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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
จ�ำนวน 33 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ
ไม่เข้าขั้นการทดลอง ( pre – experimental design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one
group pretest - posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือใช้ในการทดลอง
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง จ�ำนวน
8 แผน ใช้เวลาสอน 13 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนามโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 2
มโนมติหลัก คือ คลอโรพลาสต์และสารสีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง และกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบส�ำรวจมโนมติเรือ่ งการสังเคราะห์ดว้ ยแสง แบบค�ำถามปลายเปิด
แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่ม
มโนมติ และเปรียบเทียบผลโดยการหาค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง สามารถพัฒนามโนมติ
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนได้ โดยก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จากมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในทุกมโนมติ โดยเฉพาะมโนมติที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ หน้าที่
ของคลอโรพลาสต์ ปฏิกริ ยิ าแสง ปฏิกริ ยิ าตรึงการคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 C4 และ CAM และ โฟโตเรสไพเรชัน
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง พบว่า โดยเฉลี่ยนักเรียนกว่าร้อยละ 80
สามารถพัฒนามโนมติไปสูม่ โนมติทถี่ กู ต้องมากขึน้ และนักเรียนร้อยละ 20 มีมโนมติถกู ต้องในทุกมโนมติโดยนักเรียน
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ส่วนใหญ่สามารถเขียนค�ำอธิบายโดยให้เหตุผล หรือใช้แผนภาพประกอบที่ถูกต้องตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะมโนมติย่อยเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์ การท�ำงานของสารสี ปฏิกิริยาแสง และปฏิกิริยา
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 C4 และ CAM
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง การสังเคราะห์ด้วยแสง
Abstract
The purpose of this research was to develop grade 11 students’ conception of photosynthesis using
inquiry-based approach associated with scaffolding strategies. The studied samples were 33 students of
Mathayomsuksa 5/10 selected by purposive sampling in second semester in 2013 at Khuangnaipittayakarn
School. Research design was pre-experimental design which was one-group pretest posttest design. The
research instruments included eight photosynthesis lesson plans using inquiry-based approach associated
with scaffolding strategies 13 hours, science concept survey in photosynthesis using open ended questions,
students’ personal reflection and semi-structured interview. Data was analyzed by content analysis, group
categorization and percentage.
The research results showed that inquiry-based approach associated with scaffolding strategies could
develop students’ conception of photosynthesis. Before learning, most students had misconceptions in
all topics, especially, photosynthetic reaction: chloroplast and pigments’ function in photosynthesis, light
reaction, carbon dioxide fixation in C3, C4 and CAM plants, and photorespiration. After learning, 80 percentage
of students moved to the more correct concepts in all topics. Moreover, 20 percentage of all students had
correct understanding in all topics. Most students could explain concepts by using reason and diagram
that contained scientific concepts, especially, structure and function of chloroplast, pigments’ function, light
reaction, and carbon dioxide fixation in C3, C4 and CAM plants.
Keywords: inquiry-based approach scaffolding strategies photosynthesis
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1. บทน�ำ
วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น วั ฒ นธรรมส�ำคั ญ ของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge-based
society) มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้มนุษย์พัฒนา
วิธีคิด มีทักษะส�ำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสิน
ใจใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจ
สอบได้ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จึงมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในหลักการ
ทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียน
ทุกคนต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ และน�ำความรู้
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ นุษย์สร้างขึน้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล [1] แต่จากผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) ในหลายปีทผี่ า่ นมา
(ปีการศึกษา 2553-2555) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศอยู่ใน
ระดับต�่ำ คือ ประมาณร้อยละ 30 [2] วิชาวิทยาศาสตร์
จึงเป็นวิชาหนึ่งที่ยากแก่การเรียนรู้ของนักเรียน
ในวิชาชีววิทยา มโนมติเรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสง เป็นมโนมติหนึ่งที่ยากแก่การท�ำความเข้าใจ
ของนักเรียน และนักเรียนมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นใน
ล�ำดับต้น ๆ ของมโนมติในกลุม่ วิชาชีววิทยา [3] อาทิ สารตัง้
ต้นและสารผลิตภัณฑ์ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
การหายใจของพืช ปฏิกริ ยิ าการสังเคราะห์ดว้ ย เป็นต้น [4]
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้
(inquiry-based approach) เป็นแนวทางหนึง่ ที่สามารถ
พั ฒ นามโนมติ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ [5, 6] โดยเป็ น การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry)
ด้วยตนเองด้วยวิธกี ารทีน่ กั วิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นกั เรียนได้ซมึ ซับวิธกี ารท�ำงานและ
วิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ท�ำให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
และแก้ปัญหาเป็น [7]
National Science Education standards
[8] ได้กล่าวถึงลักษณะส�ำคัญของการจัดการกิจกรรม

การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ไ ว้ 5 ประการ คื อ
1) นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์
2) นักเรียนหาหลักฐานเพื่อน�ำไปสู่การสร้างค�ำอธิบาย
เพื่อตอบค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์ 3) นักเรียนสร้างค�ำ
อธิบายจากหลักฐานเพื่อตอบค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์
4) นักเรียนประเมินการเชื่อมโยงค�ำอธิบายไปสู่ความ
รู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ 5) นั ก เรี ย นสื่ อ สารและพร้ อ ม
แสดงหลักฐานที่สนับสนุนค�ำอธิบายดังกล่าวกับผู้อื่น
ซึ่ง อังคณา ปัทมพงศา [5] ได้ศึกษาการใช้ลักษณะ
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนามโนมติ
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง พบว่า สามารถพัฒนามโน
มติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทุกมโนมติ อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่านักเรียนจะมีการพัฒนามโนมติให้มีความ
เข้าใจมากขึ้น แต่หลังการศึกษาพบจ�ำนวนนักเรียนที่มี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมา
จากความซับซ้อนของเนื้อหา ประกอบกับนักเรียนขาด
ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครู
จะต้องเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักเรียนเพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถท�ำความเข้าใจมโนมติได้ด้วยตนเอง
และลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนลง
ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงเป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยการท�ำให้การเรียนรูง้ า่ ยส�ำหรับ
นักเรียนมากขึ้นโดยการลดความซับซ้อน และความยาก
ของเนื้อหาลง ซึ่งเป็นการจัดการภายใต้เขตพื้นที่ของการ
พัฒนาได้ (zone of proximal development หรือ ZPD)
[9, 10] ซึ่งท�ำได้หลายลักษณะ เช่น การท�ำให้ดูเป็น
ตัวอย่าง การให้ค�ำแนะน�ำ การจัดล�ำดับขั้นตอน การลด
ความซับซ้อนของภาระงาน การชี้ให้เห็นถึงส่วนที่ส�ำคัญ
และการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ [11]
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงในการพัฒนามโนมติเรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียน และพัฒนาการสอน
ของผู้วิจัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั ครูและนักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนามโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์
สแคฟโฟลดิง
1.2 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.2.1 การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความ
รู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้โดย
มีลักษณะส�ำคัญ 5 ประการ คือ 1) นักเรียนมีส่วนร่วม
ในประเด็นค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์ 2) นักเรียนหาหลัก
ฐานเพื่อน�ำไปสู่การสร้างค�ำอธิบายเพื่อตอบค�ำถามเชิง
วิทยาศาสตร์3)นักเรียนสร้างค�ำอธิบายจากหลักฐานเพือ่
ตอบค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์ 4) นักเรียนประเมินการเชือ่ ม
โยงค�ำอธิบายไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5) นักเรียน
สื่อสารและพร้อมแสดงหลักฐานที่สนับสนุนค�ำอธิบาย
ดังกล่าวกับผู้อื่น [8]
1.2.2 ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง หมายถึง
กระบวนการที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น หรือ
สามารถแก้ปัญหา และท�ำภาระงานได้ส�ำเร็จ โดยอาศัย
คนที่มีความรู้มากกว่าให้การแนะน�ำ ช่วยเหลือ เมื่อพบ
ว่า นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ หรือแสดงออกซึง่ พฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ไม่ตอบสนองตามที่ครูต้องการด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ 1) การท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง (modeling)
2) การให้ค�ำแนะน�ำ (coaching) 3) การจัดล�ำดับขั้น
ตอน (sequencing) 4) การลดความซับซ้อนของภาระ
งาน (reducing complexity) 5) การชี้ให้เห็นส่วนส�ำคัญ
(marking critical feature) และ 6) การใช้เครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
ให้มองเห็นภาพรวมได้ (using visual tools) [11]
1.2.3 ระดับความเข้าใจมโนมติ คือ ความ
เข้าใจมโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียน
ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงตีความจากค�ำตอบในแบบ
ส�ำรวจมโนมติ แบบบันทึกอนุทนิ และการสัมภาษณ์ โดย
แบ่งระดับความเข้าใจออกเป็น 5 กลุม่ ดังนี้ 1) มโนมติถกู
ต้อง (sound understanding: SU) 2) มโนมติถกู ต้องบาง
ส่วน (partial understanding: PU) 3) มโนมติถกู ต้องบาง
ส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (partial understanding

