การลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิ บายทางวิ ทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ลือชา ลดาชาติ 1 กมลรัตน์ ฉิ มพาลี2 ณิ ชชั ฌา อาโยวงษ์3
นพคุณ แงวกุดเรือ4 ส�ำเร็จ สระขาว5 ชื่นหทัย หวังเอียด6
และจุฬารัตน์ ธรรมประทีป7
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวน 10 คน คณะผูว้ จิ ยั พัฒนากิจกรรมทีเ่ น้นให้
นักเรียนได้ลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ตอบค�ำถามทีว่ า่ “ภัยแล้ง
ส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์หรือไม่ และได้อย่างไร” กิจกรรมนี้
ประกอบด้วยใบกิจกรรมแบบเขียนตอบ ซึง่ ก�ำหนดให้นกั เรียน (1) ลงข้อสรุปจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ จ�ำนวน 9 ชิน้ และ (2) น�ำข้อสรุปเหล่านัน้ มาสร้างเป็ นค�ำอธิบายเพือ่ ตอบ
ค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์คำ� ตอบของนักเรียนแต่ละคนด้วย
วิธกี ารอุปนัย โดยการพัฒนาเกณฑ์การจัดกลุม่ ข้อสรุปของนักเรียน ซึง่ ประกอบด้วย (1)
ข้อสรุปตามหลักฐาน (2) ข้อสรุปตามและเกินจากหลักฐาน (3) ข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและ
เกินจากหลักฐาน และ (4) ไม่มขี อ้ สรุปหรือข้อสรุปไม่ชดั เจน จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั พิจารณา
ว่า นักเรียนแต่ละคนน�ำข้อสรุปจากหลักฐานเหล่านัน้ มาสร้างเป็นค�ำอธิบายทีต่ อบค�ำถาม
ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ ผลการวิจยั เปิดเผยว่า ค�ำตอบของนักเรียนเหล่านีป้ ระมาณร้อยละ
30 เป็ นการลงข้อสรุปตามหลักฐาน ประมาณร้อยละ 52 เป็ นการลงข้อสรุปทีม่ กี ารใช้
ความคิดเห็นส่วนตัว ซึง่ ท�ำให้ขอ้ สรุปเหล่านี้คลาดเคลือ่ นและ/หรือเกินจากหลักฐาน และ

นักวิชาการศึกษาประจ�ำส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2
ครูประจ�ำโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
3
ครูประจ�ำโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
4
ครูประจ�ำโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5
ครูประจ�ำโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
6
ครูประจ�ำโรงเรียนสายบุร ี “แจ้งประชาคาร” ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
7
ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
1
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อีกประมาณร้อยละ 18 เป็ นการบรรยายหลักฐานทีไ่ ม่มกี ารลงข้อสรุปหรือเป็ นข้อสรุปที่
ไม่ชดั เจน ด้วยเหตุน้ี นักเรียนทุกคนจึงไม่สามารถน�ำข้อสรุปเหล่านัน้ ไปสร้างเป็นค�ำอธิบาย
ทีต่ อบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ได้ การวิจยั นี้เสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ค�ำส�ำคัญ : 1. การลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์. 2. การสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์.
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์. 4. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์.
5. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3.
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Ninth Grade Students’ Making Scientific Inferences and Explanations
Luecha Ladachart8, Kamonrat Chimphali9, Nichatcha Aryowong10,
Nophakun Ngaewkoodrua11, Samset Srakhao12, Chuenhatai Wangead13
and Jurarat Thammaprateep14
Abstract
This research aimed at studying how 10 ninth grade students made
scientific inferences and scientific explanations. The activity was designed for the
students to draw inferences and propose an explanation addressing to the
question of, “How does drought affect genetic diversity of finch population?” The
activities included written worksheets which were assigned the students to: 1)
make inferences based on 9 pieces of empirical evidence and 2) use those
inferences to propose an explanation addressing the assigned scientific question.
The students’ answers were analyzed using an inductive method. Criteria for
categorizing the students’ inferences were developed. These were: 1) inferences
based on evidence, 2) inferences based on and beyond evidence, 3) inferences
deviated from and beyond evidence, and 4) no or unclear inferences. The students’
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answers were considered in terms of whether or not each student used those
inferences to provide an explanation for the assigned scientific question. The
results revealed that about 30% of the students’ answers were inferences based
on evidence, about 52% were inferences with personal opinions, making them
deviate from and beyond the evidence, and about 18% were no or unclear
inferences. As a result, all the students could not use those inferences to make
an explanation addressing the assigned scientific question. This research presents
guidelines for developing students’ ability to make scientific inferences and
explanations.
Keywords: 1. Making scientific inferences. 2. Constructing scientific explanation.
3. Teaching and learning science. 4. Nature of science. 5. Ninth
grade students.
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บทน�ำ

วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึง่ ของมนุษย์ทม่ี วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในการนี้ นักวิทยาศาสตร์จ�ำเป็ นต้องมีการตัง้
ค�ำถามทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทต่ี นเองสนใจศึกษา ซึง่ จะ
น�ำไปสูก่ ารเก็บรวบรวม การจัดกระท�ำ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อลงข้อสรุปทีต่ อบ
ค�ำถามทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินนั ้ (National Research
Council (NRC), 1996: 23) อย่างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสว่ นใหญ่
มีความซับซ้อนและเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ใดๆ จึงต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้าน เพือ่ น�ำข้อสรุปจากการศึกษาเหล่านัน้ มาเชือ่ มโยงกัน
และสร้างเป็ นค�ำอธิบายทีก่ ล่าวถึง “กระบวนการหรือกลไก” ทีท่ ำ� ให้ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตินนั ้ เกิดขึน้ ดังนัน้ การลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายบนพืน้ ฐานของหลักฐาน
เชิงประจักษ์จงึ เป็นลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ ของการท�ำงานทางวิทยาศาสตร์ (Ladachart
et al., 2013: 271-272)
ท่ามกลางกระแสของความพยายามในการส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เฉกเช่นเดียวกับกระบวนการทีน่ กั วิทยาศาสตร์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
(NRC, 1996: 23) นักเรียนจึงถูกคาดหวังให้มคี วามสามารถในการลงข้อสรุปและสร้าง
ค�ำอธิบายบนพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Faikhamta, 2008: 40) หลักสูตร
วิทยาศาสตร์แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (Bureau of Academic
Affairs and Educational Standards, 2010: 94) ได้ระบุถงึ ความส�ำคัญของการลงข้อ
สรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไว้ในสาระที่ 8 “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ดังนี้ “(นักเรียน) ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ ...รูว้ า่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ มีรปู แบบทีแ่ น่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูล (หลักฐานเชิงประจักษ์)...ทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลานัน้ ๆ
...” [ข้อความถูกเน้ นโดยผูเ้ ขียน] ในท�ำนองเดียวกัน โครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) โดยองค์การ
เพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation
and Development: OECD) ได้กำ� หนดไว้วา่ นักเรียนอายุ 15 ปีควรสามารถ “อธิบาย
ปรากฏการณ์ (ทางธรรมชาติ) อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์” และ “ตีความหมายข้อมูลและ
หลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์” (OECD, 2013: 8-9) สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
ควรได้รบั การพัฒนาให้มคี วามสามารถในการลงข้อสรุปและอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติดว้ ยหลักฐานเชิงประจักษ์
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อย่างไรก็ดี งานวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาและพัฒนาความสามารถของนักเรียนไทยด้าน
นี้ยงั คงมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับงานวิจยั ทีม่ งุ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ งานวิจยั จ�ำนวนเพียงเล็กน้อยระบุวา่ นักเรียนไทยในระดับชัน้ ต่างๆ ยังคง
ไม่สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเช่น Kanchana Mahalee and Chatree Faikhamta (2010: 805) พบว่า นักเรียน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1 เพียงร้อยละ 41 (N=110) เข้าใจว่า การพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
จ�ำเป็ นต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ Luecha Ladachart and Ladapa Suttakun
(2012: 82) พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จ�ำนวน 13 คน จากทัง้ หมด 14 คน
ไม่เข้าใจว่าความรูท้ างวิทยาศาสตร์สว่ นหนึ่งเป็นผลมาจากการลงข้อสรุปบนพืน้ ฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในขณะที่ Ladapa Suttakun and Luecha Ladachart (2013:
119) พบว่า การให้เหตุผลของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประมาณร้อยละ 86 ขาด
องค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็ นของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ (นันคื
่ อ ข้อสรุป หลักฐาน และ
การชีแ้ จงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน) งานวิจยั เหล่านี้จงึ สะท้อนว่า การจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อาจยังไม่เน้นให้นกั เรียนได้ฝึกลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดว้ ยหลักฐานเชิงประจักษ์
Luecha Ladachart and Ladapa Suttakun (2012: 87) พยายามอธิบายสาเหตุ
ของปญั หาทีน่ กั เรียนไทยยังไม่เข้าใจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการลงข้อสรุปและ
สร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยการระบุวา่
(ปญั หานี้) อาจเป็ นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรูใ้ นโรงเรียนของนักเรียน
กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทนี ่ กั เรียนเคยได้รบั มาในอดีตอาจเน้น
การทดลองหรือการสาธิตเพือแสดงหลั
่
กฐานเชิงประจักษ์ทสนั
ี ่ บสนุนความรูท้ างวิทยาศาสตร์
โดยปราศจากการเน้นย�้ำว่า นักวิทยาศาสตร์จำ� เป็นต้องตีความและ (ลงข้อสรุป) หลักฐาน
เชิงประจักษ์เหล่านัน้ การขาดการเน้นย�้ำดังกล่าวอาจท�ำให้นกั เรียนเข้าใจว่า หลักฐาน
เชิงประจักษ์เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามชัดเจนในตัวเอง
กล่าวคือ เมือ่ การสาธิตหรือการทดลองให้หลักฐานเชิงประจักษ์บางอย่างแล้ว
แทนทีน่ ักเรียนจะเป็ นผูล้ งข้อสรุปจากหลักฐานเหล่านัน้ ครูกลับกลายเป็ นผูบ้ อกกับ
นักเรียนว่า หลักฐานนัน้ ควรน�ำไปสูข่ อ้ สรุปอะไร โดยนักเรียนไม่มโี อกาสได้คดิ ตีความ
และลงข้อสรุปจากหลักฐานนัน้ ด้วยตนเอง (Ketsing and Roadrangka, 2010: 8, 11,
13- 4) อีกค�ำอธิบายหนึ่งทีน่ ่ากังวลกว่านัน้ คือว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในหลายพืน้ ทีย่ งั คงเน้นการบรรยายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ (Promprasit et al., 2008:
8; Ladachart and Roadrangka, 2008: 1318; Dahsah and Faikhamta, 2008: 295297) โดยปราศจากการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆ
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อย่างไรก็ตาม ค�ำอธิบายข้างต้นเป็ นค�ำอธิบายบนพืน้ ฐานของผลการวิจยั จาก
จ�ำนวนนักเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีจ่ �ำกัด ซึง่ อาจยังไม่สามารถน� ำไปใช้อา้ งอิงในบริบทอื่นได้
มากนัก นอกจากนี้ งานวิจยั เหล่านี้ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการลงข้อสรุปและสร้าง
ค�ำอธิบายของนักเรียนโดยตรง หากแต่เป็ นการศึกษาคุณลักษณะด้านอื่นๆ เช่น ความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ งานวิจยั นี้
จึงออกแบบมาเพือ่ ศึกษาเพิม่ เติมว่า (1) นักเรียนไทยมีความสามารถในลงข้อสรุปและ
สร้างค�ำอธิบายบนพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ดเี พียงใด และ (2) อะไรคือ
อุปสรรคส�ำคัญของการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเหล่านัน้
ในการนี้ คณะผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า ผลการวิจยั นี้จะช่วยสร้างความกระจ่างเกีย่ วกับแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทีจ่ ะช่วยพัฒนานักเรียนไทยให้มคี วามสามารถ
ในการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Ladachart, 2012) ภายใต้กระบวนทัศน์
การตีความ (Erickson, 1985) ทีผ่ วู้ จิ ยั เน้นการท�ำความเข้าใจการลงข้อสรุปและสร้างค�ำ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวน 10 คน รายละเอียด
ของภูมหิ ลัง บริบท ผูใ้ ห้ขอ้ มูล การพัฒนาเครือ่ งมือ การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล มีดงั ต่อไปนี้
ภูมิหลัง
การวิจยั นี้เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์” โดย ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและเผยแพร่กจิ กรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการพัฒนาผูเ้ รียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มคี วามสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยแต่ละ
กิจกรรมเน้นลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน อาทิ การออกแบบ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ทัง้ โดยการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมือนจริง) การจัด
กระท�ำและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ การลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ และการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ น
ไปตามข้อเสนอในงานวิจยั ของ Chinn and Malhotra (2002: 204-205) ซึง่ กล่าวไว้วา่
กิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ไม่ควรเรียบง่ายและตรงไปตรงมาเกินไป เช่น กิจกรรม
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ทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ติ ามล�ำดับขัน้ ตอนทีถ่ กู ก�ำหนดไว้กอ่ นล่วงหน้า หากแต่ควรมี
ความซับซ้อนไว้ระดับหนึ่ง ทัง้ นี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิด ลงมือปฏิบตั ิ
อภิปราย และให้เหตุผลเฉกเช่นเดียวกับการท�ำงานของนักวิทยาศาสตร์
ในการด�ำเนินโครงการนี้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย นักวิชาการ
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูวทิ ยาศาสตร์จากพืน้ ทีต่ ่างๆ มาเข้าร่วมพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูท้ เ่ี น้นลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยผูท้ ส่ี นใจมีทงั ้ สิน้
39 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 4 คน นักวิชาการศึกษา 2 คน
ศึกษานิเทศก์ 2 คน และครูวทิ ยาศาสตร์ 31 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ได้เชิญผูท้ ส่ี นใจ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 2 ครัง้ ในระหว่างวันที่ 14–18 พฤษภาคม 2557 และ
ในระหว่างวันที่ 25–27 กรกฎาคม 2557 ตามล�ำดับ การประชุมครัง้ แรกเป็ นการชีแ้ จง
กรอบการท�ำงานในภาพรวมของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นลักษณะส�ำคัญของ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ให้ศกึ ษานิเทศก์และครูวทิ ยาศาสตร์เลือก
เข้ากลุ่มตามความสนใจในแต่ละลักษณะของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยและนักวิชาการศึกษาคอยดูแลและให้คำ� แนะน�ำในแต่ละกลุ่ม
ในการนี้ ครูวทิ ยาศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน (ผูว้ จิ ยั คนที่ 2-4) สนใจเลือกการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูท้ เ่ี น้นให้นกั เรียนได้ฝึกลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้
วิจยั คนที่ 7 เป็ นผูด้ แู ลและให้คำ� แนะน�ำ
ในระหว่างการประชุมครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั คนที่ 1–4 ร่วมกันเลือกเนื้อหาของกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการพิจารณาองค์ประกอบหลายด้าน ทัง้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์แกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ความสอดคล้องกับการท�ำงานของนักวิทยาศาสตร์
ทีแ่ ท้จริง และศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต
จนกระทังผู
่ ว้ จิ ยั คนที่ 1–4 เห็นพ้องกันว่า “การเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้อมกับความ
หลากหลายทางพันธุกรรม” เป็ นเนื้อหาทีน่ ่าสนใจ ทัง้ นี้เพราะเนื้อหาดังกล่าวสอดรับกับ
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แกนกลางในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึง่ กล่าวถึงผลของ
การเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีม่ ตี ่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิง่
มีชวี ติ เช่น การตัดไม้ทำ� ลายปา่ และการใช้สารเคมี (Bureau of Academic Affairs and
Educational Standards, 2010: 27) นอกจากนัน้ เนื้อหานี้ยงั สะท้อนการท�ำงานของนัก
วิทยาศาสตร์ในอดีตทีเ่ คยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภัยแล้งและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของนกฟินซ์ในหมูเ่ กาะกาลาปากอส (Boag and Grant, 1981) ในขณะ
ทีเ่ นื้อหานี้ยงั เกีย่ วข้องกับหรือเป็ นพืน้ ฐานของการเรียนรูแ้ นวคิดทางชีววิทยาอืน่ ๆ เช่น
ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ และวิวฒ
ั นาการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผูว้ จิ ยั คนที่
2–4 จึงเริม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทาง
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วิทยาศาสตร์ภายใต้เนื้อหาเรือ่ ง “ภัยแล้งและความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์”
เนื่องจากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เริม่ ต้นจากค�ำถามทางวิทยาศาสตร์
(Lederman et al., 2014: 68) ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 จึงได้กำ� หนดเงือ่ นไขให้ทกุ กิจกรรมการเรียนรู้
เริม่ ต้นด้วยสถานการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิด “ค�ำถามทางวิทยาศาสตร์” โดยนักเรียนจะต้องท�ำการ
ใดๆ เพือ่ ตอบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์นนั ้ (ซึง่ ในกรณีน้ีคอื การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพือ่ ลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์) การก�ำหนดเงือ่ นไขนี้เป็ นไปเพือ่ ให้
ทุกกิจกรรมการเรียนรูส้ ะท้อน “ธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ในการนี้ ผู้
วิจยั คนที่ 2–4 ได้สบื ค้นข้อมูลเกีย่ วกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ เกีย่ วกับการเกิด
ภัยแล้งครัง้ ใหญ่ในเกาะขนาดเล็กแห่งหนึ่งในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึง่ ส่งผลให้ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิ นซ์ลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ น� ำหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เหล่านัน้ มาร้อยเรียงเป็นเรือ่ งราว เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝึกลงข้อสรุปจากหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์แต่ละชิน้ และน�ำข้อสรุปเหล่านัน้ มาเชือ่ มโยงกันเพือ่ สร้างเป็นค�ำอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ทส่ี ามารถตอบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ทว่ี ่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์หรือไม่ และได้อย่างไร” โดยกิจกรรมการเรียนรู้
นี้มชี อ่ื ว่า “ไขปริศนานกฟินซ์”
ในการประชุมครัง้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั คนที่ 5–6 ได้เข้ามามีสว่ นร่วมเพิม่ เติม เพือ่ ทบทวน
ความถูกต้องด้านเนื้อหาและความต่อเนื่องของล�ำดับการน�ำเสนอกิจกรรมย่อยต่างๆ ซึง่
เริม่ ต้นด้วย
1) การน� ำเสนอบริบทของกิจกรรม โดยการให้นักเรียนรู้จกั ต�ำแหน่ งและ
ภูมปิ ระเทศของเกาะขนาดเล็กแห่งหนึ่งในหมูเ่ กาะกาลาปากอส ซึง่ เป็นเกาะปิดทีส่ งิ่ มีชวี ติ
ไม่สามารถเดินทางหรือย้ายไปอาศัยอยูท่ อ่ี น่ื ได้
2) การทบทวนความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
น�ำเสนอความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ทีอ่ าศัยในเกาะแห่งนัน้ พร้อมทัง้ เน้นให้
นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลาย
ของชนิดของสิง่ มีชวี ติ
ั ยทีอ่ าจส่งผลต่อความหลากหลาย
3) การส�ำรวจความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับปจจั
ทางชีวภาพ ทัง้ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลายของชนิดของสิง่
มีชวี ติ
4) การน�ำเสนอความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิ นซ์ในเกาะแห่งนัน้
พร้อมทัง้ น�ำเสนอสถานการณ์การเกิดภัยแล้งครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1977 ซึง่ ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อสิง่ ชีวติ ต่างๆ รวมทัง้ นกฟินซ์ทอ่ี าศัยอยูใ่ นเกาะแห่งนัน้
5) การน�ำเสนอค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ นันคื
่ อ ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลาย
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ทางพันธุกรรมของนกฟินซ์หรือไม่ และได้อย่างไร พร้อมทัง้ อภิปรายกับนักเรียนว่า การ
ตอบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์
6) การให้นกั เรียนได้พจิ ารณาและลงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จ�ำนวน
9 ชิน้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “เครือ่ งมือวิจยั ”)
7) การให้นกั เรียนน�ำข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทงั ้ 9 ชิน้ มาเชือ่ มโยง
กันเพือ่ สร้างเป็ นค�ำอธิบายทีต่ อบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์
8) การน�ำค�ำอธิบายนัน้ ไปใช้อธิบายสถานการณ์อน่ื ๆ ทีค่ ล้ายกัน เช่น การตัดไม้
ท�ำลายปา่ ส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือไม่ และการใช้สารเคมีสง่ ผลต่อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือไม่ เป็ นต้น
9) การอภิปรายเกีย่ วกับแนวทางในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิน่ ของนักเรียน
รายละเอียดทังหมดของกิ
้
จกรรมการเรียนรูน้ ้ปี รากฏอยูใ่ นเอกสารเรือ่ ง “กิจกรรม
การเรียนรูด้ ว้ ยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” (Bureau of Academic Affairs and Educational
Standards, 2014: 26-49)
บริ บท
การวิจยั ครัง้ นี้ดำ� เนินการในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนี้เปิดสอนตัง้ แต่
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1–6 และมีนกั เรียนจ�ำนวนทังสิ
้ น้ 3,007 คน นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปีท่ี 3 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 468 คน จาก 11 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 42 – 43 คน) นักเรียน
จากโรงเรียนแห่งนีท้ ำ� คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้สงู กว่าทัง้ ค่าเฉลีย่ ของประเทศ ค่าเฉลีย่
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และค่าเฉลีย่ ของจังหวัด ในช่วงเวลาของการด�ำเนินการวิจยั นี้
นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนก�ำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 3 คาบต่อสัปดาห์
คาบละ 50 นาที ซึง่ มีเนื้อหาเกีย่ วกับแรงและการเคลือ่ นที่ เนื่องจากเนื้อหาของกิจกรรม
การเรียนรูเ้ รือ่ ง “ไขปริศนานกฟินซ์” ไม่ตรงกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทน่ี กั เรียนเหล่านี้กำ� ลัง
เรียนอยู่ ผู้วจิ ยั คนที่ 2 จึงติดต่อกับครูวทิ ยาศาสตร์ท่รี บั ผิดชอบสอนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพือ่ สอบถามความสมัครใจในการทดลองใช้กจิ กรรมการเรียนรูน้ ้ี ซึง่
ได้รบั ความร่วมมือจากครูวทิ ยาศาสตร์คนหนึง่ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 2 จึงขอให้ครูวทิ ยาศาสตร์
คนนี้เลือกนักเรียนทีส่ นใจและสมัครใจเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้ข้อมูล
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (อายุประมาณ 14–15 ปี) ทีแ่ สดงความสนใจและ
สมัครใจเข้าร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้มจี ำ� นวน 10 คน นักเรียนเหล่านี้ประกอบ
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ด้วยนักเรียนชาย 4 คนและนักเรียนหญิง 6 คน ซึง่ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยรวมทีด่ ี
โดยมีเกรดเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 3.00 – 3.50 อย่างไรก็ตาม นักเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังไม่เคยผ่าน
การจัดการเรียนการสอนเรือ่ งความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
และวิวฒ
ั นาการ และยังไม่เคยผ่านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการลงข้อสรุปและสร้าง
ค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาก่อน ดังนัน้ ความสามารถในการลงข้อสรุปและสร้างค�ำ
อธิบายของนักเรียนเหล่านี้จงึ เป็ นผลมาจากความรูเ้ ดิมและประสบการณ์การเรียนรูส้ ว่ น
บุคคลของนักเรียน ในรายงานวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ จิ ยั อ้างถึงนักเรียนแต่ละคนด้วย
สัญลักษณ์ S พร้อมด้วยหมายเลข 1–10 เช่น S1 S2 S3 … และ S10 ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกัน
ผลเสียหายใดๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับนักเรียนในภายหลัง โดยนักเรียน S1–S4 เป็ น
นักเรียนชาย ในขณะทีน่ กั เรียน S5–S10 เป็ นนักเรียนหญิง
เครื่องมือวิ จยั
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง “ไขปริศนานกฟินซ์” คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
ใบกิจกรรมแบบเขียนตอบ จ�ำนวน 2 ใบ ใบกิจกรรมที่ 1 “ภัยแล้งและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของนกฟินซ์” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมย่อยที่ 6 ซึง่ นักเรียนต้องพิจารณา
และลงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทลี ะชิน้ จ�ำนวน 9 ชิน้ ดังนี้
1) หลักฐานชิน้ ที่ 1 “ประชากรนกฟินซ์ในฤดูกาลต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 19731978” เป็ นการน�ำเสนอแผนภูมแิ ท่ง ซึง่ แกนนอนเป็ นฤดูกาลในแต่ละปี (ฤดูฝนและฤดู
ร้อน) ในขณะทีแ่ กนตัง้ เป็นจ�ำนวนนกฟินซ์ ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื ว่า (1) ภายใน
ปี เดียวกัน นกฟิ นซ์ในฤดูฝนมีจำ� นวนมากกว่านกฟิ นซ์ในฤดูรอ้ น และ (2) จ�ำนวนนก
ฟินซ์ลดลงอย่างมากในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง
2) หลักฐานชิน้ ที่ 2 “ชนิดอาหารของนกฟินซ์แต่ละชนิด” เป็ นการน�ำเสนอภาพ
ส่วนหัวของนกฟินซ์ 4 ชนิดทีม่ ลี กั ษณะจะงอยปากแตกต่างกัน พร้อมกับสิง่ ทีน่ กฟินซ์
แต่ละชนิดกินเป็ นอาหาร โดยนกฟินซ์ชนิดที่ 1 กินเมล็ดพืชเปลือกแข็งบนดิน นกฟิ นซ์
ชนิดที่ 2 กินดอกและผลของต้นตะบองเพชร นกฟินซ์ชนิดที่ 3 กินยอดอ่อนของพืช และ
นกฟินซ์ชนิดที่ 4 กินหนอนหรือตัวอ่อนของแมลงในโพรง ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้
คือว่า ลักษณะจะงอยปากและชนิดอาหารของนกฟินซ์มคี วามเกีย่ วข้องกัน
3) หลักฐานชิน้ ที่ 3 “ขนาดของจะงอยปากและสัดส่วนอาหารทีน่ กฟิ นซ์กนิ ”
เป็นการน�ำเสนอแผนภูมแิ ท่ง โดยแกนนอนเป็นขนาดของเมล็ดพืชทีน่ กฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปาก
ขนาดต่างๆ (ใหญ่ ปานกลาง และเล็ก) กินเป็ นอาหาร ในขณะทีแ่ กนตัง้ เป็ นสัดส่วนของ
เมล็ดพืชทีน่ กฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากขนาดต่างๆ (ใหญ่ ปานกลาง และเล็ก) กินเป็ นอาหาร
ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื ว่า นกฟินซ์กนิ เมล็ดพืชตามขนาดของจะงอยปาก
4) หลักฐานชิน้ ที่ 4 “ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของนกฟิ นซ์ ‘ก่อน’ และ
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‘หลัง’ การเกิดภัยแล้ง” เป็ นการน�ำเสนอแผนภูมแิ ท่ง 2 รูป ซึง่ แจกแจงจ�ำนวนนกฟินซ์
ทีม่ จี ะงอยปากขนาดต่างๆ ‘ก่อน’ และ ‘หลัง’ การเกิดภัยแล้งครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1977
โดยกราฟทัง้ คูม่ แี กนนอนเป็ นขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ ในขณะทีแ่ กนตัง้ ของกราฟ
ที่ 1 เป็ นจ�ำนวนของนกฟินซ์ทม่ี ชี วี ติ ก่อนภัยแล้ง และแกนตัง้ ของกราฟที่ 2 เป็ นจ�ำนวน
นกฟิ นซ์ทร่ี อดชีวติ หลังภัยแล้ง กราฟทัง้ คูม่ กี ารระบุคา่ เฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของ
นกฟินซ์ ณ ช่วงเวลาทัง้ สองด้วย ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื ว่า (1) เมือ่ เกิดภัยแล้ง
จ�ำนวนนกฟินซ์ลดลงจากเดิม และ (2) เมือ่ เกิดภัยแล้ง ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปาก
ของนกฟินซ์เพิม่ ขึน้ จากเดิม
5) หลักฐานชิน้ ที่ 5 “ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ.
1976-1984” เป็น การน�ำเสนอกราฟเส้น ซึง่ แกนนอนเป็นช่วงเวลาและแกนตัง้ เป็นค่าเฉลีย่
ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ โดยกราฟมีการระบุชว่ งเวลาทีเ่ กิดภัยแล้ง จ�ำนวน 3
ครัง้ (ค.ศ. 1977 ค.ศ. 1980 และค.ศ. 1982) ซึง่ ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของนก
ฟินซ์มคี า่ สูงสุดทุกครัง้ เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาใกล้เคียง ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื
ภัยแล้งท�ำให้คา่ เฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์เพิม่ ขึน้
6) หลักฐานชิ้นที่ 6 “จ�ำนวนนกฟิ นซ์และความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช”
เป็ นการน�ำเสนอกราฟเส้น 2 รูป โดยทัง้ สองกราฟมีแกนนอนเป็ นช่วงเวลาต่างๆ ตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1975 ถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 1979 ในขณะทีแ่ กนตัง้ ของกราฟที่
1 เป็ นจ�ำนวนนกฟินซ์ และแกนตัง้ ของกราฟที่ 2 เป็ นความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช
(ในหน่วยของกรัมต่อตารางเมตร) ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื (1) จ�ำนวนนกฟินซ์
และความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชมีความเกีย่ วข้องในทิศทางเดียวกัน และ (2) จ�ำนวน
นกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชลดลงอย่างมากในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง
7) หลักฐานชิน้ ที่ 7 “ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลีย่ ดัชนีเมล็ดพืช
ในปีตา่ งๆ” เป็นการน�ำเสนอกราฟ1 รูป ซึง่ มีเส้นกราฟ 2 เส้น โดยแกนนอนเป็นช่วงเวลา
ในขณะทีแ่ กนตัง้ ด้านซ้ายเป็ นความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช (ในหน่วยกรัมต่อตาราง
เมตร) ส่วนแกนตัง้ ด้านขวาเป็ นค่าเฉลีย่ ดัชนีเมล็ดพืช (ในหน่วยมิลลิเมตร) ซึง่ แปรผัน
ตรงกับความแข็งและความหนาของเมล็ดพืช ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื (1) ความ
อุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าดัชนีเมล็ดพืชมีความเกีย่ วข้องในทิศทางตรงข้ามกัน
(2) ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชลดลงอย่างมากในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง และ (3) ค่าเฉลีย่
ดัชนีเมล็ดพืชเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง
8) หลักฐานชิน้ ที่ 8 “ขนาดตัวเฉลีย่ ของนกฟินซ์ ‘ก่อน’ และ ‘หลัง’ การเกิดภัย
แล้ง” เป็ นการน�ำเสนอกราฟเส้น 1 รูป ซึง่ มีแกนนอนเป็ นช่วงเวลา ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1975
ถึงปี ค.ศ. 1978 และมีแกนตัง้ เป็นขนาดตัวเฉลีย่ ของนกฟินซ์ ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐาน
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นี้คอื หลังจากการเกิดภัยแล้งในปี ค.ศ. 1977 นกฟินซ์มขี นาดตัวเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากเดิม
9) หลักฐานชิน้ ที่ 9 “ปริมาณน�้ำฝนและการออกไข่ของนกฟินซ์” เป็ นการน� ำ
เสนอกราฟจุด 1 รูป ซึง่ แกนนอนเป็ นปริมาณน�้ำฝนต่อปี และแกนตัง้ เป็ นจ�ำนวนไข่ทน่ี ก
ฟินซ์แต่ละคูอ่ อกในแต่ละครัง้ ของช่วงเวลาการออกไข่ ข้อสรุปส�ำคัญจากหลักฐานนี้คอื
ปริมาณน�้ำฝนต่อปีและจ�ำนวนไข่ทน่ี กฟินซ์แต่ละคูอ่ อกมีความเกีย่ วข้องในทิศทางเดียวกัน
โดยนักเรียนต้องตอบค�ำถามจากหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ละชิน้ ว่า (1) นัก
วิทยาศาสตร์ควรลงข้อสรุปอย่างไร และ (2) หลักฐานใดทีน่ กั วิทยาศาสตร์ใช้ในการลง
ข้อสรุปเช่นนัน้ ในการนี้ คณะผูว้ จิ ยั คาดหวังให้นักเรียนแต่ละคนชีแ้ จงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน
ใบกิจกรรมที่ 2 “การสร้างค�ำอธิบายเกี่ยวกับนกฟิ นซ์” เป็ นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมย่อยที่ 7 ซึง่ นักเรียนต้องน�ำข้อสรุปทัง้ หมดจากใบกิจกรรมที่ 1 มาสร้างเป็ นค�ำ
อธิบายที่ตอบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ท่วี ่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของนกฟินซ์หรือไม่ และได้อย่างไร” ข้อความข้างล่างเป็ นตัวอย่างค�ำอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ทค่ี ณะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของข้อสรุปทัง้ หมดจากใบกิจกรรมที่ 1
ภัยแล้งครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1977 ท�ำให้สงิ ่ มีชวี ติ ล้มตายเป็ นจ�ำนวนมาก [ข้อมูล
จากสถานการณ์เกริน่ น�ำ]  ซึง่ ท�ำให้ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารของนกฟินซ์ลดลงด้วย
โดยพืชทีม่ เี มล็ดขนาดใหญ่และเปลือกแข็งสามารถอยูร่ อดในสภาพแห้งแล้งได้ดกี ว่าพืช
ทีม่ เี มล็ดขนาดเล็กและเปลือกอ่อน [ข้อสรุปจากหลักฐานชิ้นที ่ 7] เนือ่ งจากนกฟินซ์กนิ
อาหารทีส่ อดคล้องกับลักษณะจะงอยปากของมัน [ข้อสรุปจากหลักฐานชิน้ ที ่ 2] นกฟินซ์
ทีม่ จี ะงอยปากเล็กจึงไม่สามารถกินเมล็ดพืชทีม่ ขี นาดใหญ่และเปลือกแข็งได้ [ข้อสรุป
จากหลักฐานชิ้นที ่ 3] ดังนัน้ นอกจากความแห้งแล้งท�ำให้จำ� นวนของนกฟินซ์ลดลงแล้ว
[ข้อสรุปจากหลักฐานชิ้นที ่ 1] ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและลักษณะของอาหารที ่
เหลืออยูใ่ นสภาพแห้งแล้งยังเป็ นสิง่ ก�ำหนดลักษณะของนกฟินซ์ทจี ่ ะรอดชีวติ ด้วย [ข้อ
สรุปจากหลักฐานชิ้นที ่ 6]  นกฟินซ์ทมี ่ จี ะงอยปากใหญ่เพียงพอเท่านัน้ จึงจะสามารถกิน
เมล็ดพืชทีม่ ขี นาดใหญ่และเปลือกแข็งทีเ่ หลืออยูใ่ นสภาพแห้งแล้ง [ข้อสรุปจากหลักฐาน
ชิน้ ที ่ 3] ด้วยเหตุน้ี นกฟินซ์ทรี ่ อดชีวติ จากภัยแล้งส่วนใหญ่จงึ เป็นนกฟินซ์ทมี ่ จี ะงอยปาก
ขนาดใหญ่ [ข้อสรุปจากหลักฐานชิ้นที ่ 4] ซึง่ ส่งผลให้คา่ เฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของ
นกฟินซ์เพิม่ ขึน้ ทุกครัง้ ทีเ่ กิดภัยแล้ง [ข้อสรุปจากหลักฐานชิน้ ที ่ 5] และเมือภั
่ ยแล้งได้ผา่ น
พ้นไปแล้ว นกฟินซ์ทมี ่ จี ะงอยปากและขนาดตัวใหญ่เหล่านี้สามารถขยายพันธุต์ อ่ ไป [ข้อ
สรุปจากหลักฐานชิน้ ที ่ 9] ซึง่ ส่งผลให้คา่ เฉลีย่ ของขนาดตัวของนกฟินซ์เพิม่ ขึน้ ด้วย [ข้อ
สรุปจากหลักฐานชิน้ ที ่ 8] นันคื
่ อ ภัยแล้งท�ำให้ประชากรของนกฟินซ์มคี วามหลากหลาย
ทางพันธุกรรมลดลง จากเดิมทีประชากรนกฟิ
่
นซ์มขี นาดตัวและขนาดจะงอยปากทีหลากหลาย
่
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ลือชา ลดาชาติ และคณะ

