นักเรียน
เพียง 2 คนเท่านั้น (S1 และ S7) ที่ตระหนักว่า ก้ อนเนย
แข็งและแท่งช็อคโกแลตมีขนาด (และพื้นที่ผิว) แตกต่าง
กั น ซึ่ ง สามารถส่ ง ผลต่ อ ช่ ว งเวลาที่ ก้ อ นเนยแข็ง และ
แท่งช็อคโกแลตใช้ ในการหลอมเหลว ดังนั้น ผู้ทดลองจึง
ไม่สามารถลงข้ อสรุปได้ ว่า แท่งช็อคโกแลตหลอมเหลวได้
เร็วกว่าก้ อนเนยแข็ง ในขณะที่นักเรียน อีกคนหนึ่ง (S9)
แม้ อ้างถึงหลักฐานว่า ในช่วงเวลาเท่ากัน ก้ อนเนยแข็งยัง
หลอมเหลวไม่หมด ในขณะที่แท่งช็อคโกแลตหลอมเหลว
หมดแล้ ว แต่นักเรียนคนนี้กลับไม่ได้ ใช้ หลักฐานนี้ในการ
ให้ เหตุผลว่ า เหตุใดก้ อนเนยแข็งจึ งหลอมเหลวไม่ หมด
นักเรีย นคนนี้ กลับอ้ า งถึงความแข็งและความอ่ อนของ
ก้ อนเนยแข็งและแท่งช็อคโกแลต นักเรียน 6 คน (S2
S3 S4 S5 S6 และ S8) ให้ เหตุผลที่มีองค์ประกอบไม่
ครบ ในจานวนนี้ นักเรียน 5 คน (S2 S3 S5 S6 และ
S8) ไม่ได้ ช้ ีแจงโดยการอ้ างถึงหลักฐานเกี่ยวกับขนาด
(และพื้นที่ผวิ )ของก้ อนเนยแข็งและแท่งช็อคโกแลต โดย
ส่วนใหญ่ (S2 S3 S5 และ S8) อ้ างว่า เนยแข็งมีความ

แข็งมากกว่าช็อคโกแลต ในขณะที่คนหนึ่ง (S6) อ้ างว่า
เนยแข็งมีไขมันเป็ นส่ว นประกอบ ส่ วนนักเรีย นอีกคน
หนึ่ง (S4) ไม่มกี ารชี้แจงใดๆ
ภาพรวมในทุกสถานการณ์
เมื่อพิจารณาการให้ เหตุผลของนักเรียนทุกคนในทุก
สถานการณ์ ผลปรากฏดั ง ตารางที่ 5 ซึ่ ง แสดงว่ า
ครึ่งหนึ่งของเหตุผลของนักเรียนเหล่ านี้เป็ นเหตุผลที่มี
การลงข้ อสรุปไม่ถูกต้ อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ี 2 3
และ 4 ในขณะที่ประมาณเกือบหนึ่งในสี่ของเหตุผลของ
นักเรียนเหล่านี้เป็ นเหตุผลที่ไม่มหี ลักฐานประกอบการลง
ข้ อสรุป ส่วนอีกประมาณเกือบร้ อยละ 14 ของเหตุผล
ของนัก เรีย นเหล่ านี้ เป็ นเหตุผ ลที่แ ม้ มีก ารลงข้ อ สรุป ที่
ถูกต้ องและมีหลั กฐานประกอบ แต่ กลั บไม่ มีการชี้แจง
ความสัมพั นธ์ระหว่ างข้ อสรุปและหลักฐาน มีเพี ยงเกือบ
ร้ อยละ 14 ของเหตุผลของนักเรียนเหล่ านี้เท่านั้นที่มีท้ัง
การลงข้ อสรุปถูกต้ อง การอ้ างอิงหลักฐานประกอบการลง
ข้ อสรุป และการชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่ างข้ อสรุปและ
หลักฐาน ข้ อมูลในตารางที่ 5 จึงแสดงว่ า นักเรียนเหล่ านี้
ยังขาดความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ ี 2 3 และ 4
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ตารางที่ 5 ลักษณะของเหตุผลของนักเรียนทุกคนในทุกสถานการณ์
คาตอบในแต่ละสถานการณ์
ลักษณะของเหตุผล
สถานการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์ สถานการณ์
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
S1 S3 S5
S2 S3 S4 S1 S2 S3
การลงข้ อสรุปไม่ถูกต้ อง
S6 S7 S8
S5 S8
S5 S6 S8
S9
การลงข้ อสรุปถูกต้ อง
S4 S5 S6
แต่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานประกอบการ
S6
S7
S2 S4
S7
ลงข้ อสรุป (และการชี้แจง)
การลงข้ อสรุปถูกต้ อง มีหลักฐาน
ประกอบการลงข้ อสรุป แต่ ไม่ มี
การชี้แ จงความสัมพั นธ์ร ะหว่ า ง S1 S2 S3
ข้ อ สรุ ป และหลั ก ฐาน หรื อ การ
S8 S9
ชี้แจงนั้ นไม่ แสดงความสัมพั น ธ์
ระหว่างข้ อสรุปและหลักฐาน
การลงข้ อสรุปถูกต้ อง มีหลักฐาน
ประกอบการลงข้ อ สรุ ป และมี
S1 S7 S9
S4 S9
การชี้แ จงความสัมพั นธ์ร ะหว่ า ง
ข้ อสรุปและหลักฐาน
รวม

