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บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอการวิจยั ทีศ่ กึ ษาความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ของผูเ้ รียน โดยเริม่ ต้นด้วยการนําเสนอนิยามและกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ อธิบายตัวอย่างงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ ทัง้ ความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์ นําเสนอประโยชน์และความท้าทายของการ
วิจยั เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาในประเทศไทย
คําสําคัญ: ความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ การวิจยั ด้านการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
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Abstract
This article aims at presenting research on students' learning progressions in science.
It begins with a definition of learning progressions in science and processes by which learning
progressions in science are developed. Then, it exemplifies a variety of learning progressions
in both scientific concepts and practices. Next, it discusses benefits and challenges of research
on learning progressions in science. It also suggests for research on science education in
Thailand.
Keywords: Learning progressions in science, Research on learning science,
Science education
บทนํา
งานวิจยั เกีย่ วกับการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา (Driver et al., 1994; Pfundt
and Duit, 2009) ยืนยันว่า ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับการศึกษาใดก็ตาม ไม่ได้เข้าสูห่ อ้ งเรียนด้วย
สมองทีว่ า่ งเปล่าเพื่อรับความรูจ้ ากครู หากแต่ผ-ู้
เรียนมีความเข้าใจเดิมบางอย่างเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ใน
ชีวติ ประจําวันของผูเ้ รียนเอง ความเข้าใจเดิมนี้มกั
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ของผู้เรียน
(ไม่ว่าผู้เรียนจะตระหนักถึงความเข้าใจเดิมของ
ตนเองหรือไม่กต็ าม) กล่าวคือ เมือ่ ไรก็ตามทีค่ วาม
เข้าใจเดิมของผูเ้ รียนสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยา142

ศาสตร์ ผูเ้ รียนจะเรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์
นัน้ ได้โดยง่าย แต่ในทางกลับกัน หากความเข้าใจ
เดิมของผูเ้ รียนขัดแย้งหรือแม้กระทัง่ ไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รียนจะประสบกับ
ความยากลําบากในการเรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์นัน้ ในกรณีหลังนี้ ผู้เรียนมักตีความและ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความ
เข้าใจเดิมทีค่ ลาดเคลื่อนของตนเอง (Galili et al.,
1993; Vosniadou, 1994) ด้ว ยเหตุ น้ี นัก วิทยาศาสตร์ศกึ ษาจึงมุ่งศึกษาความเข้าใจของผู้เรียน
เรื่องต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทัง้ นี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อ
เปลีย่ นแปลงให้นกั เรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
(Duit and Treagust, 2003)
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความเข้าใจของผูเ้ รียน
มักวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เรียนเรื่องต่าง ๆ
โดยการจัดกลุม่ ซึง่ มีรากฐานมาจากการศึกษาของ
Piaget (1930) ตัวอย่างเช่น Haidar (1997) ได้ศกึ ษา
ความเข้าใจของนิสติ ครูชนั ้ ปี ท่ี 3 และ 4 จํานวน
173 คน เกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์มวล และจัดความเข้าใจ
ของนิสติ ครูเหล่านี้ออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามลําดับความ
ถูกต้องเมื่อเทียบกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์
ดังนี้ (1) ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (2) ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องบางส่วน (3) ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (4) ความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลื่อน และ (5) ไม่มคี ําตอบ การจัดกลุ่ม
ความเข้าใจลักษณะนี้ได้กลายเป็ นต้นแบบของการ
วิเคราะห์ความเข้าใจของผูเ้ รียนเรื่องต่าง ๆ ในงาน
วิจยั อีกจํานวนมากทัง้ ในและต่างประเทศ (Jituafua
et al., 2010; Gonen and Kocakaya, 2010; Muangramun and Pitiporntapin, 2013; Tipjoi and Narjaikaew, 2013) การวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เรียนเช่นนี้ชว่ ยให้ครูสามารถติดตามได้วา่ เมือ่ ผู-้
เรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมบาง
อย่างแล้ว ผูเ้ รียนจะมีการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจ
หรือไม่ และเพียงใด (Buaraphan et al., 2006)
อย่างไรก็ดี แม้ครูทราบดีจากผลการวิจยั
ทีศ่ กึ ษาความเข้าใจของผูเ้ รียนว่า ผูเ้ รียนมีความ
เข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนอะไรบ้าง แต่การเปลีย่ นแปลง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านัน้ ให้เป็ นความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์กลับไม่ใช่เรื่องง่าย (Clement,
1982; Campanario, 2002) ในการนี้ diSessa (2002)
ชีใ้ ห้เห็นจุดอ่อนประการหนึ่งของงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ความเข้าใจของผูเ้ รียนว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่มกั บ่งชี้
เพียงว่า ผูเ้ รียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอะไร
บ้าง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า การเปลีย่ นแปลง

ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนเหล่านัน้ ควรเป็ นไปใน
ทิศทางใด เขานําเสนอแผนภาพ (ดังภาพที่ 1) เพือ่
ยกตัวอย่างสมมติและขยายความจุ ดอ่อนนี้ ว่า แม้
งานวิจยั หนึ่งให้ขอ้ มูลว่า ผูเ้ รียนมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน (A) ซึ่งแตกต่างจากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (B) แต่หากงานวิจยั นี้ไม่ได้ให้รายละเอียด
ว่า ผูเ้ รียนจะเปลีย่ นแปลงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
นี้ (A) ไปเป็ นความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (B) ได้
อย่างไรบ้าง การจัดการเรียนการสอนเพื่อเปลีย่ นแปลงความเข้าใจนี้กย็ งั คงขาดทิศทางทีช่ ดั เจน นัน่ คือ “เส้นทางทีเ่ ชื่อมโยงระหว่าง A และ B” ซึง่ แสดง
ถึงพัฒนาการทางความเข้าใจจากการมีความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลื่อน (A) สูก่ ารมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (B)

ภาพที่ 1 แผนภาพจําลองจุดอ่อนของงานวิจยั ที่
ศึกษาความเข้าใจเดิมของผูเ้ รียน (ดัดแปลงจาก diSessa, 2002)
ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ศกึ ษาจํานวน
หนึ่งศึกษาความเข้าใจเรื่องเดียวกันของผูเ้ รียนที่
มีอายุ ประสบการณ์ และระดับการศึกษาต่างกัน
ตัวอย่างเช่น Trumper (2001) ศึกษาความเข้าใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 จํานวน 153
คน ม.5 จํานวน 116 คน และ ม.6 จํานวน 109)
เกีย่ วกับแนวคิดพืน้ ฐานทางดาราศาสตร์ ในขณะที่
Calik and Ayas (2005) ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 4 (ม.1 จํานวน 105
คน ม.2 จํานวน 102 คน ม.3 จํานวน 103 คน และ
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ม. 4 จํานวน 131 คน) เกีย่ วกับสารละลายเคมี ส่วน
Viiri (2000) ศึกษาความเข้าใจของผูเ้ รียนทัง้ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (28 คน) ในระดับอุดมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 (61 คน) และในระดับอุดมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 (41 คน) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ น้ํ า
ขึน้ นํ้ าลง ในทํานองเดียวกัน Pongsophon et al.
(2003) ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 – 6 (ระดับชัน้ ละ 4 คน) เกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งวิวฒ
ั นาการ งานวิจยั เหล่านี้สว่ นใหญ่เป็ น
การวิเคราะห์วา่ ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนเรือ่ งนัน้ ๆ
มีลกั ษณะอย่างไร ปรากฏมากในผูเ้ รียนกลุม่ ใด และ
มีความคงทนมากน้อยเพียงใด แต่งานวิจยั เหล่านี้
ยังคงขาดการวิเคราะห์ทช่ี ดั เจนว่า พัฒนาการทาง
ความเข้าใจของผูเ้ รียนเรือ่ งนัน้ ๆ ควรเป็ นอย่างไร
เนื่องจากความเข้าใจเดิมของผูเ้ รียนไม่
จําเป็ น ต้องเป็ นความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนและเป็ น
อุปสรรคในการเรียนรูเ้ สมอไป (Clement and Zietsman, 1989) หากแต่ความเข้าใจเดิมบางอย่างมีศกั ยภาพทีค่ วรได้รบั การพัฒนาเพื่อให้ผเู้ รียนต่อยอด
สู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน (Smith
et al., 1994) ความเข้าใจเดิมบางอย่างจึงสามารถ
เป็ น “วัตถุดิบ” หรือ “ทรัพยากร” ในการพัฒนาให้
นักเรียนมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้ (Larkin,
2012) นักวิทยาศาสตร์ศกึ ษาจํานวนหนึ่งจึงสนใจ
ศึกษาว่า ความเข้าใจเดิมใดบ้างทีม่ ศี กั ยภาพและ
สามารถเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาว่าพัฒนาการ
จากความเข้าใจเดิมทีม่ ศี กั ยภาพนัน้ สูค่ วามเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ควรเป็ นอย่างไร แนวคิดนี้เป็ น
แนวคิดพื้นฐานของงานวิจยั ด้านการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ทม่ี ชี ่อื ว่า “ความก้าวหน้าในการเรียนรู”้ (learning progressions) ซึง่ ยังคงเป็ นเรื่องใหม่ในประเทศ
ไทย ดังนัน้ บทความนี้ จึงมุ่ง นํ า เสนอว่า ความ
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ก้าวหน้าในการเรียนรูค้ อื อะไร ถูกสร้างขึน้ มาอย่างไร
และเพื่อประโยชน์อะไร พร้อมทัง้ นําเสนอตัวอย่าง
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาและพัฒนาความก้าวหน้าในการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรือ่ งต่าง ๆ ตอนท้ายของบทความนี้เป็ นการให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการวิจยั
ด้านนี้ในประเทศไทย
นิ ยามและการพัฒนาความก้าวหน้ าในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยนิยามเบือ้ งต้นแล้ว ความก้าวหน้าใน
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์หมายถึง “ชุดคําบรรยาย”
(descriptions) เกี่ยวกับความเข้าใจของผูเ้ รียนเรื่อง
ใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ เรียงลําดับจากความเข้าใจ
ทีม่ คี วามชํ่าชองน้อยไปยังความเข้าใจทีม่ คี วามชํ่าชองมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ตามลําดับ (NRC, 2007) ชุด
คําบรรยายนี้เป็ นเสมือน “แผนที่ถนน” (road maps)
หรือ “แบบจําลองเส้นทาง” (model pathways) ที่
แสดงถึงพัฒนาการทางความเข้าใจทีเ่ ป็ นไปได้ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่ เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนส่วนใหญ่ทก่ี ําลัง
เรียนรูเ้ รื่องนัน้ ๆ (Duschl et al., 2011; Black et al.,
2011) ชุดคําบรรยายนี้ตอ้ งผ่านการสร้างทดสอบ
และยืนยันด้วยหลักฐานจากการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลกับผูเ้ รียนจริง (Shea and Duncan, 2013)
ซึ่งอาจเป็ นการศึกษาระยะยาวกับผูเ้ รียนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใด (longitudinal studies) และ/หรือการเป็ น
การศึกษาระยะสัน้ กับผู้เรียนหลายกลุ่มที่มอี ายุ
ประสบการณ์ และความรูต้ ่างกัน (cross-age studies)
เนื่องจากการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เน้นการบูรณาการ
ความเข้าใจด้านเนื้อหาร่วมกับความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์ (Bureau of Academic
Affairs and Educational Standards, 2010; NRC,
2007) ชุดคําบรรยายความก้าวหน้ าในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องใด ๆ จึงควรมีทงั ้ ความเข้าใจและ