(ทัง้ เล็ก ปานกลาง และใหญ่) เหลือเพียงประชากรนกฟิ นซ์ทสี ่ ่วนใหญ่มขี นาดตัวและ
ขนาดจะงอยปากใหญ่เท่านัน้ [ค�ำตอบของค�ำถามทางวิทยาศาสตร์]
ในการนี้ นักเรียนอาจเขียนแผนผังความคิดทีส่ ะท้อนค�ำอธิบายข้างต้นได้ดงั
ภาพที่ 1
ภัยแล้ง
ท�าให้

•
•

เกีย่ วข้องกัน

ค่าเฉลีย่ ดัชนีเมล็ดพืชเพิม่ ขึน้ [7]
พืชทีม่ เี มล็ดเปลือกแข็งและขนาดใหญ่อยู่รอด
พืชทีม่ เี มล็ดเปลือกอ่อนและขนาดเล็กล้มตาย

ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารลดลง [7]
ท�าให้

จ�านวนนกฟิ นซ์ลดลง [1 + 6]

ท�าให้

นกฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากขนาดเล็ก
ขาดแคลนอาหาร
ในขณะทีน่ กทีม่ จี ะงอยปากขนาดใหญ่
ยังคงมีอาหาร

ท�าให้

นกฟินซ์กนิ อาหารตามขนาด/ลักษณะจะงอยปาก [3 + 2]
นกฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากใหญ่กนิ เมล็ดพืชขนาดใหญ่
• นกฟิ นซ์ทม่ี จี ะงอยปากปานกลางกินเมล็ดพืชขนาดปานกลาง
• นกฟิ นซ์ทม่ี จี ะงอยปากเล็กกินเมล็ดพืชขนาดเล็ก
•

•

เป็ นเงื่อนไขให้

นกฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากขนาดใหญ่
รอดชีวติ จ�านวนมากกว่า
นกฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากขนาดเล็ก [4]
ท�าให้

นกฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากขนาดใหญ่
มีโอกาสขยายพันธุไ์ ด้มากกว่า
นกฟินซ์ทม่ี จี ะงอยปากขนาดเล็ก

โดย
ท�าให้

ท�าให้
ท�าให้

ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากและขนาดตัวของนกฟิ นซ์มคี ่าเพิม่ ขึน้ [4 + 8]
เมือ่ เกิดภัยแล้ง
ท�าให้

เอือ้ ให้เกิด

ประชากรนกฟิ นซ์มคี วามหลากหลายทางพันธุกรรม
(ขนาดจะงอยปากและขนาดตัว)
น้อยลงจากเดิม เมือ่ เทียบกับก่อนภัยแล้ง

นกฟินซ์ขยายพันธุไ์ ด้ดใี นฤดูฝน (หลังจากภัยแล้ง)[9]

ภาพที ่ 1 แผนผังความคิดทีอ่ ธิบายว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิ นซ์
ได้อย่างไร”

การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั คนที่ 2 เข้าเก็บข้อมูลกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวน 10 คน
โดยการชีแ้ จงครูวทิ ยาศาสตร์เกีย่ วกับการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง “ไขปริศนานก
ฟินซ์” จากนัน้ ครูวทิ ยาศาสตร์จงึ น�ำกิจกรรมการเรียนรูน้ ้ีไปใช้กบั นักเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
วันซึง่ นักเรียนเหล่านี้ว่างจากการเรียนการสอน ทัง้ นี้เพราะโรงเรียนแห่งนี้เข้ารับการ
ประเมินโครงการหนึ่งจากหน่ วยงานภายนอก การด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรูใ้ ช้เวลา
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ประมาณ 3 ชัวโมง
่ เนื่องจากการเก็บข้อมูลในงานวิจยั นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนเหล่านี้จงึ สามารถอภิปรายเกีย่ วกับหลักฐานต่างๆ และถามค�ำถาม
ใดๆ ก็ได้หากมีขอ้ สงสัยในระหว่างการท�ำใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 อย่างไรก็ดี นักเรียนทุก
คนได้รบั การเน้นย�ำ้ ว่า ค�ำตอบสุดท้ายควรเป็นการลงข้อสรุปด้วยตัวของนักเรียนเอง ซึง่
จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ทน่ี ักเรียนก�ำลังเรียนอยู่ ในการนี้ ไม่ม ี
นักเรียนคนใดระบุช่อื ของตนเองลงในใบกิจกรรมทัง้ สอง เมื่อนักเรียนทุกคนท�ำใบ
กิจกรรมทัง้ สองเสร็จสิน้ แล้ว ครูวทิ ยาศาสตร์เก็บและรวบรวมใบกิจกรรมทัง้ สองส่งคืนผู้
วิจยั คนที่ 2
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 เป็ นผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลในเบือ้ งต้นด้วยวิธกี ารแบบอุปนัย โดยการ
อ่านค�ำตอบของนักเรียนทุกคนในใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 หลายครัง้ อย่างละเอียด พร้อม
ทัง้ ตีความค�ำตอบเหล่านี้วา่ เป็ นการลงข้อสรุปตามหลักฐานหรือไม่ ในการนี้ ผูว้ จิ ยั คนที่
1 พบว่า ค�ำตอบของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ตามทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คาดหวังไว้ ยิง่ ไปกว่า
นัน้ ค�ำตอบของนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งไม่ใช่การลงข้อสรุป หากแต่เป็ นการบรรยายราย
ละเอียดของหลักฐาน ในขณะทีค่ ำ� ตอบของนักเรียนอีกจ�ำนวนหนึ่งเป็นค�ำตอบทีส่ อ่ื ความ
หมายไม่ชดั เจน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 จึงพิจารณาต่อไปว่า แต่ละค�ำตอบของนักเรียนมี
ส่วนใดทีเ่ กินหรือนอกเหนือไปจากหลักฐานหรือไม่ และ/หรือมีสว่ นใดทีค่ ลาดเคลือ่ นหรือ
ขัดแย้งไปจากหลักฐานหรือไม่ ในระหว่างการพิจารณาค�ำตอบของนักเรียนเหล่านี้ ผูว้ จิ ยั
คนที่ 1 ได้พฒ
ั นาเกณฑ์การจัดกลุม่ การลงข้อสรุปของนักเรียน ดังตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 เกณฑ์การจัดกลุม่ การลงข้อสรุปของนักเรียน
ข้อสรุป

ลักษณะส�ำคัญ

1. ข้อสรุปตามหลักฐาน

ข้อสรุปตัง้ อยูบ่ นหลักฐาน และสอดคล้องกับ
หลักฐาน โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตัว
ของผูล้ งข้อสรุป

2. ข้อสรุปตามและเกินจากหลักฐาน

ข้อสรุปตัง้ อยูบ่ นหลักฐาน และสอดคล้องกับ
หลักฐาน โดยมีความคิดส่วนตัวของผูล้ งข้อ
สรุปร่วมด้วย

3. ข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน

ข้อสรุปไม่ตงั ้ อยูบ่ นหลักฐาน และ/หรืออาจขัด
แย้งกับหลักฐาน โดยมีความคิดส่วนตัวของผู้
ลงข้อสรุปร่วมด้วย