9

มั น ค่ อ นข้ า งชั ด เจนว่ า นั ก เรี ย นเหล่ า นี้ คุ้ น เคยกั บ
สถานการณ์ ท่ี 1 “ผลไม้ใ นทางวิ ท ยาศาสตร์ ” ซึ่ ง
เกี่ยวข้ องกับผักและผลไม้ ในชีวิตประจาวัน ส่วนใหญ่ของ
นั ก เรี ย นเหล่ า นี้ จึ ง สามารถลงข้ อสรุ ป ได้ ถู ก ต้ องใน
สถานการณ์น้ ีมากกว่ า ในสถานการณ์อ่ ืนๆ แต่ ในทาง
กลั บ กัน สถานการณ์ท่ี 2 “หิ น กลางทะเลทราย” และ
สถานการณ์ท่ี 3 “ซากเหาบนหัวของมัมมีอ่ ี ยิปต์โบราณ”
เป็ นสถานการณ์ท่ีอ าจไม่ เ กี่ยวข้ องกับ ประสบการณ์ใ น
ชีวิตประจาวันของนักเรียนไทย ดังนั้น การให้ เหตุผลบน
พื้นฐานของประสบการณ์ในชีวิตประจาวันอาจนาไปสู่การ
ลงข้ อ สรุ ป ที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง ตั ว อย่ า งที่นั ก เรี ย นคนหนึ่ ง
(S5) ให้ เหตุผลว่า ชาวอียิปต์ไม่ชอบสระผมหรือไม่ชอบ
ดูแลความสะอาด และดังตัวอย่ างที่นักเรียนอีกคนหนึ่ง
(S8) ให้ เหตุผลว่ า นา้ สามารถกัดกร่อนหินให้ ละลายได้
เป็ นต้ น ในขณะที่สถานการณ์ท่ี 4 แม้ อาจเกี่ยวข้ องกับ
ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ของนั ก เรี ย นไทย แต่

9

9

9

ความถี่
18
(50.00%)
8
(22.22%)

5
(13.89%)

5
(13.89%)
36

คาถามในสถานการณ์น้ อี าจแตกต่างไปจากคาถามทั่วไปที่
นักเรียนเหล่ านี้เคยประสบมา ซึ่งเน้ นการประเมินความ
ถูกต้ องของความรู้เป็ นหลัก คาถามในสถานการณ์ท่ี 4 นี้
ไม่ ไ ด้ ต้ อ งการให้ นั กเรี ย นตอบว่ า “ช็อคโกแลตหลอม
เหลวได้ เร็วกว่าเนยแข็งหรือไม่ ” แต่ต้องการให้ นักเรียน
ให้ เหตุผลเพื่ อโต้ แ ย้ งการลงข้ อสรุป จากผลการทดลอง
นักเรียนเหล่านี้อาจยังไม่ค้ ุนเคยกับคาถามที่ประเมินการ
ให้ เหตุผลเพื่อการโต้ แย้ ง ทางวิทยาศาสตร์
บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน
9 คน (นักเรียนหญิง 5 คน และนักเรียนชาย 4 คน) ที่
ไม่ เ คยผ่ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่เ น้ น ย้า การให้
เหตุผล ทางวิทยาศาสตร์มาก่อน การวิจัยนี้ใช้ ข้อมูลเชิง

