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ความตระหนักด้ านสิ่ง แวดล้ อมของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนต้ น . (EFFECTS OF
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การวิจัยนี ้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการสร้ างคาอธิ บาย
เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองหลัง จากเรี ย นด้ วยวิ ธี ก ารสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์น นิ่ง 2) เปรี ยบเทีย บความสามารถในการสร้ างคาอธิ บ ายเชิ งวิ ทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ย น
กลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้ วยวิธีการทัว่ ไป 3) ศึกษาความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองหลังจากเรี ยนด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง และ 4) เปรี ยบเทียบความ
ตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับ กลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้ วยวิธีการทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ 1) แบบทดสอบการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับอ0.98
และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.28–0.63 2)อแบบประเมินกระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิ งวิทยาศาสตร์
และ 3)อแบบวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.20–0.55 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติคา่ เฉลีย่ เลขคณิต ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี ้
1) คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละของการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ และกระบวนการสร้ างคาอธิ บาย
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีค่าเท่ากับร้ อยละอ74.11อและอ75.42อตามลาดับอซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด คือ ร้ อยละ 70
2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) คะแนนเฉลี่ ย ความตระหนัก ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองเท่ า กับ 78.46 คะแนน
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 65 คะแนน
4) คะแนนเฉลี่ ย ความตระหนัก ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มของนัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองสูง กว่ า กลุ่ม ควบคุ ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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This study was a quasi-experimental research. The purposes were to 1) study scientific
explanation ability of the experimental group after learning by using inquiry-based learning based
on Alberta Learning, 2) compare scientific explanation ability of students between the
experimental group and the control group learned by using conventional teaching method,
3) study environmental awareness of the experimental group, and 4) compare environmental
awareness of students between the experimental group and the control group. The samples were
two classrooms of Mathayomsuksa 3 students of Phantongsapa Cha Nupatham School during
the0second semester of academic year 2012. The research instruments were 1) the test on
scientific explanation making ability with reliability at 0.98 and discrimination levels were between
0.28-0.63, 2) the form for evaluating scientific explanation making process, and 3) the test on
environmental awareness with reliability at 0.81 and the discrimination level were between
0.20-0.55. The collected data were analyzed by arithmetic mean, mean of percentage, standard
deviation, and t-test.
The findings were as follows:
1) The mean percentage score on scientific explanation makingอability and scientific
explanation making process ofอtheอexperimentalอgroupอwasอ74.11อandอ75.42อpercent
respectively, which was higher than the criterion set at 70 percent.
2) The mean scores on scientific explanation ability of the experimental group was higher
than the control group at .05 level of significance.
3) The mean scores on environmental awareness of the experimental group was 78.46,
which was higher than the criterion score set at 65.
4) The mean scores on environmental awareness of the experimental group was higher
than the control group at .05 level of significance.
Thus, it could be concluded that the inquiry-based learning based on Alberta Learning
was able to improve scientific explanation ability and environmental awareness.
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วิธีดาเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้ อเสนอแนะ
รายการอ้ างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ข เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคผนวก ค เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
ภาคผนวก ง คุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคผนวก จ การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
117
ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์
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สารบัญตาราง
ตารางที
1 บทบาทของครูและนักเรียนในแต่ละขันตอนการเรียนการสอนตาม
วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง
2 คะแนนผลสัมฤทธิและผลการวิเคราะห์รายคูข่ องนักเรียนห้ อง ม.3/1-5
โดยใช้ สถิติทดสอบรายคู่ Dunnett’s T3
3 หน่วยการเรียนรู้ หัวข้ อ และจํานวนคาบทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล
4 เปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการสอนด้ วยวิธีการ
สืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิงกับวิธีการทัวไป
5 รายการและเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
6 เกณฑ์ในการแปลความหมายความสามารถในการสร้ างคําอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์
7 นิยามของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
8 คะแนนเฉลียร้ อยละของกระบวนการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนกลุม่ ทดลองรายกลุม่
9 คะแนนเฉลียร้ อยละของการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
กลุม่ ทดลองรายกลุม่
10 คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลียร้ อยละ ระดับความสามารถ
ในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุม่ ทดลองบกลุม่ ควบคุม
11 คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลียร้ อยละ และค่าสถิติทดสอบที
การสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
12 คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตระหนักด้านสิงแวดล้ อม
ของกลุม่ ทดลอง
13 คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ของความตระหนัก
ด้ านสิงแวดล้ อมระหว่างนักเรียนกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
14 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ในการพิจารณาคุณภาพของ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

หน้ า
18
40
42
44
45
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53
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ตารางที
15 ค่าความยาก (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
16 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างผู้วิจยั กับผู้เชียวชาญในการตรวจ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
17 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ในการพิจารณาคุณภาพของ
แบบสอบถามความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ตอนที 1 เจตคติด้านสิงแวดล้ อม
18 ค่าอํานาจจําแนก (r) ของในการพิจารณาคุณภาพของแบบสอบถามความ
ตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ตอนที 1 เจตคติด้านสิงแวดล้ อม
19 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ในการพิจารณาคุณภาพ
ของแบบสอบถามความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ตอนที 2 การปฏิบตั ิตน
ด้ านสิงแวดล้ อม
20 ค่าอํานาจจําแนก (r) ของในการพิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม
ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ตอนที 2 การปฏิบตั ิตนด้ านสิงแวดล้ อม
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที
1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2 ขันตอนตามวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง
3 รูปแบบการวิจยั แบบ Two group posttest design

หน้ า
11
17
38

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
เป้าหมายของการศึกษา คือการเตรี ยมการให้ ประชาชนสามารถเติมเต็มความต้ องการ
ของตนเองและสามารถใช้ ชี วิ ต อย่ า งมีค วามรับ ผิด ชอบ ซึ งการศึก ษาวิ ท ยาศาสตร์ มีบ ทบาท
ในการพัฒนาความรู้เข้ าใจและกระบวนการคิด ตลอดจนเตรียมการให้ ผ้ เู รียนเป็ นมนุษย์ทีสามารถ
คิดเพือตนเอง และเผชิญหน้ ากับสิงต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้ รวมถึงสามารถแสดงบทบาทของ
พลเมื อ งโดยมี ส่ว นร่ ว มในการปกป้ องสัง คมอย่ า งมี เ หตุผ ล (AAAS, 1990) ซึ งวิ ท ยาศาสตร์
คือองค์ความรู้เกียวกับธรรมชาติ และกระบวนการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ เพือทําความเข้ าใจ
โลกธรรมชาติและโลกทีมนุษ ย์สร้ างขึน โดยสังคมมีส่วนทําให้ เกิ ดการพัฒนาความรู้ และความ
เข้ าใจทางวิท ยาศาสตร์ (ScienceยTeachers’ยAssociationยofยOntario,ย2006) และคนใน
สังคมทุกคนจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการคิดตัดสินใจ (National Academy
of Sciences,1998: 1) ดังนันการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงมีหน้ าทีในการเตรี ยมนักเรี ยนให้ สามารถ
ใช้ เหตุผ ลในการแก้ ปั ญ หา การสร้ างคํ า อธิ บ ายและการขยายความรู้ ไปสู่ส ถานการณ์ ใ หม่
หรือสถานการณ์ปัญหาบางอย่างทีไม่ค้ นุ เคยหรื อทีมีบริ บททีซับซ้ อน โดยนักเรี ยนต้ องใช้ เหตุผล
จากหลักการทางวิทยาศาสตร์เพือหาคําตอบย(สสวท, 2555)
องค์ ป ระกอบพื นฐานสํ าหรับ กระบวนการหาความรู้ ทางวิท ยาศาสตร์ คื อ การสร้ าง
คําอธิบ ายเชิ งวิทยาศาสตร์ ซึงผู้ทีสามารถสร้ างคําอธิบายเชิง วิทยาศาสตร์ ต้องมีค วามสามารถ
ในการรวบรวมหลัก ฐานทีสอดคล้ องกัน ให้ เ หตุผล และใช้ จิ นตนาการตังสมมติ ฐ านและสร้ าง
คําอธิบายเพือทําความเข้ าใจเกียวกับหลักฐานทีรวบรวมได้ (The American Association for the
Advancement of Science [AAAS], 1993) การสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นการนําเสนอ
ผลการเรี ย นรู้ โดยการเรี ย บเรี ย งความคิ ด หรื อประเด็น สําคัญ ที ได้ จ ากหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์
การบอกและจัดลําดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างประเด็นสําคัญต่างๆ โดยเลือกจัดตามลําดับ
เวลาของการปรากฏอย่ างเหมาะสม (NRC, 2000) ในขณะนัก เรี ย นสร้ างคํ า อธิ บ ายเชิ ง
วิท ยาศาสตร์ จ ะมีก ารใช้ ทฤษฎีท างวิทยาศาสตร์ เ พือนํ ามาอธิ บายปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
ทีแตกต่างกันซึงเป็ นการพัฒนาความเข้ าใจมโนทัศน์อย่างแท้ จริ ง (Bell and Linn, 2000 cited in
McNeill and Krajcik, 2008: 122)
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ตังแต่อดีตมาแล้ ว โลกของเราถูกขับเคลือนด้ วยวิทยาศาสตร์ ชีวิตความเป็ นอยู่ทีทันสมัย
และสะดวกสบายมากขึนเป็ นผลมาจากผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ ซึงมีตงแต่
ั ยารักษาโรคไปจนถึง
คอมพิวเตอร์ สิงเหล่านีเกิดขึนได้ ด้วยความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และประโยชน์จากการค้ นพบ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แต่ต่อ มาพบว่า เกิ ด การเปลี ยนแปลงกับ โลกอย่ า งมากมาย เช่ น ปั ญ หา
มลพิษทีกําลังทําลายระบบนิเวศทังในระดับท้ องถิน ระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้คนเริ มตระหนัก
ถึงผลกระทบและอันตรายทีเกิดขึนจากการใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Sardar and Loon, 2002)
รวมถึ ง การขาดทัก ษะที จําเป็ นในการสนองตอบต่อการเปลียนแปลงของโลก รวมถึ ง การขาด
ความรับผิดชอบและความร่วมมือระหว่างภาคองค์กร อีกทังการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึง
สิงแวดล้ อม ทํ าให้ เ กิ ดปั ญหาสิงแวดล้ อมเช่ นในปั จจุบัน (UNEP, 2012) เพื อให้ ป ระเทศและ
พลเมื องไทยสามารถยื น หยัด อยู่ได้ ท่ า มกลางกระแสการเปลี ยนแปลงดัง กล่า ว แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้
มีค ุณ ภาพ มีสติ ปั ญญา ควบคู่กับ คุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถใช้ ค วามรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมอย่างสร้ างสรรค์ โดยคํานึงถึงสิงแวดล้ อม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554)
การสร้ างจิ ต สํ า นึ ก เกี ยวกั บ สิ งแวดล้ อ มควรมี ค วบคู่ไ ปกับ การศึก ษา ดัง ที ประชุ ม
สหประชาชาติทีกรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ได้ สรุปไว้ เป็ นแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda21)
ทีสนับ สนุน ให้ จัดการศึก ษาเพือการพัฒนาทียังยืน โดยให้ เ หตุผลว่า “การศึก ษาเป็ นสิงเร่ งด่วน
ในการสนับ สนุน ให้ เ กิ ด การพัฒนาที ยังยื น และส่ง เสริ มความสามารถของประชาชนในเรื อง
สิงแวดล้ อม เป็ นสิงจํ าเป็ นอย่ างยิ งในการทํ าให้ เ ป็ นผลสําเร็ จ ในเรื องของความตระหนัก ทาง
จริยธรรม ค่านิยม และ เจตคติ ตลอดจนทักษะ และ ความประพฤติทีมันคงเกียวกับการพัฒนา
ทียังยืน รวมทังการทีประชาชนได้ ร้ ูจกั การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ” (United
Nations, 1993) สถาบัน การศึก ษาจึ ง มีห น้ าที โดยตรงในการปลูก ฝั ง ลัก ษณะนี ควบคู่ไปกับ
การสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ านสิงแวดล้ อม ดังความคาดหวังเกียวกับคุณภาพนักเรียนเมือจบชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขันพื นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ทีระบุว่า
“ให้ นกั เรียนแสดงถึงความซาบซึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกียวกับการใช้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมอย่างรู้คณ
ุ ค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ในท้ องถิน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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การประเมินคุณภาพนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการ
ประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ Program for International Student Assessment (PISA) โดย
องค์กรเพือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) การประเมินในปี พ.ศ.2549 (PISA
2006) เน้ นการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรี ยนอายุ 15 ปี ซึงเป็ น
วัยทีจบการศึกษาภาคบังคับ ว่ามีการพัฒนาความรู้และทักษะทาวิทยาศาสตร์ เพียงพอสําหรับ
ชี วิต จริ ง ในอนาคตหรื อไม่ จากการทดสอบความรู้ ในเรื องธรรมชาติ จ ากสถานการณ์ ใ นชี วิ ต
ทีเกียวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการใช้ ความรู้ท างวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ การระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และการใช้ ประจักษ์ พยาน
ทางวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินพบว่า นักเรี ยนไทยมีคะแนนเฉลีย 429 คะแนน ตํากว่าคะแนน
เฉลียมาตรฐานที 500 คะแนน (OECD, 2006)
ในขณะที การประเมิน ผลในระดับ นานาชาติ เ พื อเปรี ย บเที ยบผลสัมฤทธิจากการจัด
การศึกษาของประเทศต่างๆ จากโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study) โดยสมาคมนานาชาติเพือการประเมินผลการศึกษา International Association
for Educational Assessment (IAEA) มีการประเมินสาระเนือหาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร และ
การใช้ สติปัญญา ได้ แก่ การรู้ การใช้ ความรู้ และการใช้ เหตุผล ผลจากการประเมินในปี 2550 และ
2554 พบว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 2 ของประเทศไทยได้ คะแนน 471 และ 451 คะแนน
ตํากว่าคะแนนเฉลียมาตรฐานที 500 คะแนน (Gonzales et al., 2008; Provasnik et al., 2012)
แสดงให้ เห็ น ว่านัก เรี ย นยังมีความรู้ ความเข้ าใจทางวิท ยาศาสตร์ ไม่เพี ยงพอ นอกจากนี ยัง ไม่
สามารถทําข้ อสอบประเภทเขียนอธิบาย และการให้ เหตุผลสนับสนุนการตอบของตนเองได้
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขนพื
ั นฐานในโรงเรี ยนเกือบทุกประเทศเน้ น
ความสําคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการสืบสอบ (Scientific inquiry)
กระบวนการนีจําเป็ นต่อการพัฒนาพลเมืองให้ มีความรู้ในวิธีการ กระบวนการ และผลิตผลของ
วิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นกระบวนการทีนอกจากเตรี ยมพลเมืองทีรู้เรื องวิทยาศาสตร์ แล้ วยังเป็ นการ
เตรียมนักวิทยาศาสตร์ของอนาคต (สสวท., 2555) นักเรียนทีเรียนแบบสืบสอบจะสร้ างความรู้ของ
ตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ การตังคําถามทางวิทยาศาสตร์ การวางแผน การสํารวจตรวจสอบเพือ
เก็บข้ อมูล การใช้ เครืองมือและเทคนิคทีเหมาะสมในการรวบรวมข้ อมูล สร้ างข้ อสรุปจากหลักฐาน
ประเมินข้ อสรุป และสือสารและให้ เหตุผลสนับสนุน และกล่าวถึงลักษณะสําคัญของการสืบสอบ
5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการกําหนดคําถามทางวิทยาศาสตร์ 2) การให้ ความสําคัญ
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กับหลักฐานทีตอบรับกับคําถาม 3)การสร้ างคําอธิบายอย่างเป็ นระบบจากหลักฐานเชิงประจักษ์
4) การเชือมโยงการอธิบายเข้ ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ 5) การสือความหมายและแสดง
ให้ เหตุผลคําอธิบาย (National Science Education Standards, 2000)
ในปี พ.ศ. 2547 อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิง ซึงเป็ นหน่วยงานในสาขาทรัพยากรการเรี ยนรู้และ
การสอน (Learning and Teaching Resources Branch) สัง กัดกระทรวงศึก ษาธิ การ ประจํ า
มลฑลอัลเบอร์ ตา ประเทศแคนาดา ได้ พัฒนาวิธีก ารเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารสืบสอบเป็ นฐาน
โดยมุ่ง เน้ น พัฒนาผู้เ รี ย นให้ สามารถพิ จ ารณาประเด็น ทีเกี ยวข้ องกับเทคโนโลยี ได้ อย่ างเข้ าใจ
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ตลอดจนสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ ความสําคัญกับเจตคติทีเกิดขึนระหว่างการเรียนรู้ รูปแบบการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิง ประกอบด้ วย 7 ระยะ ดังนี 1) ระยะการวางแผน(Planning
Phase) เป็ นการกระตุ้นความสนใจ และให้ นักเรี ยนตังคําถาม วิเคราะห์และวางแผนการค้ นคว้ า
หาความรู้ 2) ระยะการทบทวน (Retrieving Phase) เป็ นการวิเคราะห์ความรู้เดิมทีเกียวข้ องและ
ประเด็นทีต้ องศึกษาเพิมเติม 3) ระยะกระบวนการ(Processing Phase) เป็ นการสํารวจตรวจสอบ
ตามแผนการสืบสอบ และวิเคราะห์และบันทึกข้ อมูล 4) ระยะการสร้ าง(Creating Phase) เป็ นการ
ประมวลผลและการนําข้ อมูลมาจัดกระทํา และการสร้ างข้ อสรุปด้ วยตนเองเพือนําเสนอในระยะ
ต่อไป 5) ระยะแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Sharing Phase) นําเสนอผลงาน จากนันแลกเปลียนความรู้
ความเข้ าใจความรู้ทีค้ นพบ 6) ระยะการประเมินผล(Evaluating Phase) เป็ นการประเมินผลงาน
กระบวนการเรี ย นรู้ และแผนการสืบ สอบ รวมทังทบทวนแก้ ไขผลงาน และประยุก ต์ ค วามรู้ กับ
สถานการณ์ใหม่ และ 7) การสะท้ อนกระบวนการ (Reflecting on the Process) เป็ นกิจกรรมที
สอดแทรกอยู่ทกุ ระยะของการจัดการเรียนรู้ โดยเชือมโยงเมตาคอกนิชนั กับผลการเรียนรู้ด้านเจตคติ
และความรู้
จากที ได้ ก ล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัย จึ ง สนใจนํ าวิธี ก ารสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ตาเลิร์นนิงมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เนืองจากเป็ นวิธีการ
จัด การเรี ย นการสอนที ส่ง เสริ มการใช้ ค วามรู้ อย่ างมีเ หตุผล และให้ ค วามสําคัญ กับความรู้ สึก
ในการเรี ย น จึ ง นํ า วิ ธี ก ารนี มาปรั บ ใช้ เพื อศึ ก ษาความสามารถในการสร้ างคํ า อธิ บ าย
เชิงวิทยาศาสตร์และความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม
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คําถามในการวิจัย
1. นัก เรี ย นที เรี ย นด้ ว ยวิ ธีก ารสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของอัล เบอร์ ต าเลิ ร์ น นิ ง
มีความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมเป็ น
อย่างไร
2. เมือเปรี ย บเที ย บกัน นัก เรี ย นที เรี ย นด้ วยวิธีก ารสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ตาเลิร์นนิงมีความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนักด้ าน
สิงแวดล้ อมแตกต่างจากนักเรียนทีเรียนด้ วยวิธีการทัวไป อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาความสามารถในการสร้ างคํ า อธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้ นทีเรียนด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง
2. เพื อเปรี ย บเที ย บความสามารถในการสร้ างคํ าอธิ บ ายเชิ ง วิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย น
มัธยมศึก ษาตอนต้ นระหว่างกลุ่มทีเรี ยนด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิด ของอัลเบอร์ ต า
เลิร์นนิงกับกลุม่ ทีเรียนด้ วยวิธีการทัวไป
3. เพื อศึก ษาความตระหนัก ด้ านสิงแวดล้ อมของนัก เรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้ น ที เรี ย น
ด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง
4. เพื อเปรี ย บเที ย บความตระหนัก ด้ านสิงแวดล้ อมของนัก เรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้ น
ระหว่างกลุม่ ทีเรียนด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิงกับกลุ่มทีเรี ยน
ด้ วยวิธีการทัวไป
สมมติฐานในการวิจัย
จากการวิจัยของ Wu และ Wu (2010) ทีศึกษาการสร้ างความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ด้วย
กิจกรรมสืบสอบและศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างความรู้กบั ทักษะการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
พบว่า นักเรียนมีทกั ษะการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศกาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยน และเข้ าใจ
ว่าข้ อมูลจากการทดลองเป็ นหลักฐานในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง ในขณะทีนักเรี ยนส่วนใหญ่มี
ความรู้อยู่ในระดับเริมต้ น คือไม่สามารถแยกแยะข้ อแตกต่างระหว่างผลการทดลองและความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ได้ และเชือว่าจุดประสงค์ของวิทยาศาสตร์คือการทดลองและการวิจยั
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ในขณะที การวิ จัย ของ สุพัต รา จัน ทรโฆษิ ต (2552) ทํ าวิจัย กึ งทดลองเพื อศึก ษาผล
ของการใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ
ทีมีต่อมโนทัศ น์ ท างชี ววิท ยา และความสามารถในการสร้ างคํ าอธิ บาย ผลการวิจัย ทีเกี ยวกับ
ความสามารถในการอธิบาย พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลียความสามารถในการสร้ างคําอธิบาย
ระหว่างเรี ยนจําแนกตามประเภทการสืบสอบ 3 ประเภท คือ 1) การสืบสอบแบบ มีการแนะนํา
2) การสืบสอบแบบมีการร่ วมแนะนํา และ 3) การสืบสอบแบบไม่มีการแนะนํา มีคะแนนเฉลีย
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์ทีกําหนด คือร้ อยละ 70 และมีคะแนนเฉลียความสามารถ
ในการสร้ างคําอธิบายหลังเรี ยน แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ คะแนนเฉลียกระบวนการสร้ างและคะแนน
เฉลียคําอธิบายจากการสร้ างสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือร้ อยละ 70 และเมือเปรี ยบเทียบคะแนน
เฉลียความสามารถในการสร้ างคําอธิบายหลังเรี ยนพบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองมีสงู กว่านักเรี ยน
กลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
Arba’at Hassan et al. (2008) ศึกษาระดับของความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากแผนการเรียนแตกต่างกันในเขตเมืองหลวงและเขตปริ มณฑล โดย
พิจารณาจาก 3 ประเด็น ได้ แก่ ด้ านการปฏิบตั ิตนเพือความยังยืน ด้ านพฤติกรรมและเจตคติ และ
ด้ านอารมณ์ เก็บ ข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ผลการวิจัยพบว่า นัก เรี ย น
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์มีความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมสูงกว่าแผนการเรียนศิลปะและภาษา
Madumere (2012) ได้ ทําการประเมินระดับความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมของนักศึกษา
ที ไม่ได้ เ รี ย นวิ ช าเอกทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ โดยใช้ แบบสอบถามเกี ยวกับ ความตระหนัก ด้ า น
สิงแวดล้ อม พบว่า นักศึกษาจะมีความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมสูงเฉพาะเรื องทีส่งผลกระทบกับ
ตัวนักศึกษาเองโดยตรง แต่ในด้ านอืนจะมีความตระหนักในระดับตําหรือระดับพอใช้ เท่านัน
จากแนวคิดและผลการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นจึงตังสมมติฐาน ดังนี
1. นัก เรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้ น ทีเรี ย นด้ วยวิธีก ารสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิด ของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิงมีคะแนนเฉลียร้ อยละความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
สูงกว่าร้ อยละ 70 โดยเทียบเกณฑ์ตาม NAEP Writing Assessment 2011 (NCES, 2012)
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2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ นกลุม่ ทีเรียนด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิงมีคะแนนเฉลียร้ อยละความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
สูงกว่านักเรียนกลุม่ ทีเรียนด้ วยวิธีทวไป
ั
3. นัก เรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้ น ทีเรี ยนด้ วยวิธีการสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิด ของ
อัลเบอร์ตาเลิร์นนิงมีคะแนนเฉลียความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมหลังเรียนสูงกว่า 65 คะแนน โดย
เทียบกับเกณฑ์ของ Madumere (2012)
4. นัก เรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้ น ทีเรี ยนด้ วยวิธีการสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิด ของ
อัลเบอร์ตาเลิร์นนิงมีคะแนนเฉลียความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มทีเรี ยนด้ วย
วิธีทวไป
ั
ขอบเขตในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัด
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
2. ตัวแปรในการวิจยั มี ดังนี
2.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ
2.1.1 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง
2.1.2 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทัวไป
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2.2.2 ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม
2.3 ตัวแปรควบคุม คือ
2.3.1 เนือหาวิชาและจํานวนเรืองทีใช้ ในการเรียนการสอนทังกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมเป็ นเนือหาเดียวกัน
2.3.2 ผู้สอน คือ ผู้วิจยั เป็ นผู้ดําเนินการสอนด้ วยตนเองทังกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
2.3.3 ระยะเวลาทีสอน คือ มีจํานวนคาบเรียนทีใช้ ในการเรียนการสอน
เท่ากันทังกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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3. เนือหาทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ เนือหาในรายวิชาพืนฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 สําหรับ นักเรี ย นซึ งกําลัง ศึก ษาในภาคเรี ย นที 1
ปี การศึกษา 2555 ตามหลักสูตรของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คําจํากัดความ
1. วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิ ร์นนิ ง หมายถึง การจัดเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ ทีนักเรี ยนมีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้ โดยการตังคําถาม สํารวจตรวจสอบและสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจด้ วยตนเองตามแนวคิดของ Alberta Learning (2004) ประกอบด้ วย 7 ระยะ
ดังต่อไปนี
1) ระยะการวางแผน (Planning Phase) การกระตุ้นความสนใจนักเรี ยน ตังคําถาม
กําหนดประเด็นปั ญหา และวางแผนการสืบสอบ
2) ระยะการทบทวน (Retrieving Phase) เป็ นการให้ นักเรี ยนพิจารณาความรู้ หรื อข้ อมูล
จากประสบการณ์เดิม และข้ อมูลทีควรสืบค้ นเพิมเติมจากคําสําคัญทีเกียวข้ องตามประเด็น
3) ระยะกระบวนการ (Processing Phase) นักเรี ยนสํารวจตรวจสอบ วิ เคราะห์ คัดเลือก
และบันทึกข้ อมูล
4) ระยะการสร้าง (Creating Phase) นักเรี ยนร่ วมกันการตรวจสอบความถูกต้ อง จากนัน
นําข้ อมูลมาวิเคราะห์จดั กระทําและเตรี ยมการสําหรั บการนํ าเสนอในรู ปคําอธิ บายเชิ งวิ ทยาศาสตร์
ซึงนักเรี ยนต้ องแสดงหลักฐานและการให้ เหตุผลสนับสนุนผลการศึกษาค้ นคว้ า
5) ระยะการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ (Sharing Phase) นักเรี ยนนําเสนอผลงาน ครู นําอภิปรายเพือ
แลกเปลียนความรู้ ความเข้ าใจทีค้ นพบ
6) ระยะการประเมิ นผล (Evaluating Phase) นักเรี ยนประเมินผลงาน กระบวนการทํางาน
และแผนการสืบ สอบที วางไว้ พร้ อมทังนํ าความรู้ ที ได้ ไปใช้ อธิ บายสถานการณ์ ใหม่ทีเกี ยวข้ อ งกับ
ชีวิตประจําวัน รวมทังทบทวนเพือให้ นกั เรี ยนสรุ ปเป็ นคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของตนเอง
7) การสะท้อนกระบวนการ (Reflecting on the Process) นักเรี ยนใคร่ ครวญเกี ยวกับ
กระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยครู ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเชื อมโยงการรู้ คิดในกระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ตนเองกับความรู้ ความเข้ าใจบทเรี ยนและความรู้ สึก ระยะนี ปรากฏสอดแทรกอยู่ในทุกระยะของการ
จัดการเรี ยนการสอน กับผลการเรี ยนรู้ ด้านเจตคติและความรู้
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2. วิธีการสอนแบบทัวไป หมายถึง การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการสืบสอบ
ทีครูในโรงเรียนใช้ จดั การเรียนการสอน แบ่งเป็ น 3 ขันตอน ได้ แก่ 1) ขันนํา การกระตุ้นความสนใจ
ทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพือนําไปสูป่ ั ญหาทีต้ องการศึกษา 2) ขันสํารวจตรวจสอบ
นัก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ สื บ ค้ น ศึก ษารวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จัด กระทํ า ข้ อมูล และสื อ
ความหมายสิงทีได้ เรี ย นรู้ใ นรูป แบบต่างๆ นํามามาสู่การสร้ างข้ อสรุป ด้ วยตนเองของนักเรี ย น
3) ขันสรุป เป็ นการเชือมโยงสิงทีค้ นพบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นําสู่การสรุปมโนทัศน์สําคัญ
ของบทเรียน
3. ความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรี ยนในการระบุคําอธิบ ายปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติใ นบริ บททีเกียวข้ องกับการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยประกอบด้ วยข้ อความทีเป็ นข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐานเชิงประจักษ์ ทีรวบรวมได้ และ
การให้ เหตุผลด้ วยข้ อความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์พิจารณาจาก 2 ส่วน ได้ แก่
1) กระบวนการในการสร้างคําอธิ บายเชิ งวิ ทยาศาสตร์ ประเมินในคาบสุดท้ ายของ
การเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2) คํ า อธิ บ ายเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ วัด ด้ วยแบบทดสอบความสามารถในการสร้ าง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ซึงเป็ นข้ อสอบแบบเขียนตอบ โดยมีการตรวจและประเมินการตอบของ
นักเรียนด้ วยรายข้ อด้ วยแบบประเมินคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
4. ความตระหนั ก ด้ า นสิ งแวดล้ อม หมายถึ ง การรับ รู้ เข้ าใจ และให้ ค วามสําคัญ
ในประเด็ น หรื อ ปั ญหาที เกี ยวข้ องกั บ สิ งแวดล้ อม รวมถึ ง การแสดงออกถึ ง ความห่ ว งใย
ในสิงแวดล้ อมแสดงพฤติกรรมของการมีเจตคติด้านสิงแวดล้ อม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีได้ ทําการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง และวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง เพือพัฒนา
ความสามารถในการสร้ างคํ าอธิบ ายเชิง วิท ยาศาสตร์ และความตระหนัก ด้ านสิงแวดล้ อมของ
นักเรียน โดยสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทฤษฏีสรรคนิยม (Constructivism)
ทฤษฎีสรรคนิยมมีแนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี
นักเรียนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วยตัวเอง ในบริบททางสังคม และมีพืนฐาน
มาจากประสบการณ์เดิม
นักเรียนได้ ประสบการณ์และเรียนรู้จากการสืบสอบและการแก้ ปัญหา
การรับประสบการณ์และความรู้เปลียนตามความรู้สึกและการคิด
นักเรียนถูกกระตุ้นให้ สํารวจด้ วยความสงสัยใคร่ร้ ู
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้ างสรรค์
การเชือมโยงการเรียนรู้กับสถานการณ์และบุคคลในชีวิตประจําวัน