4. ไม่มขี อ้ สรุปหรือข้อสรุปไม่ชดั เจน

ไม่มขี อ้ สรุปใดๆ หรือข้อสรุปสือ่ ความหมายไม่
ชัดเจน (แต่อาจมีการอ้างถึงหลักฐาน)
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จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 จัดกลุ่มค�ำตอบของนักเรียนตามเกณฑ์ในตารางที่ 1
พร้อมทัง้ ส่งผลการจัดกลุม่ และค�ำตอบของนักเรียนให้กบั ผูว้ จิ ยั คนที่ 2–7 ตรวจสอบว่า
การตีความของผูว้ จิ ยั คนที่ 1 มีความคลาดเคลือ่ นในส่วนใดหรือไม่ ในกรณีทผ่ี วู้ จิ ยั คนที่
2–7 เห็นว่า การตีความของผูว้ จิ ยั คนที่ 1 มีความคลาดเคลือ่ น คณะผูว้ จิ ยั ทัง้ หมดอภิปราย
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ จนกระทังคณะผู
่
ว้ จิ ยั ทุกคนเห็นตรงกันเกีย่ วกับผลการจัด
กลุม่ ค�ำตอบของนักเรียน
ในส่วนของการวิเคราะห์คำ� ตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมที่ 2 ผูว้ จิ ยั คนที่ 1
เริม่ ต้นจากการพิจารณาค�ำอธิบายของนักเรียนแต่ละคนว่า (1) ค�ำอธิบายเหล่านัน้ ตอบ
ค�ำถามทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ และ (2) ระบุถงึ “กระบวนการหรือกลไก” ทีภ่ ยั แล้งท�ำให้
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์ลดลงหรือไม่ กล่าวคือ คณะผูว้ จิ ยั คาดหวัง
ว่า นักเรียนแต่ละคนควรให้คำ� อธิบายทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างภัยแล้ง
และการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์ โดยค�ำอธิบายนัน้ ควรมี
การอ้างอิงถึงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในใบกิจกรรมที่ 1 หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั คนที่
1 ได้วเิ คราะห์คำ� ตอบของนักเรียนทุกคนในใบกิจกรรมที่ 2 แล้ว คณะผูว้ จิ ยั ทัง้ หมดร่วมกัน
ตรวจสอบการตีความของผูว้ จิ ยั คนที่ 1 อีกครัง้ และอภิปรายเกีย่ วกับการตีความของ
ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ผ่านสังคมออนไลน์ จนกระทังคณะผู
่
ว้ จิ ยั ทุกคนเห็นตรงกันเกีย่ วกับผล
การวิจยั
ผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเพือ่ ตอบค�ำถามวิจยั ทีว่ า่ (1) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จ�ำนวน 10 คน มีความสามารถในลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายบนพืน้ ฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ดเี พียงใด และ (2) อะไรคืออุปสรรคส�ำคัญของการลงข้อสรุปและ
สร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเหล่านัน้ ในการนี้ คณะผูว้ จั ยั เก็บข้อมูลโดย
การให้นกั เรียนเหล่านี้เขียนตอบลงในใบกิจกรรม 2 ใบ โดยใบกิจกรรมที่ 1 เป็ นการน�ำ
เสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ จ�ำนวน 9 ชิน้ เพือ่ ให้นกั เรียนพิจารณาและลงข้อสรุปจาก
หลักฐานเหล่านัน้ ทีละชิน้ ในขณะที่ ใบกิจกรรมที่ 2 เป็นการก�ำหนดให้นกั เรียนน�ำข้อสรุป
ทัง้ หมดจากใบกิจกรรมที่ 1 มาเชือ่ มโยงและสร้างเป็นค�ำอธิบายเพือ่ ตอบค�ำถามทีว่ า่ “ภัย
แล้งสามารถส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิ นซ์หรือไม่ และได้
อย่างไร” จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุม่ ค�ำตอบของนักเรียนใน
แต่ละหลักฐาน ตารางที่ 2 สรุปผลการวิจยั ตามหลักฐานแต่ละชิน้
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ตารางที ่ 2 การลงข้อสรุปจากหลักฐานแต่ละชิน้ ของนักเรียนแต่ละคน
ข้อสรุป

หลักฐานชิน้ ที่
1

2

3

1.ข้อสรุปตามหลักฐาน

S1
S2
S4
S7
S9

S4
S5
S7
S9
S10

S1
S4
S5
S7

2. ข้อสรุปตามและเกิน
จากหลักฐาน

S6

S1
S3

3. ข้อสรุปคลาดเคลื่อน
และเกินจากหลักฐาน

S3
S5
S8

4. ไม่ ม ีข้อ สรุ ป หรือ ข้อ S10
สรุปไม่ชดั เจน

4

5

8

9

จ�ำนวน
ค�ำตอบ

6

7

S5 S1
S7 S4
S10 S10

S1
S6
S7

-

S7 S10 27 (30.00%)
S9
S10

S8

S4
S6
S9

S6

S3
S4
S5
S8

-

S1
S2
S3

S4
S5
S6
S7
S8
S9

21 (23.33%)

S2 S2
S3
S9
S10

S3
S8

S3
S7
S8
S9

-

S1
S2
S5
S6
S7
S8
S9

S4
S5
S6
S8

S3

26 (28.89%)

S6
S8

S1
S2

S2
S5

S2 S3
S9 S4
S10 S10

-

S1
S2

16 (17.78%)