120

คุณภาพที่มาจากการสัมภาษณ์นักเรียนแบบกึ่งโครงสร้ าง
เป็ นรายบุคคล โดยนักเรียนแต่ละคนต้ องให้ เหตุผลใน 4
สถานการณ์ ได้ แก่ สถานการณ์ ท่ี 1 “ผลไม้ใ นทาง
วิทยาศาสตร์” สถานการณ์ ท่ี 2 “หิ น กลางทะเลทราย”
สถานการณ์ท่ี 3 “ซากเหาบนหัวของมัมมีอ่ ี ยิปต์โบราณ”
และสถานการณ์ ท่ี 4 “การหลอมเหลวของเนยแข็ ง
และช็อคโกแลต” ข้ อมูลเชิงคุ ณภาพเหล่ านี้ถูกวิเคราะห์
ด้ วยการตีความและการระบุองค์ประกอบที่จาเป็ นที่สดุ ของ
การให้ เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1)
ข้ อสรุป 2) หลักฐาน และ 3) การชี้แจงความสัมพันธ์
ระหว่ า งข้ อสรุ ป และหลั ก ฐาน ผลการวิ จั ย ปรากฏว่ า
นักเรียนเหล่ านี้ส่วนใหญ่ ลงข้ อสรุปไม่ถูกต้ องและ/หรือ
ให้ เหตุผลที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้ วน นักเรียนเหล่ านี้
ส่วนใหญ่ไม่ได้ นาหลักฐานมาใช้ ในการลงข้ อสรุปและการ
ให้ เหตุผลในขณะที่นักเรียนอีกส่วนหนึ่งแม้ ลงข้ อสรุปและ
ให้ เหตุ ผ ลด้ ว ยหลั กฐาน แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถชี้ แจงได้ ว่ า
ข้ อสรุปและหลักฐานสัมพันธ์กนั อย่ างไร ผลการวิจัยนี้จึง
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ Songer N. B., Kelcey,
B., & Gotwals, A. W. (2009, p. 613) ที่เปิ ดเผยว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมักมีการลงข้ อสรุปที่
ไม่ถูกต้ อง ลงข้ อสรุปที่ปราศจากหลักฐาน และ/หรือไม่
สามารถชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่ างข้ อสรุปและหลักฐาน
ได้
สาเหตุท่นี ักเรียนเหล่ านี้ยังไม่สามารถให้ เหตุผลทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ อ าจมี ค วามซั บ ซ้ อนและหลากหลาย
สาเหตุประการแรกที่เป็ นไปได้ คือว่า เนื่องจากนักเรียน
เหล่านี้ยังไม่ได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี
เน้ น การให้ เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าก่ อ น นั ก เรี ย น
เหล่ านี้จึงยังไม่ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จาเป็ นของ
การให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ (McNeil, K. L., &
Krajcik, J., 2008, p. 70) ด้ วยเหตุน้ ี นักเรียนจานวน
หนึ่ ง อาจละเลยการอ้ า งถึ ง หลั กฐานและความสัมพั นธ์
ระหว่ า งข้ อสรุ ป และหลั ก ฐานโดยไม่ ร้ ู ตั ว การละเลย
องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ จึ งท าให้ การให้ เหตุ ผ ลขาดความ
สมบูรณ์ สาเหตุอกี ประการหนึ่งที่เป็ นไปได้ เช่ นกันคือว่ า
เนื่องการชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อสรุปและหลักฐาน
ต้ องอาศัยความรู้รอบตัวและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้ อง (Sadler, T. D., & Fowler, S. R., 2006, pp.
15-16) นักเรียนจานวนหนึ่งที่ขาดความรู้เหล่านี้จึงอาจ
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ไม่สามารถชี้แจงได้ อย่ างชัดเจนว่ า หลักฐานและข้ อสรุป
เกี่ยวข้ องหรือสัมพันธ์กนั อย่างไร ผลการวิจัยนี้จึงสะท้ อน
ว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในอดีตอาจยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพี ยงพอในการพั ฒนานักเรียนเหล่ านี้ ให้ มี
ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ถึงแม้ ว่างานวิจัยนี้มีข้อจากัดในแง่ของจานวนพลวิจัย
ที่น้อยและการเจาะจงเลือกพลวิจัย แต่ ผลการวิจัยนี้ให้
มุมมองที่น่าสนใจและน่ ากังวลว่ า นักเรียนไทย (อย่ าง
น้ อ ยที่ สุด จ านวนหนึ่ ง ) อาจขาดโอกาสให้ การฝึ กให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยอื่นๆ ได้