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
การปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์ (Songer et al.,
2009) อย่างไรก็ดี งานวิจยั เกี่ยวกับความก้าวหน้ า
ในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในช่วงเริม่ ต้นยังคงเน้น
เฉพาะความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ (Duschl
et al., 2011)
กระบวนการสร้างชุดคําบรรยายความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รือ่ งหนึ่ง ๆ มีได้หลากหลาย
และไม่มขี นั ้ ตอนที่แน่ นอนตายตัว (Shea and Duncan, 2013) อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้มกั เริม่ ต้น
จากการระบุความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม
ชํ่าชองมากทีส่ ดุ (ปลายด้านบนสุด: ส่วนที่ 1) จาก
การวิเคราะห์แนวคิด/การปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์รว่ มกับความคาดหวังของหลักสูตร และการ
ระบุความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านที่มคี วามชํ่าชอง
น้อยที่สุด (ปลายด้านล่างสุด: ส่วนที่ 2) จากการ
ศึกษาผลการวิจยั เกีย่ วกับความเข้าใจ/การปฏิบตั ิ
งานเดิมของผูเ้ รียนที่มลี กั ษณะต่าง ๆ (NRC, 2007)
จากนัน้ การกําหนดความชํ่าชองทีอ่ ยู่ระหว่างปลาย
ทัง้ สองด้าน (ส่วนที่ 3) จึงตามมา ซึ่งอาจมีจํานวน
ได้หลากหลายและมักมีมากมากกว่าหนึ่ง ทัง้ นี้ขน้ึ -

อยูก่ บั ความซับซ้อนของแนวคิด/การปฏิบตั งิ านทาง
วิทยาศาสตร์นัน้ (Duschl et al., 2011) ดังนัน้ หาก
เปรียบการเรียนรูก้ บั การเดินทางแล้ว ปลายด้าน
บนสุดนี้จงึ เป็ นจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้
ในขณะทีป่ ลายด้านล่างสุดเป็ นจุดเริม่ ต้นของการ
เรียนรู้ ซึง่ ในระหว่างปลายทัง้ 2 ด้านนัน้ เป็ นเส้นทางทีน่ ักเรียนจะได้เดินทางผ่านไปในระหว่างการ
เรียนรู้ กระบวนการทัง้ หมดนี้นํามาซึง่ “แบบจําลอง
สมมติฐานเบือ้ งต้น” หรือชุดคําบรรยายทีแ่ สดงว่า
ความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ เป็ นอย่างไร
ซึง่ ประกอบด้วย (1) คําบรรยายความชํ่าชองมาก
ทีส่ ดุ ณ ปลายด้านบนสุด (2) คําบรรยายความชํ่าชองน้ อยที่สุด ณ ปลายด้านล่างสุด และ (3) คํา
บรรยายความชํ่าชองทีอ่ ยูร่ ะหว่างปลายทัง้ สองด้าน
ดังในภาพที่ 2 เกณฑ์สําคัญในการจําแนกระดับ
ความชํ่าชองในแต่ละระดับคือว่า ความชํ่าชองใน
แต่ละระดับต้องมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ ความ
ชํ่าชองในระดับล่างต้องเป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรู้
สูก่ ารมีความชํ่าชองในระดับทีส่ งู ถัดขึน้ ไป (Krajcik,
2011)

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของแบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้นในระหว่างการสร้างความก้าวหน้าในการเรียนรู้
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จากนัน้ การทดสอบและยืนยันความสมเหตุสมผลของแบบจําลองสมมติฐานเบื้องต้นด้วย
หลักฐานจากผูเ้ รียนจึงตามมา ในการนี้ นักวิจยั บาง
คนอาจเก็บข้อมูลจากผูเ้ รียนจํานวนหนึ่งที่มชี ่วง
อายุ ประสบการณ์ และความรูแ้ ตกต่างกัน แล้วนํา
ข้อมูลเหล่านี้มาจําแนก จัดกลุ่ม และเรียงลําดับตาม
ความชํ่าชองทีป่ รากฏในแบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้นนัน้ ซึ่งอาจนํ าไปสู่การปรับเปลี่ยนรายละเอียด
และลําดับชัน้ ของความชํ่าชองในแบบจําลองสมมติฐานเบื้องต้นนัน้ ให้สอดคล้องกับหลักฐานจากผู้เรีย นมากยิ่ง ขึ้น (Shea et al., 2013) กระบวนการส่วนนี้อาจเกิดขึน้ หลายครัง้ กับกลุม่ ผูเ้ รียนทีไ่ ม่
ซํ้าเดิม ทัง้ นี้เพื่อให้ความก้าวหน้าในการเรียนรูค้ รอบคลุมพัฒนาการทางความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านทาง
วิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนให้ได้มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ดี
นักวิจยั บางคนอาจบูรณาการการทดสอบแบบจําลองสมมติฐานเบื้องต้นร่วมกับการจัดการเรียน
การสอน กล่าวคือ นักวิจยั เหล่านี้ทําการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละแบบประเมินการเรียนรูบ้ น
พืน้ ฐานของแบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้น แล้วนํา
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละแบบประเมินการเรียนรูไ้ ป
ใช้กบั นักเรียน ทัง้ นี้เพื่อพิจารณาว่า กิจกรรมการ
เรียนรูเ้ หล่านี้เอื้อให้เกิดการเรียนรูต้ ามแบบจําลอง
สมมติฐานเบื้องต้นหรือไม่ ซึ่งจะนํ าไปสู่การยืนยัน
และ/หรือการปรับเปลี่ยนแบบจําลองสมมติฐาน
เบือ้ งต้นให้สอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนต่อไป อย่างไรก็ดี นักวิจยั บางคนอาจไม่ได้
เริม่ ต้นด้วยการสร้างแบบจําลองสมมติฐานเบื้องต้น หากแต่เริม่ ต้นด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และแบบประเมินการเรียนรู้ “พร้อมๆ กับ” การ
สร้างและทดสอบแบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้น
ด้วยความแตกต่างของกระบวนการ พัฒนา
ความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่องต่าง ๆ Duschl
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et al. (2011) จึงได้จดั ประเภทของกระบวนการ
พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูอ้ อกเป็ น 2 แบบ
แบบแรกได้ช่อื ว่า “กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ
ยืนยัน” (validation approach) ซึ่งเป็ นการสร้าง
แบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้นก่อน แล้วจึงมีการ
ทดสอบยืนยันด้วยการเก็บข้อมูลจากผูเ้ รียน โดย
ปราศจากการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียน
การสอน ในขณะทีแ่ บบหลังได้ช่อื ว่า “กระบวนการ
พัฒนาแบบวิวฒ
ั นาการ” (evolutionary approach)
ซึง่ เป็ นการสร้างและพัฒนาแบบจําลองสมมติฐาน
เบือ้ งต้นร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยแบบ
แรกนัน้ เป็ นกระบวนการพัฒนาจาก “บนลงล่าง”
(top-down) ในขณะทีแ่ บบหลังนัน้ เป็ นกระบวนการ
พัฒ นาจาก “ล่ า งขึ้น บน” (bottom-up) ในการนี้
Duschl et al. (2011) เห็นว่า เฉพาะกระบวนการ
พัฒนาแบบวิวฒ
ั นาการเท่านัน้ ที่เป็ นการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง ทัง้ นี้เพราะ
(พวกเขาเชื่อ)ว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรูค้ วร
ครอบคลุมหรือบ่งชีเ้ ป็ นนัยด้วยว่า การจัดการเรียน
การสอนแบบใดทีเ่ อือ้ ให้เกิดการเรียนรูต้ ามลําดับ
ชุดคําบรรยายนัน้ อย่างไรก็ดี Shea and Duncan
(2013) แย้งว่า เนื่องจากงานวิจยั เกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูย้ งั คงเพิง่ เริม่ ต้นและมีน้อย
กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูจ้ งึ
อาจมีได้หลากหลาย และ ณ เวลานี้ มันอาจเร็วเกินไปทีใ่ ครจะตัดสินได้วา่ กระบวนการพัฒนาแบบใด
มีประสิทธิภาพ และกระบวนการพัฒนาแบบใดไม่ม ี
ประสิทธิภาพ
ตัวอย่างงานวิ จยั เกี่ยวกับความก้าวหน้ าใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นัก วิท ยาศาสตร์ศึก ษาจํา นวนหนึ่ ง ได้
พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เรือ่ งต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเอง ทัง้ นี้เพื่อเป็ น