การลงข้อสรุปของนักเรียน
หลักฐานชิ้นที่ 1 “ประชากรนกฟิ นซ์ในฤดูต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1973-1978”
นักเรียน 5 คน (S1 S2 S4 S7 และ S9) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน ซึง่ ส่วนหนึ่ง
เป็ นไปตามทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คาดหวังไว้ ดังตัวอย่างค�ำตอบต่อไปนี้ “ในฤดูฝนมีจำ� นวนนก
ฟินซ์มากกว่าในฤดูรอ้ น” (S1 และ S2) “ในแต่ละปี นกฟินซ์ในฤดูฝนมีจำ� นวนมากกว่า
นกฟินซ์ในฤดูรอ้ น” (S4) “จ�ำนวนนกฟินซ์ในช่วงฤดูฝนมีมากกว่าจ�ำนวนนกฟินซ์ในช่วงฤดูรอ้ น”
(S7) และ “ในแต่ละปี นกฟินซ์ในฤดูฝนมีจำ� นวนมากกว่าในฤดูรอ้ น” (S9) อย่างไรก็ดี ไม่ม ี
นักเรียนคนใดทีอ่ า้ งอิงหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อสรุปนี้ นักเรียน 3 คน (S1 S2 และ S4) ระบุ
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เพียงชือ่ แผนภูมหิ รือชือ่ แกนของแผนภูมโิ ดยไม่มกี ารกล่าวถึงรายละเอียดใดๆ ในแผนภูม ิ
ในขณะทีน่ กั เรียนอีก 2 คน (S7 และ S9) ระบุถงึ รายละเอียดในแผนภูม ิ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้อง
หรือสนับสนุนข้อสรุปนี้ดงั ประโยคทีว่ า่ “ในฤดูฝน 1976 (นกฟินซ์) มีจำ� นวนมากทีสุ่ ด ...
และมีน้อยในช่วง 1978 ฤดูรอ้ นทีมี่ จำ� นวนนกฟินซ์มากทีสุ่ ด (คือ) 1976 และน้อยทีสุ่ ด (คือ)
1977” (S7) และ “ใน ค.ศ. 1976 มีจำ� นวนนกฟินซ์เยอะทีสุ่ ด และใน ค.ศ. 1977 มีจำ� นวนนก
ฟินซ์น้อยทีส่ ดุ ” (S9) ประโยคเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างจ�ำนวนนก
ฟินซ์ในฤดูฝนและจ�ำนวนนกฟินซ์ในฤดูรอ้ นภายในปีเดียวกัน หากแต่เป็ นการบรรยาย
ค่าของข้อมูลบางส่วนในแผนภูมเิ ท่านัน้
นักเรียน 1 คน (S6) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึง่ และเกินจากหลักฐานส่วนหนึง่
โดยนักเรียนคนนี้กล่าวว่า “ฤดูฝนมีนกฟินซ์มากกว่าฤดูรอ้ น” ซึง่ เป็นข้อสรุปตามหลักฐาน
อย่างไรก็ดี นักเรียนคนนี้ได้เพิม่ เติม ความคิดเห็นส่วนตัวว่า “เพราะฤดูรอ้ นมีผลกระทบ
ต่อพันธุกรรม เพราะ (นกฟินซ์) อาจขาดอาหารจ�ำนวนมาก (ซึง่ ) อาจท�ำให้นกฟินซ์ลม้ ตาย
และลดจ�ำนวนลง พอถึงฤดูฝนก็มคี วามอุดมสมบูรณ์มากขึน้ ท�ำให้จำ� นวนนก (ฟินซ์) เพิมขึ
่ น้ ”
ซึง่ เป็นการลงข้อสรุปทีเ่ กินจากหลักฐาน นักเรียนคนนี้ไม่ได้อา้ งอิงหลักฐานใดๆ นอกจาก
การระบุวา่ “ข้อมูลจากสถิตใิ นแต่ละปี”
นักเรียน 3 คน (S3 S5 และ S8) ลงข้อสรุปทีค่ ลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน
โดยนักเรียน 2 คน (S3 และ S5) กล่าวตรงกันว่า “ภัยแล้งสามารถส่งผลต่อความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของนกฟินซ์” ทังๆ
้ ทีแ่ ผนภูมนิ ก้ี ล่าวถึงจ�ำนวนนกฟินซ์ ไม่ใช่ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของนกฟินซ์ ในขณะทีน่ กั เรียนอีกคนหนึง่ (S8) ลงข้อสรุปว่า “ปริมาณนกฟินซ์
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูรอ้ น และ...มากขึน้ ในช่วงฤดูฝน” ทัง้ ๆ ทีข่ อ้ มูลบางส่วนใน
แผนภูมนิ ้ี (ระหว่างฤดูรอ้ นปี ค.ศ. 1976 และฤดูฝนในปี ค.ศ. 1977) แสดงว่า จ�ำนวนนกฟินซ์
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นักเรียน 3 คนเหล่านี้อา้ งอิงหลักฐานเพียงแค่ชอ่ื ของแผนภูม ิ
ส่วนนักเรียนอีกคนหนึ่ง (S10) ไม่มกี ารลงข้อสรุปใดๆ หากแต่เพียงบรรยาย
รายละเอียดบางอย่างในแผนภูม ิ ดังประโยคทีว่ ่า “จ�ำนวนนกฟิ นซ์ลดลงมากทีส่ ดุ ในปี
1976 ช่วงฤดูฝน และลดลงน้อยทีส่ ดุ ในปี 1977 ช่วงฤดูรอ้ น” นักเรียนคนนี้ไม่ได้อา้ งอิง
หลักฐานใดๆ นอกจากการระบุชอ่ื ของแผนภูม ิ
หลักฐานชิ้ นที่ 2 “ชนิ ดอาหารของนกฟิ นซ์แต่ละชนิ ด”
นักเรียน 5 คน (S4 S5 S7 S9และ S10) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน นักเรียนเหล่านี้
ระบุวา่ นกฟินซ์แต่ละชนิดกินอาหารแตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างในทีน่ อ้ี าจหมายถึง “ชนิด
ของอาหาร” และ/หรือ “ลักษณะวิธกี ารกินอาหาร” ดังเช่นประโยคทีว่ า่ “นกฟินซ์แต่ละชนิด
มีลกั ษณะ (การ) กินอาหารทีต่ ่างกัน” (S4) “นกฟินซ์แต่ละชนิดกินอาหารแตกต่างกัน”
(S5) “นกฟินซ์แต่ละชนิด...ไม่เหมือนกัน การเลือกกินอาหารจึงแตกต่างกันออกไป” (S7)
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“การหาอาหารของนกฟิ นซ์มลี กั ษณะแตกต่างกัน ลักษณะของปากจะแตกต่างกันตาม
การหาอาหารของนกฟินซ์แต่ละชนิด” (S9) และ “นกฟินซ์กนิ อาหารแต่ละชนิดแตกต่าง
กัน เพราะต่างสายพันธุแ์ ละความสามารถ” (S10) อย่างไรก็ดี แม้นกั เรียนเหล่านี้ลงข้อสรุป
ตามหลักฐาน แต่มเี พียงนักเรียนคนเดียวเท่านัน้ (S9) ทีร่ ะบุถงึ ลักษณะจะงอยปาก
ของนกฟิ นซ์ตามที่คณะผู้วจิ ยั คาดหวังไว้ นักเรียนทัง้ หมดในกลุ่มนี้ไม่มกี ารอ้างอิง
รายละเอียดของหลักฐานใดๆ นอกจากการระบุชอ่ื แผนภาพหรือค�ำส�ำคัญในแผนภาพ
นักเรียน 2 คน (S1 และ S3) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึง่ และเกินจากหลักฐาน
ส่วนหนึ่ง โดยนักเรียนคูน่ ้แี ม้ลงข้อสรุปตามหลักฐานทีว่ า่ นกฟินซ์กนิ และ/หรือหาอาหาร
ไม่เหมือนกัน แต่กลับเพิม่ เติมความคิดเห็นส่วนตัวว่า นกฟินซ์เหล่านีม้ าจากสถานทีต่ า่ งกัน
ทัง้ ๆ ทีส่ ถานการณ์ระบุอย่างชัดเจนว่า นกฟินซ์เหล่านี้อยูใ่ นเกาะเดียวกัน ดังประโยคที่
ว่า “นกฟิ นซ์ในแต่ละทีจ่ ะมีลกั ษณะแตกต่างกันตามลักษณะภูมปิ ระเทศและอาหารใน
การด�ำรงชีวติ ” (S1) และ “นกฟินซ์ในแต่ละทีก่ นิ อาหารไม่เหมือนกัน และมีความสามารถ
หาอาหารไม่เหมือนกัน” (S3) นักเรียนทัง้ คูไ่ ม่มกี ารอ้างอิงรายละเอียดของหลักฐานใดๆ
นักเรียนคนหนึ่ง (S2) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน โดยนักเรียนคนนี้ระบุ
ว่า “นกฟินซ์จะกินพืชมากกว่ากินสัตว์จำ� พวกหนอน” ทัง้ ๆ ทีแ่ ผนภาพนี้ไม่ได้แสดงทัง้
จ�ำนวนนกฟินซ์และปริมาณอาหารทีน่ กฟินซ์กนิ นักเรียนคนนี้ไม่ได้อา้ งอิงหลักฐานใดๆ
นอกจากการระบุวธิ กี ารได้มาซึง่ หลักฐานว่า “การจดบันทึกและวาดภาพการกินอาหาร
ของนกฟินซ์”
นักเรียน 2 คน (S6 และ S8) แม้บรรยายรายละเอียดหลักฐานอย่างละเอียด
แต่กลับไม่ลงข้อสรุปใดๆ นักเรียนคนหนึ่ง (S6) กล่าวว่า “ถ้าปากสัน้ จะกินจ�ำพวกเมล็ด
พืชเปลือกแข็ง แต่ถา้ ปากยาวหรือแหลมจะกินดอกและผลของต้นตะบองเพชร” ในขณะ
ทีน่ กั เรียนอีกคนหนึ่ง (S8) กล่าวว่า “นกฟินซ์แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ชนิดแรก (เป็ น) นก
ฟินซ์ทมี ่ ลี กั ษณะสีดำ 
� (ซึง่ ) จะมีปากทีแ่ ข็งแรงและใหญ่ไว้สำ� หรับอาหารทีม่ ลี กั ษณะแข็ง
ชนิดทีส่ อง (เป็น) นกฟินซ์ทมี ่ ลี กั ษณะสีน้ �ำตาลอ่อน (ซึง่ ) จะมีปากทีเ่ ล็กไว้สำ� หรับอาหาร
ทีม่ ลี กั ษณะอ่อนๆ” นักเรียนทัง้ คู่ไม่ได้ลงข้อสรุปเลยว่า นกฟิ นซ์แต่ละชนิดกินหรือหา
อาหารแตกต่างกัน หรือลักษณะของปากของนกฟิ นซ์เกี่ยวข้องกับชนิดอาหารของ
นกฟินซ์
หลักฐานชิ้ นที่ 3 “ขนาดของจะงอยปากและสัดส่วนอาหารของนกฟิ นซ์
ชนิ ดเดียวกัน”
นักเรียน 4 คน (S1 S4 S5 และ S7) ลงข้อสรุปตามหลักฐานโดยนักเรียนเหล่านี้
สรุปว่า นกฟินซ์มกั กินอาหารตามขนาดตัว ดังเช่นประโยคทีว่ า่ “นกฟินซ์แต่ละขนาดกิน
อาหารในขนาดทีแ่ ตกต่างกันไป...ตามขนาดตัวของมัน” (S1) “นกฟินซ์มขี นาดและการ
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กินเมล็ดพืชทีแ่ ตกต่างกัน ... นกแต่ละขนาดกินเมล็ด (พืช) ทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน”
(S4) “นก (ฟินซ์) แต่ละขนาดกินอาหารแตกต่างกัน” (S5) และ “นกฟินซ์ทมี ่ ขี นาดต่าง
กันกินอาหารต่างกัน และจะกินอาหารตามขนาดตัวของนกฟินซ์” อย่างไรก็ดี แม้วา่ ชือ่
ของแผนภูมริ ะบุถงึ ขนาดจะงอยปากอย่างชัดเจน แต่กลับไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีร่ ะบุ
ว่า นกฟินซ์มกั กินอาหารตามขนาดจะงอยปาก ซึง่ เป็ นข้อสรุปทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คาดหวังไว้
ในการนี้ นักเรียนเพียงคนเดียว (S4) อ้างอิงและยกหลักฐานมาสนับสนุนข้อสรุปนี้โดย
การระบุวา่ “นกฟินซ์ขนาดกลางกินเมล็ดพืชขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร ... เยอะทีสุ่ ด” ในขณะที่
นักเรียนอีก 3 คน (S1 S5 และ S7) ไม่มกี ารอ้างอิงรายละเอียดของหลักฐานใดๆ นอกจาก
การระบุชอ่ื แผนภูม ิ
นักเรียน 1 คน (S8) แม้บรรยายหลักฐานอย่างละเอียด โดยการกล่าวว่า “นก
ฟิ นซ์ทมี ่ ปี ากเล็กกินเมล็ดพืชทีค่ ่อนข้าง...เล็กและกินมาก นกฟิ นซ์ทมี ่ ปี ากขนาดกลาง
กินเมล็ดพืชทีม่ ขี นาดกลางและกินค่อนข้างมาก นกฟินซ์ทมี ่ ขี นาดปากใหญ่กนิ เมล็ดพืช
ทีม่ ขี นาดใหญ่แต่กนิ ไม่มาก” แต่กลับลงข้อสรุปว่า “ขนาดตัวและลักษณะของปากจะแตก
ต่างกันตามทีอ่ ยูอ่ าศัยและลักษณะของอาหารทีก่ นิ ” ซึง่ เป็ นการลงข้อสรุปตามหลักฐาน
ส่วนหนึ่ง (ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตัวและลักษณะของปากกับลักษณะของอาหาร)
และเกินจากหลักฐานส่วนหนึ่ง (ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตัวและลักษณะของปากกับ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย)
นักเรียน 4 คน (S2 S3 S9 และ S10) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน
นักเรียนคนหนึง่ (S2) กล่าวว่า “นกฟินซ์ขนาดกลางทีกิ่ นเมล็ดพืชบนพืน้ ดินมีจำ� นวนมาก”
ในขณะทีน่ กั เรียนคนหนึ่ง (S3) ลงข้อสรุปว่า “ภัยแล้งมีผลกระทบต่อนกฟินซ์ ...ภัยแล้ง
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้นกฟินซ์มคี วามหนาและขนาดจะงอยปากทีเ่ พิม่ ขึน้ ” ส่วนนักเรียนคน
หนึ่ง (S9) กล่าวว่า “นกฟินซ์แต่ละขนาดมีปริมาณการกิน (อาหาร) ไม่เหมือนกัน” และ
นักเรียนอีกคนหนึ่ง (S10) กล่าวว่า “นกแต่ละขนาดกินอาหารไม่เท่ากัน” ทัง้ ๆ ทีแ่ ผนภูม ิ
นี้กล่าวถึงสัดส่วนของอาหารทีน่ กฟินซ์แต่ละขนาดกิน ไม่ใช่ทงั ้ จ�ำนวนนกฟินซ์ จ�ำนวน
ครัง้ ทีเ่ กิดภัยแล้ง และปริมาณอาหารทีน่ กฟินซ์กนิ นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิงหลักฐาน
หากแต่ระบุเพียงชือ่ แผนภูมหิ รือชือ่ แกนนอนของแผนภูม ิ (ขนาดเมล็ด)
นักเรียน 1 คน (S6) ไม่มกี ารลงข้อสรุปใดๆ นักเรียนคนนี้เพียงบรรยายราย
ละเอียดในแผนภูมวิ า่ “นกฟินซ์ขนาดเล็กกินเมล็ดพืชขนาด 1–3 (มิลลิเมตร) ส่วนนกฟินซ์
ขนาดกลางกินขนาดประมาณ 1–2 มิลลิเมตร และ (นกฟินซ์) ขนาดใหญ่สดุ กิน (ขนาด)
ระหว่าง 2–7 มิลลิเมตร” ซึง่ บางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อมูลทีป่ รากฏในแผนภูม ิ นักเรียน
คนนี้ไม่ได้อา้ งอิงหลักฐาน หากแต่ระบุเพียงชือ่ แผนภูมเิ ท่านัน้
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หลักฐานชิ้ นที่ 4 “ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟิ นซ์ ‘ก่อน’ และ
‘หลัง’ การเกิ ดภัยแล้ง”
นักเรียน 3 คน (S5 S7 และ S10) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน โดยนักเรียน 1 คน
(S5) ลงข้อสรุปว่า เมือ่ เกิดภัยแล้ง จ�ำนวนนกฟินซ์ลดลง ในขณะทีข่ นาดจะงอยปากของ
นกฟินซ์ใหญ่ขน้ึ นักเรียนคนนี้กล่าวว่า “ก่อนภัยแล้ง จะงอยปากของนกฟินซ์มขี นาดเล็ก
แต่พอหลังภัยแล้ง จะงอยปากของนกฟิ นซ์ใหญ่มากขึน้ และจ�ำนวนนกฟิ นซ์ลดลงจาก
ก่อนภัยแล้ง” ในขณะทีน่ กั เรียนอีก 2 คน ไม่ได้พจิ ารณาจ�ำนวนของนกฟินซ์ทล่ี ดลง หาก
ลงข้อสรุปเพียงแค่ว่า เมื่อเกิดภัยแล้ง ขนาดจะงอยปากของนกฟิ นซ์ใหญ่ขน้ึ ดังเช่น
ประโยคทีว่ ่า “ก่อนภัยแล้ง จะงอยปากของนกฟิ นซ์มขี นาดเล็กกว่าหลังภัยแล้ง” (S7)