เปิ ดเผยมาก่อนหน้ านี้แล้ วว่ า การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ใน (บางพื้นที่ของ) ประเทศไทยยังคงเน้ น
การบรรยายและมุ่งเน้ นเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, นฤมล ยุตาคม, และ พัฒนี
จันทรโรทัย, 2551; น. 8; ลือชา ลดาชาติ และ วรรณทิพา
รอดแรงค้ า, 2551, น. 1318; Dahsah, C., &
Faikhamta, C., 2008, pp. 295-297) การจัดการ
เรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์เ ช่ น นี้ ไม่ ได้ เน้ น ให้ นักเรี ย น
ตีความหลักฐาน ลงข้ อสรุปบนพื้นฐานของหลักฐาน และ
ชี้แจงเหตุผลของการลงข้ อสรุปนั้ น นักเรี ยนไทยจึ งขาด
ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทของหลักฐานในการลงข้ อสรุป
และการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ (กาญจนา มหาลี และ
ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2553, น. 805; ลือชา ลดาชาติ และ
ลฎาภา สุทธกูล, 2555, น. 82) และจากผลการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้ านการรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ครั้งที่ผ่านมา (สสวท., 2555, น. 23-103; 2556, น.
18-22) ผลการวิ จั ย นี้ ยั ง ได้ เพิ่ ม เติ ม และยื น ยั น ว่ า
นักเรียนไทยยังไม่สามารถให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างสมบูรณ์
Chinn, C. A., & Malhotra, B. A. (2002, p.
179, 204-206) เสนอว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ค วรมุ่ ง เน้ นการน าเสนอแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์อย่ างตรงไปตรงมาจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็ น
1) การทดลองอย่างง่ ายที่มีตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม
อย่างละ 1 ตัว 2) การสังเกตอย่างง่ายที่มีการระบุลักษณะ
เป้ าหมายของการสังเกตไว้ ล่วงหน้ า และ 3) การสาธิตอย่าง
ง่ า ยที่ มุ่ ง เน้ นการน าเสนอแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ไม่เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ ฝึก
ให้ เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งแท้ จริ ง เนื่ องจาก
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ความสามารถในการให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ส่งิ ที่จะ
เกิดขึ้นเองจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ McNeil, K.
L., & Krajcik, J. (2008, pp. 70-72) จึงเสนอว่า ครู
ต้ องทาการเน้ นยา้ และส่งเสริมให้ นักเรียนได้ ฝึกให้ เหตุผล
และประเมินความน่ าเชื่อถือของการให้ เหตุผลใดๆ บน
พื้ นฐานของหลั กฐาน ในการนี้ นักเรี ยนควรได้ ทราบใน
เบื้องต้ นว่า การให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มอี งค์ประกอบ
ที่จาเป็ นอะไรบ้ าง และองค์ประกอบเหล่านั้นสัมพันธ์กัน
อย่ า งไร ครู ค วรเป็ นต้ น แบบของการให้ เหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ โดยครูไม่ควรเร่งให้ นักเรียนด่วนเชื่อข้ อสรุป
ใดๆ (รวมทั้งข้ อสรุปของ ครู เอง หรื อ แม้ แ ต่ ข้ อ สรุป ที่
ปรากฏในหนังสือเรียน) โดยปราศจากการชี้แจงการลง
ข้ อสรุปนั้ น ด้ ว ยหลั กฐาน หากแต่ ครูค วรให้ นั กเรี ยนได้
พิจารณาข้ อสรุปในเรื่องเดียวกันที่หลากหลาย เพื่อร่วมกัน
ไตร่ตรองว่า แต่ละข้ อสรุปมีหลักฐานใดบ้ างที่สนับสนุนและ
การสนับสนุ นนั้นเป็ นอย่ างไร ทั้งนี้เพื่อร่ วมกันตัดสินว่ า
ข้ อสรุปใดมีเหตุผลและน่ าเชื่อถือ (Geddis, A. N.,
1991, p. 170) ทั้งหมดนี้ควรปรากฏเป็ นประจาในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (Driver, R., Newton,
P., & Osborne, J., 2000, p. 288)
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