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และการสร้างแบบประเมินการเรียนรู้ ต่อไปนี้
เป็ นตัวอย่างความก้าวหน้ าในการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ ซึ่งผูเ้ ขียนหยิบยกมานําเสนอ
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความหลากหลายของความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รือ่ งต่าง ๆ มากทีส่ ดุ
ตัวอย่างที่ 1: การจม/ลอยของวัตถุ
งานวิจยั ที่พฒ
ั นาความก้าวหน้าในการ
เรียนรูใ้ นช่วงแรก ๆ คือเรื่องงานวิจยั เรื่องการจม/
ลอยของวัตถุโดย Kennedy and Wilson (2007)
ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ยังไม่ได้ช่อื ว่า “ความก้าวหน้าใน
การเรียนรู”้ อย่างไรก็ดี นักวิจยั คนอื่น ๆ เห็นว่า
ผลการวิจยั นี้คอื ความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่อง
การจม/ลอยของวัตถุ ซึ่งประกอบด้วย 4 ลําดับขัน้
ของความเข้าใจเรื่องการจม/ลอยของวัตถุทม่ี คี วาม
ชํ่าชองจากมากไปหาน้อย ดังที่ Corcoran et al.
(2009) สรุปไว้ดงั นี้ (ในการอ่านความก้าวหน้าใน
การเรียนรูเ้ รื่องต่าง ๆ ผูอ้ ่านควรอ่านจากด้านล่าง
ขึน้ ด้านบนเพือ่ ให้เห็นถึงพัฒนาการทางความเข้าใจ
ได้โดยง่าย)
(1) นักเรียนเข้าใจว่า ทัง้ มวลของวัตถุ
“และ” ปริมาตรของวัตถุเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
จมลอยของวัตถุในของเหลวใดๆ โดยการจมลอย
ของวัตถุจะขึน้ อยูก่ บั ความหนาแน่นของวัตถุเทียบ
กับความหนาแน่นของของเหลวนัน้
(2) นักเรียนเข้าใจว่า ทัง้ มวลของวัตถุ
“และ” ปริมาตรของวัตถุเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการจมลอยของวัตถุนนั ้ ในของเหลวใด ๆ โดยการจมลอย
ของวัตถุจะขึน้ อยูก่ บั อัตราส่วนระหว่างมวลของวัตถุ
และปริมาตรของวัตถุ (ความหนาแน่นของวัตถุ)
(3) นักเรียนเข้าใจว่า ทัง้ มวลของวัตถุ
“และ” ปริมาตรของวัตถุเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
จมลอยของวัตถุนนั ้ ในของเหลวใด ๆ

(4) นักเรียนเข้าใจว่า มวลของวัตถุ “หรือ”
ปริมาตรของวัตถุเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการจมลอย
ของวัตถุนนั ้ ในของเหลวใด ๆ
ชุดคําบรรยายข้างต้นแจกแจงความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นออกเป็ น 4
กลุ่มตามระดับความชํ่าชองของความเข้าใจเรื่อง
การจม/ลอยของวัตถุ ความเข้าใจ “มวลหรือปริมาตร”
เป็ นปลายด้านล่างสุด ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานของความเข้าใจ
“มวลและปริมาตร” ในขณะที่ความเข้าใจ “มวล
และปริมาตร” เป็ นพืน้ ฐานของความเข้าใจ “ความ
หนาแน่ น” ส่วนความเข้าใจ “ความหนาแน่ น” เป็ น
พืน้ ฐานของความเข้าใจ “ความหนาแน่นสัมพัทธ์”
ซึ่งเป็ นปลายด้านบนสุดที่แสดงถึงความเข้าใจที่
สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ตามลําดับ
เนื่องจากการเปลีย่ นจากการมีความเข้าใจ “มวล
หรือปริมาตร” ไปเป็ นการมีความเข้าใจ “ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์” ในทันทีอาจเป็ นการก้าวกระโดด
เกิน ไปสํา หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึน้ หากนักเรียนมีโอกาสได้พฒ
ั นา
ความเข้าใจไปทีละขัน้ ๆ ตามลําดับขัน้ ของชุดคําบรรยายนี้
ตัวอย่างที่ 2: วัฏจักรของนํ้า
จากการศึกษาความเข้าใจของนักเรียน
ตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 Gunkel et al. (2012) พัฒนาความก้าวหน้าใน
การเรียนรูเ้ รื่องวัฏจักรของนํ้า ซึง่ ประกอบด้วย 4
ลําดับขัน้ ดังนี้
(1) นัก เรีย นไม่เ พีย งแค่ส ามารถระบุ
แหล่งนํ้าทัง้ ทีต่ นเองคุน้ เคยและไม่คุน้ เคยได้ (เช่น
แม่น้ํ า แอ่งนํ้ า บ่อนํ้ า นํ้ าใต้ดนิ นํ้ าที่ซมึ อยู่ในดิน
ละอองนํ้าในอากาศ) หากแต่ยงั สามารถระบุถงึ การ
หมุนเวียนของนํ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ โดยธรรม147
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ชาติและโดยสิง่ มีชวี ติ (รวมทัง้ มนุ ษย์) เช่น การ
ไหลของนํ้ า การซึมของนํ้ า การตกของฝน การขน
ย้ายนํ้าโดยมนุษย์ การดื่มและขับถ่ายนํ้าของสัตว์
ต่าง ๆ ตลอดจนการหมุนเวียนของนํ้ าในระดับอนุ ภาคได้ด้วย เช่น การระเหย การควบแน่ น การ
เคลื่อนทีข่ องมวลละอองนํ้าในอากาศ ยิง่ ไปกว่านัน้
นักเรียนยังสามารถอธิบายกลไก/สาเหตุของการ
หมุนเวียนของนํ้ าได้ดว้ ย เช่น แรงโน้มถ่วงทําให้
นํ้าไหลจากทีส่ งู ไปสูท่ ต่ี ่าํ การได้รบั ความร้อนทําให้
นํ้ าในสถานะของเหลวระเหยเป็ นไอนํ้ าสู่อากาศ
และความกดอากาศที่แตกต่างกันทําให้อากาศ
และละอองนํ้าในอากาศเคลื่อนทีจ่ ากบริเวณหนึ่ง
ไปยังอีกบริเวณหนึ่ง
(2) นักเรียนสามารถระบุแหล่งนํ้าทัง้ ที่
ตนเองคุน้ เคยและไม่คุน้ เคย (เช่น แม่น้ํา แอ่งนํ้ า
บ่อนํ้ า นํ้ าใต้ดิน นํ้ าที่ซึมอยู่ในดิน ละอองนํ้ า ใน
อากาศ) และสามารถระบุถงึ การหมุนเวียนของนํ้า
ในรูปแบบง่าย ๆ ทัง้ โดยธรรมชาติและโดยสิง่ มีชีวติ (รวมทัง้ มนุ ษย์) เช่น การไหลของนํ้า การซึม
ของนํ้า การตกของฝน การขนย้ายนํ้าโดยมนุ ษย์
การดื่มและขับถ่ายนํ้าของสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้
นักเรียนยังสามารถระบุถงึ การหมุนเวียนของนํ้าใน
ระดับอนุ ภาคได้ด้วย เช่น การระเหย การควบแน่น การเคลื่อนทีข่ องมวลละอองนํ้าในอากาศ
(3) นักเรียนสามารถระบุแหลงนํ้ าที่ตนเองคุน้ เคยและพบในชีวติ ประจําวัน (เช่น แม่น้ํ า
แอ่งนํ้า บ่อนํ้า) และสามารถระบุถงึ การหมุนเวียน
ของนํ้าในรูปแบบง่าย ๆ ซึง่ อาจเป็ นกลไกโดยธรรมชาติและ/หรือโดยสิง่ มีชวี ติ (รวมทัง้ มนุ ษย์) เช่น
การไหลของนํ้ า การซึม ของนํ้ า การตกของฝน
การขนย้ายนํ้ าโดยมนุ ษย์ การดื่มและขับถ่ายนํ้ า
ของสัตว์ต่าง ๆ
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(4) นักเรียนสามารถระบุแหล่งนํ้ าที่ตนเองคุน้ เคยและพบในชีวติ ประจําวันได้ (เช่น แม่น้ํา
แอ่งนํ้า บ่อนํ้า) แต่ไม่สามารถระบุถงึ ความเกีย่ วข้องกันระหว่างนํ้าจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ กล่าวคือ นักเรียนยังบอกไม่ได้วา่ นํ้าจากแหล่งต่าง ๆ มี
การหมุนเวียนกัน ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจบอกว่า
นํ้าทีอ่ ยูใ่ นแหล่งนํ้าใด ๆ ก็จะคงอยูใ่ นแหล่งนํ้านัน้
ชุดคําบรรยายข้างต้นแจกแจงความเข้าใจของนักเรียนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ถึงชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 ออกเป็ น 4 ระดับ ตามความ
ชํ่าชองของความเข้าใจเรื่องวัฏจักรของนํ้า นักเรียน
เริม่ ต้นจากความเข้าใจพืน้ ฐานจากประสบการณ์
รอบตัวทีเ่ ป็ นรูปธรรมสูค่ วามเข้าใจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การคิดเชิงนามธรรมเกี่ยวกับอนุ ภาคของนํ้ าและ
การเคลื่อนที่ของอนุ ภาคของนํ้ าจากบริเวณหนึ่ง
ไปยังอีกบริเวณหนึ่งด้วยกลไกบางอย่าง ความก้าวหน้าในการเรียนรูน้ ้ีจงึ บ่งบอกว่า ความเข้าใจเกีย่ วกับความเป็ นอนุ ภาคของสสาร (ซึง่ ในทีน่ ้ีคอื นํ้า) เป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่จําเป็ นสําหรับนักเรียนในการเรียนรู้
และพัฒนาสู่การมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
เรื่องวัฏจักรของนํ้ า ดังนัน้ การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องวัฏจักรของนํ้าจึงต้องคํานึงถึงความพร้อม
ของนักเรียนในการคิดเชิงนามธรรมเกีย่ วกับอนุ ภาคของนํ้า ความก้าวหน้าในการเรียนรูไ้ ม่เพียง
แค่บ่งบอกถึงพัฒนาการทางความเข้าใจเท่านัน้
หากยังบ่งบอกถึงปั จจัยทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการเรียนรู้
สูก่ ารมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน
ตัวอย่างที่ 3: สุริยวิ ถี
จากการศึกษาความเข้าใจของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาและชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น Plummer and Krajcik (2010) พัฒนาความก้าวหน้ าใน
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสุรยิ วิถี (เมื่อสังเกตจากพืน้ โลก)