และ “ช่วงก่อนภัยแล้ง จะงอยปากของนกฟินซ์มขี นาดเล็กกว่าช่วงหลังภัยแล้ง” (S10)
นักเรียนในกลุม่ นี้ไม่มกี ารอ้างอิงรายละเอียดหลักฐาน นอกจากการระบุชอ่ื แผนภูม ิ ชือ่
แกนตัง้ ของแผนภูม ิ หรือกล่าวข้อสรุปซ�้ำอีกครัง้
นักเรียน 3 คน (S4 S6 และ S9) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึ่งและเกินจาก
หลักฐานส่วนหนึง่ โดยนักเรียน 2 คน (S6 และ S9) สรุปว่า เมือ่ เกิดภัยแล้ง จ�ำนวนนกฟินซ์
ลดลง ในขณะทีข่ นาดจะงอยปากของนกฟินซ์ใหญ่ขน้ึ พร้อมทังเพิ
้ ม่ เติมความคิดเห็นส่วนตัว
เพือ่ อธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ดังเช่นทีน่ กั เรียนคนหนึ่ง (S6) กล่าวว่า “ก่อนภัยแล้ง นกฟินซ์ม ี
ปากเล็กกว่าหลังภัยแล้ง (ซึง่ เป็ นข้อสรุปตามหลักฐาน) จึงท�ำให้หาอาหารได้งา่ ย และที ่
ส�ำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ก่อนภัยแล้งดีกว่าหลังภัยแล้ง อาหารทีน่ กฟิ นซ์กนิ จึงมีเยอะ
(ซึง่ เป็ นข้อสรุปเกินจากหลักฐาน) ... เลยท�ำให้นกฟินซ์ทอี ่ าศัยอยูก่ ่อนภัยแล้งมีจำ� นวน
มากกว่าหลังภัยแล้ง (ซึง่ เป็นข้อสรุปตามหลักฐาน) เพราะหลังภัยแล้งนัน้   นกฟินซ์...ไม่ม ี
อาหารกิน (ซึง่ เป็นข้อสรุปเกินจากหลักฐาน)” ในขณะทีน่ กั เรียน 1 คน (S4) สรุปเพียงว่า
เมื่อเกิดภัยแล้งจ�ำนวนของนกฟิ นซ์ลดลง พร้อมทัง้ เพิม่ เติมความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อ
อธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ว่า “ก่อนภัยแล้ง นกฟินซ์มจี ำ� นวนมาก (ซึง่ เป็ นข้อสรุปตามหลักฐาน)
เพราะอาหารอุดมสมบูรณ์ (ซึง่ เป็ นข้อสรุปเกินจากหลักฐาน) แต่หลังภัยแล้ง นกฟินซ์ม ี
จ�ำนวนลดลง (ซึง่ เป็ นข้อสรุปตามหลักฐาน) ... ท�ำให้นก (ฟินซ์) ไม่มอี าหารกิน (ซึง่ เป็ น
ข้อสรุปเกินจากหลักฐาน)” นักเรียนในกลุ่มนี้ไม่มกี ารอ้างอิงรายละเอียดหลักฐาน
นอกจากการระบุชอ่ื แผนภูมหิ รือชือ่ แกนของแผนภูม ิ
นักเรียน 2 คน (S3 และ S8) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน โดย
นักเรียนคนหนึ่ง (S3) ลงข้อสรุปถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อจ�ำนวน
ของนกฟินซ์อย่างมาก” ในขณะทีน่ กั เรียนอีกคนหนึง่ (S8) ระบุถงึ การปรับตัวของนกฟินซ์
เพือ่ ให้ตวั เองหาอาหารได้ดขี น้ึ เมือ่ เกิดภัยแล้ง ดังประโยคทีว่ า่ “นกฟินซ์มกี ารปรับตัวให้
เข้ากับสภาพอากาศเพือ่ ความอยูร่ อด ... หลังจากภัยแล้ง นกฟินซ์ทมี ่ ชี วี ติ มีจะงอยปาก
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ทีใ่ หญ่ขน้ึ   เพือ่ หาอาหาร” ทัง้ ๆ ทีแ่ ผนภูมนิ ้ีไม่ได้แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
การเกิดภัยแล้งและจ�ำนวนของนกฟินซ์ และไม่ได้มหี ลักฐานใดๆ เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
กับนกฟินซ์แต่ละตัวในขณะทีเ่ กิดภัยแล้ง นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิงหลักฐาน แต่อา้ ง
ถึงเพียงชือ่ แผนภูมหิ รือชือ่ แกนของแผนภูม ิ
นักเรียนอีก 2 คน (S1 และ S2) ลงข้อสรุปทีส่ อ่ื ความหมายไม่ชดั เจน โดย
นักเรียนทัง้ คูใ่ ห้คำ� ตอบคล้ายกันว่า “ก่อนภัยแล้ง นกฟินซ์มจี ะงอยปากน้อย หลังภัยแล้ง
นกฟินซ์มจี ะงอยปากเพิม่ ขึน้ สูง” ซึง่ ยากต่อการตีความว่า นักเรียนเหล่านี้กำ� ลังกล่าวถึง
ขนาดจะงอยปาก จ�ำนวนจะงอยปาก หรือต�ำแหน่งจะงอยปาก นักเรียนทังคู
้ ไ่ ม่มกี ารอ้างอิง
รายละเอียดของหลักฐาน
อย่างไรก็ดี แม้นกั เรียนจ�ำนวนหนึ่งลงข้อสรุปได้วา่ ขนาดจะงอยปากของนก
ฟินซ์ใหญ่ขน้ึ เมือ่ เกิดภัยแล้ง แต่ขอ้ สรุปนี้ยงั ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คาดหวังไว้ ทัง้ นี้เพราะ
ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีล่ งข้อสรุปว่า “ค่าเฉลีย่ ” ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์เพิม่
ขึน้ จากเดิมเมือ่ เกิดภัยแล้ง กล่าวคือ ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีส่ งั เกตเห็นค�ำว่า “ค่าเฉลีย่ ”
ทีป่ รากฏในชือ่ ของหลักฐานชิน้ ที่ 4 และถูกบ่งชีไ้ ว้อย่างชัดเจนด้วยลูกศรสีแดงในแผนภูม ิ
การละเลยนีท้ ำ� ให้นกั เรียนเหล่านีเ้ ข้าใจว่า นกฟินซ์แต่ละตัวมีการปรับตัวเพือ่ ให้มจี ะงอยปาก
ทีใ่ หญ่ขน้ึ เมือ่ เกิดภัยแล้ง ซึง่ เป็นแนวคิดทีค่ ลาดเคลือ่ นหนึง่ ในทางชีววิทยา (Pongsophon
et al., 2003: 10)
หลักฐานชิ้ นที่ 5 “ค่าเฉลี่ยของความหนาของจะงอยปากของนกฟิ นซ์ใน
ช่วงปี ค.ศ. 1976-1984”
นักเรียน 3 คน (S1 S4 และ S10) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน โดยนักเรียนเหล่า
นี้ลงข้อสรุปว่า ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ใหญ่ขน้ึ ในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง ดังประโยคที่
ว่า “ในช่วงทีม่ ภี ยั แล้ง ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์...เพิม่ ขึน้ ” (S1) “จะงอยปากของนก
ฟินซ์มขี นาดใหญ่ขน้ึ เมือ่ มีภยั แล้ง” (S4) และ “จะงอยปากของนกฟินซ์...มีขนาดเพิม่ ขึน้
มากในช่วงภัยแล้ง” (S10) นักเรียนในกลุ่มนี้ไม่ได้อา้ งอิงรายละเอียดหลักฐาน แต่ระบุ
เพียงชือ่ กราฟหรือกล่าวข้อสรุปซ�้ำเท่านัน้
นักเรียน 1 คน (S6) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึง่ และเกินจากหลักฐานส่วนหนึง่
โดยนักเรียนคนนี้กล่าวว่า “ในช่วงภัยแล้ง จะงอยปากของนกฟินซ์ม.ี ..ขนาดใหญ่ขน้ึ ” ซึง่
เป็นข้อสรุปตามหลักฐาน แต่นกั เรียนคนนี้ได้เพิม่ เติมความคิดเห็นส่วนตัวเพือ่ อธิบายสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ว่า “เพราะ (นกฟินซ์) ต้องใช้ในการหาอาหารเพิม่ ขึน้ เพราะ (อาหาร) ไม่คอ่ ย
อุดมสมบูรณ์” ซึง่ เป็ นข้อสรุปเกินจากหลักฐาน นักเรียนคนนี้ไม่ได้อา้ งอิงหลักฐานใดๆ
นักเรียน 4 คน (S3 S7 S8 และ S9) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน
ดังเช่นประโยคทีว่ า่ “ภัยแล้งทีเพิ
่ ม่ มากขึน้ ส่งผลท�ำให้จะงอยปากของนกฟินซ์เพิม่ มากขึน้
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และยาวขึน้ เรือ่ ยๆ” (S3) “ในช่วงภัยแล้ง ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์จะมีขนาดใหญ่
กว่าฤดูฝน” (S7) “ในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง นกฟินซ์มกี ารปรับขนาดของปากให้ใหญ่ขน้ึ เพือ่
ความอยูร่ อด” (S8) และ “ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ยาวขึน้ ไปในช่วงภัยแล้ง เพราะ
นกฟินซ์ตอ้ งปรับตัว...ให้รอดชีวติ ” (S9) ทังๆ
้ ทีก่ ราฟนีไ้ ม่ได้กล่าวถึงทังความสั
้
มพันธ์ระหว่าง
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ กิดภัยแล้งกับขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์
ในแต่ละฤดู และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับนกฟินซ์ในขณะทีเ่ กิดภัยแล้ง นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิง
รายละเอียดหลักฐานใดๆ นอกจากการกล่าวถึงชือ่ กราฟหรือกล่าวข้อสรุปซ�้ำ
ในขณะทีน่ กั เรียนอีก 2 คน (S2 และ S5) บรรยายข้อมูลในกราฟโดยปราศจาก
การลงข้อสรุปใดๆ
อย่างไรก็ดี แม้นกั เรียนจ�ำนวนหนึง่ ลงข้อสรุปได้วา่ ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์
ใหญ่ขน้ึ ในช่วงทีเ่ กิดภัยแล้ง แต่ขอ้ สรุปนี้ยงั ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คาดหวังไว้ ทัง้ นี้เพราะ
ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีล่ งข้อสรุปว่าภัยแล้งน่าจะเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้ประชากรนกฟินซ์
มี “ค่าเฉลีย่ ” ของขนาดจะงอยปากเพิม่ ขึน้ กล่าวคือ ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีก่ ล่าวถึง
“ค่าเฉลีย่ ” ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ และไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีร่ ะบุถงึ ความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการเกิดภัยแล้งและการเพิม่ ขึน้ ของค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปาก
ของนกฟินซ์ ทังๆ
้ ทีก่ ราฟนีแ้ สดงอย่างชัดเจนว่า ในทุกครังที
้ เ่ กิดภัยแล้ง ค่าเฉลีย่ ของขนาด
จะงอยปากของนกฟินซ์เพิม่ ขึน้ สูงสุด (เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาใกล้เคียง) นอกจากนี้ ค�ำตอบ
ของนักเรียนบางคน (S8 และ S9) ยังสือ่ ถึงแนวคิดทีค่ ลาดเคลือ่ นอย่างชัดเจนว่า นกฟินซ์
แต่ละตัวมีการปรับตัวเพือ่ ให้มจี ะงอยปากทีใ่ หญ่ขน้ึ เมือ่ เกิดภัยแล้ง (Pongsophon et al.,
2003: 10)
หลักฐานชิ้ นที่ 6 “จ�ำนวนนกฟิ นซ์และความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร”
นักเรียน 3 คน (S1 S6 และ S7) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน โดยนักเรียนกลุม่ นี้
ลงข้อสรุปถึงความเกีย่ วข้องกัน ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชกับจ�ำนวนนกฟินซ์
ดังประโยคทีว่ า่ “ในช่วงทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของ เมล็ดพืชมาก ก็จะมีจำ� นวนนก (ฟินซ์)
มาก” (S1) “จ�ำนวนของนกฟินซ์...ขึน้ อยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ด (เมล็ด) พืชน้อย
ลง จ�ำนวนนกฟินซ์กล็ ดลง” (S6) และ “ถ้าจ�ำนวนของเมล็ด (พืช) มาก จ�ำนวนนก (ฟินซ์)
ก็มาก” (S7) ในจ�ำนวนนี้ นักเรียน 1 คน (S1) บรรยายหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อสรุปนี้ โดย
การกล่าวว่า “ในช่วงปี ค.ศ. 1976 เดือนเมษายน มีจำ� นวนนก (ฟินซ์) เยอะทีส่ ดุ (และ)
มีความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชเยอะทีสุ่ ด” ในขณะทีน่ กั เรียนอีกคนหนึ่ง (S6) แม้อา้ งถึง
หลักฐานว่า “จ�ำนวนของนกฟินซ์ตอนแรกๆ มีจำ� นวนมาก (แล้ว) ลดลงเรือยๆ”
่
แต่ยงั ไม่ม ี
การแสดงว่า หลักฐานนัน้ สนับสนุนข้อสรุปอย่างไร ส่วนนักเรียนอีกคนหนึ่ง (S7) อ้างถึง
ชือ่ แผนภูมเิ ท่านัน้
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นักเรียน 4 คน (S3 S4 S5 และ S8) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึ่งและเกิน
จากหลักฐานส่วนหนึ่ง โดยนักเรียนเหล่านี้ระบุเป็นนัยว่า ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช
และจ�ำนวนของนกฟิ นซ์เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ เป็ นการลงข้อสรุปตาม
หลักฐาน แต่นกั เรียน 3 คน (S4 S5 และ S8) ลงข้อสรุปเพิม่ เติมด้วยว่า การเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชเป็นสาเหตุของการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของจ�ำนวน
นกฟินซ์ดงั ประโยคทีว่ า่ “เมล็ดพืชสมบูรณ์จะท�ำให้จำ� นวนนกฟินซ์เพิมขึ
่ น้ ...เมล็ดพืชลดลง
ท�ำให้จำ� นวนนกฟินซ์ลดลงด้วย” (S4) “จ�ำนวนนกฟินซ์น้อยลง เพราะความอุดมสมบูรณ์
ของเมล็ดน้อยลง” (S5) และ “เพราะความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชน้อยลง จึงท�ำให้จำ� นวน
ประชากรนกฟินซ์ลดน้อยลง” (S8) อย่างไรก็ดี แม้กราฟทัง้ สองแสดงข้อมูล 2 ชุด (ความ
อุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและจ�ำนวนนกฟินซ์) ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่กราฟทังคู
้ ่
ไม่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูล 2 ชุด ทัง้ นี้เพราะข้อมูลเหล่านี้ได้
มาจากการส�ำรวจทางวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่มกี ารควบคุมตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ การลงข้อ
สรุปถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและจ�ำนวนนกฟินซ์