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการเรี ยนรู้
ของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ ง
1. ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร
2. พัฒนาการเรียนรู้แบบสืบสอบ โดย
ส่งเสริมทักษะการสืบค้ นข้ อมูล และ
3. ให้ ความสําคัญกับความรู้ สกึ ทีเกิดขึน
ระหว่างการเรียนรู้

วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิง
การสอนด้ วยการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิงมี 7 ระยะ ดังนี
(1) ระยะการวางแผน (Planning Phase) ครูนําเข้ าสู่บทเรียนโดยกระตุ้นความสนใจนักเรียน เพือนําไปสู่การสํารวจความคิด
การกําหนดประเด็นปั ญหาในการศึกษา และวางแผนการสืบสอบ
(2) ระยะการทบทวน (Retrieving Phase) นักเรียนพิจารณาข้ อมูลจากประสบการณ์เดิมและข้ อมูลทีควรสืบค้ นเพิมเติม
(3) ระยะกระบวนการ (Processing Phase) นักเรียนสืบค้ น คัดเลือกและบันทึกข้ อมูลตามแผนการสืบสอบ จากนันนําข้ อมูลมา
อภิปรายร่วมกันเพือวิเคราะห์และเชือมโยงข้ อมูลกับความรู้เดิม
(4) ระยะการสร้าง (Creating Phase) นักเรียนร่วมกันการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล นําข้ อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทําและ
เตรียมการสําหรับการนําเสนอในรูปคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึงประกอบด้ วยข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และการให้เหตุผล
(5) ระยะการแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Sharing Phase) นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูนําอภิปรายเพือแลกเปลียนความรู้ความเข้ าใจที
ค้ นพบเพือเป็ นแนวทางในการปรับแก้ คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
(6) ระยะการประเมิ นผล (Evaluating Phase) นักเรียนประเมินผลงาน กระบวนการทํางาน และแผนการสืบสอบทีวางไว้ โดยบอก
เล่าความรู้ สึกและการมีส่วนร่ วมในการทํางาน พร้ อมทังนําความรู้ ทีได้ ไ ปใช้ อธิบายสถานการณ์ ใ หม่ทีมีค วามเกี ยวข้ องกั บ
ชีวิตประจําวัน
(7) การสะท้ อนกระบวนการ (Reflecting on the Process) นักเรี ย นแสดงความรู้ สึกเกี ยวกับ สิงทีได้ เรี ย นรู้ และกระบวนการ
ในการเรียนรู้ของตนเอง

ความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการเขี ย นข้ อความที กล่ า วถึ ง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยระบุหลักฐานเพือสนับสนุน
ข้ อความนัน โดยมีองค์ประกอบในข้ อความ ได้ แก่ ข้ อสรุ ป
หลักฐาน และการให้ เหตุผล วัดด้ วยแบบและประเมินการ
สร้ างคําอธิ บ ายเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบการ
สร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม
การรั บรู้ เข้ าใจ และให้ ความสําคัญในประเด็ น
หรื อ ปั ญ หาที เกี ยวข้ องกั บ สิ งแวดล้ อ ม รวมถึ ง การ
แสดงออกถึงความห่วงใยในสิงแวดล้ อมแสดงพฤติกรรม
ของการมีเจตคติด้านสิงแวดล้ อม วัดด้ วยแบบสอบถาม
ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม และแบบสัมภาษณ์

ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จั ย เรื่ อง ผลของการเรี ยนรู้ โดยใช้ การสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่งที่มีตอ่ ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนัก
ด้ านสิ่ง แวดล้ อมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น มีการได้ ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง ความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนักด้ านสิ่ งแวดล้ อม และนาผลการศึกษา
มาก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย โดยรายละเอี ย ดผลการศึก ษาในแต่ล ะหัว ข้ อ น าเสนอ
ตามลาดับดังนี ้
1. การเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
1.1 ความหมายและลักษณะของการเรี ยนรู้แบบสืบสอบเป็ นฐาน
1.2 ความเป็ นมาของวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
1.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้และแนวคิด ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้แบบสืบสอบเป็ นฐาน
1.4 ขันตอนการเรี
้
ยนรู้โดยใช้ วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
2. ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2.1 ความสาคัญของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2.2 ความหมายของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2.3 องค์ประกอบของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2.4 แนวทางการวัดคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
3. ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1 ความหมายความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.2 แนวทางการวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
4.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
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1. การเรี ยนรู้ โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
1.1 ความหมายและลักษณะของการเรี ยนรู้ แบบสืบสอบเป็ นฐาน
จากการศึกษาเอกสาร และบทความต่างๆ มีการกล่าวถึงความหมายและลักษณะของ
การเรี ยนรู้แบบสืบสอบเป็ นฐาน ดังนี ้
Borich and Hao and Aw (2006) กล่าวว่า การเรี ยนรู้แบบสืบสอบเป็ นฐานเป็ นวิธีการ
ในการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการค้ น หาด้ ว ยการใช้ ค าถามเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ข้ อมูล ความรู้ และ
ความเป็ นจริง โดยลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้แบบสืบสอบเป็ นฐาน มีดงั นี ้
1) กิจกรรมการเรี ยนการสอนเริ่มโดยการใช้ คาถามที่นา่ สนใจและท้ าทาย
2) คาถามที่ใช้ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ครูต้องยอมรับคาตอบที่หลากหลายให้ ความสาคัญ
กับวิธีการในการหาคาตอบมากกว่าคาตอบ
3) กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็ นผู้ให้ คาแนะนา
4) กระบวนการสื บ สอบที่ ใ ช้ สามารถน าไปศึ ก ษาในประเด็ น ปั ญหาพื น้ ฐาน
ไปจนถึงการทดลองสารวจที่ซบั ซ้ อนได้
5) การประเมิ น นัก เรี ย นจะพิ จ ารณาจากคุณ ภาพของค าตอบ และกระบวนการ
ในการหาคาตอบ
National Science Education Standards (1996; 2000) อธิบายความหมายของ
การสืบสอบว่า “เป็ นวิธีการต่าง ๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ ศกึ ษาสิ่งต่าง ๆ ที่มีในโลก และหาวิธีอธิบาย
โดยใช้ หลักฐาน จากการปฏิบตั งิ าน” การสืบสอบยังอาจหมายถึงกิจกรรมที่นกั เรี ยนพัฒนาความรู้
และความเข้ าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรี ยนที่เรี ยนแบบสืบสอบจะสร้ างความรู้ ของ
ตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ การตังค
้ าถามทางวิทยาศาสตร์ การวางแผน การค้ นหาคาตอบ
ใช้ เ ครื่ องมื อและเทคนิคที่ เ หมาะสมในการรวบรวมข้ อมูล สร้ างข้ อสรุ ปจากหลักฐาน ประเมิ น
ข้ อสรุ ปจากทางเลือกต่าง ๆ และสื่อสารและให้ เ หตุผลเกี่ ยวกับข้ อสรุ ป โดยได้ กล่าวถึงลักษณะ
สาคัญของการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ ไว้ 5 ประการ ดังนี ้คือ
1) การมีสว่ นร่วมในการกาหนดคาถามทางวิทยาศาสตร์
2) การให้ ความสาคัญกับหลักฐานที่ตอบรับกับคาถาม
3) การสร้ างคาอธิบายอย่างเป็ นระบบจากหลักฐานเชิงประจักษ์
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4) การเชื่อมโยงการอธิบายเข้ ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
5) การสื่อความหมายและแสดงให้ เหตุผลคาอธิบาย
1.2 ความเป็ นมาของวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
วิธีการสอนสืบสอบตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่งเผยแพร่ ในเอกสาร Focus on
Inquiry: A teacher’s Guide to Implementing Inquiry-based Learning ในปี 2004 โดยอัลเบอร์ ตา
เลิร์นนิ่ง (Alberta Learning) หน่วยงานจากสาขาทรัพยากรการเรี ยนรู้และการสอน (Learning and
Teaching Resources Branch) กระทรวงศึกษาธิการ ประจามลรัฐอัล เบอร์ ตา ประเทศแคนาดา
โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวิธีการเรี ยนรู้ จากเอกสารฉบับเดิม Focus on Research: A Guide to
Developing Students’ Research Skills ในปี 1990 ที่เน้ นความสาคัญของการค้ นคว้ า (Research)
ซึ่ ง เป็ นความสามารถในการส ารวจตรวจสอบด้ ว ยตนเองอย่ า งเป็ นระบ บ” โดยวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการพัฒนาวิธีการสอนสืบสอบตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิง่ มี ดังนี ้
1) การส่งเสริมและพัฒนากลวิธีและทักษะการสืบค้ นข้ อมูล
2) การส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) การให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมด้ านจิตพิสยั ที่มีตอ่ การเรี ยนรู้
1.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และแนวคิด ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ แบบสืบสอบเป็ นฐาน
วิ ธี ก ารสื บ สอบตามแนวคิ ด อัล เบอร์ ต าเลิ ร์ น นิ่ ง มี แ นวคิ ด มาจากทฤษฎี ส รรคนิ ย ม
(Constructivism) โดยกล่าวเกี่ ยวกับความรู้ ของนักเรี ยนว่ามี ความแตกต่างไปในแต่ละช่วงวัย
ตามพัฒนาการทางสติปัญญาและความรู้ และประสบการณ์เดิม นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ ด้วย
ตัวเอง ในบริบททางสังคม และมีพื ้นฐานมาจากประสบการณ์เดิม การรับประสบการณ์และความรู้
ของนักเรี ยนจะเปลี่ยนไปตามความรู้ สึกและการคิดขณะเรี ยน นอกจากนี ้ยังระบุว่า “ทฤษฎีสรรค
นิยมสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบสืบสอบเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ประสบการณ์และเรี ยนรู้ผ่านการ
สืบสอบและการแก้ ปัญหา จากกิจกรรมที่ท้าทาย และนานักเรี ยนไปสู่การสารวจด้ วยความสงสัย
ใคร่ ร้ ู และความกระตือรื อร้ น พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้ างสรรค์ และเชื่อมโยง
การเรี ยนรู้กบั สถานการณ์และบุคคลในชีวิตประจาวัน” (Alberta Learning, 2004: 79)
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ทฤษฎีสรรคนิยม เป็ นทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง ให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้
อย่างมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเพื่อสร้ างความหมายให้ กับสิ่งที่ค้นพบและทาความเข้ าใจกับข้ อมูล
สารสนเทศที่มี (Mclnerney and Mclnerney, 2002: 78)
ทฤษฎีสรรคนิยมมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ Piaget ที่อธิบาย
การเรี ยนรู้ ว่า บุคคลแต่ละคนพยายามที่จะนาความเข้ าใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์
ที่ ต นพบเห็ น มาสร้ างเป็ นโครงสร้ างทางปั ญ ญา (Cognitive Structure) หรื อ “Schema”
โครงสร้ างทางปั ญ ญานี ป้ ระกอบด้ ว ยความหมาย หรื อ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ นัน้
นัก เรี ย นสร้ างความหมายโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางปั ญ ญา (Cognitive Apparatus) ของตน
ความหมายเกี่ ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถถ่ายทอดจากครู ไปสู่นักเรี ยนได้ แต่จะถูกสร้ างขึน้
ในสมองของนักเรี ย นจากความสัม พันธ์ ร ะหว่า งประสาทสัม ผัส ของนักเรี ย นกับ โลกภายนอก
โครงสร้ างทางสติปัญญาเป็ นผลของความพยายามทางความคิดการใช้ ความรู้เดิมของตนทานาย
เหตุการณ์ได้ ถูกต้ อง นักเรี ยนจะรู้ สึกประหลาดใจ สงสัย และคับข้ องใจ หรื อที่ Piaget เรี ยกว่า
เกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) โดยเมื่อเกิดความขัดแย้ ง นักเรี ยนจะมีวิธีการการแสดงออก
3 แนวทาง คือ
1) ยึดติดกับความคิดเดิมในโครงสร้ างทางปั ญญาของตน ปฏิเสธข้ อมูลจากประสาทสัมผัส
หรื อหาเหตุผลที่จะหักล้ างข้ อมูลจากประสาทสัมผัสออกไป การยกเลิกหรื อปรั บเปลี่ยน “Schema”
ของแต่ละบุคคลมักเกิดขึ ้นได้ ยาก
2) ปรั บความคิด ในโครงสร้ างทางปั ญญา โดยการพยายามที่จะเชื่ อมโยงความคิ ดหรื อ
ประสบการณ์ เ ดิ ม กั บ ความคิ ด หรื อ ประสบการณ์ ใ หม่ ในลัก ษณะนี จ้ ะเกิ ด การเรี ย นรู้ อย่ า งมี
ความหมายขึ ้น
3) ไม่ ส นใจที่ จะท าความเข้ า ใจ การเชื่ อ มโยงระหว่ า งโลกภายนอกและโลกภายใน
ของนักเรี ยนเกิ ดขึ ้นผ่านประสาทสัมผัสและกลไกทางประสาท สรี รวิทยา ชีวเคมี การรั บข้ อมูลจาก
ประสาทสัมผัสไปสู่โครงสร้ างทางปั ญญา เรี ยกว่า กระบวนการดูดซึม (Assimilation) ความขัดแย้ ง
ทางปั ญ ญาท าให้ เ กิ ด ภาวะไม่ ส มดุล (Disequilibrium) และภาวะไม่ ส มดุ ล จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างทางปั ญญา ซึ่ ง เรี ย กว่ า กระบวนการปรั บ ให้ เ หมาะ (Accommodation)
กระบวนการปรั บ “Schema” จะช่ว ยให้ ก ารเรี ย นรู้ นัน้ มี ค วามหมายต่ อ ตนเอง การปรั บ เปลี่ย น
โครงสร้ างทางปั ญญาเป็ นเรื่ องเฉพาะตน ที่แ ต่ละคนจะต้ องจัด กระทาเอง แต่ผ้ ูสอนสามารถช่ว ย
นั ก เรี ยนปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างทางปั ญญาได้ โดยจั ด สภาพการณ์ ใ ห้ เกิ ด ภาวะไม่ ส มดุ ล ขึ น้
ทาให้ นกั เรี ยนต้ องมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับประสบการณ์มากขึ ้น (ทิศนา แขมมณี และคณะ,
2544)
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จากการศึ ก ษาเอกสาร บทความและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องพบว่ า ทฤษฎี ส รรคนิ ย ม
มี ลัก ษณะส าคัญ ที่ ส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ด้ ว ยวิธี การสื บสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัล เบอร์ ต า
เลิร์นนิ่ง ดังนี ้
1) นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วยตัวเอง ในบริ บททางสังคม และมีพื ้นฐานมาจาก
ประสบการณ์เดิม
2) นักเรี ยนได้ ประสบการณ์และเรี ยนรู้จากการสืบสอบและการแก้ ปัญหา
3) การรับประสบการณ์และความรู้ของนักเรี ยนจะเปลี่ยนไปตามความรู้สกึ ขณะเรี ยน
4) นักเรี ยนถูกกระตุ้นให้ สารวจด้ วยความสงสัยใคร่ร้ ู
5) การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้ างสรรค์
6) การเชื่อมโยงการเรี ยนรู้กบั สถานการณ์และบุคคลในชีวิตประจาวัน
1.4 ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง ประกอบด้ วย 7 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
1) ระยะการวางแผน (Planning Phase) ขันตอนนี
้
้มีเป้าหมายในการพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู้ (Learning To Learn Skills) โดยครูกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนด้ วยปั ญหา
หรื อสถานการณ์ที่นา่ ติดตามเกี่ยวกับหัวข้ อที่จะเรี ยน ต่อมาเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเลือกคาถามที่ใช้
ในการสารวจเพื่อหาคาตอบ จากนันก
้ าหนดวิธีการหาข้ อมูล ระบุวิธีการนาเสนอ และเสนอแนะ
เกณฑ์ในการประเมินผลงานที่นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ าง
2) ระยะการทบทวน (Retrieving Phase) ในขันตอนนี
้
้ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน
ได้ คิดทบทวนข้ อมูลสารสนเทศ ในส่วนที่นกั เรี ยนมีอยู่และส่วนที่ควรค้ นหาเพิ่มเติม ตามประเด็นที่
จะสนใจศึกษา ซึง่ ในตอนต้ นนักเรี ยนจะยังคงมีความกระตือรื อร้ นในการหาข้ อมูล แต่เมื่อพบข้ อมูล
มากขันอาจเกิ
้
ดปั ญหาการละทิ ้งความสนใจ และยุติการสืบค้ นไปในที่สดุ เนื่องจากไม่ทราบวิธีการ
จัดการกับข้ อมูล และการคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ครู จึงทาหน้ าที่ในการให้ คาแนะนาปรึ กษา
เกี่ยวกับการคัดเลือกข้ อมูล
3) ระยะกระบวนการ (Processing Phase) ขันตอนนี
้
้เริ่ มต้ นโดยการให้ นกั เรี ยน
ตังสมมติ
้
ฐานเพื่อกาหนดประเด็นสาคัญในการสืบสอบ โดยพิจารณาจากคาถามที่นกั เรี ยนเป็ น
ผู้กาหนด และการทบทวนข้ อมูลต่างๆ จากนันลงมื
้ อสารวจตรวจสอบตามแผนการหาข้ อมูล
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4) ระยะการสร้ าง (Creating Phase) คือ การให้ นกั เรี ยนจัดกระทาข้ อมูล สรุป
ข้ อความรู้ด้วยภาษาของตนเอง และเตรี ยมการนาเสนอ
5) ระยะแลกเปลี่ยน (Sharing Phase) ในขันตอนนี
้
้ นักเรี ยนจะได้ นาเสนอ
ความรู้ที่ค้นพบ และใช้ หลักฐานที่ได้ จากการสืบสอบด้ วยตนเองมาสนับสนุน ครูควรให้ คาปรึกษา
ในการเลือกรูปแบบการนาเสนอ และควรย ้าเตือนให้ คานึงถึงผู้ฟัง
6) ระยะการประเมินผล (Evaluating Phase) นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลงานและกระบวนการเพื่อสะท้ อนความรู้และทักษะใหม่ที่ได้ เรี ยนรู้ ครูควรเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ ทราบ ซักถาม และใช้ เวลาในการทาความเข้ าใจเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน เพื่อพิจารณา
กระบวนการในการสืบสอบของนักเรี ยน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละขันตอน
้
7) การสะท้ อนกระบวนการ (Reflecting on the Process) เป็ นขันตอนที
้
่
บูรณาการกับทุกขัน้ ตอนในรู ปแบบการสืบสอบ ได้ แก่ การวางแผน การทบทวน การสร้ าง
การแลกเปลี่ยน และการประเมินผล รวมทังการเชื
้
่อมโยงการรู้คิด (Metacognition) เข้ ากับผลการ
เรี ยนรู้ด้านเจตคติและความรู้โดยไม่ปรากฏให้ เห็นเด่นชัดเป็ นขันกิ
้ จกรรม
1. ระยะการวางแผน
(Planning Phase)
6. ระยะการ
ประเมินผล

2. ระยะการทบทวน

(Evaluating Phase)

(Retrieving Phase)

5. ระยะการแลกเปลี่ยน

3. ระยะกระบวนการ

เรียนรู้ (Sharing
Phase)

(Processing
4. ระยะการสร้ าง

Phase)

(Creating Phase)

ภาพที่ 2 ขันตอนตามวิ
้
ธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
ที่มา: Alberta Learning, 2004
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จากขันตอนการเรี
้
ยนการสอนตามวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
บทบาทของครูและนักเรี ยนในแต่ละขันตอน
้
สรุปได้ ดงั ตาราง
ตารางที่ 1 บทบาทของครู และนักเรี ยนในแต่ละขันตอนการเรี
้
ยนการสอนตามวิธีการสืบสอบ
เป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
วิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิด
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
1. ระยะการวางแผน
(Planning Phase)
เริ่ ม ต้ น กิ จ กรรมด้ ว ยการ
กระตุ้ นความสนใจนั ก เรี ยน
จากนันให้
้ นักเรี ยนตังค
้ าถามที่
ตนสงสัย แล้ วร่ วมกันอภิปราย
เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนการ
สืบค้ น

บทบาทของครู

บทบาทของนักเรี ยน

1) กระตุ้นความสนใจนักเรี ยน
2) นาอภิปรายให้ นกั เรี ยนมีสว่ น
ร่วมในการคิด ตังค
้ าถาม
และร่วมกาหนดประเด็น
สาคัญในการสืบสอบ
3) บันทึกคาถามและประเด็น
ที่นกั เรี ยนสนใจ
4) แนะนาแหล่งเรียนรู้
5) ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบและ
วิธีการนาเสนอผลงาน
6) ยอมรับฟั ง เกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานที่นกั เรี ยน
เสนอ

1) วิเคราะห์ประเด็น สารวจ
แนวคิดของตนเอง ตังค
้ าถาม
และกาหนดหัวข้ อเรื่ อง
ในการสืบสอบ
2) วางแผนการสืบสอบ
3) เสนอเกณฑ์สาหรับการ
ประเมินผลงาน

2. ระยะการทบทวน
(Retrieving Phase)
1) จัดทารายการสืบค้ น คา
1) ตรวจสอบความสนใจของตน
การพิจารณาความรู้ หรื อ
สาคัญ และหัวข้ อย่อย
ในประเด็นทีศ่ กึ ษา
ข้ อมู ล เดิ ม ที่ มี และข้ อมู ล ที่ ค วร
ล่วงหน้ า
2) พัฒนาทักษะในการสืบค้ น
สื บ ค้ นเพิ่ ม เติ ม โดยครู อ าจให้ 2) รู้จกั ผู้เชีย่ วชาญสาขาเฉพาะ
การใช้ คาสาคัญ หัวข้ อย่อย
นักเรี ยนสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมจาก
และผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น
และคาใกล้ เคียง
แหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ เบื ้องต้ น
3) ทารายการหนังสือทีเ่ กี่ยวข้ อง 3) ระบุและบันทึกแหล่งที่มา
จากห้ องสมุด
ของข้ อมูล
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ตารางที่ 1 บทบาทของครู และนักเรี ยนในแต่ละขันตอนการเรี
้
ยนการสอนตามวิธีการสืบสอบ
เป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง (ต่อ)
วิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิด
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
ระยะการทบทวน (ต่อ)