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
ผลที่ได้คอื ชุดคําบรรยายที่กล่าวถึงความชํ่าชอง
ของความเข้าใจ 3 ระดับ ดังนี้
(1) นักเรียนเข้าใจว่า เส้นทางทีต่ ําแหน่ ง
ของดวงอาทิตย์เคลื่อนไปบนท้องฟ้ าเปลีย่ นไปใน
แต่ละฤดู ซึง่ เป็ นผลให้ความยาวของเส้นทางนี้ใน
แต่ละฤดูไม่เท่ากัน นอกจากนี้เส้นทางนี้ไม่จําเป็ น
ต้องผ่านจุดจอมฟ้ า (ซึง่ อยูบ่ นศีรษะของผูส้ งั เกต)
โดยตรง
(2) นักเรียนเข้าใจว่า ตําแหน่งของดวง
อาทิตย์บนท้องฟ้ าไม่ได้อยูน่ ิ่ง หากแต่เปลีย่ นแปลง
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยดวงอาทิตย์ขน้ึ ในทิศตะวันออก เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่องตลอดช่วง
กลางวัน และตกในทิศตะวันตก
(3) นักเรียนเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์ขน้ึ และ
ตกในแต่ละวัน โดยดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้ าในเวลากลางวัน และไม่ปรากฏอยูบ่ นท้องฟ้ าใน
เวลากลางคืน
ชุดคําบรรยายข้างต้นแจกแจงความเข้าใจ
ของนักเรียนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ออกเป็ น 3 ระดับตามความชํ่าชอง
ของความเข้าใจเกี่ยวกับสุรยิ วิถี (เมื่อสังเกตจาก
พื้นโลก) โดยนักเรียนต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน
ก่อนว่า ดวงอาทิตย์ปรากฏในเวลากลางวัน และ
หายไปในเวลากลางคืน จากนัน้ นักเรียนพัฒนา
ความเข้าใจให้ช่าํ ชองมากขึน้ โดยการเพิม่ รายละเอียดของความเข้าใจทีว่ า่ ดวงอาทิตย์ไม่ได้ปรากฏ
ขึน้ อยูน่ ิ่ง และหายไปในท้องฟ้ า หากแต่ดวงอาทิตย์
ขึน้ ในทิศตะวันออก เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่อง และตกในทิศตะวันตก จากนัน้ นักเรียนพัฒนา
ความเข้าใจต่อไปว่า เส้นทางการเคลื่อนทีข่ องดวง
อาทิตย์บนท้องฟ้ าอาจไม่ซ้าํ เดิม หากแต่มนั จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละฤดู ความก้าวหน้าใน
การเรียนรูน้ ้ีจงึ สามารถเป็ นแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนเพือ่ ให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทางความ
เข้าใจได้อย่างเป็ นระบบ
ตัวอย่างที่ 4: กฎการอนุรกั ษ์พลังงาน
จากการศึกษาความเข้าใจของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 Neumann et al. (2013) ได้
พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่องกฎการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยลําดับความเข้าใจ 4
ขัน้ ด้วยกัน ดังนี้
(1) นักเรียนเข้าใจทัง้ “รูปแบบพลังงาน”
“แหล่งพลังงาน” “การเปลีย่ นรูปแบบพลังงาน” และ
“การถ่ายโอนพลังงาน” ตลอดจนการสูญเสียคุณค่า/
มูลค่าของพลังงานอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบพลังงานและ/หรือการถ่ายโอนพลังงาน
นอกจากนัน้ นักเรียนเข้าใจด้วยว่า แม้การเปลีย่ นแปลงรูปแบบพลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน
ทําให้ “คุณค่า/มูลค่าของพลังงาน” เปลีย่ นแปลงไป
แต่ไม่ได้ทาํ ให้ “ปริมาณของพลังงาน” เปลีย่ นแปลง
ไป กล่าวคือ พลังงานยังมีปริมาณคงเดิม ไม่วา่ มัน
จะเปลีย่ นแปลงไปอยู่ในรูปแบบใดและ/หรือถ่ายโอน
ไปยังทีใ่ ดก็ตาม
(2) นักเรียนเข้าใจทัง้ “รูปแบบพลังงาน”
และ “แหล่งพลังงาน” ตลอดจน “การเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน” และ “การถ่ายโอนพลังงาน” นอกจากนี้ นักเรียนยังเข้าใจด้วยว่า พลังงานในรูปแบบ
หนึ่งมีคุณค่า/มูลค่ามากกว่าอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น
พลังงานเคมีของเชือ้ เพลิงมีคุณค่า/มูลค่ามากกว่า
พลังงานความร้อนจากท่อไอเสีย ดังนัน้ การเปลีย่ นรูปแบบพลังงานและการถ่ายโอนพลังงานสามารถ
ทําให้คุณค่า/มูลค่าของพลังงานเปลีย่ นแปลงไป
(3) นักเรียนไม่เพียงแค่เข้าใจ “รูปแบบ
พลังงาน” และ “แหล่งพลังงาน” เท่านัน้ หากยัง
เข้าใจด้วยว่า พลังงานสามารถเปลีย่ นจากรูปแบบ
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หนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ เช่น พลังงานไฟฟ้ า
เปลีย่ นไปเป็ นพลังงานเสียง พลังงานแสงเปลีย่ นไป
เป็ นพลังงานความร้อน และเข้าใจด้วยว่า พลังงาน
สามารถถ่ายโอนจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
ได้ดว้ ย เช่น พลังงานความร้อนถ่ายโอนจากเตา
ไฟไปยังบุคคลทีน่ งรอบเตาไฟ
ั่
พลังงานเสียงจาก
ลําโพงถ่ายโอนไปยังสนามหญ้า
(4) นักเรียนเข้าใจ “รูปแบบพลังงาน” และ
“แหล่งพลังงาน” โดยการระบุได้ว่า พลังงานอยู่ใน
รูปแบบใดได้บา้ ง เช่น แสง เสียง ไฟฟ้ า ความร้อน
และระบุได้วา่ พลังงานในรูปแบบเหล่านัน้ มาจาก
แหล่งใด เช่น ลําโพง หลอดไฟ แบตเตอรี่ เตาไฟ
ชุดคําบรรยายข้างต้นแจกแจงความเข้าใจของนักเรียนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ออกเป็ น 4 ระดับตามความชํ่าชองของความเข้าใจเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ซึง่ สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง
พลังงานได้ กล่าวคือ ในช่วงแรก (เช่น ในระดับ
ชัน้ ประถมศึกษา) นักเรียนควรได้รจู้ กั พลังงานใน
รูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก่อน จากนัน้ นักเรียนควรได้เรียนรูว้ า่ พลังงานสามารถเปลีย่ นแปลง
รูปแบบและถ่ายโอนได้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจ
พืน้ ฐานนี้แล้ว นักเรียนในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้
(เช่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ควรได้เรียนรู้
ว่า การเปลีย่ นรูปพลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน
ส่งผลให้คุณค่า/มูลค่าของพลังงานเปลีย่ นแปลงไป
ซึง่ บางครัง้ ยากต่อการทําให้พลังงานนัน้ กลับมาอยู่
ในรูปแบบและ/หรือแหล่งเดิม และในตอนท้ายที-่
สุด (เช่น ในระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย) นักเรียนจึงสามารถเรียนรูไ้ ด้วา่ แม้การเปลีย่ นแปลง
รูปแบบและการถ่ายโอนพลังงานทําให้คุณค่า/มูลค่า
ของพลังงานเปลีย่ นแปลงไป แต่ไม่ได้ทาํ ให้ปริมาณ
ของพลังงานเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ก็คอื กฎการอนุรกั ษ์
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พลังงานนันเอง
่
ตัวอย่างที่ 5: การเกิ ดฤดู
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ ละแบบ
ประเมินการเรียนรูเ้ รื่องการเกิดฤดู และการนํ ากิจกรรมและแบบประเมินเหล่านัน้ ไปใช้กบั นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เป็ นเวลา 10 คาบ คาบละ 50
นาที Plummer and Maynard (2014) พัฒนาความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่องการเกิดฤดู ซึง่ ประกอบด้วย 5 ลําดับขัน้ โดยลําดับขัน้ ที่ 4 ประกอบด้วย 2
ลําดับขัน้ ย่อย ดังในภาพที่ 3 รายละเอียดมีดงั นี้