จึงเป็นการลงข้อสรุปทีเ่ กินจากหลักฐาน ในขณะทีน่ กั เรียนอีกคนหนึ่ง (S3) ลงข้อสรุปว่า
“เมือ่ จ�ำนวนนกฟินซ์ลดลง ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ด (พืช) ก็ลดลง เพราะนกฟินซ์กนิ
เมล็ดพืชแล้วถ่ายทิ้งไว้ เมือ่ เวลาผ่านไป เมล็ดพืชก็จะโต แล้วเป็ นต้นพืชอีกครัง้ ” ซึ่ง
เป็นการลงข้อสรุปถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลทีส่ วนทางกับข้อสรุปของนักเรียน 3 คนใน
กลุม่ เดียวกันนี้ นันคื
่ อ การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของจ�ำนวนนกฟินซ์เป็นสาเหตุของการเพิม่ ขึน้
หรือลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช นักเรียนเหล่านี้อา้ งถึงชือ่ แผนภูมหิ รือชือ่
แกนของแผนภูมเิ ท่านัน้
นักเรียนอีก 3 คน (S2 S9 และ S10) ไม่มกี ารลงข้อสรุป นักเรียนเหล่านี้บรรยาย
รายละเอียดบางส่วนของหลักฐานเท่านัน้ ดังประโยคทีว่ า่ “ในปี ค.ศ. 1975 มีนกฟินซ์
จ�ำนวนมาก ในปี ค.ศ. 1976 มีอาหารทีนกฟิ
่ นซ์กนิ เป็นจ�ำนวนมาก” (S2) “เมือความสมบู
่
รณ์
ของเมล็ดมีจำ� นวนมาก จ�ำนวนนกฟินซ์กม็ จี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ แต่ถา้ จ�ำนวนเมล็ด (พืช) น้อย
นกฟินซ์จะลดจ�ำนวนน้อยลง” (S9) และ “จ�ำนวนนกฟินซ์ลดลงทุกปี ตัง้ แต่ ... ก.ค. 1975
และ มิ.ย. 1976 จ�ำนวนนกฟินซ์เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ (ของเมล็ดพืช) ใน
ช่วง ... มิ.ย. 1976 มากทีส่ ดุ ในเดือน ต.ค. ปี 1977 มีความสมบูรณ์น้อยทีส่ ดุ ” (S10)
หลักฐานชิ้ นที่ 7 “ความสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลี่ยดัชนี เมล็ดพืช
ในปี ต่างๆ”
ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีล่ งข้อสรุปตามหลักฐาน หรือลงข้อสรุปตามหลักฐาน
และเกินจากหลักฐาน
นักเรียน 7 คน (S1 S2 S5 S6 S 7 S8 และ S9) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นหรือ
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เกินจากหลักฐาน ดังประโยคต่อไปนี้ “ถ้าความแข็งของเมล็ดพืช (มีคา่ ) น้อย เมล็ดพืชมี
ความอุดมสมบูรณ์น้อย” (S1 และ S2) “ในแต่ละปี ค่าดัชนีเมล็ดพืชเฉลีย่ ลดลง เมล็ดพืช
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ” (S5) “ถ้าความแข็ง (ของเมล็ดพืช ) มาก  เมล็ดพืชมีความอุดมสมบูรณ์
มากและ (มี) จ�ำนวนมาก” (S9) ซึง่ เป็นการลงข้อสรุปทีข่ ดั แย้งกับหลักฐาน และดังประโยค
ต่อไปนี้ “ถ้าค่าดัชนีเมล็ดพืชต�ำ่ จะท�ำให้มอี าหารอุดมสมบูรณ์ เพราะเปลือกของเมล็ดพืช
จะอ่อน ง่ายต่อการกินมากขึน้ ” (S6 และ S7) “ในช่วงปี 1976 – 1977 มีจำ� นวนประชากร
นกฟินซ์มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช แต่ในช่วง 1978 จ�ำนวน
ประชากรของนกฟินซ์น้อยลง เพราะความอุดมสมบูรณ์ของพืชน้อยลง” (S8) ซึง่ เป็นการ
ลงข้อสรุปทีเ่ กินจากหลักฐาน ทัง้ นี้เพราะกราฟนี้ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของอาหารกับค่าดัชนีเมล็ดพืช และไม่ได้แสดงจ�ำนวนนกฟินซ์
ในช่วงเวลาต่างๆ ตามล�ำดับ นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิงรายละเอียดหลักฐาน หากแต่
เพียงระบุถงึ ชือ่ กราฟ ชือ่ แกนของกราฟหรือตัวแปรในกราฟเท่านัน้
นักเรียน 3 คน (S3 S4 และ S10) ไม่มกี ารลงข้อสรุป หากแต่เพียงบรรยาย
รายละเอียดของข้อมูลเท่านัน้ ดังเช่นประโยคทีว่ า่ “ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชเพิม่ ขึน้
ความแข็งของเมล็ด (พืช) ลดลง” (S4) และ “เมล็ดพืชมีจำ� นวนมากทีส่ ดุ ในปี 1976 เมล็ด
พืชมีความแข็งและความอุดมสมบูรณ์ทสี ่ ุดในปี 1977” (S10) ซึง่ อาจไม่สอดคล้องกับ
หลักฐาน นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิงรายละเอียดหลักฐาน หากแต่เพียงระบุถงึ ชือ่ กราฟ
ชือ่ แกนของกราฟ หรือตัวแปรในกราฟเท่านัน้
หลักฐานชิ้ นที่ 8 “ขนาดตัวเฉลี่ยของนกฟิ นซ์ ‘ก่อน’ และ ‘หลัง’ การเกิ ด
ภัยแล้ง”
นักเรียน 3 คน (S7 S9 และ S10) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน โดยการกล่าวว่า
“นกฟินซ์มขี นาดตัวเล็ก จนเกิดภัยแล้งครังใหญ่
้
... นกฟินซ์มขี นาดตัวใหญ่ขน้ึ ” (S7) “นกฟินซ์
มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่เมือ่ เกิดภัยแล้งครัง้ ใหญ่ นกฟินซ์มขี นาดตัวใหญ่ขน้ึ ” (S9) และ
“ช่วงก่อนภัยแล้งครัง้ ใหญ่ ... นกฟินซ์มขี นาดตัวเล็กแต่หลังจากภัยแล้ง นกฟินซ์มขี นาด
ใหญ่ขน้ึ ” (S10) นักเรียนเหล่านี้ระบุความสัมพันธ์ทเ่ี ป็นไปได้ระหว่างขนาดตัวของนกฟินซ์
“ก่อน” และ “หลัง” ภัยแล้ง นอกจากนี้ นักเรียน 2 ใน 3 คน (S7 และ S9) มีการอ้างอิงขนาด
ตัวของนกฟินซ์ในบางปี ค.ศ. เพือ่ สร้างข้อเปรียบเทียบทีส่ นับสนุนข้อสรุปนี้
นักเรียน 3 คน (S1 S2 และ S3) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึ่ง และเกินจาก
หลักฐานส่วนหนึ่ง นักเรียนเหล่านี้ระบุได้วา่ ขนาดตัวนกฟินซ์มคี า่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เกิดภัยแล้ง
ซึง่ เป็ นข้อสรุปตามหลักฐาน อย่างไรก็ตาม นักเรียนเหล่านี้ระบุความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า
ภัยแล้งเป็นสาเหตุให้ขนาดตัวของนกฟินซ์เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นการลงข้อสรุปเกินจากหลักฐาน
ดังประโยคทีว่ า่ “ภัยแล้งท�ำให้นกฟินซ์มขี นาดใหญ่ขน้ึ ” (S1 และ S2) “ภัยแล้งส่งผลกระทบ
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ต่อขนาดตัวของนกฟินซ์และความสมบูรณ์ของเมล็ด” (S3) นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้ตระหนัก
ว่า ข้อมูลในกราฟนีม้ าจากการส�ำรวจทางวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่มกี ารควบคุมตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิงรายละเอียดหลักฐาน หากแต่เพียงระบุถงึ ชื่อกราฟ
เท่านัน้
นักเรียน 4 คน (S4 S5 S6 และ S8) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นและเกินจากหลักฐาน
นักเรียนคนหนึ่งลงข้อสรุปตรงข้ามกับหลักฐาน โดยการกล่าวว่า “ภัยแล้งครัง้ ใหญ่ทำ� ให้
ั ย
ขนาดของนกฟินซ์เล็กลง” (S4) ในขณะทีน่ กั เรียนอีก 3 คน ลงข้อสรุปโดยการอ้างถึงปจจั
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ปรากฏในกราฟนี้ อาทิ “หลังจากเกิดภัยแล้ง เมล็ดพืชมีความสมบูรณ์และมีความ
แข็งเพิมขึ
่ น้ ” (S5) “ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชในช่วงปี ค.ศ. 1975 ไม่ดเี ท่า ค.ศ. 1977–
1978 เลยท�ำให้เมล็ดพืชในช่วงนี้อ่อน ง่ายต่อการกินมากขึน้ เลยท�ำให้นกโตเร็วกว่าปี
ค.ศ. 1975” (S6) และ “นกฟินซ์มกี ารเปลีย่ นขนาดตัวใหญ่ขน้ึ เพือ่ ความอยูร่ อด” (S8)
นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งอิงรายละเอียดหลักฐาน หากแต่เพียงระบุถงึ ชือ่ กราฟเท่านัน้
และแม้นกั เรียนจ�ำนวนหนึ่งลงข้อสรุปได้วา่ นกฟินซ์มขี นาดตัวเพิม่ ขึน้ จากเดิมเมือ่ เกิด
ภัยแล้ง แต่ขอ้ สรุปนี้ยงั ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คาดหวังไว้ ทัง้ นี้เพราะไม่มนี กั เรียนคนใด
เลยทีก่ ล่าวถึง “ค่าเฉลีย่ ” ของขนาดตัวของนกฟินซ์ ซึง่ ปรากฏอย่างชัดเจนในชือ่ กราฟ
นี้ ค�ำตอบของนักเรียนจากหลักฐานนี้ ร่วมกับค�ำตอบของนักเรียนจากหลักฐานชิน้ ที่ 4
และ 5 บ่งบอกว่า นักเรียนทัง้ หมดไม่ได้มองปรากฏการณ์น้ดี ว้ ยมุมมองในระดับประชากร
ของนกฟินซ์ หากแต่พจิ ารณานกฟินซ์เป็ นรายตัวเท่านัน้
หลักฐานชิ้ นที่ 9 “ปริ มาณน�้ำฝนต่อปี และการออกไข่ของนกฟิ นซ์”
นักเรียน 1 คน (S10) ลงข้อสรุปตามหลักฐาน โดยการกล่าวว่า “ปริมาณน�้ำฝน
ของแต่ละปี เกีย่ วข้องกับ (จ�ำนวน) ไข่ของนกฟิ นซ์” นักเรียนคนนี้ระบุความสัมพันธ์ท่ี
เป็ นไปได้ระหว่างปริมาณน�้ำฝนต่อปี และจ�ำนวนไข่ของนกฟินซ์ แม้นกั เรียนคนนี้ไม่ได้
อ้างอิงรายละเอียดของหลักฐานก็ตาม
นักเรียน 6 คน (S4 S5 S6 S7 S8 และ S9) ลงข้อสรุปตามหลักฐานส่วนหนึ่ง
และเกินจากหลักฐานส่วนหนึ่ง โดยนักเรียนเหล่านี้ระบุได้ว่า ปริมาณน�้ำฝนต่อปี และ
จ�ำนวนไข่ของนกฟินซ์มคี วามเกีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็นการลงข้อสรุปตามหลักฐาน อย่างไรก็ดี
นักเรียนเหล่านี้ลงข้อสรุปเพิม่ เติมไปว่า ปริมาณน�้ำฝนเป็ นสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อจ�ำนวนไข่
ของนกฟิ นซ์ ซึ่งเป็ นการลงข้อสรุปเกินจริงเกีย่ วกับความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
ปริมาณน�้ำฝนและจ�ำนวนไข่ของนกฟินซ์ ดังตัวอย่างประโยคทีว่ า่ “ปริมาณน�้ำฝนมากท�ำให้
จ�ำนวนไข่ของน�้ำฟินซ์เพิม่ มากขึน้ แต่ถา้ ปริมาณน�้ำฝนน้อย ท�ำให้จำ� นวนไข่ของนกฟินซ์
ลดลง” (S4) “ปริมาณน�้ำฝนน้อยส่งผลท�ำให้ไข่ของนกฟินซ์น้อยลง ปริมาณน�้ำฝนมาก
ส่งผลให้ไข่ของนกฟินซ์เพิม่ มากขึน้ ” (S5) “(ปริมาณ) น�้ำฝนต่อปีมผี ลต่อการออกไข่ของ
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นกฟินซ์ ยิง่ มีปริมาณน�้ำฝนมาก ไข่กจ็ ะมาก เพราะความอุดมสมบูรณ์มผี ลต่อการออกไข่”
(S6) และ “ปริมาณน�้ำฝนมีผลอย่างมากต่อจ�ำนวนไข่ของนกฟินซ์ ...” (S7) นักเรียนเหล่านี้
ไม่ได้ตระหนักว่า หลักฐานจากกราฟนี้ได้มาจากการส�ำรวจทางวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่ได้ม ี
การควบคุมตัวแปรเกีย่ วข้องอืน่ ๆ นักเรียนเหล่านีไ้ ม่ได้อา้ งอิงรายละเอียดหลักฐาน หากแต่
เพียงระบุถงึ ชือ่ กราฟ ชือ่ แกนของกราฟ หรือตัวแปรในกราฟเท่านัน้
นักเรียนคนหนึ่ง (S3) ลงข้อสรุปคลาดเคลือ่ นไปจากหลักฐาน โดยการกล่าวว่า
“เมือ่ มีปริมาณน�้ำฝนประมาณ 100 มิลลิเมตร จ�ำนวนไข่ของนกฟินซ์จะมีมาก” ทัง้ ๆ ที่
จ�ำนวนไข่ของนกฟินซ์ยงิ่ มีคา่ มากขึน้ อีก เมือ่ ปริมาณน�้ำฝนต่อปีคา่ มากกว่า 100 มิลลิเมตร
นักเรียนคนนี้อา้ งอิงเพียงชือ่ กราฟเท่านัน้
นักเรียน 2 คน (S1 และ S2) ไม่มกี ารลงข้อสรุปใดๆ หากเพียงบรรยายรายละเอียด
ของข้อมูลในกราฟว่า “ไข่ทอี ่ อกในปริมาณน�้ำ (ฝน) มากมีจำ� นวนมากกว่า (ไข่ทอี ่ อกใน)
ปริมาณน�้ำ (ฝน) น้อย”
การสร้างค�ำอธิ บายของนักเรียน
แม้ว่านักเรียนทุกคนสามารถบอกหรือคาดเดาได้ว่า ค�ำตอบของค�ำถามทาง
วิทยาศาสตร์ในสถานการณ์น้ีคอื “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
นกฟินซ์” แต่คำ� ตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมที่ 2 แสดงว่า ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยที่
สามารถน�ำข้อสรุปจากใบกิจกรรมที่ 1 มาเขียนเป็ นข้อความทีแ่ สดงถึงกระบวนการหรือ
กลไกที่อธิบายว่า “ภัยแล้งส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิ นซ์ได้
อย่างไร” นักเรียนทุกคนเขียนแผนภาพทีต่ รงกลางระบุขอ้ ความว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความ
หลากหลายของนกฟินซ์” แล้วลากเส้นโยงข้อความนัน้ ออกไปยังข้อความอืน่ ๆ โดยรอบ เช่น
“จ�ำนวนของนกฟินซ์ลดลงมากขึน้ ” “นกฟินซ์กนิ อาหารแต่ละชนิดไม่เท่ากัน” “นกฟินซ์
กินอาหารแต่ละชนิดแตกต่างกัน” “ขนาดจะงอยปากของนกฟิ นซ์เพิม่ มากขึน้ ในช่วง
ภัยแล้ง” และ “ปริมาณน�้ำฝนเกีย่ วข้องกับการออกไข่ของนกฟิ นซ์” โดยปราศจากการ
เชื่อมโยงระหว่างข้อความโดยรอบเหล่านี้ ดังปรากฏในภาพที่ 2 ซึ่งเป็ นผลงานของ
นักเรียนคนที่ 10 (S10) สิง่ นี้จงึ สะท้อนว่า นักเรียนทุกคนไม่สามารถน�ำข้อสรุปจากหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ มาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเป็ นค�ำอธิบายที่ตอบค�ำถามทาง
วิทยาศาสตร์ได้