3. ระยะกระบวนการ
(Processing Phase)
การนาข้ อมูลจากระยะที่
2 การทบทวน มาพิจารณา
ร่ ว มกั บ ค าถามที่ ตั ง้ ไว้ เพื่ อ
ก าหนดประเด็ น ส าคั ญ ใน
การศึ ก ษา ตั ง้ สมมติ ฐ าน
และลงมื อ ส ารวจตรวจสอบ
ตามแผนการสืบสอบที่วางไว้

บทบาทของครู

บทบาทของนักเรี ยน

4) ให้ คาแนะนาในการใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้ตา่ งๆ
5) ให้ คาปรึกษาในการตังค
้ าถาม
และเทคนิคในการสัมภาษณ์

4) หาข้ อมู ล จากแหล่ ง เรี ย นรู้
ที่ ห ล า ก ห ล า ย โ ด ย รู้ จั ก
ธรรมชาติของข้ อมูลที่ได้ จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภท
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ของข้ อมูล
5) ประเมิ น ศั ก ยภาพในการ
สืบค้ นข้ อมูลและยอมรั บฟั ง
คาแนะนาเพื่อการปรับปรุง
6) ยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ประเด็นที่ตนสนใจ

1) ประเมินข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ 1) ประมวลข้ อมูลและ
2) ตังค
้ าถามและถามคาถามจาก
ตีความหมายข้ อมูลรูปการ
การนาเสนอ
นาเสนอแบบต่างๆ
3) ใช้ และแนะนาการใช้
2) บันทึกข้ อมูล โดยให้
ผังกราฟฟิ กรูปแบบต่างๆ
ความสาคัญกับประเด็น
ในการบันทึกข้ อมูลได้ อย่าง
ที่ศกึ ษา คานึงถึงความรู้เดิม
เหมาะสม
และความรู้ใหม่
3) ประเมินผลกระบวนการของ
ตน และรับฟั งคาแนะนา
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ตารางที่ 1 บทบาทของครู และนักเรี ยนในแต่ละขันตอนการเรี
้
ยนการสอนตามวิธีการสืบสอบ
เป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง (ต่อ)
วิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิด
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
4. ระยะการสร้ าง
(Creating Phase)
นักเรี ยนพิจารณาหลักฐาน
จากข้ อมูลที่วิเคราะห์ จัดกระทา
และสร้ างข้ อสรุปด้ วยตนเอง รวมทัง้
เตรี ยมการนาเสนอผลการเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ

บทบาทของครู

1) จัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ ทางานร่วมกัน
2) ตรวจสอบร่างการออกแบบ
ผลงานของนักเรี ยน ช่วย
ทบทวน และให้ คาแนะนาใน
การสร้ างผลงาน

5. ระยะแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
(Sharing Phase)
การนาเสนอผลงานที่ ได้ จ าก 1) เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนฝึ กทักษะ
การสื บ ค้ น จากนั น้ แลกเปลี่ ย น
การนาเสนอ
ความรู้ ความเข้ าใจความรู้ ที่ค้นพบ 2) แนะนาให้ นกั เรี ยนใช้ รูปแบบ
และสรุปด้ วยภาษาของตนเอง
และวิธีการในการนาเสนอที่
หลากหลาย
3) อาจเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ผู้ฟัง
ในการแลกเปลีย่ นมีความ
หลากหลายมากขึ ้น
4) พัฒนาการให้ ผลป้อนกลับ
ทางบวกและเทคนิคการตัง้
คาถาม
5) ร่วมเป็ นผู้ฟังกับนักเรียน เพื่อ
มอบผลป้อนกลับที่ถกู ต้ อง
6) ใช้ สอื่ การเรี ยนรู้ประเภท
ต่างๆ

บทบาทของนักเรี ยน

1) ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อ
ผลิตผลงานที่มีความชัดเจน
กระชับสอดคล้ อง และ
เหมาะสมกับผู้ฟัง โดยใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการสืบสอบ
2) ประเมินความสามารถใน
การสร้ างผลงานของตน
และรับฟั งคาแนะนา

1) แลกเปลีย่ นความเข้ าใจกับ
เพื่อนด้ วยวิธีการนาเสนอที่
เหมาะสม
2) รับฟั งการนาเสนอของเพื่อน
และสังเกตการมีสว่ นร่วมของ
เพื่อนคนอื่นๆ
3) กล่าวถึงความสาเร็จและ
ความท้ าทาย และเขียนหรื อ
เล่าสิง่ ที่ได้ เรียนรู้
4) ประเมินความสามารถในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ และรับ
ฟั งคาแนะนา
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ตารางที่ 1 บทบาทของครู และนักเรี ยนในแต่ละขันตอนการเรี
้
ยนการสอนตามวิธีการสืบสอบ
เป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง (ต่อ)
วิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิด
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง

บทบาทของครู

6. ระยะการประเมินผล
(Evaluating Phase)
นักเรี ย นประเมินตนเอง โดย 1) ประเมินผลงาน และ
บอกเล่ า ความรู้ สึ ก ในการสร้ าง
กระบวนการ
ผลง า น แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 2) ตรวจบันทึกการเรี ยนรู้และ
กระบวนการสืบสอบ จากนันครู
้ และ
ให้ ผลป้อนกลับ
นัก เรี ย นร่ ว มกัน ประเมิ น ผลงานที่ 3) ใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนแบบ
นาเสนอตามเกณฑ์ที่รับรู้โดยทัว่ กัน
รูบริ คส์และรายการตรวจสอบ
ในการประเมินผลงาน และ
กระบวนการ
7. การสะท้ อนกระบวนการ
(Reflecting on the
Process)
บูรณาการทุกขันตอนการ
้
สืบสอบ โดยการเชื่อมโยงเมตาคอก
นิชนั่ เข้ ากับผลการเรี ยนรู้ด้านจิต
พิสยั และพุทธิพิสยั โดยไม่ปรากฏ
เป็ นขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่
ชัดเจน แต่สอดแทรกในกิจกรรมทุก
ขันตอน
้

บทบาทของนักเรี ยน

1) ทราบและเข้ าใจเกณฑ์ทใี่ ช้
ในการประเมิน
2) ประเมินการมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการสืบสอบของ
ตนเองโดยใช้ เกณฑ์การ
ประเมิน
3) ประเมินเพื่อนโดยใช้ เกณฑ์
การประเมิน

1) อธิบายขันตอนในรู
้
ปแบบ
1) เข้ าใจว่ากระบวนการสืบ
การสืบสอบแต่ละขัน้
สอบเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
2) ให้ คาปรึกษาในประเด็น
2) พัฒนาทักษะการรู้คิด โดย
ดังต่อไปนี ้
คิดถึงความรู้สกึ และ
1. วิธีการในการเรี ยน
ความคิดของตน
2. การหาคาตอบแก่เรื่ องอื่นๆ
ที่สงสัยนอกห้ องเรียน
3. ความรู้สกึ ของนักเรี ยนทีม่ ี
ต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนแต่ละขัน้
3) ทบทวนเพื่อสรุปขันตอนการ
้
เรี ยนรู้ในแต่ละคาบ วัน หรื อ
สัปดาห์
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2. ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2.1 ความสาคัญของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
หนึ่ง ในเป้าหมายปลายทางของกิ จ การทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise)
คื อ การอธิ บ ายโลกธรรมชาติ การศึก ษาท าความเข้ า ใจสิ่ ง ต่า งๆบนโลกจึ ง เกิ ด ขึน้ เพื่ อ สร้ าง
คาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Salmon, 1998 cited in Peker, 2009: 1) กล่าวได้
ว่ า “ . . . ค ำ อ ธิ บ ำ ย มี คุ ณ ค่ ำ ส ำ คั ญ ต่ อ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ คื อ ท ำ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ เ ห็ น ภ ำ พ ร ว ม
ของกำรอยู่รวมกันอย่ำงลงตัวของปรำกฏกำรณ์ ทำงวิ ทยำศำสตร์ อนั หลำกหลำย และช่วยให้เกิ ด
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรต่ำงๆของสรรพสิ่ งบนโลก...” (2009: 2) คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์
มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ซั บ ซ้ อนและวิ ท ยาศาสตร์ ในห้ องเรี ย นไม่ แ ตกต่ า งกั น
โดยทาหน้ าที่ในการรวบรวมความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีกับหลักฐานค้ นพบใหม่จากการสังเกต
การทดลอง การสร้ างแบบจาลองแสดงความสัมพันธ์ และข้ อความแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล
โดยคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นพื ้นฐานในการสร้ างสมมติฐาน แบบจาลอง กฎ ทฤษฎีและ
กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป (NSES, 2003)
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ใ นปั จ จุ บัน ให้ ความส าคัญ กั บ การเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ย น
ใช้ หลักฐานที่ค้นพบเป็ นฐานในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ Zohar and Nemet (2002)
กล่าวว่า “ห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่ให้ นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการสร้ างคาอธิ บาย จะช่วยพัฒ นา
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ย น เช่น การสร้ างคาอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์ และการใช้ เหตุผลสนับสนุน
ข้ อกล่าวอ้ างหรื อข้ อสรุ ปของนักเรี ยนสร้ างขึน้ จะส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจในเนื อ้ หา
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ” ในขณะนัก เรี ย นสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ จะเกิ ด การใช้ ท ฤษฎี
ทางวิ ทยาศาสตร์ เ พื่ อน ามาอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติที่ แตกต่างกัน เป็ นการพัฒ นา
ความเข้ าใจมโนทัศน์อย่างลุ่มลึก และอาจมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติมีต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนได้ (Bell and Linn, 2000 cited in McNeill and Krajcik, 2008: 122) จากทัศนะเดิม
ของนักเรี ยนที่ว่า วิทยาศาสตร์ คือกลุ่มของข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งที่ต้องจดจาให้ ได้ โดยไม่เข้ าใจ
ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ และไม่เห็นความสาคัญของการรวมกลุ่มกัน
ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวความคิดต่างๆ (p. 123) ทังนี
้ ้นอกจากเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนจะได้ รับการพัฒนาแล้ ว การกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
การสืบสอบ มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาความสามารถอื่ นๆ เช่น ความสามารถในการให้ เหตุผ ล
ความสามารถในการอธิบายและพิสจู น์ข้อสรุปที่สร้ างด้ วยตนเอง (McNeill et al,2006)
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โดยสรุ ป แล้ วค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การศึ ก ษาปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติในการทาให้ เห็นภาพรวมของการอยู่ร่วมกันของปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ
การท าความเข้ าใจกลไกในการท างานของสิ่ ง ต่ า งๆบนโลก มี ค วามส าคัญ ต่ อ การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ทงพั
ั ้ ฒนาความรู้ความเข้ าใจ ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบตั ิ และเจตคติของนักเรี ยน
2.2 ความหมายของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
“คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “ Scientific Explanation”
จากการศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยมี ผ้ ูที่ ให้ ความหมายของค าว่า “คาอธิ บาย
(Explanation)” ไว้ ดงั นี ้
Hempel (1965 cited in Lipton, 2004) กล่าวว่า “คาอธิบาย คือ การให้ เหตุผลเพื่อให้
เกิดความเชื่อถือเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ”
Nagel (1979) กล่าวว่า “คาอธิบาย เป็ น การหาคาตอบให้ แก่คาถามเกี่ยวกับสาเหตุ
ต่างๆ ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ นกั วิทยาศาสตร์ จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ท างธรรมชาติว่าเกิดขึ ้น
อย่างไร เกิดจากสาเหตุใด และสภาพเงื่อนไขและผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ที่สงั เกตได้ เป็ นอย่างไร”
Bechtel (1994) กล่าวว่า “คาอธิ บาย คือ การสร้ างคาบรรยายปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ โดยใช้ กฏร่วมกับปั จจัยแวดล้ อมที่ปรากฏให้ เห็น โดยแสดงส่วนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้ อความเข้ าด้ วยกัน”
Bateson (1979, cited in Zuzovsky and Tamir, 1999) กล่าวว่า คาอธิบายคือกลุ่มของ
ข้ อมูลที่แสดงการเชื่อมโยงและการจัดกระทาข้ อมูลให้ เป็ นระบบเชิงเหตุผล
National Research Council (1996) กล่าวถึงความหมายของคาอธิบายสรุ ปได้ ว่า
คาอธิบาย หมายถึง สาเหตุของผล และความสัมพันธ์ของเหตุและผล บนพื ้นฐานของหลักฐานและ
การให้ ความเห็นที่มีเหตุผล
McNeill and Krajcik (2006) กล่าวว่า คาอธิบาย หมายถึง การกล่าวถึงวิธีการหรื อ
สาเหตุที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ ้น
Beyer and Davis (2008) ให้ ความหมายของคาอธิบายว่า เป็ นการรายงานเกี่ยวกับ
วิธีการและสาเหตุของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่ โดยต้ องเชื่อมโยงการรายงานนี ้
กับหลักฐานที่มี
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จากความหมายของค าอธิ บ ายข้ า งต้ น น ามาสรุ ป เป็ นความหมายได้ ว่ า ค าอธิ บ าย
เชิงวิทยาศาสตร์ คือ ข้ อความที่กล่า วถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยระบุหลักฐานและการให้
เหตุผลเพื่อสนับสนุนข้ อความนัน้
2.3 องค์ ประกอบของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จากศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบประเด็ น เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของ
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี ้
Hempel (1948; 1965, cited in Strevens, 2006) พัฒนา Deductive - Nomological
Model (DN Model) เพื่อใช้ เป็ นสาระสาคัญในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และพยากรณ์สิ่งที่
อาจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคตจากกฏและเงื่ อนไขต่างๆ ทัง้ นี ้ DN Model แสดงโครงสร้ างของ
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึง่ แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. เหตุกำรณ์ทีไ่ ด้รับกำรอธิ บำย (Explanandum) เป็ นส่วนของข้ อความหรื อประโยคสรุป
เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
2. คำอธิ บำย (Explanan) เป็ นส่วนของข้ อความหรื อประโยคที่กล่าวถึงข้ อเท็จจริงเฉพาะ
ของสิ่งที่เกิดขึ ้น(Initial conditions) และกฎที่สนับสนุนคาอธิบาย
นักการศึกษาหลายท่านได้ ปรับ Toulmin’s model of argumentation ที่พฒ
ั นาในปี 1958
ซึ่งเป็ นรู ปแบบเพื่อการส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างคาอธิบายและการสร้ างข้ อโต้ แย้ ง มาสู่
กรอบแนวคิดในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดย McNeill et al. (2006) และ McNeill
and Krajcik (2008) แบ่งโครงสร้ างของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ข้อกล่ำวอ้ำง (Claim) คือ ข้ อความหรื อข้ อสรุปของคาถามทางวิทยาศาสตร์ โดยสาระ
ของข้ อกล่าวอ้ างจะเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของเหตุการณ์ หรื อการระบุปัจจัยที่
เป็ นสาเหตุในการเกิดขึ ้นของเหตุการณ์
2. หลัก ฐำน(Evidence) คื อ ข้ อ มูล ที่ มี ส่ ว นช่ว ยในการสร้ าง สนับ สนุน และยื น ยัน
ข้ อกล่าวอ้ าง ลักษณะข้ อมูลเป็ นได้ ข้อมูลเชิง ปริ มาณ และ/หรื อข้ อมูลเชิ งคุณภาพที่
สนับสนุนคาตอบ ตามรูปแบบการสร้ างข้ อโต้ แย้ งของ Toulmin (1958) องค์ประกอบนี ้
เรี ยกว่า ข้ อมูล (Data) เพื่อสื่อถึงประโยคแสดงหลักฐานในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง
3. กำรให้เหตุผล (Reasoning) คือ ข้ อความแสดงการสนับสนุนความถูกต้ องหรื อแสดง
เหตุผ ลของข้ อ กล่า วอ้ าง การให้ เหตุผ ลท าเพื่ อ แสดงว่า ข้ อ มูล ที่ มี ส ามารถใช้ เ ป็ น
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หลักฐานได้ โดยการเชื่อมโยงมโนทัศน์และทฤษฎี ตามรูปแบบการสร้ างข้ อโต้ แย้ งของ
Toulmin (1958) องค์ประกอบนี ้เรี ยกว่า การรับรอง (Warrant)
Sampson and Clark (2009) พิจารณาคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยยึดกรอบแนวคิด
ตาม Toulmin’s Model of Argumentation เช่นกัน แต่แบ่งองค์ประกอบแตกต่าง โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการน าไปพัฒ นากรอบแนวคิ ด ของข้ อ โต้ แ ย้ ง เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific
Argument) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาอธิ บายเกี่ ยวกับผลการสารวจตรวจสอบของนักเรี ยน โดยแบ่ง
โครงสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. คำอธิ บำย (Explanation) คือ ส่วนที่ต้องการให้ นกั เรี ยนสร้ างคาตอบจากคาถามที่
เป็ นสิ่ง ชีแ้ นะสาหรั บการสารวจตรวจสอบ คาอธิ บายนี ส้ ามารถให้ แนวทางในการ
แก้ ปัญหา อธิบายความสัมพันธ์หรื อกล่าวถึงสาเหตุของกระบวนการที่เกิดขึ ้นได้
2. หลักฐำน (Evidence) คือส่วนที่ต้องการให้ นกั เรี ยนรวบรวม สิ่งที่ได้ จากการวัดหรื อ
การสังเกตในการสนับสนุนความตรงหรื อความถูกต้ อง โดยหลักฐานอาจเป็ นข้ อมูล
เชิงปริ มาณหรื อข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ไ ด้ จากการสังเกต อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ต้อง
พิจารณาให้ เห็นหลักฐาน คือ แนวโน้ มตามช่วงเวลา ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม หรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3. กำรให้เหตุผล (Reasoning) คือ การแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐาน
และจานวนหลักฐานกับคาอธิบาย
Stefanova and Minevska (2009) กล่าวถึงโครงสร้ างหลักของคาอธิบายว่า มี 4 ส่วน คือ
1. การระบุวตั ถุประสงค์ของการอธิบาย (Determining the Object of Explanation)
2. การค้ นหาพื ้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง(Determining Theoretical Ground) ซึง่
จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่กาลังศึกษา
3. การลงข้ อสรุ ปอย่างนิรนัย (Deducing a Conclusion) โดยการใช้ หลักฐานหรื อ
ข้ อเท็จจริงอย่างมีเหตุผลในการลงข้ อสรุป
4. การพิสจู น์ความถูกต้ องของการลงข้ อสรุปเชิงนิรนัย (Proof of the Authenticity of
Deduced Conclusion)
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จากการศึกษาองค์ประกอบของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่ามีการแบ่ง และกาหนด
คาเรี ยกแทนแต่ละองค์ประกอบต่างกัน เมื่อพิจารณาตามลักษณะของแต่ละองค์ประกอบจึงสรุ ป
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ข้ อกล่าวอ้ าง เป็ นข้ อความอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น เป็ นคาตอบของคาถาม
2. หลักฐาน เป็ นข้ อความแสดงข้ อมูลเชิงปริมาณหรื อข้ อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้
3. การให้ เ หตุผ ล เป็ นการเชื่อมโยงหลักฐานกับข้ อสรุ ป ว่าข้ อมูลที่ มีสามารถเป็ น
หลักฐานได้
2.4 คุณลักษณะของผู้มีความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
National Research Council (2000) ระบุว่า การสร้ างคาอธิบายเชิง วิทยาศาสตร์ เป็ น
ลัก ษณะส าคัญ เป็ นความสามารถพื น้ ฐานและความเข้ าใจเบื อ้ งต้ น ของการสื บ สอบทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีการระบุความสามารถที่นักเรี ยนพึง มี เพื่อสร้ างคาอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์
4 ประการ ดังนี ้
1) ระบุหลักฐำน โดยจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและประเมิ นคำอธิ บำย
เชิ งวิ ทยำศำสตร์ จำกคำถำมสำคัญ
2) สร้ำงคำอธิ บำยเชิ งวิ ทยำศำสตร์ โดยใช้หลักฐำนทีร่ วบรวมมำเพือ่ ตอบ
คำถำมสำคัญ
3) สร้ำงและปรับปรุงคำอธิ บำยเชิ งวิ ทยำศำสตร์ และแบบจำลองประเภท
ต่ำง ๆ ทีส่ ร้ำงโดยใช้เหตุผลและหลักฐำน
4) เข้ำใจอย่ำงชัดเจนว่ำคำอธิ บำยเชิ งวิ ทยำศำสตร์ ให้ควำมสำคัญกับ
หลักฐำน ผ่ำนกำรไตร่ ตรองด้วยเหตุผล และเชื ่อมโยงกับหลักกำร
แบบจำลอง และทฤษฎี ทำงวิ ทยำศำสตร์
2.5 แนวทางการวัดความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีผ้ กู ล่าวถึง
การวัด และประเมิ น ความสามารถในการสร้ างค าอธิ บ าย ซึ่ง เป็ นการประเมิ น การปฏิ บัติง าน
(Performance Assessment) ไว้ ดงั นี ้
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Zuzovsky and Tamir (1999) กล่าวว่า การวัดและประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ การประเมิ น โครงสร้ างหรื อ องค์ ป ระกอบของค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
ที่สอดคล้ องกับหลักเหตุผล และการสื่อสารความเข้ าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
Wu and Hsieh (2006) กล่าวถึง การพิจารณาคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนสร้ าง
ว่ามี 3 แนวทาง คือ 1) เนือ้ หาของคาอธิ บายและความเข้ าใจในมโนทัศน์ของเรื่ องที่ศึกษา
2) การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และ 3)กระบวนการในการสร้ างคาอธิบาย
McNeill and Krajcik (2008) ทาการประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ จากการเรี ยนรู้
ด้ วยการปฏิบตั ิงาน (Learning Performance) ซึ่งเป็ นสิ่งที่นักเรี ยนสามารถทาได้ โดยใช้ ความรู้
ความเข้ าใจในบทเรี ยนที่มี และประยุกต์ความรู้ โดยการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสืบสอบ ดังนัน้
การวัดและประเมิน จึงต้ องพิจารณาในส่วนของความรู้ ความเข้ าใจในเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการปฏิบตั ใิ นการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
Nitko (1996) กล่ า วว่ า การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ (Performance Assessment) คื อ
กระบวนการประเมิ น การเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยนจากงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหรื อภาระงาน
โดยมี ก ารแบ่ง ระดับ ความสามารถ และก าหนดเกณฑ์ ในแต่ล ะระดับ เพื่ อ ประเมิ น การเรี ย นรู้
ด้ านทักษะของนักเรี ยน (Yager and Enger, 2000)
Nitko and Brookhart (2007) กล่าวถึง การประเมิ น ภาระงานจากการปฏิ บัติ
(Performance Tasks) ว่า เป็ นการประเมิ น ผลงานที่ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมที่ นัก เรี ย นแสดง
ความสามารถในการประยุก ต์ ค วามรู้ ซึ่ง เปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นเขี ย น พูด หรื อ สร้ างชิ น้ งาน
เพื่อแสดงความเข้ าใจตามเป้าหมายการเรี ยนรู้ที่กาหนด โดยอาจใช้ การประเมินผลงาน (Product)
ที่นกั เรี ยนสร้ าง และการประเมินกระบวน (Process) ที่นกั เรี ยนใช้ ในการสร้ างผลงานจนสาเร็จ
ดัง นัน้ สรุ ป ได้ ว่ า มี ก ารพิ จ ารณาความสามารถในการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
2 ส่วน ได้ แก่ คุณภาพของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ และกระบวนการในการสร้ างคาอธิ บาย
เชิงวิทยาศาสตร์
1) การวัดและประเมินคุณภาพของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
การสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ นิยมสร้ างในรูปของการเขียนบรรยาย ความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถประเมิ นได้ ดีจากการทดสอบด้ วยข้ อสอบแบบ
เขียนตอบ โดยการเขียนคาตอบแต่ละข้ อต้ องเขี ยนให้ ครบตามองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ (Zuzovsky and Tamir ,1999)
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ในการวิจัยนีจ้ ึงวัดและประเมินคุณภาพของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบ
ด้ วยแบบทดสอบประเภทเขียนตอบแบบบรรยาย (Essay test) ให้ นกั เรี ยนเขียนคาตอบในลักษณะ
ของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และมีการสร้ างแบบประเมินเพื่อกาหนดเกณฑ์การตรวจให้ คะแนน
คาตอบในแต่ละข้ อ ข้ อสอบที่ใช้ ในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นคาถามจาก
สถานการณ์ที่เป็ นประเด็นให้ สร้ างคาอธิบาย โดยมีข้อมูลประกอบ ซึ่งอาจอยู่ในรู ปกราฟ ตาราง
แผนภูมิ ภาพการทดลอง ฯลฯ เพื่อให้ นักเรี ยนใช้ เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิงเป็ นหลักฐาน (McNeill
and Krajcik, 2006; 2009) กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน (Scoring Rubrics) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านของนักเรี ยน โดยเกณฑ์ดงั กล่าวใช้ ในการตัดสินและเป็ นการ
เพิ่มความเชื่อมัน่ ในการตัดสินอย่างสอดคล้ องกันตามเป้าหมายที่กาหนด โดยลักษณะของเกณฑ์
อาจปรากฏอยู่ในแบบการประเมินแบบมาตรประมาณค่าหรื อแบบตรวจสอบรายการ (Nitko and
Brookhart, 2007: 244-245)
McNeill and Krajcik (2008) กล่าวถึงแนวทางในการสร้ างภาระงานที่ใช้ ในการประเมิน
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ 6 ประการ ดังนี ้
1) การระบุและวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้
เริ่มจากการพิจารณามาตรฐานการเรี ยนรู้เพื่อตรวจสอบแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่
ต้ องการประเมิ นและพัฒ นาให้ เ กิ ดในตัวนักเรี ยน โดยวิเคราะห์ และทาความเข้ าใจมโนทัศน์ ที่
เกี่ยวข้ อง เชื่อมโยงกับมโนทัศน์หรื อแนวคิดอื่นๆที่จาเป็ น
2) การวิเคราะห์กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การออกแบบ
การทดลอง การสร้ างรู ปแบบ(Model) การสร้ างคาอธิ บายเชิง วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาของ
McNeil และ Krajcik (2008: 109) ในครัง้ นี ้ให้ ความสาคัญกับการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ข้ อสรุป หลักฐาน และการให้ เหตุผล ประเมินโดยใช้ เกณฑ์
การให้ คะแนนแบบรูบริกส์
3) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ
การออกแบบกิจกรรมเรี ยนรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ การออกแบบ
ภาระงานเพื่อการประเมิน