ภาพที่ 3 ความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รือ่ งการเกิดฤดู
(1) นักเรียนเชื่อมโยงความเข้าใจพืน้ ฐาน
ทัง้ สองมุมมองได้อย่างสมบูรณ์ นักเรียนสามารถ
มองปรากฏการณ์น้ีได้จากทัง้ 2 มุมมอง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มุมมองได้ กล่าวคือ
นักเรียนไม่เพียงแค่เข้าใจว่า (เมื่อสังเกตจากพืน้ โลก)
ตําแหน่งของดวงอาทิตย์ทป่ี รากฏบนท้องฟ้ าเกิด
จากตําแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างผูส้ งั เกตและดวงอาทิตย์ ซึ่งทําให้แสงอาทิตย์ตกกระทบพืน้ ที่ต่าง ๆ
บนโลกด้วยมุมทีแ่ ตกต่างกัน มุมทีแ่ สงอาทิตย์ตก

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
กระทบแต่ละพืน้ ทีบ่ นโลกแตกต่างกันทําให้ความ
เข้มของแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบแต่ละพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันด้วย นักเรียนยังเข้าใจด้วยว่า ในขณะทีโ่ ลก
กําลังโคจรไปยังตําแหน่ งต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์
แกนหมุนรอบตัวเองของโลกที่เอียงทําให้โลกด้าน
หนึ่งมีช่วงเวลาได้รบั แสงอาทิตย์นานกว่าและมี
ช่วงเวลาไม่ได้รบั แสงอาทิตย์สนั ้ กว่าโลกอีกด้าน
หนึ่ง ผูค้ นบนโลกรับรูไ้ ด้จากช่วงเวลากลางวันและ
ช่วงเวลากลางคืนที่ไม่เท่ากันใน 1 วัน ทัง้ ความ
แตกต่างของความเข้มของแสงอาทิตย์และความ
แตกต่างของช่วงเวลาการได้รบั แสงอาทิตย์น้ีส่ง
ผลร่วมกันให้อุณหภูมเิ ฉลีย่ บนโลกในแต่ละพื้นที่
แตกต่างกันไป ณ เวลาเดียวกัน เมื่อโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆ ตําแหน่ งของโลกเทียบกับ
ดวงอาทิตย์กจ็ ะเปลีย่ นไป บริเวณทีเ่ คยได้รบั แสง
อาทิตย์เข้มมากและยาวนานก็กลับเป็ นบริเวณที่
ได้รบั แสงอาทิตย์เข้มน้อยและสัน้ สิง่ เหล่านี้ปรากฏ
ให้ผคู้ นบนโลกรับรูไ้ ด้ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงฤดู
(2) นักเรียนเชื่อมโยงความเข้าใจพื้นฐานทัง้ สองมุมมองได้บา้ งแล้ว แต่การเชื่อมโยงนัน้
ยังไม่สมบูรณ์มากนัก กล่าวคือ นักเรียนเข้าใจว่า
ตําแหน่ งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ า (เมื่อสังเกตจาก
พืน้ โลก) เกิดจากตําแหน่ งสัมพัทธ์กนั ระหว่างผู้สังเกตบนโลกและดวงอาทิตย์ ตําแหน่ งของดวง
อาทิตย์บนท้องฟ้ าเกีย่ วข้องกับความเข้มของแสง
อาทิตย์ทต่ี กกระทบพืน้ โลก นันคื
่ อ พืน้ ทีท่ แ่ี สงอาทิตย์ตกกระทบโดยตรงด้วยมุม 90 องศา มีความ
เข้มของแสงอาทิตย์มากกว่าพื้นที่ท่แี สงอาทิตย์
ตกกระทบด้วยมุมทีน่ ้อยกว่า 90 องศา ความเข้ม
ของแสงอาทิตย์น้ีเกีย่ วข้องกับอุณหภูมบิ นพืน้ โลก
อีกทอดหนึ่ง นัน่ คือ นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นรูปของพลังงานแสงเป็ นพลังงานความร้อน

อย่างไรก็ดี นักเรียนยังไม่เข้าใจว่า (เมือ่ สังเกตจาก
อวกาศ) แกนหมุนรอบตัวเองของโลกที่เอียง (ประมาณ 23.5 องศาจากระนาบวงโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์) เกีย่ วข้องกับช่วงเวลากลางวันและช่วง
เวลากลางคืนทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละฤดูอย่างไร
(3) นักเรียนมีทงั ้ ความเข้าพืน้ ฐานเกีย่ วกับมุมมองจากอวกาศ “และ” ความเข้าพืน้ ฐานเกีย่ วกับมุมมองจากพืน้ โลก อย่างไรก็ดี นักเรียนยังไม่
สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจทัง้ สองได้ กล่าวคือ
นักเรียนยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์เดียวกันจาก 2
มุมมองได้
(4) นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานบาง
อย่าง ซึ่งอาจเป็ นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมุมมองจากอวกาศ (ลําดับขัน้ 4.1) “หรือ” ความเข้าใจ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับมุมมองจากพืน้ โลก (ลําดับขัน้ 4.2)
ในส่วนของความเข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับมุมมองจาก
อวกาศนัน้ นักเรียนเข้าใจเกีย่ วกับระบบดวงอาทิตย์
โลก และดวงจันทร์ ไม่ว่าจะเป็ นความเข้าใจเกีย่ วกับขนาดสัมพันธ์และระยะทางสัมพันธ์ระหว่างดวง
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ รวมทัง้ เข้าใจด้วยว่า
โลกใช้เวลาประมาณ 1 วันในการหมุนรอบตัวเอง
และใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แม้มรี ปู ร่าง
วงรี แต่ก็เป็ นวงรีท่ีค่อนข้างกลม ในส่ว นความ
เข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับมุมมองจากพืน้ โลก นักเรียน
เข้าใจว่า โลกมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู และเส้นสุรยิ วิถบี นท้องฟ้ า
ในแต่ละฤดูกแ็ ตกต่างกันด้วยเช่นกัน
(5) นักเรียนเข้าใจว่า ฤดูรอ้ นเกิดขึน้ เมื่อ
โลกอยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์ ในขณะทีฤ่ ดูหนาวเกิดขึน้
เมื่อโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ นักเรียนขาดความเข้าใจ
ที่จําเป็ นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะการ
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (ทัง้ รูปร่างของวง
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โคจร รัศมีของวงโคจร และเวลาที่โลกใช้ในการ
โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ) ขนาดสัมพัทธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ รวมทัง้
ลักษณะการหมุนรอบตัวเองของโลก (นัน่ คือ แกน
หมุนรอบตัวเองของโลกที่เอียงทํามุมกับระนาบการ
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์)
ตัวอย่างที่ 6: แบบจําลองอะตอมและ
แรงไฟฟ้ าระหว่างอะตอม
จากการเก็บข้อมูลกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร่วมกับนิสติ ระดับอุดมศึกษาอีก
จํานวนหนึ่ง) Steven et al. (2010) พัฒนาความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ แบบจําลอง
อะตอม และแรงไฟฟ้ าระหว่างอะตอม โดยความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่องแบบจําลองอะตอมประกอบด้วย 6 ลําดับขัน้ หลัก ดังนี้
(1) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรปู ร่างเป็ น
ทรงกลมและมีองค์ประกอบย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอน
และนิวตรอนอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของอะตอม
(ซึ่งก็คอื นิวเคลียส) ในขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนอยู่บริเวณ
รอบนอกนิวเคลียส นักเรียนเข้าใจด้วยว่า อิเล็กตรอน
อยู่รอบนิวเคลียสในลักษณะระดับชัน้ ซึ่งคล้ายกับ
วงโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์ ใน
การนี้ นักเรียนเข้าใจด้วยว่า ตําแหน่ งของอิเล็กตรอนไม่อาจระบุได้อย่างเจาะจง นอกจากการอาศัย
หลักความน่ าจะเป็ นในรูปแบบของความหนาแน่ น
ของอิเล็กตรอนเท่านัน้
(2) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมและมีองค์ประกอบย่อย ซึ่งประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนอยูใ่ นบริเวณศูนย์กลางของอะตอม
(ซึ่งก็คอื นิวเคลียส) ในขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนอยู่บริเวณ
รอบนอกนิวเคลียส นักเรียนเข้าใจด้วยว่า อิเล็ก152