197

การลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์

ลือชา ลดาชาติ และคณะ

ภาพที ่ 2 ตัวอย่างแผนภาพของนักเรียนคนที่ 10 ทีอ่ ธิบายว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของนกฟินซ์ได้อย่างไร”

บทสรุปและการอภิ ปรายผล
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวน 10 ซึง่ ประกอบด้วยนักเรียนชาย 4 คน และ
นักเรียนหญิง 6 คน โดยการให้นกั เรียนเหล่านีท้ ำ� กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง “ไขปริศนานกฟินซ์”
ซึง่ นักเรียนต้องพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ จ�ำนวน 9 ชิน้ และลงข้อสรุปจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์เหล่านัน้ แล้วจึงน�ำข้อสรุปเหล่านัน้ มาสร้างเป็นค�ำอธิบายทีต่ อบค�ำถามทาง
วิทยาศาสตร์ทว่ี า่ “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์หรือไม่
และได้อย่างไร” จากการวิเคราะห์ขอ้ สรุปทัง้ หมดของนักเรียนแต่ละคน ผลการวิจยั
เปิดเผยว่า ข้อสรุปเหล่านี้ประมาณร้อยละ 30 เป็ นการลงข้อสรุปตามหลักฐาน ประมาณ
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ร้อยละ 52 เป็นการลงข้อสรุปทีค่ ลาดเคลือ่ นและ/หรือเกินจากหลักฐาน ซึง่ มีความคิดเห็น
ส่วนตัวของนักเรียนปะปนอยู่ และอีกประมาณร้อยละ 18 เป็ นการบรรยายหลักฐานที่
ไม่มกี ารลงข้อสรุปหรือเป็ นข้อสรุปทีส่ อ่ื ความหมายไม่ชดั เจน ด้วยเหตุน้ี นักเรียนทุกคน
จึงไม่สามารถน�ำข้อสรุปทีต่ นเองสร้างขึน้ ไปใช้ในการสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้
จากผลการวิจยั ข้างต้น อุปสรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั เรียนเหล่านีไ้ ม่สามารถลงข้อสรุป
และสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้คอื (1) นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้พจิ ารณาหลักฐาน
แต่ละชิน้ อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น นักเรียนทุกคนไม่ได้พจิ ารณาค�ำว่า “ค่าเฉลีย่ ” ซึง่
ปรากฏอยูใ่ นหลักฐานชิน้ ที่ 4 5 7 และ 8 ด้วยเหตุน้ี นักเรียนทุกคนจึงไม่ได้ตระหนักว่า
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นี้เป็นการเปลีย่ นแปลงในระดับ “ประชากรของนกฟินซ์” ไม่ใช่การ
เปลีย่ นแปลงของ “นกฟินซ์แต่ละตัว” นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่อา้ งถึงหลักฐานต่างๆ
เพียงแค่ช่อื แผนภูมหิ รือชื่อกราฟ และ/หรือชื่อแกนของแผนภูมหิ รือของกราฟเท่านัน้
นักเรียนแทบทุกคนไม่ได้พจิ ารณารายละเอียดของหลักฐาน เช่น แนวโน้มของการ
เปลีย่ นแปลงของค่าของตัวแปรใดๆ ในกราฟหรือในแผนภูม ิ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ของตัวแปร 2 ตัวในกราฟหรือในแผนภูมเิ ดียวกัน และความคล้ายคลึงกันระหว่างลักษณะ
ของกราฟ 2 รูป ทีม่ แี กนใดแกนหนึ่งเหมือนกัน เป็ นต้น ยิง่ ไปกว่านัน้ นักเรียนบางคน
ลงข้อสรุปทีข่ ดั แย้งกับหลักฐานทีป่ รากฏ การละเลยรายละเอียดในหลักฐานต่างๆ ท�ำให้
นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
อุปสรรคส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ (2) นักเรียนส่วนใหญ่มกั ระบุความคิดเห็น
ส่วนตัวลงไปในข้อสรุป ไม่ว่านักเรียนเหล่านี้จะรูต้ วั หรือไม่กต็ าม การใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวมักท�ำให้ขอ้ สรุปนัน้ คลาดเคลือ่ นและหรือเกินจากหลักฐาน ตัวอย่างเช่น นักเรียน
บางคนลงข้อสรุปถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปร 2 ตัวในแผนภูมหิ รือในกราฟ
โดยปราศจากความตระหนักว่า ข้อมูลในแผนภูมหิ รือในกราฟเหล่านัน้ ได้มาจากการส�ำรวจ
ทางวิทยาศาสตร์ ทีไ่ ม่มกี ารควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนใดๆ ดังนัน้ การลงข้อสรุปถึงความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปร 2 ตัว จากกราฟหรือจากแผนภูมเิ หล่านี้จงึ เป็นสิง่ ทีเ่ กิน
จากหลักฐาน นอกจากนี้ แม้ว่านักเรียนหลายคนสามารถลงข้อสรุปได้ตามหลักฐานที่
ปรากฏ แต่นกั เรียนเหล่านี้มกั เพิม่ เติมความคิดเห็นส่วนตัวในการอธิบายว่า หลักฐานนัน้
เกิดขึน้ ได้อย่างไร โดยการอ้างถึงตัวแปรหรือสาเหตุอน่ื ๆ ทีไ่ ม่ปรากฏอยูใ่ นหลักฐานนัน้
การขาดความตระหนักนี้น�ำไปสูก่ ารลงข้อสรุปทีค่ ลาดเคลือ่ นและ/หรือเกินจากหลักฐาน
(3) นักเรียนบางคนมองว่า หลักฐานและข้อสรุปคือสิง่ เดียวกัน เมือ่ นักเรียนเหล่านี้
ถูกถามให้อา้ งอิงหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อสรุปใดๆ นักเรียนเหล่านี้มกั กล่าวถึงข้อสรุปนัน้
ซ�้ำอีก นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้แยกแยะว่า อะไรคือหลักฐานทีป่ รากฏ และอะไรคือข้อสรุป
จากหลักฐานทีป่ รากฏ เนื่องจากหลักฐานเป็ นผลทีเ่ กิดจากการสังเกต ในขณะทีข่ อ้ สรุป
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คือผลทีเ่ กิดจากการลงข้อสรุปจากหลักฐาน นักเรียนเหล่านี้จงึ อาจยังไม่เข้าใจด้วยว่า
การสังเกตและการลงข้อสรุปมีความแตกต่างกัน ทัง้ ๆ ทีค่ วามแตกต่างนี้เป็ นลักษณะ
ส�ำคัญประการหนึ่งของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Ladachart et al., 2013: 271 - 272)
ด้วยข้อจ�ำกัดในการลงข้อสรุปจากหลักฐาน นักเรียนทุกคนจึงขาดข้อสรุปในการสร้างค�ำ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ (4) นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อสรุปต่างๆ และสร้างเป็ นค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนเหล่านี้อาจ
ยังไม่ทราบด้วยว่า ค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ควรกล่าวถึง “กระบวนการหรือกลไก”
ทีท่ ำ� ให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึน้ และต้องเป็ นค�ำอธิบายทีต่ งั ้ อยูบ่ นหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ก่อนหน้านี้ (Mahalee and Faikhamta,
2010: 805; Ladachart and Suttakun, 2012: 82; Suttakun and Ladachart, 2013:
119) ทีเ่ ปิดเผยว่า นักเรียนไทยจ�ำนวนหนึง่ ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์ สาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นไปได้คอื ว่า นักเรียนเหล่านี้ยงั
ไม่ได้รบั โอกาสในการฝึกลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยตนเองอย่าง
เพียงพอ ซึง่ อาจเกิดจากการทีค่ รูเป็ นผูน้ �ำเสนอข้อสรุปและค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
กับนักเรียน ดังนัน้ เมือ่ นักเรียนต้องพิจารณาหลักฐานใดๆ ด้วยตนเอง ดังเช่นในกิจกรรม
การเรียนรูเ้ รือ่ ง “ไขปริศนานกฟินซ์” นักเรียนจึงไม่สามารถตีความได้วา่ หลักฐานนัน้ มี
ความหมายอย่างไร อะไรคือความหมายทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักฐานนัน้ และอะไร
คือความหมายทีถ่ กู ต่อยอดหรือเพิม่ เติมจากหลักฐานนัน้ การทีค่ รูน�ำเสนอหลักฐานใดๆ
พร้อมด้วยข้อสรุปจากหลักฐานนัน้ จึงเป็นการปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ฝึกและเรียนรูท้ จ่ี ะ
ลงข้อสรุปจากหลักฐานนัน้ ด้วยตนเอง ผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติครัง้
ล่าสุด (PISA 2012) ยืนยันในภาพรวมว่า นักเรียนไทยทีม่ อี ายุประมาณ 15 ปี ยังขาด
ความสามารถในการ “ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์” (The
Institute for the Promotion of Teaching Sciecne and Technology (IPST), 2013:
14-18)
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรได้รบั การเน้นย�ำ้ ไว้ ณ ทีน่ ้ีคอื ว่า การลงข้อสรุปทุกครัง้ มีการใช้
ความคิดเห็นส่วนตัวของผูล้ งข้อสรุปเสมอไม่มากก็น้อย ทัง้ นี้เพราะการลงข้อสรุปคือการ
ทีผ่ ลู้ งข้อสรุปสร้างหรือให้ความหมายกับหลักฐานทีป่ รากฏ ซึง่ ผูล้ งข้อสรุปจ�ำเป็ นต้อง
ตีความหลักฐานนัน้ บนพืน้ ฐานของความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมของตนเอง ดังนัน้ การที่
นักเรียนหลายคนในการวิจยั นี้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในระหว่างการลงข้อสรุปจาก
หลักฐานใดจึงไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ผูล้ งข้อสรุปควรตระหนักและรูต้ วั ว่า การ
ลงข้อสรุปหรือการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนัน้ ได้บดิ เบือนความหมายทีแ่ ท้จริงของหลักฐาน
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ทีป่ รากฏหรือไม่ และ/หรือการลงข้อสรุปหรือการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนัน้ ได้เพิม่ ความหมาย
ทีน่ อกเหนือจากหลักฐานทีป่ รากฏหรือไม่ ด้วยเหตุน้ี นักวิทยาศาสตร์จงึ จ�ำเป็ นต้องมี
การตรวจสอบว่า การลงข้อสรุปใดเป็นไปตามหลักฐาน การลงข้อสรุปใดเกินจากหลักฐาน
และการลงข้อสรุปใดคลาดเคลื่อนจากหลักฐาน กระบวนการตรวจสอบนี้จะน�ำไปสูก่ าร
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน เพือ่ พิจารณาระดับความเชือ่ มันของข้
่
อสรุปนัน้ บนพืน้ ฐาน
ของหลักฐานทีม่ อี ยู่
แม้วา่ การวิจยั นีไ้ ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนด้านเนือ้ หา
วิทยาศาสตร์ แต่คำ� ตอบของนักเรียนส่วนหนึ่งเปิ ดเผยความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนทาง
ชีววิทยา นักเรียนเหล่านี้มคี วามเข้าใจว่า สภาวะบีบคัน้ บางอย่าง เช่น ความขาดแคลน
อาหาร สามารถท�ำให้สงิ่ มีชวี ติ แต่ละตัวต้องปรับและเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพ
เช่น การเปลีย่ นแปลงขนาดจะงอยปาก ในการนี้ Pongsophon et al. (2003: 10) ได้
อธิบายสาเหตุของความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นนี้วา่
...เพราะนักเรียนอาจได้รบั ประสบการณ์ตรง อาทิ นักเรียนอาจเคยเห็นนักเพาะกาย
หรือนักกีฬาทีฝ่ ึกซ้อมทุกวัน (แล้ว) ร่างกายมีกล้ามเนื้อมากขึน้ หรือจากการได้ยนิ สือแล้
่ ว
เกิดความเข้าใจผิด อย่างทีมี่ นกั เรียนคนหนึง่ ได้ให้คำ� อธิบายว่า ขนาดของไส้ตงิ ่ ลดลงเหมือน
กับการหดสันของหางคน
้
คนไม่ได้ใช้หาง หางจึงค่อยๆ หดลง ซึง่ นักเรียนทีมี่ ความ (เข้าใจ)
แบบนี้เป็ นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 3 - 5
ความเข้าใจเดิมนี้มสี ว่ นท�ำให้นกั เรียนบางคนในงานวิจยั นี้ลงข้อสรุปหลักฐาน
หลายชิน้ คลาดเคลื่อนไป สิง่ นี้แสดงว่า ความรูแ้ ละความเข้าใจเดิมของนักเรียนมีสว่ น
อย่างมากต่อการลงข้อสรุปของนักเรียน นักเรียนทีม่ คี วามรูแ้ ละความเข้าใจเดิมทีถ่ กู ต้อง
มีโอกาสทีจ่ ะลงข้อสรุปได้ถกู ต้องมากกว่านักเรียนทีม่ คี วามรูแ้ ละความเข้าใจเดิมทีค่ ลาดเคลือ่ น
ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้
จากผลการวิจยั นี้ทว่ี า่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวนหนึ่งยังไม่สามารถ
ลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายบนพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอ
แนะเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการลงข้อสรุปและสร้างค�ำ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
(1) นักเรียนควรได้รบั การฝึกให้ลงข้อสรุปด้วยตนเอง ในการนี้ ครูอาจน�ำเสนอ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึง่ อาจมาจากผลการทดลอง ผลการสาธิต หรือผลจากการค้นคว้า
จากแหล่งต่างๆ พร้อมทัง้ ให้นกั เรียนแต่ละคนได้ตคี วามว่า หลักฐานเชิงประจักษ์นนั ้ มี
ความหมายอย่างไรได้บา้ ง ในการนี้ ครูควรบันทึกข้อสรุปของนักเรียนแต่ละคน (ซึง่ เกิด
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จากหลักฐานชิน้ เดียวกัน) และเปิดโอกาสให้นกั เรียนทังชั
้ นได้
้ อภิปรายร่วมกันว่า ข้อสรุปใด
เป็นไปตามหลักฐาน ข้อสรุปใดเกินจากหลักฐาน และข้อสรุปใดคลาดเคลือ่ นจากหลักฐาน
ในการนี้ ครูควรกระตุน้ ให้นกั เรียนพิจารณารายละเอียดของหลักฐานนัน้ เช่น ตัวแปรที่
ปรากฏในหลักฐาน ค่าของตัวแปรทีป่ รากฏในหลักฐาน การเปลีย่ นแปลงค่าของตัวแปร
ที่ปรากฏในหลักฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรที่ปรากฏในหลักฐาน
เป็ นต้น
(2) ครูควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ตรวจสอบหรือประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อสรุปและหลักฐาน ทังของตนเองและของผู
้
อ้ น่ื ในการนี้ นักเรียนควรได้พจิ ารณว่า ข้อสรุป
เป็นไปตามหลักฐานหรือไม่ ข้อสรุปมีสว่ นใดส่วนหนึง่ เกินจากหลักฐานหรือไม่ และข้อสรุป
มีสว่ นใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนจากหลักฐานหรือไม่ ทัง้ นี้เพือ่ ให้นกั เรียนสร้าง “ข้อสรุป
ร่วมกัน” จากหลักฐานชิน้ เดียวกัน กระบวนการนี้อาจน�ำไปสูก่ ารโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็ นการโต้แย้งทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
(3) นักเรียนควรได้รบั การเน้นย�ำ้ ให้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่าง
ข้อสรุปและหลักฐาน ในการนี้ นักเรียนควรเข้าใจว่า หลักฐานคือผลจากการสังเกต ซึง่
ไม่มคี วามคิดเห็นส่วนตัวใดๆ ปะปนอยู่ ในขณะทีข่ อ้ สรุปคือผลจากการลงข้อสรุป ซึง่ เป็น
การสร้างหรือให้ความหมายกับหลักฐาน ดังนัน้ หลักฐานชิน้ เดียวกันอาจน�ำไปสูข่ อ้ สรุป
ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้เพราะผูล้ งข้อสรุปอาจมองหลักฐานนัน้ ด้วยมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างไรก็ดี ข้อสรุปต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักฐาน และต้องไม่บดิ เบือนไปจากหลักฐาน
นอกจากนี้ ข้อสรุปไม่ควรเกินจากหลักฐาน ซึง่ จะส่งผลต่อความน่าเชือ่ ถือของข้อสรุปนัน้
(4) นักเรียนควรได้รบั การฝึกให้เชือ่ มโยงข้อสรุปต่างๆ เพือ่ สร้างเป็นค�ำอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยตัวเอง ในการนี้ ครูอาจน�ำเสนอตัวอย่างข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
จ�ำนวนหนึ่ง และกระตุน้ ให้นักเรียนน� ำข้อสรุปเหล่านัน้ มาเชื่อมโยง เพื่อสร้างเป็ นค�ำ
อธิบายทีต่ อบค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ นักเรียนแต่ละคนอาจเชือ่ มโยงข้อสรุป
ต่างๆ แตกต่างกัน
ในการให้ขอ้ เสนอแนะเหล่านี้ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง “ไข
ปริศนานกฟินซ์” เป็ นเพียงบริบททีจ่ ะเอือ้ ให้นกั เรียนได้มโี อกาสฝึกลงข้อสรุปและสร้าง
ั ยส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
ค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ในขณะทีก่ ารปฏิบตั กิ ารสอนของครูเป็นปจจั
พัฒนาให้นกั เรียนมีความสามารถในการลงข้อสรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
จากการวิจยั ของ Zangori and Forbes (2014: 626-634) ซึง่ ศึกษาคุณภาพของค�ำอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวน 3 ห้อง (N=59) โดยนักเรียน
ทัง้ 3 ห้อง เรียนรูจ้ ากกิจกรรมการเรียนรูเ้ ดียวกัน แต่โดยครูวทิ ยาศาสตร์คนละคนกัน
ผลการวิจยั นี้เปิดเผยว่า นักเรียนห้องหนึ่งสามารถสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ดี
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กว่านักเรียนอีก 2 ห้อง ทัง้ นี้เพราะครูคนหนึ่งปฏิบตั กิ ารสอนแตกต่างไปจากครูอกี 2 คน
กล่าวคือ ในขณะทีค่ รู 2 คนเน้นให้นกั เรียนสร้างค�ำอธิบายเพียงหนึ่งเดียวทีถ่ กู ต้องทาง
วิทยาศาสตร์ ในขณะทีค่ รูอกี คนหนึ่งเปิดกว้างและกระตุน้ ให้นกั เรียนสร้างค�ำอธิบายด้วย
ตนเอง ไม่ว่าค�ำอธิบายนัน้ จะถูกต้องทางวิทยาศาสตร์หรือไม่กต็ าม จากนัน้ ครูนนั ้ จึง
ค่อยๆ อภิปรายกับนักเรียนว่า ค�ำอธิบายเหล่านัน้ ได้รบั การสนับสนุนจากหลักฐานหรือไม่
พร้อมทังให้
้ นกั เรียนปรับเปลีย่ นค�ำอธิบายนัน้ ให้สอดคล้องกับหลักฐานมากยิง่ ขึน้ จนกระทัง่
นักเรียนเห็นด้วยกับค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ
Geddis (1991: 171-172) ทีว่ า่ ครูไม่ควรมุง่ ตรงไปยังข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว
เกินไป หากแต่ครูควรสนใจข้อสรุปต่างๆ จากมุมมองทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้เพือ่ อภิปราย
ร่วมกับนักเรียนด้วยหลักฐานว่า ข้อสรุปใดมีความน่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ และเพราะเหตุใด
สิง่ เหล่านี้แสดงว่า การปฏิบตั กิ ารสอนครูมบี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมให้นกั เรียนลงข้อ
สรุปและสร้างค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์
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