29
4) การทบทวนภาระงาน
ทบทวนภาระงานเพื่อประเมินความสอดคล้ องตามเป้าหมายการเรี ยนรู้ โดยพิจารณา
ตามประเด็นที่พฒ
ั นามาจากกรอบแนวคิดในการประเมินตาม Project 2061 (DeBoer, 2005
อ้ างถึงใน McNeill and Krajcik ,2008 ) ดังนี ้
1. ภาระงานวัดความรู้ได้ ตรงหรื อไม่
2. ภาระงานวัดความรู้ได้ ครอบคลุมหรื อไม่
3. นักเรี ยนเข้ าใจภาระงานและเนื ้อหาที่ประเมินหรื อไม่
5) การพัฒนาเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรูบริ กส์ แบบจาเพาะ
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย คือ การพัฒนาเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรูบริกส์แบบจาเพาะเจาะจง
จากการให้ คะแนนแบบทัว่ ไป โดยมีความจาเพาะกับภาระงานที่ประเมินและแสดงมโนทัศน์ที่
นักเรี ยนต้ องนามาประยุกต์อย่างชัดเจน
3. ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1 ความหมายของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
ความตระหนั ก หรื อ ความตระหนั ก รู้ ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษค าว่ า “Awareness”
จากการศึกษาเอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้ อง มีผ้ ใู ห้ ความหมายของความตระหนักไว้ ดงั นี ้
Krathwohl et al. (1956) กล่าวว่า ความตระหนักคือพฤติกรรมขันแรกของพฤติ
้
กรรม
ด้ านจิตพิสยั ซึง่ บุคคลฉุกคิดหรื อเกิดการรับรู้วา่ มีวตั ถุหรื อเหตุการณ์อยู่
Eysenck, Arnold and Meili (1972) กล่าวว่าความตระหนักเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตสานึกและเจตคติ
Good (1973) ให้ ความหมายว่า ความตระหนัก หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิด
ความรู้ของบุคคล หรื อการที่บคุ คลมีความรู้สกึ รับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น
Wolman (1973) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ความตระหนัก เป็ นภาวะที่บุคคลเข้ าใจ หรื อ
สานึกถึงบางอย่างของเหตุ ประสบการณ์ หรื อวัตถุสิ่งของได้
Koffka (1978) กล่าวเกี่ ยวกับความตระหนักว่า ความตระหนักมี ความหมายเหมือน
ความส านึก ซึ่ง เป็ นภาวะทางจิ ตที่ เ กี่ ยวกับความรู้ สึก ความคิด และความปรารถนา เกิ ดจาก
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การรับรู้ และความสานึก เป็ นสภาวะที่บุคคลได้ รับรู้ โดยมีสิ่งเร้ าภายนอกมากระตุ้น ซึ่งอาจเป็ น
สภาพแวดล้ อมหรื อ การได้ รั บ ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ แล้ วมี ก ารประเมิ น ค่ า และตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญที่ตนเองมีตอ่ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์นนั ้
จริ นทร์ ธานีรัตน์ (2517) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ความตระหนัก หมายถึง ความรู้ สึกหรื อ
ความสานึกหาเหตุผลในพฤติกรรมที่กระทา
Mandel (2006) กล่าวเกี่ยวกับความตระหนักว่า ความตระหนัก คือ การรับรู้และให้ ความ
สนใจในประเด็น ที่ กาลัง ศึก ษา โดยมี พื น้ ฐานมาจากความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผ่า นการเ รี ย นรู้ และสะสม
ประสบการณ์ แ ล้ ว แสดงออกผ่า นเจตคติแ ละการกระท า โดยกล่า วถึ ง ความหมายของความ
ตระหนักในมุมมองด้ านสิ่งแวดล้ อมว่า “ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การรับรู้ คณ
ุ ค่า
และความสาคัญของสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีความหมายรวมถึงความสัม พันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้ อมกับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา”
กิตติภมู ิ มีประดิษฐ์ (2551) ได้ ให้ ความหมายของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมว่า ความ
ตระหนักด้ านสิ่ ง แวดล้ อม คือ การรู้ แจ้ ง เห็น จริ ง ในเรื่ องสิ่ง แวดล้ อม โดยอาศัยพื น้ ฐานความรู้
ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม และรู้ จกั การผสมผสานในศาสตร์ แขนงอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันจนสามารสร้ าง
เป็ นมโนภาพที่เป็ นธรรมชาติของสิ่งนัน้ รวมถึงปั ญหา เหตุของปั ญหา แนวทางแก้ ไขและอื่น ๆ ได้
เมื่ อเกิ ดความรู้ แล้ วต้ อ งมี การสร้ างเจตคติด้า นสิ่ง แวดล้ อ ม ในการปลูกฝั ง ความตระหนักด้ า น
สิ่งแวดล้ อมต้ องพัฒนาให้ เกิด ความลุ่มลึก (Intelligibility) ทางสิ่งแวดล้ อม และต้ องมีการปฏิบตั ิ
จนเกิดเป็ นนิสยั และฝั งแน่นในความรู้สกึ อย่างคงทน
Coyle (2005) กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาระดับของการรู้ เรื่ องสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Literacy) โดยแบ่งเป็ นระดับของการเรี ยนรู้เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ความตระหนัก
ด้ านสิ่ง แวดล้ อม ความรู้ ในการจัดการสิ่งแวดล้ อมด้ วยตนเอง และการรู้ เรื่ องสิ่งแวดล้ อมอย่าง
แท้ จริง โดยให้ ความหมายของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมว่า “ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
หมายถึง การรับรู้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับประเด็นสาคัญด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น มลพิษทางนา้ และอากาศ
พลังงาน การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็ นต้ น และมีความ
เข้ าใจถึงสาเหตุและผลกระทบเบื ้องต้ นของประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมนัน”
้
โดยสรุ ป ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การรับรู้และมีความเข้ าใจในประเด็น
หรื อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค วามส าคัญ และแสดงพฤติก รรมของการมี เ จตคติ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
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3.2 แนวทางการวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
นัก วิ จัย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและนัก การศึก ษาจ าแนกองค์ ป ระกอบของความตระหนัก
ด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อทาการวัดเป็ น โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
Chambers and Smith (2007) กล่าวถึงการสารวจความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมโดย
องค์กร The Organization of Eastern Caribbean States (OECS) ซึ่งเนื ้อหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่ใช้ ในการสารวจสรุปได้ ดงั นี ้
1) การรั บข้ อมูล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม เป็ นการพิ จ ารณาการเข้ า ถึง แหล่ง สารสนเทศด้ า น
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนประสิ ทธิภาพและความน่าเชื่อถื อของการสื่อสาร โดยพิจารณาทังสื
้ ่อและ
สารสนเทศที่ใช้ ในการสื่อสาร
2) ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นการพิจารณาการรับรู้
ประเด็ น ส าคัญ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม ความเข้ าใจในปั จ จัย ที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด ความตระหนัก ด้ า น
สิ่งแวดล้ อม เช่น ภัยพิบตั ิในท้ องถิ่น ภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้ อม และความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
3) เจตคติต่อสิ่งแวดล้ อม เป็ นการพิจารณาการแสดงออกถึงห่วงใยในสิ่งแวดล้ อม และ
ความรู้ สึกที่มีต่อสถานการณ์เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ ภาระหน้ าที่ตลอดจนความรับผิดชอบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้ อม
4) การปฏิบตั ิตนและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม คือ การแสดงออกที่เกี่ยวข้ อง
กับสิ่งแวดล้ อม
Ozden (2008: 43) กล่าวถึงความตระหนักและเจตคติด้านสิ่งแวดล้ อม โดยในส่วนของ
ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 มิติ (Dimension) ดังนี ้
1) ความตระหนักด้ านปั ญหาสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและการ
เกิดแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมในชีวิตประจาวัน
2) ความตระหนักด้ านการรับผิดชอบส่วนบุคคล หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้ อม
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Zecha (2010: 230) พิจารณาความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ น 3 องค์ประกอบตาม
ลักษณะเนื ้อหา ได้ แก่
1) ความรู้ ด้ านสิ่งแวดล้ อม(Environmental Knowledge) มีความหมายครอบคลุม 2
ประเด็น คือ (1) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ พืช สัตว์ และความสัมพันธ์
กับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ ้น และ (2) ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตน
อย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
2) เจตคติด้านสิ่งแวดล้ อม(Environmental Attitudes) หมายถึง ความสนใจและความ
ห่วงใยในสิ่งแวดล้ อม
3) การปฏิบตั ิตนด้ านสิ่งแวดล้ อม(Environmental Actions) หมายถึงการแสดงกระทาที่
เกี่ ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ การปฏิบตั ิตนในกิจวัตรประจาวัน พฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูล
สารสนเทศด้ านสิ่งแวดล้ อม และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในขณะที่ Littledyke (2008: 8) แบ่งการพิจารณาความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ น
3 ระดับ ดังนี ้
1) ความตระหนักในตนเอง (Intra-relation/ Self Awareness) คือ การรับรู้ถึงผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมจากการกระทาในชีวิตประจาวันของตนเอง เช่น การเลือกบริโภคสินค้ า
2) ความตระหนักทางสังคม (Inter-relation/ Social Awareness) คือ การรับรู้ ถึง
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมจากพฤติกรรมของบุคคลที่ได้ รับอิทธิพลจากการมีปฏิสมั พันธ์ในสังคม
เช่น กิจกรรมทางสังคมที่สง่ ผลต่อการเลือกบริโภคสินค้ า
3) ความตระหนักทางสิ่งแวดล้ อม (Eco-relation/ Environmental Awareness) คือ การ
รับรู้ถึงผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมจากการนโยบายทางการเมือง(political choices)
กิตติภมู ิ มีประดิษฐ์ (2542) พิจารณาความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
1) มีความรู้ที่ชดั เจนและซาบซึ ้ง หมายถึง เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมรู้ว่าสิ่ง
ใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สิ่งใดก่อให้ เกิดประโยชน์สิ่งใดก่อให้ เกิดโทษ และสิ่งใดก่อให้ เกิด
ผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม
2) มีความรักและความหวงแหน หมายถึงรักและความหวงแหนในสิ่งที่เข้ าใจอย่างถ่อง
แท้ สาหรับเรื่ องราวต่างๆ ของสิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็ นสิ่งที่ถกู สิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ และก่อให้ เกิดผลดี
ต่อมนุษยชาติและโลก เช่น ความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป่ าเขา ชายทะเล
เกาะแก่ง ต้ นไม้ ลาธาร ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า เป็ นต้ น
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3) มีความวิตกและห่วงใย หมายถึงรู้ สึกเป็ นห่วงและกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อม
เช่น เป็ นห่วงและกังวลต่อลักษณะนิสยั ที่เห็นแก่ ตวั ไม่ม่งุ ประโยชน์ส่วนรวม ตักตวงผลประโยชน์
จากธรรมชาติโดยปราศจากความพอเพี ยง ความวิ ตกและความห่วงใยในสภาพภัยแล้ ง และ
วิกฤตการณ์ การขาดแคลนนา้ ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ ทาลายป่ า เมื่อ ความวิตกและความห่วงใย
ขยายวงกว้ างขึ ้น สื่อต่าง ๆ ก็จะช่วยกันผลักดันข่าวสารต่าง ๆ ออกสู่ผ้ รู ับซึ่งก็คือ ประชาชนทัว่ ไป
ทาให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นห่วงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ซึ่ง
จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้ อมในทางที่ดีขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมไม่มากก็น้อย
4) การปฏิ บัติ อ ย่ า งจริ ง จัง เป็ นขัน้ ตอนที่ ส าคัญ ที่ สุด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนัก ใน
สิ่งแวดล้ อม เพราะขันตอนทั
้
ง้ 3 ข้ อ ที่ได้ กล่าวมาในเบื ้องต้ นแล้ วนันเป็
้ นเพียงพื ้นฐานที่ก่อให้ เกิด
ผลทางด้ านลักษณะนิสัย แต่ ผลทางนามธรรมที่จะเกิดขึน้ ต่อสิ่งแวดล้ อมจาเป็ นต้ องอาศัยการ
ปฏิบตั อิ ย่าง จริงจังทังทางตรงและทางอ้
้
อมในวิสยั ที่มนุษย์แต่ละคนพึงกระทาได้
จากการศึกษาบทความข้ างต้ น พบว่ามี การกล่าวถึง องค์ประกอบของความตระหนัก
ด้ านสิ่งแวดล้ อมข้ างต้ นเป็ น 2 ลักษณะ คือ มิติและระดับ โดยมีความสอดคล้ องกันในประเด็น
การมีความรู้ความเข้ าใจในประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม และการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
เช่น ความห่ว งใย การปฏิ บัติตนในชี วิตประจ าวัน ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สิ่ง แวดล้ อม สรุ ปได้ ว่า ความ
ตระหนักด้ านสิ่ ง แวดล้ อม คือ การรั บ รู้ และมี ความเข้ าใจในประเด็ นหรื อปั ญหาที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อม ให้ ความสาคัญและแสดงพฤติกรรมของการมีเจตคติด้านสิ่งแวดล้ อม แบ่งการวัด
ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านเจตคติด้านสิ่งแวดล้ อม และด้ านการ
ปฏิบั ติต น วัดจากเครื่ อ งมื อ 2 ชุด คื อ แบบสอบถามความตระหนัก สิ่ง แวดล้ อม และแบบ
สัมภาษณ์ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ และการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และ
ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
Zuzovsky and Tamir (1999) ทาวิจยั เพื่อศึกษาลักษณะของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ซึ่งเก็บข้ อมูลจากโครงการ Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) โดย
เก็บข้ อมูลจากนักเรี ยนระดับเกรด 4 และเกรด 8 เก็บตัวอย่างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ใน 3 สาระ
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คือ วิทยาศาสตร์ โลก วิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ กายภาพ ผลการวิจยั พบว่า คาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นแบบคาอธิบายอย่างง่ายและไม่สมบูรณ์ โดยขาดการใช้
ค าศัพ ท์ เ ฉพาะทางวิ ท ยาศาสตร์ และมี ลัก ษณะของค าอธิ บ ายเป็ นแบบการอธิ บ ายที่ ม า
(Teleological Explanation) มากกว่าแบบการอธิ บ ายสาเหตุ (Causal Explanation)
ความสามารถในการสร้ างแนวคิด การนิรนัยหลักการ การใช้ หลักการในการแก้ ปัญหาและการ
สร้ างคาอธิบายของนักเรี ยนเกรด 4 อยูใ่ นเกณฑ์ต่า แต่มีแนวโน้ มพัฒนาดีขึ ้นในช่วงปี ที่ศกึ ษา
McNeill (2006) ทาวิจยั เชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการส่งเสริ มศักยภาพ (Scaffolding)
ที่มีตอ่ ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนระดับเกรด 7
จานวน 331 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เรี ยนแบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Learning) ด้ วยการสนับสนุนต่อเนื่อง (Continuous Scaffold) กลุ่มที่ 2 เรี ยนแบบโครงงานเป็ น
ฐาน (Project-based learning) ด้ วยการลดการสนับสนุน (Faded scaffold) ทังสองกลุ
้
่มเรี ยน
ตามเวลา (Time) ที่กาหนดในสาระเคมี เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็บข้ อมูลด้ วยการทดสอบก่อน
และหลังเรี ยน คะแนนคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบคือข้ อกล่าวอ้ าง
หลักฐานและเหตุผล ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มมีพฒ
ั นาในการเขียนข้ อกล่าวอ้ าง
หลักฐานและเหตุผล (2) การเขียนคาอธิบายในส่วนเหตุผลเท่านันที
้ ่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (3) มีความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ (science content) กับ
คาอธิ บายเชิ ง วิท ยาศาสตร์ ทัง้ สองเรื่ องอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .001 (4) จาก
องค์ประกอบทังสามประการของค
้
าอธิบาย พบว่านักเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ยในด้ านเหตุผลต่าที่สุด
แสดงว่านักเรี ยนมีปัญหาในการอธิบายเหตุผลในการใช้ หลักฐานสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง
McNeill and Krajcik (2006) ทาวิจยั กึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของการส่งเสริ มศักยภาพ
ด้ วยหลักสูตร (Curricula scaffold) ที่ต่างกัน 2 แบบ คือแบบเนื ้อหาเฉพาะ (Content-specific
Explanation Scaffold) กับแบบคาอธิบายทัว่ ไป (Generic Explanation Scaffold) ที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือครู 6 คนและนักเรี ยนระดับ
เกรด 7 จัดการเรี ยนการสอนด้ ว ยหน่ว ยการเรี ย นรู้ เคมี โ ดยออกแบบหลัก สูต รด้ วยรู ป แบบ
Learning-Goals-Driven-Design Model และดาเนินการสอนด้ วยวิธีสืบสอบเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
จัดกลุ่มนักเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามแบบของการส่งเสริ มศักยภาพด้ วยวิธีส่มุ อย่างง่าย โดยครู
1 คนสอนทังสองกลุ
้
่ม ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มมีคะแนนความสามารถในการ
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สร้ างคาอธิบายหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักเรี ยนกลุ่มที่
เรี ยนโดยใช้ การส่งเสริ มศักยภาพแบบเนื ้อหาเฉพาะมีคะแนนความสามารถในการสร้ างคาอธิบาย
สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ การส่งเสริ มศักยภาพแบบคาอธิ บายทั่วไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ใน 3 ด้ าน คือคาอธิบายโดยรวม หลักฐานและเหตุผล นอกจากนี ้นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยน
โดยใช้ การส่งเสริ มศักยภาพแบบเนื ้อหาเฉพาะมีคะแนนเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ (Science Content)
สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ การส่งเสริ มศักยภาพแบบคาอธิ บายทั่วไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
Ruiz-Primo et al. (2008) ทาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาลักษณะคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนแบบสืบสอบเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนที่ร่วม
โครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เก็ บข้ อมูลเพื่ อวิเคราะห์ จากสมุดจดบันทึกของนักเรี ยน
จานวน 12 เล่ม ด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่ายจากนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่แบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือกลุ่มคะแนน
สูง กลางและต่า ซึ่งแบ่งกลุ่มด้ วยการทดสอบหลังเรี ยน จากนันตรวจสอบค
้
าอธิบายใน 2 ประเด็น
คือคุณภาพของคาอธิบายและระดับความเข้ าใจที่แสดงในคาอธิบาย ผลการวิจยั พบว่า (1) มีความ
เที่ยงของคะแนนคาอธิบายที่นกั เรี ยนเขีย น (2) มีนกั เรี ยนเพียง 18.1% ที่เขียนคาอธิบายได้ ครบทัง้
สามองค์ประกอบได้ แก่ ข้ ออ้ าง หลักฐานและเหตุผล และส่วนใหญ่ประมาณ 40% เป็ นคาอธิบายที่
มีเพียงข้ ออ้ างที่ไม่มีการสนับสนุนด้ วยเหตุผล (3) มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างคุณภาพของ
คาอธิบายกับการแสดงออกสาหรับการสร้ างคาอธิบาย
Peker and Wallace (2009) ทาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการเขียนคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับเกรด 10 ที่เรี ยนปฏิบตั ิการชีววิทยา (Biology Laboratories)
จ านวน 16 คน เก็ บ ข้ อ มูล จากรายงานปฏิ บัติ ก าร ผลวิ จัย พบว่ า ค าอธิ บ ายของนัก เรี ย น
มีพื ้นฐานความรู้ในการเขียนมาจากการปฏิบตั กิ ารโดยตรง ลักษณะการเขียนเป็ นแบบการบรรยาย
กระบวนการปฏิบตั กิ าร นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่เขียนคาอธิบายโดยใช้ พื ้นฐานของทฤษฎีหรื อหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ และไม่ใช้ เ หตุผลแบบนิรนัย ในการอธิ บาย ผลการสัม ภาษณ์ พ บว่า นักเรี ย น
ประสบปั ญหาในการเขียนคาอธิบายปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้ อนของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผล นักเรี ยนรับรู้ว่าการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ คือขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการสืบ
สอบเชิงวิทยาศาสตร์ และเป็ นการรายงานถึงกระบวนการสืบสอบ รวมทังมี
้ มมุ มองว่าเป็ นการสร้ าง
และการประยุกต์ความรู้
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Hsin-Kai Wu and Chia-Lien Wu (2010) ศึกษาการสร้ างความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ด้วย
กิจกรรมสืบสอบและศึกษาปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างความรู้ กับทักษะการสืบสอบที่มีผลต่อการสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนระดับเกรด 5 อายุเฉลี่ย 11 ปี จานวน 68 คน
แบ่งเป็ น 2 ห้ องเรี ยน ทังสองกลุ
้
่มสอนโดยครูคนเดียวกันด้ วยกิจกรรมสืบสอบเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ น
เวลา 5 สัปดาห์ เก็บข้ อมูลจากการบันทึกวีดิทศั น์ การทดสอบทักษะการอธิบายก่อนและหลังเรี ยน
การสัมภาษณ์และการสังเกตโดยสุ่มเลือกสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนมีทกั ษะการ
อธิบาย (Explanation Skills) ซึง่ ในงานวิจยั นี ้หมายถึงทักษะสืบสอบสาหรับการสร้ างคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนส่วนใหญ่มี
พัฒ นาการในทัก ษะการอธิ บ าย เมื่ อ กิ จ กรรมการสื บ สอบด าเนิ น ไปกว่ า 60% นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรได้ ถกู ต้ อง แต่ประสบปั ญหาเรื่ องการใช้
ข้ อ มูลเป็ นหลัก ฐานในการสนับ สนุน ข้ อ อ้ า งและไม่สามารถประเมิ นคุณ ภาพของหลัก ฐานได้
(2) นักเรี ยนมีมุม มองต่อข้ อมูล จากการทดลองว่าเป็ นหลักฐานในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง
ไม่สามารถแยกแยะข้ อแตกต่างระหว่างผลการทดลองและความรู้ เชิงวิทยาศาสตร์ ได้ และเชื่อว่า
จุดประสงค์ของวิทยาศาสตร์ คือการทดลองและการวิจยั (3) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างทักษะการอธิบาย
และทฤษฎีความรู้ ในการปฏิบตั ิ พบว่านักเรี ยนที่มีความรู้ระดับปานกลางมีแนวโน้ มในการพัฒนา
ทักษะการอธิบายสูงกว่านักเรี ยนที่มีความรู้ในระดับเริ่มต้ น
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
พจนา เอื ้องไพบูลย์ (2544) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและทัศนคติ
ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก ทัศนคติ กับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
รวมทังศึ
้ กษาตัวแปรที่สามารถอธิบายการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของประชาชนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการได้ ดีที่สุด โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า (1) การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความรู้ และความตระหนักในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (2) การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (3) การเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม (4) ความรู้เรื่ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม (5) ความรู้เรื่ องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ว มใน
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การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (6) ทัศนคติตอ่ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (7) ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายการมีส่วนร่วม ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมได้ ดีที่สดุ คือ การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
Arba’at Hassan et al. (2008) ศึกษาระดับของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาจากแผนการเรี ยนแตกต่างกันในเขตเมืองหลวงและเขตปริ มณฑล โดย
พิจารณาจาก 3 ประเด็น ได้ แก่ ด้ านการปฏิบตั ิตนเพื่อความยัง่ ยืน ด้ านพฤติกรรมและเจตคติ และ
ด้ านอารมณ์ เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยน
หญิงมีความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมสูงกว่านักเรี ยนชาย (2) นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์
มีความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมสูงกว่าแผนการเรี ยนศิลปะและภาษา (3) นักเรี ยนจากโรงเรี ยน
ในเขตเมืองหลวงมีความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมสูงกว่าเขตปริมณฑล
Wang Jinliang et al.(2004) ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
จากหลักสูตรสิ่งแวดล้ อมศึกษาของนักเรี ยนระดับประถมและระดับมัธยมใน Kunming ผลการวิจยั
พบว่า (1) ระดับความเข้ าใจเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมและนโยบายทางสิ่งแวดล้ อมในระดับ
ต่า โดยมีนกั เรี ยนที่สามารถระบุประเด็นที่กาลังเป็ นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ เพียง 12% ระบุไม่ได้
43.8% นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสามารถทาข้ อสอบวัดระดับความรู้ ด้ านสิ่ง แวดล้ อมได้ ดีกว่า
ระดับประถมศึกษา นอกจากนี ้ยังพบว่ าความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนได้ รับอิทธิพล
มาจากสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยสื่อโทรทัศน์สง่ ผลต่อความรู้ทางสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนมากที่สดุ
(2) ประเด็นด้ านการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม พบว่าไม่แตกต่างกัน โดยมีนักเรี ยน
ที่ร้ ู จกั วันและกิจกรรมสาคัญทางสิ่ งแวดล้ อม 31.48% (3) นักเรี ยนระดับประถมมีความตระหนัก
ด้ านพฤติกรรมสูงกว่านักเรี ยนระดับมัธยม (4) นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษามีความตระหนักด้ าน
ความห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมสูงกว่านักเรี ยนระดับประถมศึกษา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลของการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตา
เลิ ร์ น นิ่ ง ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละความตระหนั ก
ด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น มีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
1. รูปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. รู ปแบบกำรวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบ Two
Group Posttest Design ประกอบด้ วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนที่
เรี ยนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง และกลุ่มควบคุม
คือ นักเรี ยนที่เรี ยนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทัว่ ไป โดยมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังสองกลุ
้
่ม หลังการ
ทดลอง ดังแผนภาพที่ 2
แผนภำพที่ 3 รูปแบบการวิจยั แบบ Two group posttest design
กลุม่ ทดลอง