ตรอนอยูร่ อบนิวเคลียสในลักษณะระดับชัน้ ซึง่ คล้าย
กับวงโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์
(3) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมและมีองค์ประกอบย่อย ซึ่งประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนอยูใ่ นบริเวณศูนย์กลางของอะตอม
(ซึ่งก็คอื นิวเคลียส) ในขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนอยู่บริเวณ
รอบนอกนิวเคลียส
(4) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมและมีองค์ประกอบย่อย ซึ่งประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
(5) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมและมีองค์ประกอบย่อย
(6) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบย่อย
ในขณะที่ค วามก้า วหน้ า ในการเรีย นรู้
เรื่อง แรงไฟฟ้ าระหว่างอะตอม ประกอบด้วย 5
ลําดับขัน้ หลักดังนี้
(1) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมตัง้ แต่ 2
อะตอมขึน้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วยแรงทางไฟฟ้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ การรับ และ/หรือการ
ใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกันระหว่างอะตอม
ดังนัน้ การจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมจึง
เป็ นสิง่ กําหนดลักษณะการเกิดแรงไฟฟ้ า (หรือพันธะ)
ระหว่างอะตอม
(2) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมตัง้ แต่ 2
อะตอมขึน้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วยแรงทางไฟฟ้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ การรับ และ/หรือการ
ใช้อเิ ล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกันระหว่างอะตอม
(3) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมตัง้ แต่ 2
อะตอมขึน้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วยแรงทางไฟฟ้ า ซึ่งอิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมมีบทบาทสําคัญ
(4) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมตัง้ แต่ 2
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อะตอมขึน้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วยแรงทาง
ไฟฟ้ า
(5) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมตัง้ แต่ 2
อะตอมขึน้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วยแรงบาง
อย่าง
เนื่องจาก Steven et al. (2010) เชื่อว่า
นักเรียนสามารถและควรเรียนรูเ้ รื่องแบบจําลอง
อะตอมและแรงระหว่างอะตอมไปพร้อม ๆ กัน นักวิจยั กลุ่มนี้จงึ ได้ทําการรวมความก้าวหน้าในการ
เรียนรูท้ งั ้ สองเรื่องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็ นความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูแ้ บบหลายมิติ (2 มิต)ิ ทีเ่ ป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ลําดับขัน้ ดังนี้
(1) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรปู ร่างเป็ น
ทรงกลมที่มอี งค์ประกอบย่อย ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอน
อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของอะตอม (ซึ่งก็คอื นิวเคลียส) ในขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนอยู่บริเวณรอบนอก
นิวเคลียสในลักษณะเป็ นลําดับชัน้ ทีค่ ล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์ โดย
ตําแหน่ งของอิเล็กตรอนไม่อาจถูกระบุได้อย่าง
เจาะจง นอกจากการอาศัยหลักความน่ าจะเป็ นใน
รูปแบบของความหนาแน่ นของอิเล็กตรอนเท่านัน้
ทัง้ นี้ พลังงานของอิเล็ก ตรอนเป็ น สิง่ กํา หนดว่า
อิเล็กตรอนหนึ่งจะอยู่ในลําดับชัน้ ใด เนื่องจากแต่ละ
ลําดับขัน้ สามารถบรรจุจํานวนอิเล็กตรอนได้จํากัด
อะตอม (ที่เป็ นกลางทางไฟฟ้ า) แต่ละชนิดจึงมีจํานวนอิเล็กตรอนและการจัดเรียงอิเล็กตรอนแตกต่างกัน ตารางธาตุสามารถช่วยในการทํานายสมบัติ
ต่าง ๆ ของอะตอม (หรือธาตุ ) ได้ส่วนหนึ่งจาก
จํานวนอิเล็กตรอนและการจัดเรียงอิเล็กตรอน อะตอมเหล่านี้อาจมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วยแรงทาง

ไฟฟ้ าทีต่ ่อเนื่อง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การให้ การรับ และ/
หรือการใช้อเิ ล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกันระหว่าง
อะตอม
(2) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมที่ม ีองค์ป ระกอบย่อย ได้แ ก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอนและ
นิวตรอนอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของอะตอม (ซึ่ง
ก็คอื นิวเคลียส) ในขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนอยูบ่ ริเวณรอบ
นอกนิวเคลียสในลักษณะเป็ นลําดับชัน้ ที่คล้ายกับ
วงโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์
โดยตําแหน่ งของอิเล็กตรอนไม่อาจระบุได้อย่าง
เจาะจง นอกจากการอาศัยหลักความน่ าจะเป็ น
ในรูปแบบของความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเท่านัน้
ตารางธาตุสามารถช่วยในการทํานายสมบัตติ ่าง ๆ
ของอะตอม (หรือธาตุ) ได้ อะตอมเหล่านี้อาจมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยแรงทางไฟฟ้ าทีต่ ่อเนื่อง
(3) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรปู ร่างเป็ น
ทรงกลมที่ม ีอ งค์ป ระกอบย่อ ย ได้แ ก่ โปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของอะตอม (ซึ่งก็คอื
นิวเคลียส) ในขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนอยูบ่ ริเวณรอบนอก
นิวเคลียส จํานวนโปรตอนเป็ นสิง่ กําหนดชนิดของ
อะตอม (หรือธาตุ) อะตอมเหล่านี้อาจมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันด้วยแรงทางไฟฟ้ า ซึง่ อาจเป็ นแรงผลัก
หรือแรงดึงดูด
(4) นักเรียนเข้าใจว่า อะตอมมีรูปร่าง
เป็ นทรงกลมทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบย่อย สสารทุกชนิด
ประกอบจากอะตอมชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีประมาณ 100
ชนิด อะตอมเหล่านี้อาจมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วย
แรงบางอย่าง ซึง่ อาจเป็ นแรงผลักหรือแรงดึงดูด
ชุดคําบรรยายข้างต้นแจกแจงความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น 2 เรื่อง (นัน่
คือ แบบจําลองอะตอม และแรงทางไฟฟ้ าระหว่าง
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อะตอม) ซึ่งไล่ระดับตัง้ แต่ความเข้าใจทีช่ ่ําชองน้อย
ไปสูค่ วามเข้าใจทีช่ ่าํ ชองมากขึน้ ตามลําดับ เนื่องจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทงั ้ สองเรื่องมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั การบูรณาการความก้าวหน้า
ในการเรียนรูท้ งั ้ 2 เรื่องจึงช่วยสร้างแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนทัง้ 2 เรื่องร่วมกันได้ การบูรณาการความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่องต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันเป็ นความท้าทายใหม่ประการหนึ่งของการ
วิจยั ด้านนี้ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะช่วยกําหนดเป็ นแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรในภาพกว้างว่า นักเรียนใน
แต่ละระดับชัน้ ควรเรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์
เรื่องใดบ้าง และในระดับใด ทัง้ นี้เพื่อให้สงิ่ ที่นักเรียนได้เรียนรูใ้ นระดับชัน้ หนึ่งเอือ้ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ ที่สงู ขึน้ ไป ตามลําดับ จนกระทังใน
่
ท้ายทีส่ ดุ เมื่อนักเรียนจบขัน้ สูงสุดของการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน นักเรียนจะมีความเข้าใจพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอสําหรับการใช้ชวี ติ ในสังคม การประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
ตัวอย่างที่ 7: การให้เหตุผลทางวิ ทยาศาสตร์ในบริ บทเนื้ อหาเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้น
การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6
เป็ นเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี Songer et al. (2009) ได้
พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ลําดับ
หลัก ดังนี้
(1) นักเรียนลงข้อสรุป ยกหลักฐานที่
สนับสนุ นข้อสรุป และชีแ้ จงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อสรุปและหลักฐาน ตลอดจนหักล้างข้อสรุปทาง
เลือกอื่น ๆ
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(2) นักเรียนลงข้อสรุป ยกหลักฐานที่
สนับสนุนข้อสรุป และชีแ้ จงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อสรุปและหลักฐาน
(3) นักเรียนลงข้อสรุปและยกหลักฐาน
ทีส่ นับสนุนข้อสรุป
(4) นักเรียนลงข้อสรุปได้ ซึ่งอาจสอดคล้องกับข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์หรือไม่กไ็ ด้
ชุ ด คํ า บรรยายข้า งต้ น แจกแจงความ
สามารถของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6
ออกเป็ น 4 ระดับตามความชํ่าชองในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเป็ นแนวทางใน
การประเมินความสามารถของนักเรียน รวมทัง้ การ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาให้นักเรียน
สามารถให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นด้วย
(Suttakun and Ladachart, 2013) กล่าวคือ การ
จัดการเรียนการสอนนี้ควรเริม่ ต้นจากการให้นกั เรียนฝึ กลงข้อสรุป จากนัน้ นักเรียนควรได้รบั โอกาส
ให้พจิ ารณาว่า ข้อสรุปนัน้ มีหลักฐานใดสนับสนุ น
บ้าง และพิจารณาต่อไปว่า ข้อสรุปและหลักฐาน
สัมพันธ์กนั อย่างไร และในท้ายทีส่ ดุ นักเรียนควร
ฝึ กพิจารณาด้วยว่า การให้เหตุผลของตนเอง (ซึ่ง
รวมทัง้ ข้อสรุป หลักฐาน และการชีแ้ จงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน) สามารถหักล้างข้อสรุปทางเลือกอื่น ๆ ได้หรือไม่ และอย่างไร
ตัวอย่ า งที่ 8: การสร้า งและใช้ แ บบ
จําลองทางวิ ทยาศาสตร์ และความเข้าใจธรรมชาติ ของแบบจําลองทางวิ ทยาศาสตร์
จากการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นให้นกั เรียนทําการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบและเนื้อหาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาปี ท่ี 6 ถึงมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 Schwarz et al.
(2009) ได้พฒ
ั นาความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการสร้างและใช้แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรูเ้ นื้อหาเรื่อง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแสงกับสสาร และความเป็ นอนุ ภาคของสสาร โดยกิจกรรมประกอบด้วยขัน้ ตอน
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การนํ าเสนอปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและคําถามทีต่ อ้ งอาศัยการสร้างแบบจําลอง (2) การสร้างแบบจําลอง (3) การทดสอบแบบ
จําลองนัน้ ด้วยหลักฐาน (4) การเปรียบเทียบแบบ
จําลองนัน้ กับแบบจําลองอื่น ๆ ในแง่ของความ
สามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และ (5) การใช้แบบจําลองนัน้ ในการทํานายและ
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการนี้ ความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการสร้างและใช้แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ลําดับขัน้ ดังนี้
(1) นักเรียนสร้างและใช้แบบจําลอง ทัง้
เพื่อ “บรรยาย” และ “อธิบาย” ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อ “สื่อสาร” ความเข้าใจของ
ตนเองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้ และ
เพื่อ “ทํานาย” สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วย นอกจากนี้ นักเรียนยังสร้างและใช้แบบจําลองเพื่อ “ตัง้ คําถาม” และ/หรือ “ตัง้ สมมติฐาน” ใหม่ ซึ่งจะนํ า
ไปสู่การทดลองหรือการทดสอบ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแบบจําลองนัน้ ให้สอดคล้องกับหลักฐาน
จากปรากฏการณ์นนั ้ และปรากฏการณ์อ่นื ๆ ด้วย
(2) นักเรียนสร้างและใช้แบบจําลองทัง้
เพื่อ “บรรยาย” และ “อธิบาย” ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อ “สื่อสาร” ความเข้าใจของ
ตนเองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาตินัน้
นอกจากนี้ นักเรียนยังสร้างและใช้แบบจําลองเพื่อ
“ทํานาย” สิง่ ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วย
(3) นักเรียนสร้างและใช้แบบจําลองทัง้
เพื่อ “บรรยาย” และ “อธิบาย” ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังสร้างและใช้แบบ

จําลองเพื่อ “สื่อสาร” กับผู้อ่ืนว่า ตนเองมีความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินนั ้ อย่างไร
(4) นักเรียนสร้างและใช้แบบจําลองเพื่อ
“บรรยาย” ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กล่าวคือ
นักเรียนสร้างและใช้แบบจําลองเพียงเพื่อระบุสงิ่
ทีป่ รากฏเท่านัน้ โดยปราศจากการอธิบายว่า สิง่
ทีป่ รากฏนัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร
ชุ ด คํ า บรรยายข้า งต้น แจกแจงความ
สามารถของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ถึง
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 ออกเป็ น 4 ระดับ ตามความ
ชํ่าชองในการสร้างและใช้แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเป็ นแนวทางในการประเมินความ
สามารถของนักเรียน รวมทัง้ การจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นการพัฒนาให้นกั เรียนสามารถสร้างและ
ใช้แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ การจัด
การเรียนการสอนนี้ควรเริม่ ต้นจากการให้นักเรียน
ฝึ กบรรยายสิง่ ที่เกิดขึน้ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใด ๆ จากนัน้ นักเรียนควรได้รบั โอกาสในการ
สร้างแบบจําลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินนั ้ และสือ่ สารความเข้าใจของตนเองผ่านแบบจําลองทีต่ นเองสร้างขึน้ ต่อมา นักเรียนควรได้รบั
การกระตุ้นให้ใช้แบบจําลองนัน้ เพื่อทํานายสิง่ ที่
อาจจะเกิดขึน้ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้
และในท้ายทีส่ ดุ นักเรียนควรใช้แบบจําลองเพื่อตัง้
คําถามและสมมติฐานใหม่ ตลอดจนทดสอบว่า แบบจําลองนัน้ สามารถตอบคําถามใหม่หรือสนับสนุ น
สมมติฐานใหม่นนั ้ หรือไม่
นอกจากนี้ Schwarz et al. (2009) ยัง
ได้พฒ
ั นาความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับความ
เข้าใจธรรมชาติของแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์
อีกด้วย ซึง่ ประกอบด้วย 4 ลําดับขัน้ ดังนี้
(1) นักเรียนเข้าใจว่า แบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่สาํ เนาของปรากฏการณ์ทางธรรม155
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ชาติ หากแต่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ดังนัน้ แบบจําลอง
จึงสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยการเปลีย่ นแปลง
นัน้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงตามหลักฐานจากการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินนั ้ นอกจากนี้ นักเรียน
ยังเข้าใจด้วยว่า การเปลีย่ นแปลงแบบจําลองเพื่อ
ทดสอบความคิดหรือสมมติฐานใหม่บางอย่างเป็ น
เรื่องปกติในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนเองก็
สามารถทําได้เช่นกัน
(2) นักเรียนเข้าใจว่า แบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่สาํ เนาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หากแต่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ดังนัน้ แบบจําลอง
จึงสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยการเปลีย่ นแปลง
นัน้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงตามหลักฐานจากการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินนั ้
(3) นักเรียนเข้าใจว่า แบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่สาํ เนาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หากแต่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ดังนัน้ แบบจําลอง
จึงสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยการเปลีย่ นแปลง
นัน้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามผูร้ ู้ ซึ่งอาจเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ครู หรือหนังสือ
(4) นักเรียนเข้าใจว่า แบบจําลองทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นสําเนาของ (หรือเหมือนกับ) ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติทุกประการ ซึ่งไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หากแบบจํ าลองนั น้ ไม่ถู กต้อง
หรือไม่เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แบบ
จําลองนัน้ ก็ผดิ และไม่มปี ระโยชน์อนั ใด
ชุดคําบรรยายข้างต้นแจกแจงความเข้าใจ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ถึงมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 เกี่ยวกับธรรมชาติของแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีดว้ ยกัน 4 ระดับ เนื่องจากความเข้า156

ใจเกี่ยวกับธรรมชาติของความรูแ้ ละธรรมชาติของ
การได้มาซึ่งความรูม้ กั สัมพันธ์กบั วิธกี ารเรียนรู้
ของนั ก เรีย น (Hammer, 1995; Hutchison and
Hammer, 2010) ความก้าวหน้าในการเรียนรูน้ ้ีจงึ
เป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกได้วา่ นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของ
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์อย่างไร และมีแนวโน้มที่
จะเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์อย่างไร กล่าวคือ หากนักเรียนเข้าใจว่า ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (เช่น แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์) เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ นักเรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โดยการท่องจํา ทัง้ นี้เพราะนักเรียนเช่นนี้เชื่อว่า
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์มคี วามถูกต้องตลอดไป ใน
ทางตรงกันข้าม หากนักเรียนเข้าใจว่า ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ (เช่น แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์)
เป็ นสิง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์สร้างขึน้ ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามหลักฐาน นักเรียนเช่นนี้มแี นวโน้มที่
จะเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยการทดลองและทดสอบ
ทางความคิด ทัง้ นี้เพือ่ ปรับเปลีย่ นความคิดนัน้ ให้
สอดคล้องกับหลักฐานต่าง ๆ ความก้าวหน้ าใน
การเรียนรูจ้ งึ ช่วยในการจําแนกนักเรียนตามความ
เข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของความรูท้ างวิทยาศาสตร์
(นันคื
่ อ แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์) และวิธกี าร
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้เช่นกัน
ประโยชน์ และความท้าทายเกี่ยวกับความก้าวหน้ าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งานวิจยั เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มปี ระโยชน์หลายประการ ประโยชน์ประการแรกคือว่า เนื่องจากความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์เรื่องใด ๆ เป็ นชุดคํา
บรรยายความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์
ทีน่ ักเรียนสามารถพัฒนาได้ในช่วงเวลาหรือช่วง
อายุหนึ่ง ดังนัน้ ชุดคําบรรยายนี้จงึ เป็ นแนวทาง