X----------O2

กลุม่ ควบคุม

~X----------O2

X

หมายถึง

~X

หมายถึง

O2

หมายถึง

การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทัว่ ไป
การเก็บข้ อมูลหลังการทดลอง ได้ แก่ ความสามารถในการสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
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2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
รายละเอียดและขันตอนในการก
้
าหนดประชากรและคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างมีดงั นี ้
ประชำกร
ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ที่
กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ดาเนินการกาหนด
กลุม่ ตัวอย่างตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
2.1 กำรเลือกโรงเรียน
โรงเรี ย นส าหรั บ การวิ จัย ครั ง้ นี ก้ าหนดโดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี -ระยอง) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ที่ดาเนินการแบบสหศึกษา เปิ ดสอนระดับชัน้ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้ นและตอนปลาย เป็ นแหล่งของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีการจัดแหล่งเรี ยนรู้และสื่อการเรี ยนรู้ที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
การสืบค้ นด้ วยตนเองของนักเรี ยน ได้ แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
โปรเจคเตอร์ ห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้ องสมุดและมุมหนังสือประจากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่มีสิ่งพิมพ์ตาราวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายทันสมัย คอมพิวเตอรสาหรับใช้ สืบค้ น
ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในโรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ให้ การสนับสนุนและความร่วมมือในการวิจยั เป็ นอย่างดี
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2.2 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ ำง
ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจงเลือกนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งกาลัง
ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 เนื่องจากในระดับชันนี
้ ม้ ี ตวั ชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ สภาพและปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ การมี
ส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 32-38)
จากนัน้ นาคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื น้ ฐาน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
จานวน 5 ห้ องมาพิจารณาโดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1) ทาการทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาวิทยาศาสตร์
พื ้นฐาน จากภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ด้ วยสถิติทดสอบเอฟ(F-test) เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
สาหรับการกาหนดคูห่ ้ องเรี ยนที่มีคะแนนไม่แตกต่างกันเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2) ดาเนินการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน โดยใช้ สถิติทดสอบรายคู่ Dunnett’s T3
เนื่องจากความแปรปรวนไม่เท่ากัน ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์และผลการวิเคราะห์รายคูข่ องนักเรี ยนห้ อง ม.3/1-5 โดยใช้ สถิติ
ทดสอบรายคู่ Dunnett’s T3
ห้ อง

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์

ม. 3/1
ม. 3/2
ม. 3/3
ม. 3/4
ม. 3/5

67.44
72.61
60.15
69.29
74.58

ม. 3/1
-

ผลการวิเคราะห์รายคู่
ม. 3/2
ม. 3/3
ม. 3/4
5.16
7.29
1.85
12.45*
3.31
9.14*
-

ม. 3/5
7.13
1.97
14.43*
5.28
-
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3) ผลปรากฏว่า มี ห้องเรี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยไม่แตกต่างกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 จานวน 7 คู่
(1) ห้ อง 3/1 กับ 3/2
(2) ห้ อง 3/1 กับ 3/3 (3) ห้ อง 3/1 กับ 3/4
(4) ห้ อง 3/1 กับ 3/5
(5) ห้ อง 3/2 กับ 3/4 (6) ห้ อง 3/2 กับ 3/5
(7) ห้ อง 3/4 กับ 3/5
4) เลือกคูห่ ้ องเรี ยนที่มีคะแนนในระดับคะแนนเฉลี่ย จากนันท
้ าการจับสลากเพื่อกาหนด
ห้ องที่ใช้ เป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมผลปรากฏว่า นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2 เป็ น
กลุม่ ทดลอง และนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/4 เป็ นกลุม่ ควบคุม
3. กำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง และเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทังนี
้ ้เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ทุกฉบับเป็ นเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมี
ลักษณะ ขันตอนการพั
้
ฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ดังต่อไปนี ้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการทดลองโดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ 2 ประเภท
ดังนี ้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์น
นิ่งสาหรับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง และแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ แบบทัว่ ไปสาหรับนักเรี ยน
กลุม่ ควบคุม
3.1.1 แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์ ด้ ว ยกำรสื บ สอบเป็ นฐำนตำม
แนวคิดของอัลเบอร์ ตำเลิร์นนิ่ง
1) ศึก ษาเอกสาร ต ารา วารสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนสื บ สอบ
เป็ นฐาน ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง (Alberta Learning, 2004) เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บทบาทของครูและนักเรี ยนในแต่ละขันตอนการสอน
้
2) ศึกษารายละเอี ยดของเนื อ้ หา และผลการเรี ยนรู้ ที่ คาดหวัง ของรายวิชา ว 23102
วิทยาศาสตร์ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ และคูม่ ือการจัดการเรี ยนรู้กลุ่ม
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สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิจารณา
เนื ้อหาที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความ
ตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
3) ก าหนดหัว ข้ อ เนื อ้ หา จ านวนคาบเรี ย น จุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ จัด ท าแผน
การจัดการเรี ยนรู้ สาหรับการเรี ยนสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง จานวน 8 แผน ใช้ เวลา 20 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 หน่วยการเรี ยนรู้ หัวข้ อ และจานวนคาบที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวม .

แผนการจัดการเรี ยนรู้
หน่ วยกำรเรี ยนรู้ : ระบบนิเวศ
ความหมาย โครงสร้ าง และประเภทของระบบนิเวศ
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
หน้ าที่เชิงอาหาร และการถ่ายทอดพลังงาน
วัฏจักรสาร
หน่ วยกำรเรี ยนรู้ : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
ความหมาย ประเภทและการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม

จานวนคาบ
3
2
2
3
3
2
3
2
20

4) ดาเนิน การเขี ย นแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ ด้ว ยวิ ธี ก ารสื บ สอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่งรายคาบตามหัวข้ อที่กาหนด
5) นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ น้ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจ
พิจารณาความตรงตามเนื ้อหา การจัดกิจกรรม และความเหมาะสมกับเวลา จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไข
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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6) นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุ งแล้ วไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผ้ มู ีความเชี่ยวชาญด้ าน
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบในประเด็น ดังนี ้ (1) ความ
สอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้กบั เนื ้อหา และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (2) ความถูกต้ อง
และความครบถ้ วนของเนื ้อหา และ (3) ความสอดคล้ องของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
7) ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒินาแผนการจัดการเรี ยนรู้มาให้ อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครัง้ แล้ วนาไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
(8) น าผลการทดลองใช้ มาปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การเรี ยนรู้ ก่ อ นน าไปใช้ จริ ง กั บ
กลุม่ ตัวอย่าง

3.1.2 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ด้วยวิธีกำรทั่วไป
ด าเนิ น การพัฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยวิ ธี การทั่ว ไป โดยศึก ษา
จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด เช่นเดียวกับแผนการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย
วิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง แต่มีความแตกต่างในส่วนของขันตอน
้
การจัดการเรี ยนการสอนของแผนการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี การทัว่ ไป คือ มี 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันน
้ า 2) ขันส
้ ารวจตรวจสอบ และ 3) ขันสรุ
้ ป ดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 เปรี ยบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ระหว่างการสอนด้ วยวิธีการสืบสอบเป็ น
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ฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่งกับวิธีการทัว่ ไป
กำรสอนด้ วยวิธีกำรสืบสอบเป็ นฐำน
ตำมแนวคิดของอัลเบอร์ ตำเลิร์นนิ่ง
1) ระยะกำรวำงแผน (Planning Phase)
ครู ก ระตุ้น ความสนใจนัก เรี ย น จากนัน้ ให้ นัก เรี ย น
ร่วมกันสารวจความคิด ตังค
้ าถาม กาหนดขอบข่ายของหัวข้ อ
เรื่ องที่จะศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ แหล่งเรี ยนรู้ และคา
สาคัญที่เกี่ยวข้ อง สร้ างโครงร่ างแผนการสืบสอบ และร่ วมกัน
กาหนดเกณฑ์ในการประเมินกระบวนการเรี ยนรู้และผลงาน
2) ระยะกำรทบทวน (Retrieving Phase)
นักเรี ยนทบทวนข้ อมูลความรู้เดิม โดยใช้
คาสาคัญที่เกี่ยวข้ องตามขอบข่ายของหัวข้ อเรื่ องทีจ่ ะศึกษา
3) ระยะกระบวนกำร(Processing Phase)
นัก เรี ย นด าเนิ น การตามโครงร่ า งแผนการสื บ สอบ
เพื่อ สืบ ค้ น คัด เลือ กข้ อมูลที่ต รงประเด็น บันทึก ข้ อ มูล และ
อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลใหม่กบั ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม
4) ระยะกำรสร้ ำง(Creating Phase)
นักเรี ยนร่ วมกันตรวจทาน จัดกระทาข้ อมูลเพื่อนามา
สร้ างผลงานซึ่ ง เป็ นค าอธิ บายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง มี
3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ข้อกล่าวอ้ าง หลักฐาน และการให้
เหตุผล โดยครู ช่วยให้ คาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ ไขผลงาน
ก่อนนักเรี ยนจะสร้ างเป็ นคาอธิบายที่สมบูรณ์ จากนันร่
้ วมกัน
เตรี ยมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
5) ระยะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing Phase)
นัก เรี ย นน าเสนอค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนและประเมินความรู้ ความเข้ าใจ ครู และนักเรี ยน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้และสร้ างข้ อสรุป

กำรสอนด้ วยวิธีกำรทั่วไป
1) ขัน้ นำ
ครู ท บทวนความรู้ และจัด กิ จ กรรม
กระตุ้นความสนใจนักเรี ยนให้ เตรี ยมตัวก่อน
เข้ าสูข่ นสื
ั ้ บสอบต่อไป

2) ขัน้ สำรวจตรวจสอบ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่นกั เรี ยน
สารวจตรวจสอบและสร้ างความรู้ด้วยตนเอง

3) ขัน้ สรุ ป
ครูจดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่ให้
6) ระยะกำรประเมินผล (Evaluating Phase)
ผู้เรี ยนเชื่อมโยงสิง่ ทีค่ ้ นพบ เพื่อนามาสู่
นัก เรี ย นประเมิ น ผลงาน โครงร่ า งแผนการสื บ สอบ
มโนทัศน์สาคัญของบทเรี ยน
และกระบวนการเรี ยนรู้ ปรั บปรุ งโครงร่ างแผนการสืบสอบ
เพื่อเป็ นแนวทางในพัฒนาการสืบสอบ และร่ วมกันอภิปราย
เพื่อนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้เก็บข้ อมูล 2 ส่วน คือ (1) ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินกระบวนการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ และ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และ (2) ความตระหนักด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และแบบสัมภาษณ์
ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ทุกฉบับเป็ นเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดย
มีขนตอนการพั
ั้
ฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ดังต่อไปนี ้
3.2.1 แบบประเมินกระบวนกำรสร้ ำงคำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์
แบบประเมิ น กระบวนการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ประเมิ น โดยการสัง เกต
พฤติกรรมระหว่างเรี ยนขณะที่นกั เรี ยนกลุ่มทดลองสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ในคาบเรี ยน
สุดท้ าย ซึ่ง มี ประเด็นการพิจ ารณากระบวนการสร้ างคาอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์ 8 รายการ มี
ขันตอนการพั
้
ฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1) ศึก ษาเอกสารงานวิ จัย เกี่ ย วกั บ ความหมาย องค์ ป ระกอบ แนวทางการสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และแนวทางการประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2) วิเคราะห์กระบวนการสร้ างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ตามขันตอนการจั
้
ดการเรี ยน
การสอนและ ก าหนดและเกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยให้ ค รอบคลุม กรอบการวัด ความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 รายการและเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
รายการประเมิน
1. การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
2. การออกแบบและวางแผน
การสืบสอบ
3. การทบทวนข้ อมูล
4. การเก็บและบันทึกผล
การรวบรวมข้ อมูล
5. การเลือกใช้ หลักฐาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
แยกแยะองค์ประกอบของคาถามหรื อปั ญหาในการสารวจตรวจสอบได้
ครบถ้ วน
ออกแบบและวางแผนการศึกษาได้ เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปรที่
กาหนด และเป็ นลาดับขันตอนที
้
ช่ ดั เจน
การทบทวน อภิปรายความรู้หรื อประสบการณ์เดิมได้ ตรงกับปั ญหาที่
กาหนดสาหรับการศึกษา
บันทึกผลการสารวจตรวจสอบได้ เหมาะสมกับลักษณะข้ อมูล และ
สามารถสือ่ ความหมายได้ ชดั เจน
เลือกใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ สอดคล้ องกับ
ข้ อกล่าวอ้ าง รวมทังแสดงหลั
้
กฐานได้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
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ตำรำงที่ 5 รายการและเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
รายการประเมิน
6. การใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในการให้ เหตุผล
7. การสร้ างข้ อสรุปที่เป็ นคาตอบของ
ปั ญหา
8. การปรับปรุงแก้ ไขคาอธิบาย

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ระบุความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการให้ เหตุผลโดยมีความสัมพันธ์กบั
เรื่ องที่ศกึ ษา อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
ระบุข้อสรุปของเรื่ องที่ศกึ ษาได้ ถกู ต้ อง กระชับและชัดเจน
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ ไขคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

3) กาหนดเกณฑ์ในการประเมินโดยอ้ างอิงการแบ่งช่วงคะแนนความสามารถจาก
NAEP Writing Assessment 2011(NCES, 2012) โดยมีช่วงคะแนนและระดับความสามารถ ดัง
ตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6

เกณฑ์ในการแปลความหมายความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

ระดับ
ร้ อยละ 0-40

ระดับควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงคำอธิบำย
นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับควร
ปรับปรุง
ร้ อยละ 41-57 นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับพอใช้
ร้ อยละ 58-70 นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับดี
ร้ อยละ 70-100 นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับดีมาก
3.2.2 แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงคำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิง วิทยาศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบอัตนัยให้ นกั เรี ยนเขียนตอบในลักษณะของคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ จานวน 4 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วย สถานการณ์ ข้ อมูลประกอบสถานการณ์ เช่น
ภาพ กราฟ และข้ อคาถาม การตอบของนักเรี ยนตรวจเป็ นรายข้ อโดยใช้ แบบประเมิ นคำอธิ บำยเชิ ง
วิ ทยำศำสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็ นเกณฑ์การให้ คะแนนแบบแยกส่วน รายการประเมินประกอบด้ วย
การพิจ ารณาข้ อ กล่าวอ้ าง หลัก ฐาน และการให้ เ หตุผ ล ก าหนดระดับ คะแนนความสามารถ
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เป็ น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง สรุปคะแนนอยู่ช่วงระหว่าง 12-36 คะแนน มีขนตอน
ั้
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1) ศึก ษาเอกสารงานวิ จัย เกี่ ย วกั บ ความหมาย องค์ ป ระกอบ แนวทางการสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และแนวทางการประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชีว้ ัดที่ปรากฏในสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระเนื ้อหาวิชา เรื่ อง วิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิต สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามการประเมินผลวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
TIMSS
รวมถึงการศึกษาผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 ตามหลักสูตรของโรงเรี ยน
พานทองสภาชนูปถัมภ์ พุทธศักราช 2551
3) คัดเลือกสาระที่จะใช้ ในการออกข้ อสอบ จากนันด
้ าเนินการสร้ างแบบสอบการสร้ าง
ค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ สอบจ านวน 4 ข้ อ ในแต่ล ะข้ อ ประกอบด้ ว ย
สถานการณ์ ข้ อมูลประกอบสถานการณ์ เช่น กราฟ แผนภาพ และ ข้ อคาถามเพื่อให้ นกั เรี ยน
สร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
4) นาแบบทดสอบที่สร้ างไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจพิจารณาความ
ถูกต้ องและความสอดคล้ องของสถานการณ์ และข้ อมูลประกอบสถานการณ์ รวมทัง้ ตรวจสอบ
ภาษาที่ใช้ ในข้ อคาถาม แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5) นาแบบสอบที่ ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่า น (รายนามใน
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนือ้ หา (Content Validity) ด้ วยการพิจ ารณาความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามในข้ อสอบกับนิยามเชิ งปฏิบัติการของคาอธิ บายเชิง วิทยาศาสตร์
รวมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากนันคั
้ ดเลือก
รายการประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) มากกว่าหรื อเท่า กับ 0.5
(Revinelli and Hambleton, 1977 อ้ างถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552: 239) และปรับปรุงแบบ
ประเมินตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
6) นาแบบสอบที่ได้ ปรับปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในที่นี ้คือ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 31คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้ อสอบรายข้ อ ด้ วยการ
ตรวจสอบค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าความยาก
ที่มีคา่ ระหว่าง 0.4-0.7 (Carey, 1988: 254) และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.2 ขึ ้นไป (Ebel, 1986:
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399) และตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบทัง้ ฉบับ โดยการค านวณค่ า ความเที่ ย งด้ ว ยสูต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอนบาร์ ค
7) ผลการตรวจสอบคุณภาพ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง
3.2.3 แบบประเมินคำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์
แบบประเมิ น ค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ในการตรวจให้ คะแนนค าอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ในแบบแบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีขนตอน
ั้
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1) สร้ างแบบประเมินเพื่อตรวจคาตอบ โดยกาหนดองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ
ค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ต ามองค์ ป ระกอบของค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ ข้ อ สรุ ป
หลักฐานและการให้ เหตุผล ตามแนวคิดของ McNeill and Krajcik (2006)
2) ศึกษานิยามของรายการประเมิ นทัง้ 3 รายการ เพื่อกาหนดเกณฑ์ การประเมิ น
ซึง่ ผลการศึกษาและกาหนดเกณฑ์การประเมิน เป็ นดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 นิยามของรายการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
นิยามของรายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

1. ข้ อกล่ ำวอ้ ำง
คือ ข้ อสรุปที่เป็ นคาตอบของคาถาม
เขียนข้ อความที่เป็ นคาตอบได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
2. หลักฐำน
คือ ข้ อความแสดงข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่รวบรวม
ระบุข้อมูลเชิงประจักษ์ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน
ได้ จากการสังเกต
และในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง
3. กำรให้ เหตุผล
คือ ข้ อความแสดงการใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระบุข้อความที่เป็ นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการเชื่อมโยง
ในการเชื่อมโยงหลักฐานที่ระบุนาไปสูข่ ้ อกล่าวอ้ าง ระหว่างหลักฐานกับข้ อกล่าวอ้ างได้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
ที่ถกู ต้ อง

3) กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรู บริ กส์ชนิดทัว่ ไป (General Scoring Rubric)
เพื่อเป็ นกรอบพิจารณาภาพรวม ประกอบด้ วยรายการประเมิน 3 รายการ ได้ แก่ ข้ อสรุป หลักฐาน
และการให้ เหตุผล และกาหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายการเป็ น 3 ระดับคะแนน และเกณฑ์
การให้ คะแนนแบบรูบริกส์ชนิดจาเพาะ (Specific Scoring Rubric) เพื่อประเมินพิจารณาคุณภาพ
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รายข้ อ โดยกาหนดรายการประเมิน 3 รายการ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐานและการให้ เหตุผล และ
กาหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายการเป็ น 3 ระดับคะแนน เช่นกัน สรุปคะแนนที่ได้ จากการ
ประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ อยูร่ ะหว่าง 12-36 คะแนน
4) เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจพิจารณาความถูกต้ อง รวมทัง้ ตรวจสอบ
ภาษาที่ใช้ แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5) ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพ
6) กาหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ นโดยอ้ า งอิ ง การแบ่ง ช่ว งคะแนนความสามารถจาก
NAEP Writing Assessment 2011(NCES, 2012) โดยมีชว่ งคะแนนและระดับความสามารถ
3.2.4 แบบสอบถำมควำมรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
มี ลัก ษณะเป็ นมาตรประมาณค่ า ใช้ ป ระเมิ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ 1) การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2) การเลือกซื ้อสินค้ าโดยคานึงถึง
สิ่งแวดล้ อม 3) การรู้ คณ
ุ ค่าและติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้ อม 4) การปฏิบตั ิตนต่อสิ่งแวดล้ อมตาม
จิตสานึกของพลเมือง 5) การจัดการขยะ และ 6) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที ่ 1 เจตคติ ด้ำนสิ่ งแวดล้อม จานวน 30 ข้ อ เป็ นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้ วยเป็ นข้ อคาถามนิมาน 15 ข้ อ ข้ อคาถามเชิงนิเสธ 15 ข้ อ คะแนน
เต็ม 50 คะแนน ตอนที ่ 2 กำรปฏิ บตั ิ ตนด้ำนสิ่ งแวดล้อม จานวน 30 ข้ อ เป็ นมาตรประมาณค่า 3
ระดับ เป็ นข้ อคาถามเชิงบวก 22 ข้ อ ข้ อคาถามเชิงลบ 8 ข้ อ
3.3 แบบสัมภำษณ์ ควำมตระหนักด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
มี ลัก ษณะเป็ นแบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ างก าหนดประเด็ น ในการสัม ภาษณ์
ดังนี ้ 1) ความสนใจในข่าวสารสิ่งแวดล้ อม ย 2) ความรู้ ทางสิ่งแวดล้ อม ย 3) ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม และ 4) การมี เจตคติต่อกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม แบบสัม ภาษณ์ นีน้ าไปใช้
สัมภาษณ์นกั เรี ยนที่มีคะแนนจากการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมและพฤติกรรมของ
นักเรี ยนที่แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม ในระดับสูงและต่า ระดับละ 5 คน รวม
นักเรี ยนที่ได้ รับการสัมภาษณ์ 10 คน
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4. กำรดำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ด้ าเนินการทดลองสอนและเก็บรวบรวมข้ อมูลทัง้ นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และนักเรี ยนกลุม่ ควบคุม ตามขันตอนดั
้
งนี ้
4.1 การเตรี ยมนั กเรี ยนและเก็บรวบรวมข้ อมูลก่ อนการทดลอง แนะนารายวิชา
จุดประสงค์การเรี ยนรู้และการวัดการประเมินผลให้ นกั เรี ยนทังสองกลุ
้
่ม สาหรับกลุ่มทดลองเตรี ยม
นักเรี ยนเพิ่มเติมโดยแนะนา 1) การเรี ยนด้ วยวิธี การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิ ดของอัลเบอร์
ตาเลิ ร์นนิ่ง ในแต่ล ะขัน้ ตอน 2) การเขี ยนคาอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์ โดยอธิ บายองค์ประกอบ
ยกตัวอย่างการเขียน และแสดงเกณฑ์การให้ คะแนนชนิดแยกส่วนที่ใช้ ในการประเมินคาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์
4.2 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่ างการทดลอง ดาเนินการ
ทดลองโดยจัดการเรี ยนการสอนให้ นกั เรี ยนในกลุ่มทดลองด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
ด้ วยการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง และกลุ่มควบคุมด้ วยแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามวิธีการทัว่ ไป ใช้ เวลาเรี ยน 21 คาบเรี ยน คาบละ 50 นาที เก็บรวบรวม
ข้ อมูล กลุ่ม ทดลองโดยการสัง เกตพฤติกรรมการสร้ างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ในคาบเรี ยน
สุดท้ าย
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง
1) ทดสอบนัก เรี ย นทัง้ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม เมื่ อด าเนิ นการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ครบถ้ วนแล้ ว ดังนี ้ 1) ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิ งวิทยาศาสตร์
ประเมิ นโดยใช้ แบบทดสอบการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิท ยาศาสตร์ และ 2) ความตระหนักด้ า น
สิ่งแวดล้ อม ประเมินด้ วยแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
2) น าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบความสามารถในการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้ ไปตรวจให้ คะแนนจากนันวิ
้ เคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน
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3) พิจารณาคะแนนของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุ่มทดลองจากนัน้
ทาการสุม่ นักเรี ยนเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์จากกลุม่ ที่ได้ คะแนนสูงและต่า กลุ่มละ 5 คน ด้ วยแบบ
สัมภาษณ์ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อนาข้ อมูลไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงคำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์
1) หาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ ของคะแนน
ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มทดลอง แล้ วเทียบผลคะแนนกับ
เกณฑ์ที่กาหนดเพื่อแปลผลเป็ นระดับความสามารถ
2) นาคะแนนความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้ วยสถิติทดสอบที (t-test) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05
5.2 ควำมตระหนักด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
1) วิเคราะห์คะแนนของกลุ่มทดลอง โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยร้ อยละ แล้ วเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
2) นาคะแนนความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มา
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้ วยสถิตทิ ดสอบที (t-test) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อง ผลของการเรี ยนรู้ โดยใช้ การสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่งที่มีตอ่ ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนัก
ด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ดาเนินการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จานวนนักเรี ยนกลุม่ ละ 34 คน มีการเก็บข้ อมูลหลังการทดลอง
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ คะแนนความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ คะแนนความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
กลุ่ ม ทดลอง พิ จ ารณาจากการประเมิ น กระบวนการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
การทดสอบการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ในขณะที่ ก ารเปรี ย บเที ย บความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พิจารณาจาก
การทดสอบการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ ผลที่ได้ นามาจัดระดับความสามารถโดย
ใช้ เกณฑ์ตาม NAEP Writing Assessment 2011 (NCES, 2012) ซึ่งกาหนดระดับความสามารถ
4 ระดับ ได้ แก่ ระดับควรปรับปรุงมีคะแนนในช่วงร้ อยละ 0–40 ระดับพอใช้ มีคะแนนในช่วงร้ อยละ
41-57 ระดับดีมีคะแนนในช่วงร้ อยละ 58-70 และระดับดีมากมีคะแนนในช่วงคะแนนร้ อยละ 71100
1.1 กระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ประเมินโดยการสังเกตระหว่าง
เรี ยนขณะที่ นั ก เรี ยนกลุ่ ม ทดลองสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ในคาบเรี ยนสุ ด ท้ าย
ซึง่ มีองค์ประกอบย่อยในการพิจารณากระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 8 รายการ คือ
(1) การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา (2) การออกแบบและวางแผนการสืบสอบ (3) การทบทวนข้ อมูล
(4) การเก็บและบันทึกผลการรวบรวมข้ อมูล (5) การเลือกใช้ หลักฐาน
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(6) การใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการให้ เหตุผล (7) การสร้ างข้ อสรุปที่เป็ นคาตอบของปั ญหา
และ (8) การปรับปรุงแก้ ไขคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยแต่ละรายการมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน
รวม 24 คะแนน
ผลการวิเคราะห์คะแนนกระบวนการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง ซึง่ ได้ แบ่งเป็ นรายกลุม่ จานวน 6 กลุม่ ปรากฏดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละของกระบวนการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลองรายกลุม่
ค่าสถิติ

กระบวน
การสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

ร้ อยละ

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4 กลุม่ 5 กลุม่ 6
(n=6) (n=6) (n=6) (n=5) (n=5) (n=6)

ระดับ
ความ
เฉลี ย่
สามารถ

(1) การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา 82.00 86.88 86.00 87.10 76.00 70.00 81.33

ดีมาก

(2) การออกแบบและ
วางแผนการสืบสอบ
(3) การทบทวนข้ อมูล

79.60 82.50 72.57 78.00 64.33 61.00 73.00

ดีมาก

86.00 88.96 87.33 85.21 85.65 66.83 83.33

ดีมาก

(4) การเก็บและบันทึกผล
การรวบรวมข้ อมูล

77.00 74.62 74.00 61.33 60.17 54.88 67.00

ดี

(5) การเลือกใช้ หลักฐาน

79.67 78.33 70.78 68.67 65.55 51.00 69.00

ดี

(6) การใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในการให้ เหตุผล
58.79 60.33 57.67 56.33 56.88 52.00 57.00

พอใช้

(7) การสร้ างข้ อสรุ ป

84.67 91.00 82.38 74.33 68.77 72.13 78.88

ดีมาก

(8) การปรับปรุ งแก้ ไข
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

94.18 97.00 93.67 96.50 93.67 87.00 93.67

ดีมาก

80.24 82.45 78.05 75.93 71.38 64.36 75.42

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย
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จากตารางที่ 8 พบว่า คะแนนกระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลองอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 75.42
เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินกระบวนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ รายด้ าน
พบว่า 1) นักเรี ยนได้ คะแนนรายการประเมินกระบวนการสร้ างฯ ในระดับดีมาก 5 รายการ เรี ยง
ตามลาดับคะแนน ได้ แก่ การปรับปรุ งแก้ ไขคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ การทบทวนข้ อมูล การ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหา การสร้ างข้ อสรุป การออกแบบและวางแผนการสืบสอบ 2) นักเรี ยนได้
คะแนนอยู่ในระดับดี 2 รายการ คือ การเลือกใช้ หลักฐาน และการเก็บและบันทึกผลการรวบรวม
ข้ อมูล และ 3) นักเรี ยนมีการใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการให้ เหตุผลอยูใ่ นเกณฑ์ระดับพอใช้
1.2 การสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ประเมินจากการทดสอบนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ที่มีลกั ษณะเป็ นข้ อสอบแบบเขียนตอบ 4 ข้ อ มีการตรวจและประเมินการตอบของนักเรี ยนด้ วย
แบบประเมินคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายการประเมิ น 3 รายการ ได้ แก่ ข้อกล่าวอ้าง
หลักฐาน และการให้เหตุผล ซึ่งแต่ละรายการประเมินมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน รวม 36 คะแนน
การเปรี ยบเทียบคะแนนจากการทดสอบระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบด้ วยสถิตทิ ดสอบทีสาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Independent )
การสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ประเมินจากการทดสอบนักเรี ยนทังสองกลุ
้
่ม
หลังเรี ยนนี ้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 2 ลักษณะ คือ คะแนนความสามารถในการสร้ าง
ค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ รายกลุ่ ม และคะแนนความสามารถในการสร้ างค าอธิ บ าย
เชิงวิทยาศาสตร์ รวม
1.2.1 ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ รายกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์คะแนนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
แบ่งเป็ น 6 กลุม่ ย่อย โดยประเมินเป็ นความสามารถ 4 ระดับข้ างต้ น ผลปรากฏดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละของการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
รายกลุม่
ค่าสถิติ
การสร้ าง
คาอธิบายฯ

ระดับ
ความ
กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4 กลุม่ 5 กลุม่ 6 เฉลี ย่
สามารถ
(n=6) (n=6) (n=6) (n=5) (n=5) (n=6)
ร้ อยละ

(1) ข้ อกล่าวอ้ าง

88.89 94.44 88.89 85.00 80.00 73.61 85.33 ดีมาก

(2) หลักฐาน

76.39 79.17 75.00 73.33 70.00 63.89 73.00 ดีมาก

(3) การให้ เหตุผล

72.22 69.44 63.89 65.00 61.67 51.39 64.00

คะแนนเฉลี่ย

ดี

79.17 81.02 75.93 74.44 70.56 62.96 74.11 ดีมาก

จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี คะแนนความสามารถในสร้ างคาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 74.11 จัดอยูใ่ นระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาคะแนนตามรายการประเมินตามองค์ประกอบคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
พบว่า รายการประเมินที่ได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ อกล่าวอ้ าง รองลงมาคือ หลักฐาน และการให้
เหตุผล โดยคิดเป็ นร้ อยละ 85.33, 73.00, และ 64.00 ตามลาดับ
1.2.2 ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ รวม
ในส่ ว นของการน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการตอบแบบทดสอบการสร้ าง
คาอธิ บายเชิ ง วิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองกับกลุ่ม ควบคุม วิเคราะห์ และเปรี ย บ
คะแนนเฉลี่ ย รวมทัง้ ห้ อ ง

โดยผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนแบบทดสอบการสร้ างค าอธิ บ าย

เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยประเมิน ระดับความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ปรากฏดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ ระดับความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
ค่าสถิติ

กลุม่ ทดลอง

การสร้ าง
คาอธิบาย ฯ

S.D.

ร้ อยละ

กลุม่ ควบคุม
ระดับ
ความ
สามารถ

S.D.

ร้ อยละ

ระดับ
ความ
สามารถ

(1) ข้ อกล่าวอ้ าง

10.24

1.37

85.33

ดีมาก

9.97

1.73

83.08

ดีมาก

(2) หลักฐาน

8.76

1.33

73.00

ดีมาก

5.15

1.16

42.92

พอใช้

(3) การให้ เหตุผล

7.68

1.45

64.00

ดี

2.91

1.26

24.25 ควรปรับปรุง

26.68

3.73

74.11

ดีมาก

18.03

2.72

50.08

คะแนนเฉลี่ย

พอใช้

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ความแตกต่างกัน คือ นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองมี การสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.68 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 74.11 ในขณะที่นกั เรี ยนกลุ่มควบคุมมีการสร้ างคาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.03 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
50.08
เมื่อพิจารณาความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ แต่ละองค์ประกอบ
พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้ างและหลักฐาน อยู่ในระดับดีมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 85.33 และ 73.00 ตามลาดับ ส่วนการให้ เหตุผล อยู่ในระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 64.00 สาหรับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม นัน้ พบว่า มีการระบุข้อกล่าว
อ้ างอยูใ่ นระดับเดียวกับกลุม่ ทดลอง คือ ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 83.08 แต่มีความสามารถ
ในการระบุหลักฐานและการให้ เ หตุผล ในระดับ ต่า กว่ากลุ่ม ทดลอง คื อ ระดับ พอใช้ และควร
ปรับปรุง โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 42.92 และ 24.25 ตามลาดับ
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การเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของคะแนนการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ปรากฏดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ และค่าสถิติทดสอบที
การสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ค่าสถิติ
การสร้ าง
คาอธิบายฯ
(1) ข้ อกล่าวอ้ าง
(2) หลักฐาน
(3) การให้ เหตุผล
คะแนนเฉลี่ย
*p<.05

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

S.D.

10.24
8.76
7.68
26.68

1.37
1.33
1.45
3.73

S.D.

9.97
5.15
2.91
18.03

1.73
1.16
1.26
2.72

t-test
0.70
11.98*
14.44*
10.91*

จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้ าง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ รวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 26.68 คะแนน ในขณะที่กลุ่มควบคุม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.03 คะแนน
เมื่อพิจารณาคะแนนตามองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยน
ทังสองกลุ
้
่มได้ คะแนนเฉลี่ยของข้ อกล่าวอ้ างสูงกว่าหลักฐานและการให้ เหตุผล โดยคะแนนเฉลี่ย
ในการสร้ างข้ อกล่าวอ้ างของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
10.24 และ 9.97 ตามล าดับ ส่ว นคะแนนเฉลี่ ย ของหลัก ฐานและการให้ เ หตุผ ลของนัก เรี ย น
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบด้ าน
หลักฐานมี คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 8.76 และ 5.15 ตามลาดับ ส่วนการให้ เหตุผล มี คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 7.68 และ 2.91 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ คะแนนความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในส่ ว นของความตระหนัก ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเมิ น หลัง การเรี ย นโดยใช้ แ บบสอบถาม
ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึง่ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 เจตคติ
ด้ า นสิ่งแวดล้ อ ม และหตอนที่ ห 2หการปฏิ บัติ ด้ า นสิ่งแวดล้ อ ม คะแนนเต็ ม ตอนละ 50 คะแนน
ในแต่ละตอนของแบบสอบถาม แบ่งประเด็นการสอบถามเป็ น 6 เรื่ อง ได้ แก่ (1) การใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า (2) การเลือกซื ้อสินค้ าโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม (3) การรู้ คณ
ุ ค่าและติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้ อม
(4) การปฏิบตั ิต่อสิง่ แวดล้ อมตามจิตสานึกของพลเมือง (5) การจัดการขยะ และ (6) การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้ อม จากนั ้นนาคะแนนความตระหนักด้ านสิง่ แวดล้ อมมาเทียบกับเกณฑ์ระดับการ
ยอมรับได้ เรื่ องความตระหนักด้ านสิง่ แวดล้ อมที่ 65 คะแนน โดย Madumere (2012)
ผลการวิเคราะห์คะแนนตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง ดังปรากฏใน
ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุม่ ทดลอง
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ความตระหนักด้ านสิง่ แวดล้ อม
การใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
การเลือกซือ้ สินค้ าโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
การรู้คุณค่ าและติดตามข่ าวสารสิ่งแวดล้ อม
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
การจัดการขยะ
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
การปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อมตามจิตสานึกพลเมือง
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
คะแนนเฉลี่ย

77.24
39.00
38.24
81.08
42.35
38.73
73.92
39.12
34.80
84.88
41.94
42.94
80.18
42.24
37.94
76.67
44.12
32.55
78.46

S.D.
3.76
0.26
2.03
4.00
2.60
1.52
4.50
2.68
2.35
4.96
2.92
2.01
4.83
2.64
1.84
3.47
1.59
1.78
5.33
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จากตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.46 คะแนน ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 65 คะแนน
เมื่อพิจารณาความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมรายย่อย ทัง้ 6 ด้ าน พบว่า พฤติกรรมการ
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในสามอันดับแรก ได้ แก่ การจัดการขยะ
การเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า โดยค านึง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม การปฏิ บัติต่อ สิ่ ง แวดล้ อมตามจิ ต ส านึก พลเมื อ ง
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 84.88, 81.08, และ 80.18 ตามลาดับ และ ประเด็นที่มีความตระหนักด้ าน
สิ่งแวดล้ อมมีคะแนนต่าที่สดุ คือ การรู้คณ
ุ ค่าและติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้ อม 73.92 คะแนน
สาหรับการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการสร้ างคาอธิ บายเชิง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ปรากฏดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ของความตระหนักด้ าน
สิ่งแวดล้ อมระหว่างนักเรี ยนกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
ค่าสถิติ

กลุม่ ทดลอง

ความตระหนัก ฯ
(1) การใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
(2) การเลือกซือ้ สินค้ าโดยคานึงถึง
สิ่งแวดล้ อม
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
(3) การรู้คุณค่ าและติดตาม
ข่ าวสารสิ่งแวดล้ อม
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
(4) การจัดการขยะ
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน

กลุม่ ควบคุม
S.D.

S.D.
77.24
39.00
38.24

3.76
0.26
2.03

56.47
26.76
29.71

3.35
1.23
1.85

81.08
42.35
38.73

4.00
2.60
1.52

61.49
28.65
32.84

2.89
1.65
1.42

73.92
39.12
34.80
84.88
41.94
42.94

4.50
2.68
2.35
4.96
2.92
2.01

52.02
22.71
29.31
63.84
29.53
34.31

2.44
1.07
1.49
2.66
1.02
1.31

t-test

12.02*

11.57*

12.47*

10.90*
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ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ของความตระหนักด้ าน
สิ่งแวดล้ อมระหว่างนักเรี ยนกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
ค่าสถิติ

กลุม่ ทดลอง

ความตระหนัก ฯ
(5) การปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อมตาม
จิตสานึกพลเมือง
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
(6) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้ อม
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตน
คะแนนเฉลี่ย

กลุม่ ควบคุม
S.D.

S.D.
80.18
42.24
37.94

4.83
2.64
1.84

58.71
28.41
30.29

3.01
1.25
1.52

76.67
44.12
32.55

3.47
1.59
1.78

51.63
31.24
20.39

2.17
1.10
1.04

78.46

9.33

56.95

7.92

t-test

11.02*

17.82*

15.76*

จากตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ยความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อยทัง้ 6 ด้ าน พบว่า
กลุม่ ทดลองมีคะแนนความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในทุกด้ าน

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลองมุง่ ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิงทีมีต่อความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
และความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ดําเนินการวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 3 ทีกําลังศึกษาในภาคที 2 ปี การศึก ษา 2555 จํานวน 2 ห้ องเรี ยน แบ่ง เป็ นกลุ่มทดลอง
เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง และกลุ่มควบคุม
เรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีการทัวไป จํานวนนักเรี ยนกลุ่มละ 34 คน ทังสองกลุ่มใช้ ระยะเวลา
ในการเรียนทังสิน 20 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง 2 ส่วน
ได้ แก่ ความสามารถในการสร้างคําอธิ บายเชิ งวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถ
ในการสร้ างคํ า อธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ และแบบประเมิ น กระบวนการสร้ างคํ า อธิ บ าย
เชิ ง วิท ยาศาสตร์ และความตระหนัก ด้า นสิ งแวดล้อม โดยใช้ แ บบสอบถามความตระหนัก
ด้ านสิงแวดล้ อม และแบบสัมภาษณ์ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม แล้ วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าเฉลียร้ อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติ ฐานด้ วยสถิ ติ
ทดสอบทีสําหรับกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นอิสระต่อกัน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพือศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการสร้ างคําอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์และความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ผลการวิจยั สรุปได้ 4 ข้ อ ดังนี
1. หลัง การจัด การเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด
ของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง นักเรียนมีคะแนนเฉลียร้ อยละของการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เท่ากับ 75.4 และ 74.15 ตามลําดับ ซึงสูงกว่าเกณฑ์
ทีกําหนด คือ ร้ อยละ 70
2. คะแนนเฉลียความสามารถในการสร้ างคํ าอธิบ ายเชิง วิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. หลัง การจัด การเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด
ของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิง นักเรียนมีคะแนนความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมอยู่ในระดับดี
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4. นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมสูงกว่ากลุม่ ทีเรียนด้ วยวิธีการทัวไป
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อภิปรายผล
การนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ ความสามารถในการสร้ าง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ดังต่อไปนี
1. ความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
จากการศึ ก ษาผลของการเรี ย นรู้ โดยใช้ การสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ ต าเลิร์น นิ งที มี ต่อความสามารถในการสร้ างคํ าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย น
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น พบว่า นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองมี ค วามสามารถในการสร้ างคํ า อธิ บ าย
เชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีเรี ยนด้ วยวิธีการทัวไป จึงกล่าวได้ ว่า
การเรียนรู้โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์ตาเลิร์นนิงช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ ทดลองได้ เนืองจากเหตุผลดังต่อไปนี
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ก ารสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของอัลเบอร์
ตาเลิร์นนิงในระยะการจัดการเรี ยนการสอน ดังต่อไปนี 1) ระยะกระบวนการ (Process Phase)
นักเรียนได้ สืบค้ น สํารวจตรวจสอบ และรวบรวมข้ อมูล เพือนํามาวิเคราะห์และเรี ยนรู้ลกั ษณะของ
ข้ อมูลทีเป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์ และข้ อมูลทีเป็ นข้ อคิดเห็น แล้ วนํามาจัดกระทําและสือความหมาย
ในลักษณะต่างๆ เช่น ตาราง หรือผังกราฟิ ก เป็ นต้ น ดังนันระยะนีช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
คัดเลือกข้ อมูลทีนํามาใช้ เป็ นหลักฐาน 2) ระยะการสร้าง (Creating Phase) ในระยะนีนักเรี ยน
ร่ ว มกัน สร้ างข้ อ สรุ ป เพื อนํ าเสนอสิ งที ค้ น พบ โดยจัด กระทํ า ให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบของคํ า อธิ บ าย
เชิงวิทยาศาสตร์รายกลุม่ ซึงประกอบด้ วย ข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐาน และการให้ เหตุผลโดยข้อกล่าว
อ้างมาจากการตอบคําถามตามประเด็นทีศึกษาค้ นคว้ า ในส่วนของการระบุเหตุผลมาจากข้ อมูล
เชิ ง ประจัก ษ์ ที ผ่า นการคัด เลื อ กมาแล้ ว และการให้เ หตุผ ลได้ ม าจากการการใช้ ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์มาแสดงเหตุผล เพือเชือมโยงว่าหลักฐานทีระบุไว้ สามารถใช้ สนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างได้
และ 3) ระยะการประเมิ นผล (Evaluating Phase) นักเรี ยนตรวจสอบความถูกต้ องและปรับปรุง
แก้ ไขคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีการอภิปรายพิจารณาคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มอืน
แล้ วนํ าควา มรู้ ที ได้ มาใ ช้ ในการสร้ างคํ า อธิ บา ยเชิ งวิ ท ยา ศาสตร์ ด้ วย ความเข้ าใ จ
ของตัวนักเรี ย นเองเป็ นรายบุคคล การได้ ลงมือกระทํ าปฏิบัติ รายบุค คลนําไปสู่ความรู้ ทีชัด เจน
ลึ ก ซึ ง โดยนั ก เรี ยนได้ เขี ย นคํ า อธิ บายเองรายบุ ค คล จํ าได้ และเกิ ดความชํ านาญ
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สอดคล้ องกับแนวคิ ด ของ Klentschy (2008: 67) ที กล่าวถึ ง การเขีย นสรุ ปผลการทดลองใน
ลักษณะคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ว่า การอภิปรายหลังการนําเสนอคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ประโยชน์ต่อการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน เพราะมีโอกาสได้ เห็นผลงานของ
นักเรี ยนอืน ครูจะได้ แนะนําให้ นักเรี ยนเข้ าใจยอมรับความแตกต่างของผลการสรุป ในลักษณะ
คําอธิบายเชิ งวิท ยาศาสตร์ ของผู้อืน เข้ าใจว่าข้ อมูลทีใช้ หลัก ฐานบางข้ อมูลไม่สามารถคัด ลอก
ข้ อความมาใช้ เขียนในคําอธิบายได้ โดยตรง
เมือพิจารณาคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบพบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลียการระบุข้อกล่าวอ้ างไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนเฉลียของการระบุ
หลักฐานและการให้ เหตุผลของนักเรียนกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 เมือเปรียบเทียบคะแนนพบว่า นักเรียนทังสองกลุม่ มีคะแนนเฉลียการระบุข้อกล่าวอ้ าง
สูงกว่า หลักฐานและการให้ เหตุผล สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Ruiz-Primo et al. (2008) ทีศึกษา
ลักษณะการเขียนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยเก็บข้ อมูลจากสมุดจดบันทึกผลการ
ทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่ามีนกั เรียนทีเขียนคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ ครบ
ทังสามองค์ประกอบได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐานและเหตุผล มีเพียงร้ อยละ 18.1 และมีนักเรี ยนที
เขีย นคํ าอธิบ ายโดยไม่มีการสนับ สนุนด้ วยเหตุผลร้ อยละ 40 เช่น เดี ยวกับ Hsin-Kai Wu and
Chia-Lien Wu (2010) ทีพบว่า นัก เรี ย นประสบปั ญหาเรื องการใช้ ข้อมูลเป็ นหลักฐานในการ
สนับ สนุน ข้ อกล่าวอ้ าง ไม่สามารถประเมิน คุณ ภาพข้ อมูลที จะนํ ามาใช้ เ ป็ นหลัก ฐาน และไม่
สามารถแยกแยะข้ อแตกต่างระหว่างผลการทดลองกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ได้
การที นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ค ะแนนเฉลี ยการระบุ ข้ อกล่า วอ้ าง
ไม่แตกต่างกัน นันเนื องจาก ข้ อกล่าวอ้ าง ซึ งเป็ นคํ าตอบที นัก เรี ย นสร้ างขึนจากการวิเ คราะห์
สถานการณ์ทีครูกําหนดให้ แต่หลักฐานและการให้ เหตุผลต้ องเขียนมาจากความเข้ าใจในความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวนักเรียนเอง สอดคล้ องกับการวิจัยของ Kuhn and Reiser (2005) พบว่า
การแยกแยะข้ อมูลทีเป็ นข้ อเท็จจริงและข้ อมูลทีนักเรียนสรุปด้ วยตนเอง โดยไม่มีคําแนะนําจากครู
เป็ นเรืองยาก ดังนันในการทําแบบทดสอบนักเรี ยนจึงประสบปั ญหาในการพิจารณาสถานการณ์
ทีกําหนดให้ และตัดสินว่าเลือกข้ อมูลเป็ นหลักฐานทีสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง เมือระบุหลักฐานไม่
ครบ ก็อาจส่งผลต่อการให้ เหตุผลด้ วยการเชือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้
จากเหตุผลดังกล่าว เป็ นการสนับ สนุน ว่า การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ารสืบ สอบเป็ นฐานตาม
แนวคิ ด ของอัลเบอร์ ต าเลิร์ น นิ งช่ วยส่ง เสริ มและพัฒนาความสามารถในการสร้ างคํ าอธิ บ าย
เชิงวิท ยาศาสตร์ ของนักเรี ย นมัธยมศึกษาตอนต้ นผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้ น นักเรี ย น
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สืบสอบและสํารวจตรวจสอบข้ อมูล แล้ วนํามาวิเคราะห์ จัดกระทํา และบันทึกเป็ นหลักฐาน แล้ วใช้
ในการอภิปรายแลกเปลียนความรู้ เพือตรวจสอบและปรับปรุงจนได้ คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที
ถูกต้ องด้ วยตัวนักเรียนเอง
2. ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม
สํ า หรั บ การศึก ษาผลของการเรี ย นรู้ โดยใช้ การสื บ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของ
อัลเบอร์ตาเลิร์นนิงทีมีตอ่ ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น พบว่า
นัก เรี ยนกลุ่มทดลองมีค ะแนนเฉลียความตระหนัก ด้ านสิงแวดล้ อม ซึงแบ่ง เป็ นคะแนนเจตคติ
ด้ านสิงแวดล้ อม และการปฏิบัติตนด้ านสิงแวดล้ อมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีค่าเท่ากับร้ อยละ
82.92 และ 75.07 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด คือ ร้ อยละ 70 และเมือเปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนที
เรียนด้ วยวิธีการทัวไปพบว่ามีความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ทังนีอาจเนืองมาจากเหตุผลดังต่อไปนี
เนื องจากการเรี ย นรู้โดยใช้ ก ารสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิ ด ของอัลเบอร์ ต าเลิร์น นิ ง
ให้ ความสําคัญกับการแสดงความรู้สกึ ของผู้เรียน โดยในการสะท้อนกระบวนการ (Reflecting on
the process) ซึงเป็ นระยะทีครูสง่ เสริ มให้ นักเรี ยนใคร่ครวญเกียวกับกระบวนการเรี ยนรู้ และผล
การเรียนรู้ด้านเจตคติและความรู้ ซึงไม่ปรากฏเป็ นขันตอนชัดเจน แต่สอดแทรกอยู่ในทุกระยะของ
การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ นกั เรียนแสดงความรู้สึกทีมีต่อกระบวนการเรี ยนรู้และสิงทีได้
เรียนรู้ ปรากฏชัดเจนใน 2 ระยะ ได้ แก่
ระยะการวางแผน (Planning Phase) นอกจากนักเรี ยนจะได้ รับการกระตุ้นให้ สนใจ
บทเรี ย นด้ ว ยสถานการณ์ สิงแวดล้ อ มที ทัน สมัย น่ าติ ด ตามแล้ วยัง ต้ องแสดงความรู้ สึก ที มีต่อ
ประเด็นปั ญหานัน
ระยะการประเมิ น ผล (Evaluating Phase) นัก เรี ย นนํ าความรู้ ที ได้ จ ากการสร้ าง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในสถานการณ์ซึงเป็ นประเด็นปั ญหาของสถานการณ์ทีเกียวข้ อง
กับชีวิตประจําวันและเรืองราวในชุมชน นักเรียนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ
ต่อสถานการณ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในบทเรี ยนทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อมและทรัพยากรของ
ชุมชนนักเรียน รวมถึงการใช้ คําถามระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นกั เรียนวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ปั ญหาสิงแวดล้ อมทีส่งผลต่อนักเรี ยนและสังคม เพือให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แผนการจัด การเรี ยนรู้ เรื อง แนวทางในการอนุรัก ษ์
สิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการอภิปรายในประเด็นการแนวทางในการลดปริ มาณขยะ
คําถามสําคัญที ครู ถามนัก เรี ยนเพื อนํ าไปสู่การแสดงความรู้สึกมีดงั นี (1) นัก เรี ยนมีค วามรู้ สึก
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อย่างไรทีอําเภอพานทองเป็ นหนึงในแหล่งกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดชลบุรีซึงทําลายขยะโดยฝั ง
กลบหรือเผา (2) นักเรียนมีความกังวลหรือไม่วา่ การกําจัดทีผิดสุขลักษณะอาจสร้ างความเสียหาย
ให้ แก่สิงแวดล้ อมได้ (3) ในหนึงวันนักเรี ยนสร้ างขยะกีชิน และ (4) นักเรี ยนมีแนวทางในการลด
ปริมาณขยะอย่างไร
การให้ นัก เรี ย นสื อสาร แสดงความรู้ สึก ถึ ง การรับ รู้ สนใจ และการเห็ น คุณ ค่า ของ
สิงแวดล้ อมนีช่วยส่งเสริ มความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมของนักเรี ยน สอดคล้ องกับแนวคิดของ
Kollmus and Agyeman (2002) ทีกล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการ
สร้ างความเชือ การเห็นคุณค่า และการมีเจตคติตอ่ สิงแวดล้ อม ซึงการมีส่วนร่วมทางด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ นี คือความสามารถในการสร้ างปฏิกิริยาทางอารมณ์เมือต้ องเผชิญกับความเสือมโทรม
ของสิ งแวดล้ อ ม หรื อ อาจกล่า วได้ ว่า มี ก ารให้ อารมณ์ ค วามรู้ สึก (emotional investment)
ต่อปั ญหาทีพบเจอ และเมือเกิดความรู้สึกทีรุนแรงอย่างความรู้สึกกลัว เศร้ า หรื อโกรธ จะนํามา
ซึ งการเปลี ยนแปลงการกระทํ าด้ านสิงแวดล้ อม (Chawla, 1999 อ้ า งถึ ง ใน Kollmus and
Agyeman, 2002) สอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของ Chamber and Smith (2007) ที กล่าวว่า
ความตระหนัก ต่อสิงแวดล้ อมเป็ นการแสดงออกถึง ความห่ วงใยในสิงแวดล้ อมและความรู้ สึก
ที มีต่อสถานการณ์ เ กี ยวกับ สาเหตุ การกระทํ า ภาระหน้ าที ตลอดจนความรับ ผิ ด ชอบที มีต่อ
สิงแวดล้ อม และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Zecha (2010) ทีว่าความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม
เกิดจากความสนใจและความห่วงใยต่อสิงแวดล้ อม นําไปสู่การศึกษาหาความรู้เพือให้ เกิดความ
เข้ าใจทังด้ านความรู้และการปฏิบตั ิ จนสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกับการอนุรักษ์
สิงแวดล้ อมได้
จากเหตุผ ลดัง กล่า ว เป็ นการสนั บ สนุ น ว่ า การเรี ย นรู้ โดยใช้ การสื บ สอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิง ช่วยส่งเสริ มและพัฒนาความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ นผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้ นให้ นกั เรียนสือสารแสดงความรู้สกึ
ทีมีตอ่ การเรียนรู้ ทังกระบวนการเรี ยนรู้และสิงทีได้ เรี ยนรู้ นันคือสถานการณ์และประเด็นปั ญหา
ด้ านสิงแวดล้ อม
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิด ของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิงทีมีต่อ
ความสามารถในการสร้ างคํ า อธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละความตระหนัก ด้ า นสิ งแวดล้ อ ม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัย
ในครังต่อไป ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
ครูวิทยาศาสตร์ หรื อผู้ทีสนใจสามารถนําวิธีก ารสืบ สอบเป็ นฐานตามแนวคิด ของอัล
เบอร์ตาเลิร์นนิงไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาความสามารถในการสร้ างคําอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ และความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ทังนีจากการวิจัยในครังนี ผู้วิจัยพบว่าการ
เขียนคําอธิบายของนักเรียนยังไม่ดีนกั ในเรืองของวิธีการเขียน เช่นการใช้ คําสันธาน เป็ นต้ น ทําให้
บางครังคําอธิบายของนักเรียนยังไม่กระชับและชัดเจน ครูจึงควรพัฒนาด้ านการเขียนของผู้เรี ยน
ควบคูไ่ ปกับการสอนการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วย โดยอาจบูรณาการการสอนร่วมกับ
ครูสอนภาษาไทย นอกจากนีในส่วนของความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมนัน แม้ ว่านักเรี ยนจะให้
ความสนใจกับปั ญ หาสิงแวดล้ อม มีก ารติ ด ตามข่าวสารอยู่เ สมอ แต่จ ากการสัมภาษณ์พบว่า
การติด ตามข่าวสารนันเป็ นการติดตามเพียงผิวเผิน คือรับรู้ว่ามีปัญหาเกิด ขึนแต่ยังไม่ท ราบใน
รายละเอียด หรือไม่ได้ สนใจในจุดนัน ครูผ้ สู อนจึงควรส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสในการสืบค้ น
และวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา หรือสถานการณ์สิงแวดล้ อมทีเกิดขึนให้ มากกว่านี เพือให้ นักเรี ยนมี
ความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมมากขึน และมีความรู้เกียวกับสถานการณ์ปัญหาทีมากขึนด้ วย ทังนี
ประเด็นปั ญหาเหล่านันต้ องเป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับเนือหาทีนักเรียนเรียนอยู่ด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
ในการวิจยั ครังต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอืนๆ ทีเกิดขึนระหว่างการสร้ างคําอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การพัฒนามโนทัศน์ ความสามารถในการใช้ หลักฐาน และความสามารถใน
การให้ เหตุผล เป็ นต้ น สําหรับความตระหนักด้ านสิงแวดล้ อม ควรศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความ
ตระหนักด้ านสิงแวดล้ อมของนักเรียน เช่น ระดับความรู้ทางสิงแวดล้ อม ความเข้ าใจเกียวกับการ
ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม การให้ ค วามสนใจรับข่าวสารสิงแวดล้ อมจาก
แหล่งความรู้ตา่ งๆ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่ องมือวิจัย
รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู้
อาจารย์ วิภา เกียรติธนะบารุง
อาจารย์ น ้าผึ ้ง ศุภอุทมุ พร
อาจารย์ ดร.วรัญญา อรัญวาลัย

กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบแบบวัดความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัญชลี เอาผล
อาจารย์นิพนธ์ ศรี นฤมล
อาจารย์เพ็ชรรัตน์ ศรี วิลยั

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบแบบวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์ ดร.จาลอง อรุณเลิศอารี ย์
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์
อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐานตามแนวคิดของ
อัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
2. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบทัว่ ไป

81
แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการสืบสอบเป็ นฐาน
ตามแนวคิดของอัลเบอร์ ตาเลิร์นนิ่ง
เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3

2 คาบ จานวน 100 นาที

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนนี ้แล้ วนักเรี ยนสามารถ
1.
2.
3.
4.

สร้ างคาอธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวและนาเสนอได้
อธิบายลักษณะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทได้
บอกความหมายของการปรับตัวได้
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

สาระสาคัญ
การปรับตัว(Adaptation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างหรื อการแสดงออกของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อให้ สามารถอยูร่ อดและสืบพันธุ์เพื่อดารงเผ่าพันธุ์ในสิ่งแวดล้ อมที่อาศัยอยูไ่ ด้
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต มี 3 ประเภท ได้ แก่
1. การปรับตัวด้ านสัณฐาน (Morphological adaptation) เป็ นการปรับเปลี่ยนรูปร่าง
โครงสร้ าง ลักษณะสีของอวัยวะภายนอกร่างกาย
2. การปรับตัวด้ านสรี ระ (Physiological adaptation) เป็ นการปรับโครงสร้ าง กลไก
การทางานของอวัยวะภายในร่างกาย
3. การปรับตัวด้ านพฤติกรรม (Behavioral adaptation) เป็ นการปรับเปลี่ยน
การแสดงออก และวิถีการดารงชีวิต
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
ระยะที่ 1 การวางแผน (Planning phase) [10 นาที]
1) ครูนาอภิปรายเพื่อเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยถามนักเรี ยน ดังนี ้
-สมมติวา่ คืนหนึง่ ขณะที่นกั เรี ยนกาลังนอนหลับอยู่เกิดไฟฟ้าดับ สภาพอากาศร้ อน
มาก ไม่สามารถเปิ ดพัดลมหรื อเครื่ องปรับอากาศได้ นักเรี ยนมีวิธีคลายร้ อน
อย่างไร (คำตอบตำมประสบกำรณ์ เช่น ใช้พดั เปิ ดหน้ำต่ำงห้องนอน เปลี ่ยน
ชุดทีใ่ ส่นอนให้บำง ดืม่ น้ำมำกๆ อำบน้ำ )
- จะเกิดอะไรเมื่อเราต้ องอยู่ในที่ที่อากาศร้ อน (ร่ ำงกำยเสี ยเหงื ่อ เวี ยนหัว หน้ำมื ด
เป็ นลม )
- นัก เรี ย นเคยเห็ น หรื อ รู้ จัก วิ ธี ก ารแสดงออกของสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ที่ อ าศัย อยู่ใ นที่
อากาศร้ อนหรื อไม่ ให้ ยกตัวอย่าง
(ต้นกระบองเพชรมี หนำมแทนใบลดกำรคำยน้ ำ แมลงหลบอยู่ตำมซอกต้นไม้
หรื อใต้ใบไม้ สุนขั ในเขตร้อนมี ขนสัน้ ช้ำงลงเล่นน้ำ นกลงเล่นน้ำ)
2) ครูกล่าวว่าพฤติกรรมที่สิ่งมีชิวิตแสดงออกนี ้เรี ยกว่า “การปรับตัว” ให้ นกั เรี ยนแต่ละคน
ตังค
้ าถามเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ในเวลา 2 นาที
3) ครูรวบรวมคาถามของนักเรี ยน จากนันมุ
้ ง่ เน้ นประเด็นไปที่ ความหมายและลักษณะ
ของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต โดยครูถามคาถามดังนี ้
- นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
4) ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 5-6 คน จากนันให้
้ นกั เรี ยนร่วมกันวางแผนการสืบสอบ
โดยระบุชื่อและหน้ าที่รับผิดชอบหลักของสมาชิกในกลุม่ ดังนี ้ เตรี ยมอุปกรณ์
ดาเนินการสารวจ บันทึกผล นาเสนอหน้ าชัน้ กากับและสังเกตการทางาน
5) จากนันให้
้ นกั เรี ยนร่วมกันกาหนดประเด็นในการประเมินผลงาน (เช่น ควำมถูกต้อง
ของเนื อ้ หำ ควำมเหมำะสมของสื อ่ ที ใ่ ช้ในกำรนำเสนอ ควำมสำมำรถในกำรพูด
นำเสนอหน้ำชัน้ เรี ยน)
6) นักเรี ยนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษา เรื่ อง การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต โดยครูถามว่า
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- นักเรี ยนสามารถหาข้ อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตได้ จากแหล่งเรี ยนรู้ใด
ได้ บ้าง (คำตอบตำมประสบกำรณ์ เช่น สำรคดี นิ ตยสำร หนังสือเรี ยน
หนังสื อคู่มือ เว็บไซต์)
ระยะที่ 2 การทบทวน (Retrieving phase) [10 นาที]
7) ทบทวนความรู้เดิมที่มีเกี่ยวกับ “การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต” โดยครูให้ นกั เรี ยนในกลุม่
ทบทวนร่วมกันโดยการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูร่ ะบบประเภทต่างๆ
8) ครูแนะนาแหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติมให้ นกั เรี ยนจากแหล่งต่างๆ (แหล่งเรี ยนรู้ หน้ำ 4)
ระยะที่ 3 กระบวนการ (Processing phase) [20 นาที]
9) ครูให้ นกั เรี ยนศึกษาการปรับตัวของสิ่งชีวิต จากสื่อวีดทิ ศั น์ เรื่ อง Camels Adaptation
และสื่อพาวเวอร์ พอยท์ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- ครูแนะนาสื่อวีดทิ ศั น์ Camels adaptation ความยาว 2.30 นาที และชี ้ประเด็น
ที่นกั เรี ยนควรสังเกต คือ ลักษณะปรับตัวของอูฐในทะเลทราย โดยใช้ คาถาม
ดังนี ้
“อูฐมีการปรับตัวเพื่ออยูร่ อดในทะเลทรายอย่างไร และสามารถสรุปประเภท
ของการปรับตัวได้ กี่ลกั ษณะ”
- ครูแจกเอกสารแสดงเนื ้อเพลงทังต้
้ นฉบับภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทย แล้ ว
ให้ นกั เรี ยนทุกคนศึกษาเนื ้อเพลงด้ วยตนเอง เป็ นเวลา 1 นาที
- ครูเปิ ดสื่อวีดทิ ศั น์จานวน 2 รอบ
- ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์การปรับตัวของอูฐในทะเลทราย จากนันแบ่
้ งประเภทการ
ปรับตัวของอูฐ โดยใช้ เกณฑ์ที่กลุม่ กาหนด
- บันทึกลงในเอกสารการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ระยะที่ 4 การสร้ าง (Creating phase) [15 นาที]
-

นักเรี ยนร่วมกันสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การปรับตัวของอูฐใน
ทะเลทราย
- ครูทบทวนโครงสร้ างของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
“คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
(1) ข้ อสรุป คือ ข้ อความที่ใช้ อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และเป็ นคาตอบของ
คาถาม
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-

(2) หลักฐาน คือ ข้ อความแสดงข้ อมูลเชิงปริมาณหรื อข้ อมูลเชิงคุณภาพที่
รวบรวมได้ โดยมีระบุอย่างน้ อย 2 ข้ อ
- (3) การให้ เหตุผล คือ ข้ อความที่แสดงว่าข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวม
สามารถเป็ นหลักฐานของข้ อสรุป ทาได้ โดยการเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ อง”
- ตัวแทนกลุม่ รับอุปกรณ์ในการเขียนข้ อความ เช่น กระดาษฟลิปชาร์ ต และปากกา
เคมี แล้ วมอบหมายให้ นกั เรี ยนในกลุม่ ร่วมกันสร้ างเพื่อนาเสนอหน้ าชัน้
- นักเรี ยนเตรี ยมการนาเสนอและคัดเลือกตัวแทนเพื่อนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน และ
ตัวแทนในการประเมินการนาเสนอ โดยมีครูเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา
ระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Sharing phase) [35 นาที]
10) ตัวแทนนักเรี ยนในแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน (กลุ่มละ 3 นำที รวม 18 นำที )
โดยให้ นกั เรี ยนกลุม่ อื่นทาการประเมินขณะมีการนาเสนอ
11) ครูและนักเรี ยนร่วมกันอภิปรายหลังการทากิจกรรม โดยใช้ คาถามดังนี ้
- แต่ละกลุม่ ใช้ เกณฑ์อะไรในการจาแนกประเภท
- ในการใช้ เกณฑ์นนั ้ แต่ละกลุ่มใช้ เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
- เกณฑ์ใดเหมาะสมที่สดุ
- หากใช้ ลกั ษณะการแสดงออกเป็ นเกณฑ์ จะจัดประเภทได้ อย่างไร
12) ให้ ทกุ กลุม่ สรุปความหมายของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
-

นักเรี ยนจะทราบได้ วา่ สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้
(สำมำรถอยู่รอดและสื บพันธุ์ต่อไปได้)
- นักเรี ยนจะสรุปเป็ นความหมายของการปรับตัว ว่าอย่างไร
- ความหมายที่แต่ละกลุม่ สรุปเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
13) ครูให้ นกั เรี ยนดูตวั อย่างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ นกั เรี ยน
สามารถบอกลักษณะของการปรับตัวแต่ละประเภทได้ ชดั เจนมากขึ ้น
โดยใช้ สื่อพาวเวอร์ พอยท์แสดงภาพตัวอย่างการปรับตัวประเภทต่างๆ เช่น
- การปรับตัวทางสัณฐานแสดงด้ วยการปรับตัวของหมีขวโลก
ั้
- การปรับตัวทางสรี ระแสดงด้ วยการมีตอ่ มขับเกลือของนกทะเล
- การปรับตัวทางพฤติกรรมแสดงด้ วยการอยูร่ วมเป็ นฝูงของปลา
14) ครูให้ นกั เรี ยนแต่ละคนปรับปรุงคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การปรับตัวของอูฐ
ด้ วยภาษาของตนเอง และแลกกันตรวจกับเพื่อน (5 นาที)
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ระยะที่ 6 การประเมินผล (Evaluating phase) [10 นาที]
15) ครูรวบรวมผลการประเมินการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนจากตัวแทนแต่ละกลุม่ จากนันครู
้
และนักเรี ยนร่วมกันอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อดีและแนวทางในการพัฒนาการ
ทางานกลุม่ โดยถามคาถามดังนี ้
“นักเรี ยนประทับใจการนาเสนอของกลุม่ ใด เพราะเหตุใด”
“นักเรี ยนมีแนวทางในการพัฒนาการทางานครัง้ ต่อไปอย่างไร”
“สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรี ยนอย่างไร”
16) ครูให้ นกั เรี ยนแต่ละคนประเมินตนเองโดยเขียนระบุการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และสิ่งที่ตนควรปรับปรุงลงในกระดาษA4
17)ครูเชื่อมโยงความรู้กบั สถานการณ์ใหม่ โดยใช้ คาถามดังนี ้
-ถ้ าในอนาคตสภาพแวดล้ อมได้ เปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั เกิดการขาดแคลน
พลังงาน และน ้า ดิน อากาศเสื่อมโทรมลง นักเรี ยนคิดว่ามนุษย์จะมีการปรับตัว
อย่างไร เขียนให้ ครบทังตามประเภทการปรั
้
บตัวทังสามด้
้
าน” (5 นาที)
สื่อการเรี ยนรู้
1. สื่อวีดิทศั น์ เรื่ อง Camel adaptation song แสดง การปรับตัวของอูฐในทะเลทราย
สืบค้ นจาก http://www.youtube.com/watch?v=YX8VQIJVpTg
2. อุปกรณ์ในการสร้ างผังมโนทัศน์ (ต่อกลุม่ )
- กระดาษฟลิบชาร์ ต
- ปากกาเคมีสาหรับเขียน
3. กระดาษ A4 (คนละ 1 แผ่น
แหล่ งเรี ยนรู้
1. อุษณี ย์ ยศยิ่ง ยวด, สมศักดิ์ ปั ญ หา, และอาจอง ประทัตสุนทร. (2549).
ชีววิทยา: สัตววิทยา 3. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการตาราวิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ มูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพัฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา.
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2. ศรี ลกั ษณ์ ผลวัฒนะ, รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์, สุภาภรณ์ หริ นทรนิตย์ . 2547.
พันธุ กรรมและความหลากหลายของสิ่งมี ชีวิ ต . กรุ ง เทพฯ : สานักพิม พ์
นิยมวิทยา.
3. Calver, M. et al. 2009. Environmental biology. Cambridge : Cambridge
University Press.
การประเมินการเรี ยนรู้
1. ประเมินการมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม การอภิปรายภายในกลุ่มโดยใช้ การ
สังเกต
2. ประเมินความถูกต้ องในการเขียนลักษณะจาเพาะและพฤติกรรมที่แสดง
การปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของสิ่งมีชีวิตที่สนใจ จากเอกสารประกอบ
กิจกรรม
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ชื่อ...................................ห้ อง ม 3/... เลขที่....
วันที่...............................
คาถามในการศึกษาครัง้ นี ้คืออะไร

นักเรี ยนมีวิธีการเก็บข้ อมูลอย่างไร

ข้ อกล่าวอ้ าง
หลักฐาน

คาตอบที่นกั เรี ยนสร้ างขึ ้นจาก หลักฐาน ระบสิ่งที่นกั เรี ยนรวบรวมได้ จากการ
สังเกตุ

สรุปว่ำ อูฐมี กำรปรับตัวกี ่รูปแบบ

ระบุ สิ่ งที ่ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรสนันสนุนข้อก
ล่ำวอ้ำง
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คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การปรับตัวของอูฐในทะเลทราย

ลักษณะการเขียน: ข้ อกล่าวอ้ าง + หลักฐาน + การให้ เหตุผล
อูฐมี กำรปรับตัว...รู ปแบบ ดังนี ้ ... เนื ่องจำก.......................(ระบุเกณฑ์ ที่ใช้ในกำร
แบ่ง)...................................
ให้ เหตุผลในการตอบ และการสนับสนุน
คาตอบด้ วยหลักฐาน
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
“สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในวันนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรี ยนอย่างไร”

“ถ้ าในอนาคตสภาพแวดล้ อมได้ เปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั เกิดการขาดแคลนพลังงาน และน ้า
ดิน อากาศเสื่อมโทรมลง นักเรี ยนคิดว่ามนุษย์จะมีการปรับตัวอย่างไร”
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เนื้อเพลง
Camel Adaptation Song
* ADAPT ADAP-TA-TION CHANGES IN THE BODY TO FIT A LOCATION X2
BIG PADS ON MY FEET BETTER TRACTION THAN A JEEP
AND ANOTHER ON MY CHEST
SO I CAN REST
ON THE SIZZLE AND SANDS THAT FRY LIKE PAN
I’M CROSSING THE SAHARA IN MY CARAVAN
I’M THE LEGENDARY DROMEDARY
FOUR HUNDRED POUNDS ON MY BACK
IN THE DESERT I CARRY
NOTHING TO DRINK UNTIL THE NEXT OASIS
WATER IS FRESH SO WE NEVER WASTE IT (*)
NOT A DROP OF RAIN IT’S ARID EXTRA DRY
BUT I NEVER GET A GRAIN OF SAND IN MY EYE
IF THE WIND BLOWS GYRO SAND TORNADOES
I’VE GOT BETTER LIDS KIDS THAN J. LO
LONG AND THICK WITH A DOUBLE LASH
CLOSE ‘EM FAST BUILT TO LAST
AND THE HUMP ON MY BACK GOT AN EXTRA TANK
LIKE A SAVINGS BANK PACKED WITH FAT
THE HUMP ON MY BACK IS PACKED WITH FAT X3
I WON’T SAY IT AGAIN CAUSE YOU KNOW ALL THAT
THICK LIPS EAT STICKS AND BONES
THORNS AND SHRUBS THAT OTHERS LEAVE ALONE
SOMETIMES SIP FOR THE SALTY RIND
BECAUSE THE H2O IS HARD TO FIND
MY SHAGGY FUR INSULATES
MY BODY TEMPS REGULATE
SO I DON’T SWEAT AND DEHYDRATE
LIVE ANOTHER DAY TO PROCREATE (*,*)
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* การปรับตัว การปรับตัว เปลีย่ นร่างกายตัวเอง
ให้ เหมาะสมกับสถานที่ x2
แผ่นหนาที่ฝ่าเท้ า ทาให้ ประคองตัวได้ ดกี ว่ารถจิ๊ป
และยังมีอกี ที่แผ่นอก
ซึง่ ช่วยให้ ฉนั นัง่ พักกายได้
บนผืนทรายที่ร้อนระอุ
ฉันเดินทางข้ ามทะเลทรายซาฮาร่าไปกับกองคาราวาน
ฉันเป็ นอูฐโหนกเดียวในตานาน
ฉันแบกของได้ หนักถึง 400 ปอนด์ในทะเลทราย
ไม่จาเป็ นต้ องดื่มอะไรจนกว่าจะถึงโอเอซิสถัดไป
น ้าช่วยให้ สดชื่น เรารู้คณ
ุ ค่าและไม่เคยทิ ้ง(*)
บางทีฝนไม่ตกเลยสักหยด อากาศก็แห้ งแล้ งเหลือทน
ถึงอย่างนัน้ ก็ไม่เคยจะมีเม็ดทรายสักเม็ดที่จะพัดเข้ าตา
ต่อให้ ลมพัดแรง จนกลายเป็ นพายุทรายแค่ไหน
เพราะฉันมีเปลือกตาที่นา่ หลงไหลกว่า J.LO
ด้ วยขนตาสองชันที
้ ่ทงยาวและหนา
ั้
กระพริ บตาไวไว และยังทนอยู(่ ในทะเลทราย)ได้
โหนกที่หลังของฉัน มีช่อง(ภายใน)เหมือนถังขนาดใหญ่
เป็ นธนาคารที่เต็มไปด้ วยไขมัน
โหนกบนหลังเต็มไปด้ วยไขมัน X3
ฉันคงไม่ต้องพูดซ ้าอีก เพราะเธอก็ร้ ูหมดแล้ ว
ปากหนาๆ ช่วยการบดกินกิ่งไม้ เศษกระดูก
หนามแหลม พุม่ ไม้ และใบไม้ ตา่ งๆ
บางครัง้ ก็ต้องกินเปลือกไม้ เค็มๆ (*)
ก็เพราะว่าน ้านันช่
้ างหายากเหลือเกิน
ขนหนาๆ ของฉันช่วยเป็ นฉนวน
ทาให้ อณ
ุ หภูมิร่างกาย ถูกควบคุมไว้ เป็ นอย่างดี
ทาให้ ฉนั ไม่มีเหงื่อ และไม่เสียน ้ามากเกินไป
ให้ มีชีวิตรอดต่อไปอีกวัน เพื่อดารงเผ่าพันธ์ (*,*)

ผังมโนทัศน์ เรื่ อง การปรั บตัวของสิ่งมีชีวิต
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แบบประเมินคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
รายการประเมิน
ข้ อกล่ าวอ้ าง
คือ ข้ อสรุปที่เป็ น
คาตอบของคาถาม
หลักฐาน
คือ ข้ อความแสดง
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ที่รวบรวมได้ จากการ
สังเกต

การให้ เหตุผล
คือ ข้ อความแสดงการ
ใช้ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
ในการเชื่อมโยง
หลักฐานที่ระบุนาไปสู่
ข้ อกล่าวอ้ าง
ที่ถกู ต้ อง

ระดับความสามารถ
ต้ องปรับปรุ ง
พอใช้
(1)
(2)
ข้ อความที่เป็ น
ข้ อความที่เป็ น
คาตอบไม่ถกู ต้ อง
คาตอบถูกต้ องแต่ไม่
สมบูรณ์
ไม่ระบุข้อมูลเชิง
ระบุข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ประจักษ์ถกู ต้ อง
หรื อระบุไม่ถกู ต้ อง ไม่ ชัดเจน
ชัดเจน และเพียงพอ แต่ไม่เพียงพอในการ
ในการสนับสนุนข้ อ สนับสนุนข้ อกล่าว
กล่าวอ้ าง
อ้ าง

ดี
(3)
ข้ อความที่เป็ น
คาตอบถูกต้ องและ
สมบูรณ์
ระบุข้อมูลเชิง
ประจักษ์ถกู ต้ อง
ชัดเจน
และเพียงพอในการ
สนับสนุนข้ อกล่าว
อ้ าง

ไม่ระบุข้อความที่เป็ น
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หลักฐานกับข้ อกล่าว
อ้ างหรื อระบุแต่ไม่
ถูกต้ อง

ระบุข้อความที่เป็ น
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หลักฐานกับข้ อกล่าว
อ้ างได้ ถกู ต้ องและ
ครบถ้ วน

ระบุข้อความที่เป็ น
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หลักฐานกับข้ อกล่าว
อ้ างได้ ถกู ต้ องแต่ไม่
ครบถ้ วน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทั่วไป
เรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3

จานวน 2 คาบ 100 นาที

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนนี ้แล้ วนักเรี ยนสามารถ
1.
2.
3.
4.

บอกความหมายของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตได้
อธิบายลักษณะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทได้
อภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อให้ อยูร่ อดเมื่อมีทรัพยากรจากัดได้
สร้ างผังมโนทัศน์สรุปความหมายและจาแนกรูปแบบการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตได้

สาระ
การปรับตัว(Adaptation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างหรื อการแสดงออกของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อให้ สามารถอยูร่ อดและสืบพันธุ์เพื่อดารงเผ่าพันธุ์ในสิ่งแวดล้ อมที่อาศัยอยูไ่ ด้
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต มี 3 ประเภท ได้ แก่
1. การปรับตัวด้ านสัณฐาน (Morphological adaptation) เป็ นการปรับเปลี่ยนรูปร่าง
โครงสร้ าง ลักษณะสีของอวัยวะภายนอกร่างกาย
2. การปรับตัวด้ านสรี ระ (Physiological adaptation) เป็ นการปรับโครงสร้ าง กลไก
การทางานของอวัยวะภายในร่างกาย
3. การปรับตัวด้ านพฤติกรรม (Behavioral adaptation) เป็ นการปรับเปลี่ยน
การแสดงออก และวิถีการดารงชีวิต
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 1 การนาเข้ าสู่บทเรี ยน [ 15 นาที ]
1) ครูนาอภิปรายเพื่อเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยถามนักเรี ยน ดังนี ้
-สมมติวา่ คืนหนึง่ ขณะที่นกั เรี ยนกาลังนอนหลับอยู่เกิดไฟฟ้าดับ สภาพอากาศร้ อน
มาก ไม่สามารถเปิ ดพัดลมหรื อเครื่ องปรับอากาศได้ นักเรี ยนมีวิธีคลายร้ อน
อย่างไร (คำตอบตำมประสบกำรณ์ เช่น ใช้พดั เปิ ดหน้ำต่ำงห้องนอน เปลี ่ยน
ชุดทีใ่ ส่นอนให้บำง ดืม่ น้ำมำกๆ อำบน้ำ )
- จะเกิดอะไรเมื่อเราต้ องอยู่ในที่ที่อากาศร้ อน (ร่ ำงกำยเสี ยเหงื ่อ เวี ยนหัว หน้ำมื ด
เป็ นลม )
- นัก เรี ย นเคยเห็ น หรื อ รู้ จัก วิ ธี ก ารแสดงออกของสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ที่ อ าศัย อยู่ใ นที่
อากาศร้ อนหรื อไม่ ให้ ยกตัวอย่าง
(ต้นกระบองเพชรมี หนำมแทนใบลดกำรคำยน้ ำ แมลงหลบอยู่ตำมซอกต้นไม้
หรื อใต้ใบไม้ สุนขั ในเขตร้อนมี ขนสัน้ ช้ำงลงเล่นน้ำ นกลงเล่นน้ำ)
2) ครูกล่าวว่าพฤติกรรมที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกนี ้เรี ยกว่า “การปรับตัว” แล้ วนักเรี ยนหรื อไม่
ว่า การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีกี่
ประเภท แต่ละประเภทมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร วันนี ้เราจะมาเรี ยนรู้เรื่ องการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตกัน
ขัน้ ที่ 2 การสารวจตรวจสอบ [ 60 นาที ]
3) ครูให้ นกั เรี ยนศึกษาการปรับตัวของสิ่งชีวิต จากสื่อวีดทิ ศั น์ เรื่ อง Camels Adaptation
และสื่อพาวเวอร์ พอยท์ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- ครูแนะนาสื่อวีดทิ ศั น์ Camels adaptation ความยาว 2.30 นาที และชี ้ประเด็น
ที่นกั เรี ยนควรสังเกต คือ ลักษณะปรับตัวของอูฐในทะเลทราย โดยใช้ คาถาม
ดังนี
“อูฐมีการปรับตัวเพื่ออยูร่ อดในทะเลทรายอย่างไร และสามารถสรุปประเภท
ของการปรับตัวได้ กี่ลกั ษณะ”
- ครูแจกเอกสารแสดงเนื ้อเพลงทังต้
้ นฉบับภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทย แล้ ว
ให้ นกั เรี ยนทุกคนศึกษาเนื ้อเพลงด้ วยตนเอง เป็ นเวลา 1 นาที
- ครูเปิ ดสื่อวีดทิ ศั น์จานวน 2 รอบ
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4) จากนันครู
้ ถามคาถามหลังการชมสื่อวีดทิ ศั น์ ดังนี ้
- อูฐมีการปรับตัวเพื่ออยูร่ อดในทะเลทรายอย่างไรบ้ าง”
(แผ่นหนังทีฝ่ ่ ำเท้ำและหน้ำอก พฤติ กรรมกำรดืม่ น้ำและกำรกิ นอำหำร ขนตำ
หนำและยำว
โหนกบนหลัง ริ มฝี ปำกหนำ ขนหนำปกคลุมร่ ำงกำย)
- นักเรี ยนจะทราบได้ วา่ สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้
(สำมำรถอยู่รอดและสื บพันธุ์ต่อไปได้)
5) ครูถามว่า “สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น จะมีลกั ษณะการปรับตัวอย่างไร” จากนันให้
้ นกั เรี ยนดูตวั อย่าง
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถบอกลักษณะของการปรับตัวแต่
ละรูปแบบได้ ชดั เจนมากขึ ้น โดยใช้ สื่อพาวเวอร์ พอยท์แสดงภาพตัวอย่างการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ดังนี ้
- การปรับตัวทางสัณฐานแสดงด้ วยการปรับตัวของหมีขวโลก
ั้
- การปรับตัวทางสรี ระแสดงด้ วยการมีตอ่ มขับเกลือของนกทะเล
- การปรับตัวทางพฤติกรรมแสดงด้ วยการอยูร่ วมเป็ นฝูงของปลา
6) ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 5-6 คน จากนันครู
้ ให้ ตวั แทนกลุม่ ออกมารับอุปกรณ์ ได้ แก่
กระดาษฟลิปชาร์ ต และปากกาเคมี แล้ วมอบหมายให้ นกั เรี ยนในกลุม่ ร่วมกันสร้ างผัง
มโนทัศน์ เรื่ อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต โดยให้ ครบถ้ วนตามประเด็นคาถาม ดังนี ้
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตจาแนกได้ เป็ นกี่รูปแบบ
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละรูปแบบ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
7) นักเรี ยนร่วมกันสร้ างผังมโนทัศน์ เรื่ อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (10 นาที)
8) ตัวแทนนักเรี ยนในแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน (12 นาที
9) ครูและนักเรี ยนร่วมกันอภิปรายหลังการทากิจกรรม โดยใช้ คาถามดังนี ้
- การปรับตัวคืออะไร
(กำรเปลี ่ยนแปลงหรื อปรับโครงสร้ำงหรื อกำรแสดงออกของสิ่ งมี ชีวิต เพือ่ ให้สำมำรถ
อยู่รอดและสื บพันธุ์เพือ่ ดำรงเผ่ำพันธุ์ในสิ่ งแวดล้อมได้)
- เราสามารถจาแนกการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเป็ นกี่รูปแบบ อะไรบ้ าง
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(3 รู ปแบบ ได้แก่ กำรปรับตัวทำงสัณฐำน กำรปรับตัวทำงสรี ระ และกำรปรับตัวทำง
พฤติ กรรม )
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละรูปแบบ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
(กำรปรับตัวทำงสัณฐำน เป็ นกำรปรับเปลี ่ยนรู ปร่ ำง โครงสร้ำง ลักษณะสี ของอวัยวะ
ภำยนอกร่ ำงกำย
กำรปรับตัวทำงสรี ระ เป็ นกำรปรับโครงสร้ำง กลไกกำรทำงำนของอวัยวะภำยใน
ร่ ำงกำย
และกำรปรับตัวทำงพฤติ กรรม เป็ นกำรปรับเปลีย่ นกำรแสดงออก และวิ ถีกำร
ดำรงชี วิต)
ขัน้ ที่ 3 การสรุป [ 25 นาที ]
10) ครูให้ นกั เรี ยนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- ครูให้ นกั เรี ยนนาเอกสารแสดงเนื ้อเพลง Camel adaptation song ขึ ้นมา
- นักเรี ยนวิเคราะห์วา่ สิ่งที่อฐู แสดงลักษณะและพฤติกรรมเพื่อการอยูร่ อดในทะเลทราย
นัน้
สามารถจาแนกเป็ นการปรับตัวในรูปแบบใดบ้ าง
- ให้ นกั เรี ยนเขียนคาตอบที่ด้านหลังกระดาษ
11) ให้ นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนกันตรวจคาตอบจากนันรวบรวมเอกสารส่
้
งครู
สื่อการเรี ยนรู้
4. สื่อวีดิทศั น์ เรื่ อง Camel adaptation song แสดง การปรับตัวของอูฐในทะเลทราย
สืบค้ นจาก http://www.youtube.com/watch?v=YX8VQIJVpTg
5. สื่อพาวเวอร์ พอยท์แสดงภาพตัวอย่างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
6. อุปกรณ์ในการสร้ างผังมโนทัศน์ (ต่อกลุม่ )
- กระดาษฟลิบชาร์ ต
- ปากกาเคมีสาหรับเขียน
7. เอกสารเนื ้อเพลงทังต้
้ นฉบับภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทย (คนละ 1 แผ่น)
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แหล่ งเรี ยนรู้
4. อุษณี ย์ ยศยิ่ง ยวด, สมศักดิ์ ปั ญ หา, และอาจอง ประทัตสุนทร. (2549).
ชีววิทยา: สัตววิทยา 3. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการตาราวิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ มูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพัฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา.
5. ศรี ลกั ษณ์ ผลวัฒนะ, รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์, สุภาภรณ์ หริ นทรนิตย์ . 2547.
พันธุ กรรมและความหลากหลายของสิ่งมี ชีวิ ต . กรุ ง เทพฯ : สานักพิม พ์
นิยมวิทยา.
6. Calver, M. et al. 2009. Environmental biology. Cambridge : Cambridge
University Press.
การประเมินการเรี ยนรู้
3. ประเมินการมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม การอภิปรายภายในกลุ่มโดยใช้ การ
สังเกต
4. ประเมินความถูกต้ องของผังมโนทัศน์ เรื่ อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
5. ประเมินการนาเสนอผลงานนักเรี ยนโดยใช้ เกณฑ์การประเมินการนาเสนอผลงาน
6. ประเมินความถูกต้ องในการเขียนลักษณะจาเพาะและพฤติกรรมที่แสดง
การปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม จาก Camel adaptation song
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ภาคผนวก ค
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2. แบบวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย
3. แบบสัมภาษณ์ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม

104

(ตัวอย่ าง)
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อประเมินความสามารถในการสร้ างคาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ ในส่วนคุณภาพของคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2. แบบทดสอบประกอบด้ ว ยข้ อ สอบจ านวน 4 ข้ อ แต่ล ะข้ อ ประกอบด้ ว ย
สถานการณ์ และข้ อมูลประกอบสถานการณ์ เช่น ภาพ ตาราง กราฟ และข้ อ
คาถามเพื่อให้ นกั เรี ยนสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
3. ในการทาข้ อสอบให้ นักเรี ยนใช้ ปากกาสี นา้ เงิ นหรื อสี ดาในการเขี ยนตอบลง
ในช่องว่างที่กาหนด
4. กาหนดเวลาในการทาข้ อสอบ 80 นาที
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(ตัวอย่ างที่ 1)
ให้นกั เรี ยนใช้ข้อมูลต่อไปนี ใ้ นการตอบคาถามข้อที ่ 1
ในทุ่งหญ้ าแห่งหนึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิด a ต่อมาสิ่งมีชีวิตชนิด b
อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ด้วย เมื่อตรวจสอบลักษณะการดารงชีวิตสิ่งมีชีวิตทังสอง
้
พบว่า
สิ่งมีชีวิตชนิด a มีขนาดเล็กอาศัยในโพรงใต้ ดิน กินอาหารจาพวกหญ้ า และพืชคลุมดิน
ส่วนสิ่งมีชีวิตชนิด b มีขนาดใหญ่ แข็งแรง วิ่งได้ เร็ ว กินสัตว์อื่น ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็ น
อาหาร ทัง้ นี ้ ทุ่ง หญ้ าแห่ง นี ไ้ ม่ เ คยประสบปั ญ หาจากภัย ธรรมชาติห รื อ โรคระบาด
จานวนประชากรของสิ่งมีชีวิต ณ ช่วงเวลาต่างๆ เป็ นดังกราฟ

จานวนประชากร

กราฟจานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิด a และ b ณ ช่วงเวลาต่างๆ

สิ่งมีชีวิต
ชนิด a
สิ่งมีชีวิต
ชนิด b
เวลา (ปี )

ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ่งมีชีวิตชนิด a และ b เป็ นแบบใด จงอธิบาย
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(ตัวอย่ างที่ 2)
จากภาพแสดงการหมุนเวียนของธาตุใดในระบบนิเวศ จงให้ เหตุผลประกอบคาอธิบาย

เชือ้ เพลิงซากดึกดาบรรพ์
(fossil fuel)
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(ตัวอย่ างที่ 3)
แม่นา้ สายหนึ่ง ไหลผ่านหมู่บ้านสุขใจ ซึ่ง หมู่บ้ านนี ม้ ี การแบ่ง พื น้ ที่ เป็ น 3 บริ เวณ ได้ แ ก่
แหล่ง อุตสาหกรรม แหล่ง เกษตรกรรม และแหล่ง ชุม ชน ดัง ภาพ ในการประชุม หมู่บ้าน
มีการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับมลพิษทางน ้า เนื่องจากประสบปั ญหาขยะ น ้าขุ่นและส่งกลิ่นเหม็นเน่า
รวมทั ง้ มี ช าวบ้ านหลายรายที่ มี อ าการอุ จ จาระร่ ว ง นั ก เรี ย นคิ ด ว่ าบริ เ วณใดเป็ น
แหล่ งกาเนิดมลพิษทางนา้ มากที่สุด จงอธิบาย
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แบบวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตอนที่ 1

แบบวัดเจตคติด้านสิ่งแวดล้ อม

คำชี ้แจง ให้ นกั เรี ยนพิจำรณำข้ อควำมพฤติกรรมแต่ละข้ อควำม แล้ วทำเครื่ องหมำย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของนักเรี ยน
โดย 1 หมายถึง นักเรี ยนไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่งกับข้ อความนัน้
2 หมายถึง นักเรี ยนไม่ เห็นด้ วยกับข้ อความนัน้
3 หมายถึง นักเรี ยนไม่ แน่ ใจที่จะเห็นด้ วยหรื อไม่ เห็นด้ วยกับข้ อความ
นัน้
4 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยกับข้ อความนัน้
5 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยอย่ างยิ่งกับข้ อความนัน้
ตัวอย่าง

ข้ อควำมพฤติกรรม

กำรทิ ้งขยะลงสูแ่ หล่งน ้ำ

ระดับควำมคิดเห็นที่มตี อ่ พฤติกรรม
ไม่เห็นด้ วย
ไม่
อย่ำงยิ่ง
เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย
3
4
1
2

.


.

.
.

.
.

.
.

เห็นด้ วย
อย่ำงยิ่ง
5

.
.
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(ตัวอย่ าง)
ระดับควำมคิดเห็นที่มตี อ่ พฤติกรรม
ข้ อควำมพฤติกรรม

1. กำรเปิ ดโทรทัศน์ทิ ้งไว้ ตลอดเวลำเพื่อไม่ให้
พลำดชมรำยกำรที่สนใจ

2. กำรเปิ ดเครื่องยนต์และเครื่องปรับอำกำศไว้
ทุกครัง้ เมื่อต้ องนัง่ รออยูใ่ นรถยนต์เป็ น
เวลำนำน

3. กำรใช้ แก้ วน ้ำรองน ้ำเพือ่ บ้ วนปำกและแปรง
ฟั น

4. กำรอบผ้ ำหรือปั่ นแห้ งทุกครัง้ หลังซักผ้ ำ
5. กำรเปิ ดปิ ดประตูต้ เู ย็นบ่อยๆทำให้ สิ ้นเปลือง
พลังงำน

6. ควรเลือกซื ้อสินค้ ำทีม่ ีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สำมำรถ
ย่อยสลำยได้ ง่ำยตำมธรรมชำติ

7. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เมื่อใช้ สนิ ค้ ำหมดแล้ว
สำมำรถหำซื ้อเฉพำะตัวสินค้ ำมำเติมในกล่อง
บรรจุเดิมได้

8. หำกต้ องกำรซื ้อของเพื่อนำไปเป็ นของขวัญให้
ผู้อื่นควรเลือกสินค้ ำที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์หรูหรำ
สวยงำม บ่งบอกรสนิยมของผู้ซื ้อ

9. กำรเลือกซื ้อสเปรย์ปรับอำกำศทีม่ ีสำรCFCs
เพียงหนึง่ กระป๋ อง ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม

ไม่เห็น
ด้ วย
อย่ำงยิ่ง
1

ไม่
เห็นด้ วย
2

ไม่แน่ใจ

เห็นด้ วย

3

4

เห็นด้ วย
อย่ำงยิ่ง
5
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ตอนที่ 2 การปฏิบัตติ นด้ านสิ่งแวดล้ อม
คำชี ้แจง ในตอนนี ้กำหนดให้ นกั เรี ยนพิจำรณำว่ำในชีวิตประจำวันเคยแสดงพฤติกรรมที่มีตอ่
สิ่งแวดล้ อมในแต่ละข้ อมำกน้ อยเพียงใด แล้ วทำเครื่ องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมถี่ใน
กำรปฏิบตั ิ
โดย 1 หมายถึง นักเรี ยนไม่ เคยแสดงพฤติกรรมนันเลย
้
2 หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมนันบางครั
้
ง้
3 หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมนันบ่
้ อยครั ง้ หรือเป็ นประจา
ตัวอย่าง
ระดับควำมถี่ในกำรปฏิบตั ิ
ข้ อควำมพฤติกรรม
ปล่อยให้ น ้ำล้ นกะละมัง
หรื ออ่ำงน ้ำขณะล้ ำงจำน

ไม่เคย
1
.

.

ประจำ

บำงครัง้
2
. .

3
.

.

ระดับควำมถี่ในกำรปฏิบตั ิ
ข้ อควำมพฤติกรรม

1. ถอดปลัก๊ เครื่องใช้ ไฟฟ้ำทุกครัง้ เมื่อไม่ใช้ งำน
2. เปิ ดเพลงหรือโทรทัศน์ทิ ้งไว้ ขณะนอนหลับ
3. เปิ ดตู้แช่/ตู้เย็นไว้ ก่อนจึงคิดเลือกของกินหรือ
เครื่ องดื่มที่แช่ไว้

4. ตังค่
้ ำคอมพิวเตอร์ ให้ พกั หน้ ำจอเมื่อไม่ใช้ งำนชัว่ ครำว
5. นำน ้ำที่เหลือจำกกิจกรรมอื่นมำรดน ้ำต้ นไม้
6. เลือกซื ้อขนมจำกร้ ำนทีใ่ ช้ หีบห่อจำกวัสดุธรรมชำติ

ไม่เคย
1

บำงครัง้
2

ประจำ
3
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ระดับควำมถี่ในกำรปฏิบตั ิ
ข้ อควำมพฤติกรรม
มำกกว่ำร้ ำนที่ใช้ พลำสติกหรื อโฟม

7. เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดเข้ มข้ นหรือที่ซื ้อเติมได้
8. ซื ้อสินค้ ำที่มีหีบห่อหลำยชันเพื
้ ่อควำมสวยงำม
9. ซื ้อของใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิน่ กำยประเภทที่มี
ส่วนประกอบไม่เป็ นอันตรำยต่อสิง่ แวดล้ อม

10. ซื ้อหรือแนะนำให้ ผ้ ปู กครองเลือกซื ้อเครื่องใช้ ไฟฟ้ ำ
ชนิดประหยัดไฟฟ้ ำ

ไม่เคย
1

บำงครัง้
2

ประจำ
3
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แบบสัมภาษณ์ ความตระหนักด้ ำนสิ่งแวดล้ อม

แบบสัมภำษณ์ ควำมตระหนักด้ ำนสิ่งแวดล้ อมฉบับนี ้ มีประเด็นที่ใช้ ในกำรสัมภำษณ์ 4
ประเด็น คือ ควำมสนใจข่ำวสำรสิ่งแวดล้ อม ควำมรู้ ทำงสิ่งแวดล้ อม ควำมรั บผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อม และ กำรมีเจตคติตอ่ กิจกรรมด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
1. ความสนใจข่ าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อม

1.1 นักเรียนสนใจติดตามข่ าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมบ้ างหรือไม่
1.2 นักเรียนได้ รับข่ าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมจากช่ องทางใดบ้ าง
2. ความรู้ ทางสิ่งแวดล้ อม

2.1 ประเด็นหรือปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่นักเรียนติดตามในขณะนีม้ ีเรื่องอะไรบ้ าง
3. ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม

3.1 นักเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเรื่องใดมากที่สุด
เพราะเหตุใด
3.2 นักเรียนสามารถแก้ ไขหรือบรรเทาความรุนแรงของปั ญหานัน้ ได้ อย่ างไรบ้ าง
4. การมีเจตคติต่อกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม

4.1 ในโรงเรียนของนักเรี ยนมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการรณรงค์ ด้าน
สิ่งแวดล้ อม หรือไม่ ถ้ ามีให้ ยกตัวอย่ าง
4.2 นักเรียนเคยร่ วมปฏิบัตกิ ิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมอะไรบ้ าง ถ้ าเคยให้ ระบุช่ ือ
และขัน้ ตอนการทากิจกรรม
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ภาคผนวก ง
คุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
2. คุณภาพของแบบสอบถามความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
2.1 เจตคติด้านสิ่งแวดล้ อม
2.2 การปฏิบตั ิตนด้ านสิ่งแวดล้ อม
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1. คุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ตารางที่ xx
ค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ในการพิจารณาคุณภาพของ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ข้ อสอบ

IOC

ความหมาย

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

0.67

วัดได้ สอดคล้ อง

2. วัฏจักรสาร

0.67

วัดได้ สอดคล้ อง

3. การใช้ ทรัพยากร

1

วัดได้ สอดคล้ อง

4. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1

วัดได้ สอดคล้ อง

ตารางที่ xx
ข้ อสอบ
ข้ อที่ 1
ข้ อที่ 2
ข้ อที่ 3
ข้ อที่ 4

ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
p
ความหมาย
r
ความหมาย
.64
ค่อนข้ างง่าย
.57
จาแนกได้ ดีมาก
.74
ค่อนข้ างง่าย
.28
จาแนกได้ พอใช้
.75
ค่อนข้ างง่าย
.73
จาแนกได้ ดีมาก
.79
ค่อนข้ างง่าย
.63
จาแนกได้ ดีมาก

ตารางที่ xx
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) ระหว่า งผู้วิ จัย กับ ผู้เ ชี่ ย วชาญในการตรวจ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ข้ อสอบ
เรื่อง
r
ข้ อที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
.996**
ข้ อที่ 2

วัฏจักรสาร

.985**

ข้ อที่ 3

การใช้ ทรัพยากร

.989**

ข้ อที่ 4

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1.000**

รวม

.997**
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หมายเหตุ ** หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2. คุณภาพของแบบสอบถามความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม
2.1 ความคิดเห็นที่มีตอ่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ในการพิจารณาคุณภาพของแบบวัด
ความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอ่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ความ
รับผิดชอบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม
1.การใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

2. การเลือกซื ้อ
สินค้ าโดยคานึง
ถึงสิง่ แวดล้ อม

3. การรู้คณ
ุ ค่า
และติดตามข่าว
สารสิง่ แวดล้ อม

ความหมาย

ความ
รับผิดชอบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม
4. การจัดการ
ขยะ

ข้ อ
ที่

IOC

1
2
3
4
5

1
0.67
1
0.67
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

6
7
8
9
10

1
1
0.67
1
0.67

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

5. การปฏิบตั ิ
ตนต่อสิง่ แวด
ล้ อมตามจิต
สานึกพลเมือง

11
12
13
14
15

1
1
1
0.67
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

6. การมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรม
เพื่อสิง่ แวดล้ อม

ข้ อ
ที่

IOC

ความหมาย

16
17
18
19
20

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

21
22
23
24
25

1
1
1
1
0.67

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

26
27
28
29
30

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
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ตารางที่ xx
ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม ตอนที่
1 ความคิดเห็นที่มีตอ่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ข้ อที่
r
ความหมาย
ข้ อที่
r
ความหมาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.265
.275
.253
.202
.286
.310
.314
.316
.267
.319
.362
.221
.390
.306
.415

จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดีมาก

ความเที่ยงทังฉบั
้ บ = .81
ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .202 - .551

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.282
.261
.306
.268
.424
.551
.347
.290
.352
.287
.256
.302
.532
.284
.412

จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ พอใช้
จาแนกได้ ดีมาก
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2.2 การปฏิบตั ิตนที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ทรงคุณวุฒิ
(IOC)
ในการพิจารณาคุณภาพของ
แบบสอบถามความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม ตอนที่ 2 การปฏิบตั ิตนที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้ อม

ข้ อ
ที่

IOC

1.การใช้ ทรัพยากร 1
อย่างคุ้มค่า
2
3
4
5

1
1
0.67
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. การเลือกซื ้อ
สินค้ าโดยคานึง
ถึงสิง่ แวดล้ อม

3. การรู้คณ
ุ ค่า
และติดตามข่าว
สารสิง่ แวดล้ อม

ความหมาย

ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้ อม

ข้ อ
ที่

IOC

ความหมาย

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

4. การจัดการ
ขยะ

16
17
18
19
20

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

5. การปฏิบตั ิ
ตนต่อสิง่ แวด
ล้ อมตามจิต
สานึกพลเมือง

21
22
23
24
25

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง

6. การมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรม
เพื่อสิง่ แวดล้ อม

26
27
28
29
30

1
1
1
1
1

วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
วัดได้ สอดคล้ อง
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ตารางที่ xx
ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบสอบถามความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม ตอนที่ 2
การปฏิบตั ิตนที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ข้ อที่
r
ความหมาย
ข้ อที่
r
ความหมาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.326
.692
.715
.874
.791
.793
.630
.431
.595
.554
.786
.740
.850
.637
.767

จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก

ความเที่ยงทังฉบั
้ บ = .95
ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .326 - .874

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.748
.502
.815
.785
.553
.690
.565
.690
.786
.791
.392
.637
.815
.637
.773

จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดี
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
จาแนกได้ ดีมาก
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวพจีลกั ษณ์ ขวัญใจ เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2529 ภูมิลาเนาจังหวัดชลบุรี
สาเร็ จการศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ในปี การศึกษา 2551 และเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2552 ในระหว่างศึกษา
ได้ รับทุนผู้ชว่ ยสอนประจาปี การศึกษา 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย