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
สําหรับครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เอื้อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ลําดับชุดคําบรรยายนัน้ (Stevens et al., 2010)
ประโยชน์ประการทีส่ องคือว่า ครูยงั สามารถใช้ชุด
คําบรรยายนี้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบประเมิน
การเรียนรูข้ องนักเรียน (Furtuk et al., 2014) ซึง่
อาจเป็ นการประเมินในระหว่างหรือหลังการเรียนรู้
ทัง้ นี้เพื่อติดตามและตรวจสอบว่า นักเรียนมีพฒ
ั นา
ทางความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์
หรือไม่ และอย่างไร ในการนี้ ครูสามารถระบุได้
ว่า นักเรียนกําลังประสบอุปสรรคใดในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์ให้มคี วามชํ่าชองมากขึน้ ประโยชน์ประการ
ที่สาม คือ ชุดคําบรรยายนี้สามารถเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการใน
การเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างแท้จริง (Wiser et al.,
2009) ทัง้ นี้เพราะชุดคําบรรยายนี้ผ่านการศึกษา
และยืน ยัน กับ ผู้เ รีย นจริง มาแล้ว (Smith et al.,
2006) เนื่องจากชุดคําบรรยายนี้สามารถเป็ น “แกน
กลาง” ของทัง้ การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาแบบประเมิน ดังนัน้ ความก้าวหน้าในการเรียนรูจ้ งึ สามารถช่วยให้
เกิดความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู้ (Black
et al., 2011) ดังในภาพที่ 4
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ยังให้ขอ้ มูลและมุมมองสําหรับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอกี ด้วย (Furtak, 2009; Plummer and Slagle,
2009) เนื่องจากครูจาํ เป็ นต้องมีความรูห้ ลายด้าน
เช่น ความรูด้ า้ นเนื้อหา ความรูด้ า้ นวิธสี อน ความรู้
เกีย่ วกับผูเ้ รียน ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตร และความรู้
เกีย่ วกับการประเมินผลการเรียนรู้ (Shulman, 1987)
โดยพืน้ ฐานแล้ว ความก้าวหน้าในการเรียนรูส้ ามารถ

ภาพที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินการเรียนรูท้ ม่ี คี วามก้าวหน้า
ในการเรียนรูเ้ ป็ นแกน
เป็ นข้อมูลให้ครูเข้าใจผูเ้ รียนได้มากขึน้ ทัง้ นี้ชุดคํา
บรรยาย สามารถเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความ
เข้าใจ/การปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนได้ นอกจากนี้ ความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูย้ งั เป็ นเครื่องมือสําหรับครูใน
การทําความเข้าใจเนื้อหาให้ลกึ ซึ้งมากขึน้ ทัง้ นี้
เพราะครูสามารถเปรียบเทียบความเข้าใจของผู-้
เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ว่า ความเข้าใจแบบหนึ่ง
ชํ่าชองหรือถูกต้องมากกว่าความเข้าใจอีกแบบหนึ่ง
อย่างไร และเพราะเหตุใด และด้วยแนวทางจาก
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ครูท่สี อนเรื่องเดียว
กัน สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมและ
แบบประเมินการเรียนรูท้ ่จี ะส่งเสริมและติดตาม
พัฒนาการทางความเข้าใจ/การปฏิบตั ิงานทาง
วิท ยาศาสตร์ข องผู้เ รีย น ซึ่ง ส่ง ผลให้ค รูเ รีย นรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับวิธกี ารสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้เรื่องนัน้ ๆ (Furtak and Heredia, 2014)
ยิง่ ไปกว่านัน้ หากครูได้รบั การส่งเสริมอย่างเหมาะสมแล้ว ความก้าวหน้ าในการเรียนรูอ้ าจช่วยให้
ครูเห็นการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา (เช่น ความ
เข้าใจการเกิดฤดูอย่างถ่องแท้ตอ้ งอาศัยความเข้าใจ
เกีย่ วกับสุรยิ วิถแี ละการเปลีย่ นรูปพลังงาน) ภาย157
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ในหลักสูตรอีกด้วย
ถึงแม้วา่ ชุดคําบรรยายเกีย่ วกับความก้าวหน้าในการเรียนรูม้ ปี ระโยชน์หลายประการ แต่งาน
วิจยั ด้านนี้กม็ คี วามท้าทายเช่นกัน (โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย) ความท้าทายประการแรกแฝงอยู่ใน
กระบวนการสร้างและพัฒนาความก้าวหน้ าในการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยกําลัง เวลา และงบประมาณ
ไม่น้อย กล่าวคือ ในการสร้างและพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รือ่ งใด ๆ นัน้ ผูว้ จิ ยั จําเป็ นต้อง
วิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับความ
คาดหวังในหลักสูตร ตลอดจนศึกษาผลการวิจยั
เกีย่ วกับความเข้าใจของผูเ้ รียนเรื่องนัน้ อย่างละเอียด
ทัง้ นี้เพื่อสร้างเป็ นแบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ รื่องนัน้ ซึ่ง
แสดงถึงลําดับขัน้ ของความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ าน
จากทีม่ คี วามชํ่าชองน้อยไปยังทีม่ คี วามชํ่าชองมาก
จากนัน้ การทดสอบและยืนยันแบบจําลองสมมติฐานเบือ้ งต้นนัน้ กับข้อมูลจากผูเ้ รียนจริงก็เป็ นอีก
ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างและพัฒนาความ
ก้าวหน้ าในการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยกําลัง เวลา
และงบประมาณไม่น้อยเช่นกัน ด้วยความท้าทาย
นี้ ผลการวิจยั เกี่ยวกับความก้าวหน้ าในการเรียนรู้
จึงปรากฏสูส่ าธารณะในจํานวนทีจ่ าํ กัด ความท้าทายอีกประการหนึ่งในการสร้างและพัฒนาความ
ก้าวหน้าในการเรียนรูค้ อื ความสามารถของผูว้ จิ ยั
ซึง่ ต้องมีความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทล่ี กึ ซึง้ เพียงพอ
ทีจ่ ะวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้วา่ พัฒนาการทาง
ความเข้าใจ/การปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์แต่ละ
เรื่องควรเป็ นเช่น ใด ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้วิจ ยั จึง ควรมี
ประสบการณ์และพืน้ ฐานในการทําการวิจยั เกี่ยวกับ
การเรียนรูข้ องนักเรียนมาก่อน
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ด้านวิ ทยาศาสตร์
ศึกษาในประเทศไทย
จากการทบทวนงานวิจยั ต่าง ๆ ในประเทศไทย งานวิจยั ที่สร้างและพัฒนาความก้าวหน้า
ในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ ยังไม่มปี รากฏ
ในขณะทีน่ ักวิจยั ในต่างประเทศเริม่ บุกเบิกและมี
ผลการวิจยั ด้านนี้เผยแพร่สสู่ าธารณะประมาณปี
ค.ศ. 2007 – 2009 ทัง้ นี้เพราะความก้าวหน้าในการ
เรียนรูเ้ ป็ นแนวคิดพืน้ ฐานของนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ศึก ษา (NRC, 2007) ซึ่ง เน้ น การจัด การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับและเอื้อ
ให้เกิดพัฒนาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยเหตุน้ี
งานวิจยั เกีย่ วกับความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ จึงทยอยได้รบั การเผยแพร่สู่
สาธารณะมากขึน้ ในปั จจุบนั ในทางตรงกันข้าม ถึง
แม้ว่าพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (Ministry
of Education, 1999) ได้กล่าวไว้ ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
(ในการ) เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ ... กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (มาตรา 22)
และ “ให้สถานศึกษา ... ส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถ
วิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ เี ่ หมาะสมกับผูเ้ รียนใน
แต่ละระดับการศึกษา” (มาตรา 30) แต่งานวิจยั
ส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะงานวิจยั โดยครู) ยังคงเน้น
การวิจ ัย ด้า นการสอน (research on teaching)
ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาผลของการสอนรูปแบบต่าง ๆ และการวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนต่าง ๆ ในขณะที่งานวิจยั ที่เน้ นการ
วิจ ยั ด้า นการเรียนรู้ (research on learning) ยัง
คงมีอยูอ่ ย่างจํากัด โดยเฉพาะภายในกลุ่มนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุน้ี ข้อเสนอแนะจากบทความนี้คอื ว่า ครู (และนักวิชาการ) ควรเปลีย่ นจุด-
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