with
specific misconception:
PU/SM)
คลาด
misconception:
PU/SM) 4) มโนมติ
ค 4) มโนมติ
(specific
เคลื
อ่ น (specific misconception:
ไม่มมี (noโน
misconception:
SM) และ 5) SM)ไม่และ
มี ม5)
โนมติ
มติ
(no understanding
or no conception:
NU) [12]
understanding
or no conception:
NU) [12]
1.2.4ฒนามโนมติ
การพัฒนามโนมติ
หมายถึ
ง ระดั
1.2.4 การพั
หมายถึง ระดั
บความเข้
าใจบ
ความเข้าใจจากการจัดกลุ่มมโนมติตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึ1้น
อย่
ระดัางน้
บ อย 1 ระดั1 บ ดังภาพที่ 1

ปีที่ 38
37 ฉบับที่ 32 กรกฎาคม
เมษายน - มิ-ถกัุนนายน
ยายน2557
2558
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แนวคิด

คํา ถาม

คาร์บอ
NU

SM

PU/SM

PU

SU

ภาพที่ 1 การพัฒนามโนมติ
1 การพัฒนามโนมติ
2. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
2.1 รูปแบบการวิจัย
2.1 รู ปแบบการวิ
การวิจจัยัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่เข้าขั้นการ
ทดลอง (Pre-experimental design) แบบกลุ่มเดียว
ทดลอง (Pre-experimental
design) แบบกลุ
เดียวทดสอบ
ทดสอบก่
อนเรียนและทดสอบหลั
งเรียน ่ม(One
group
ก่อนเรี ยนและทดสอบหลั
งเรี ยน (One group pretest pretest
- posttest design)
posttest2.2
design)
กลุ่มเป้าหมาย
2.2 กลุ่มเป้ ากลุ
หมาย
่มเป้าหมายที่ในในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อ�ำเภอ
เขื่องใน จังหวัด5/10
อุบลราชธานี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ�ำนวน 33 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลื
(Specified
มัธยมศึอกกแบบเจาะจง
ษา เขต 29 จํานวน
33 คนsampling)
2.3 เครื
่องมือที่ใsampling)
ช้ในการวิจัย
แบบเจาะจง
(Specified
2.3.1 เครือ่ งมื
2.3
รวิอจัยทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จั ด การเรี2.3.1
ย นรู ้ โ ดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบสืแผนการ
บ เสาะ
หาความรู
ยุทธศาสตร์
สแคฟโฟลดิ
จ�ำนวน
8 แผน
จัด การเรี ยร้ ว่ นรูมกั้ โบดยใช้
รู ป แบบการเรี
ย นรู ้ แงบบสื
บ เสาะหา
13
ชั่วโมง
ละแผนการจั
ดการเรี
้ถูก8ออกแบบ
ความรู
้ร่วมกัในแต่
บยุทธศาสตร์
สแคฟโฟลดิ
ง จํยานรู
นวน
แผน 13
ให้ ค รอบคลุ
ม
ลั
ก
ษณะส�ำคั
ญ
ของการจั
ด
การเรี
ย นรู ้
ในแต่ละแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ถูกออกแบบให้
แบบสื
บเสาะหาความรู้ทั้ง 5 ประการ [8] และเลือกใช้
ครอบคลุ ม ลักษณะสํา คัญ ของการจัด การเรี ย นรู ้ แบบสื บ
ยุทธศาสตร์ สแคฟโฟลดิงที่เหมาะสม อาทิ ครูก�ำหนด
5 ประการ [8] และเลือกใช้ยทุ ธศาสตร์
สถานการณ์ปญ
ั หาให้นกั เรียนได้ใช้ความรูเ้ ดิมเรือ่ ง กลไก
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 และพืช C4 เพื่อ
อธิบายกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่สอดคล้อง
องพืช C3 และพืช C4
กัคาร์
บข้บออนไดออกไซด์
จ�ำกัดบางอย่าขงของกระบองเพชร
โดยให้นักเรียน
บางอย่างของกระบองเพชร โดยให้นกั เรี ยนสร้างคําอธิ บาย
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สร้ า งค�ำอธิ บ ายจากความรู ้ เ ดิ ม และหลั ก ฐานที่ มี
เปิดโอกาสให้น�ำเสนอแนวคิด และประเมินความถูกต้อง
ของค�ำอธิบายของตนเอง จนน�ำไปสู่ค�ำอธิบายที่ถูกต้อง
ครูให้ความช่วยเหลือโดยใช้ค�ำถามกระตุน้ ให้นกั เรียนคิด
(coaching) เพื่อเป็นการชี้น�ำไปสู่การสร้างค�ำอธิบายที่
ถูกต้อง ร่วมกับการเน้นส่วนส�ำคัญของเนื้อหา (marking
critical feature) อาทิ มโนมติที่คลาดเคลื่อน การเปรียบ
เทียบข้อแตกต่างของกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
ของพืช C3 C4 และ CAM เป็นต้น
2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ 1) แบบส�ำรวจมโนมติ เรื่องการสังเคราะห์
ด้วยแสง แบบค�ำถามปลายเปิด จ�ำนวน 14 ข้อ 2) แบบ
บันทึกอนุทิน ให้นักเรียนบันทึกใน 4 ประเด็น ได้แก่
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อสงสัย ความรู้สึกต่อกิจกรรม และข้อ
เสนอแนะ และ 3) การสัม ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้า ง
โดยผู้วิจัยก�ำหนดค�ำถามปลายเปิดเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 16 ค�ำถาม ครอบคลุมในทุกมโนมติ
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย แบ่ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ออกเป็ น
3 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนการจัดการเรียนรู้ ใช้แบบส�ำรวจ
มโนมติ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 2) ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ ใช้แบบบันทึกอนุทินเพื่อศึกษามโนมติหลัง
จัดการเรียนรูใ้ นแต่ละแผน สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แล้วน�ำมาปรับการใช้ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงให้
เหมาะสมในครั้งต่อไป และ 3) หลังการจัดการเรียนรู้ใช้
แบบส�ำรวจมโนมติ เรือ่ งการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน�ำข้อมูลจากแบบส�ำรวจ
มโนมติ แบบบันทึกอนุทนิ และการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) เพื่อเปรียบเทียบมโนมติของ
นักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยการจัดกลุ่มมโนมติ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ร่วมกับสถิติร้อยละ รวมทั้งสรุปผลการ
พัฒนามโนมติเพื่อใช้ในการอภิปรายผลเพิ่มเติม
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ดั ง แสดงในตารางที่ 1 พบว่ า
ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีมโนมติอยู่ในกลุ่มไม่มี
มโนมติ (NU) โดยเฉลี่ย ร้อยละ 63.83 และมโนมติคลาด
เคลื่อน (SM) โดยเฉลี่ยร้อยละ 14.77 แสดงให้เห็นว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจ
มโนมติ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มโนมติยอ่ ย เรือ่ ง โครงสร้างและหน้าทีข่ องคลอโรพลาสต์
ปฏิกริ ยิ าแสง ปฏิกริ ยิ าตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ และกลไก
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 และ CAM และโฟ
โตเรสไพเรชัน ซึง่ กว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนจัดอยูใ่ นกลุม่
ไม่มีมโนมติ และมีมโนมติคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากมโน
มติเหล่านี้ นักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน และเป็นเนื้อหาที่
ค่อนข้างยากแก่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง พบว่า นักเรียนมีมโนมติอยู่
ในกลุ่มมโนมติถูกต้อง (SU) มากที่สุด โดยเฉลี่ยร้อยละ
60.04 และมโนมติถูกต้องบางส่วน (PU) โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 22.16 เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนามโนมติ จะเห็นได้
ว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีการพัฒนามโนมติไปสู่ระดับ

ตารางที่ 1 ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มมโนมติก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง
มโนมติของนักเรียน (%)
มโนมติย่อย

ค�ำถาม
ข้อที่

ก่อนการจัดการเรียนรู้
SU

PU

PU/SM

SM

หลังการจัดการเรียนรู้
NU

SU

PU

PU/SM

SM

NU

การพัฒนา
มโนมติ
(%)

1. ความหมายของ
กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

1

0.00

30.30

9.09

15.15 45.45

54.55 42.42

3.03

0.00

0.00

87.88

2. โครงสร้างและหน้าที่
ของคลอโรพลาสต์

2

3.03

9.09

0.00

12.12 75.76

75.76 15.15

0.00

3.03

6.06

90.91

3

3.03

24.24

6.06

9.09

57.58

42.42 42.42

9.09

0.00

3.03

78.79

4

9.09

12.12

3.03

9.09

66.67

69.70

0.00

9.09

12.12

9.09

78.79

5.1

3.03

27.27

0.00

21.21 48.48

78.79 21.21

0.00

0.00

0.00

93.94

5.2

0.00

9.09

0.00

36.36 54.55

42.42 18.18 12.12 15.15 12.12

66.67

6

3.03

0.00

9.09

18.18 69.70

69.70

9.09

9.09

6.06

6.06

87.88

7

0.00

15.15

12.12

9.09

48.48 36.36

9.09

0.00

6.06

90.91

8

3.03

9.09

3.03

15.15 69.70

63.64

6.06

3.03

18.18

78.79

9

0.00

6.06

0.00

9.09

60.61 15.15 12.12

0.00

12.12

87.88

10

3.03

27.27

0.00

21.21 48.48

81.82

3.03

6.06

9.09

0.00

84.85

6. โฟโตเรสไพเรชัน

11

0.00

18.18

0.00

0.00

81.82

30.30 45.45

3.03

6.06

15.15

69.70

7. กลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ของ
พืช C4 และ CAM

12.1

3.03

27.27

0.00

21.21 48.48

57.58 24.24

3.03

12.12

3.03

84.85

12.2

3.03

6.06

30.30

9.09

51.52

69.70 21.21

6.06

3.03

0.00

93.94

13

0.00

0.00

0.00

21.21 78.79

48.48 33.33

9.09

6.06

3.03

90.91

14

3.03

3.03

9.09

9.09

75.76

66.67 18.18

0.00

0.00

15.15

84.85

2.27

14.01

5.11

14.77

63.83 60.04 22.16

6.06

4.73

6.82

3. สารสีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

4. ปฏิกิริยาแสง

5. ปฏิกิริยาการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์

เฉลี่ยทุกมโนมติย่อย (%)

63.64

84.85

9.09

หมายเหตุ : SU = มโนมติถูกต้อง, PU = มโนมติถูกต้องบางส่วน, PU/SM = มโนมติถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อน
บางส่วน, SM = มโนมติคลาดเคลื่อน, NU = ไม่มีมโนมติ
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ความเข้ า ใจที่ สู ง ขึ้ น ในทุ ก มโนมติ โดยเฉลี่ ย
ร้อยละ 84.47 และนักเรียนร้อยละ 20 มีมโนมติถูกต้อง
(SU) ในทุกมโนมติ ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
เขียนค�ำอธิบายโดยให้เหตุผล หรือใช้แผนภาพประกอบ
ที่ถูกต้องตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะมโน
มติย่อยเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์
การท�ำงานของสารสี ปฏิกริ ิยาแสง และปฏิกริ ิยาตรึงการ
คาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 C4 และ CAM และ
เมื่อศึกษาแนวค�ำตอบหลังจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่า
นักเรียนมีการอธิบายและให้เหตุผลที่สอดคล้องกับมโน
มติทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาที่สื่อสารจากความเข้าใจ
ของตนเอง
3.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการพั ฒ นามโนมติ เรื่ อ ง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับยุทธศาสตร์
สแคฟโฟลดิง พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในทุก
มโนมติ แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เดิม หรือมีความเข้าใจในเรื่องเหล่า
นี้มาก่อน สังเกตได้จากแนวค�ำตอบที่นักเรียนตอบส่วน
ใหญ่จะเป็นข้อความสัน้ ๆ ไม่สามารถอธิบายรายละเอียด
ที่ชัดเจนได้
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง พบว่า โดยเฉลีย่ นักเรียน
กว่าร้อยละ 80 สามารถพัฒนามโนมติไปสู่มโนมติที่ถูก
ต้องมากขึ้น และนักเรียน ร้อยละ 20 มีมโนมติถูกต้อง
ในทุกมโนมติ โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนค�ำ
อธิบายโดยให้เหตุผล หรือใช้แผนภาพประกอบที่ถูกต้อง
ตามมโนมติ เมื่อพิจารณาจากแนวค�ำตอบของนักเรียน
พบว่า นักเรียนสามารถอ้างเหตุผลทีถ่ กู ต้องตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการตอบค�ำถามแต่ละข้อด้วยภาษา
ของตนเอง ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการสร้างค�ำถามหรือข้อสงสัย
ซึ่ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส�ำคั ญ ของการเรี ย นรู ้ น�ำไปสู ่ ก าร
ค้นคว้าเพื่อหาหลักฐานมาใช้สร้างค�ำอธิบายเพื่อตอบ
ข้อสงสัย ในระหว่างนี้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ทั้งจากการทดลอง การศึกษาผ่านประวัติการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อให้ได้ค�ำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล นักเรียนได้
น�ำเสนอค�ำอธิบายของตนเอง มีการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มท�ำให้เกิดการยอมรับในจุดบกพร่องของค�ำ
อธิบายของตนเอง และยอมรับในค�ำอธิบายที่สอดคล้อง
กับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟ
ลดิง สามารถพัฒนามโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของนักเรียนได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อังคณา
ปัทมพงศา [5] พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูส้ ามารถพัฒนามโนมติเรือ่ งการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุกมโนมติ โดย
มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบความรู้เดิมท�ำให้สามารถออกแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นไปสูม่ โนมติทถี่ กู ต้องมากขึน้
ประกอบกับลักษณะกิจกรรมมีการใช้ค�ำถาม เปิดโอกาส
ให้นกั เรียนได้คดิ และลงมือค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง และ
เรียนรู้จากประสบการจริง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสร้าง
ความเข้าใจด้วยตนเอง
ทั้ ง นี้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ
เสาะหาความรู้ประกอบด้วยหลากหลายเทคนิคและวิธี
การสอน ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ผู้เรียน และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เช่น
การใช้เทคนิคการใช้ค�ำถาม เทคนิคการสร้างสถานการณ์
ขั ด แย้ ง วิ ธี ก ารสอนโดยตรง วิ ธี ส อนโดยการทดลอง
วิธสี อนโดยการอภิปรายกลุม่ ย่อย เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ ต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างค�ำอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยใช้หลักฐานที่ได้มาจากการ
ทดลองมาสนับสนุนค�ำอธิบาย มากกว่าที่จะให้นักเรียน
เป็นผูท้ ดลองเพือ่ ยืนยันความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทนี่ กั เรียน
รับทราบมาก่อนแล้ว [13] กิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั เลือก
ใช้ ได้แก่
1) การทดลองศึ ก ษาสารสี ใ นใบไม้ ด ้ ว ยวิ ธี
โคร-มาโทกราฟีกระดาษ ส่งผลให้นักเรียนสามารถได้ค�ำ
ตอบจากผลการทดลองว่า ในใบไม้สเี ขียวประกอบไปด้วย

สารสีหลายชนิด หรือใบไม้สแี ดง หรือเหลือง ก็ประกอบไป
ด้วยคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีสีเขียวเป็นองค์ประกอบอยู่
ด้วย จากการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรูผ้ า่ นอนุทนิ
พบว่า นักเรียนมีความสนุกสนานที่ได้ท�ำการทดลอง
ผลการทดลองท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
จดจ�ำรายละเอียดได้ดีกว่าการให้ข้อมูลจากครูโดยตรง
2) การสืบเสาะโดยใช้ฐานกิจกรรมย่อย ในการ
จัดการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาแสง โดยผู้วิจัย แบ่งเนื้อหา
ออกเป็นส่วนย่อยทั้งหมด 8 ฐานกิจกรรม ในแต่ละฐาน
กิจกรรมย่อยมีภารกิจที่เป็นส่วนเพื่อให้นักเรียนได้เรียน
รู้รายละเอียดส�ำคัญด้วยตนเอง และสามารถใช้ค�ำใบ้
เชือ่ มโยงแต่ละฐานกิจกรรมย่อยเพือ่ แสดงล�ำดับการเกิด
ปฏิกริ ยิ าแสง จนในทีส่ ดุ นักเรียนสามารถสร้างค�ำอธิบาย
เป็นแผนภาพได้ นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการ
เกิดปฏิกิริยาแสงได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาของตนเอง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่
การท่องจ�ำเนือ้ หา และความเข้าใจนีก้ เ็ ป็นผลสืบเนือ่ งมา
จากการท�ำกิจกรรมทั้ง 8 ฐานกิจกรรม
3) การสืบเสาะผ่านการศึกษาประวัติการค้น
พบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้ลักษณะกิจกรรมนี้ใน
การจัดการเรียนรู้ 3 มโนมติย่อย ได้แก่ 1) มโนมติย่อย
เรือ่ ง ความหมายของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ผูว้ จิ ยั
เลือกใช้วิธีการสอนโดยตรง ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถาม
2) มโนมติย่อย เรื่อง ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
ผูว้ จิ ยั เลือกน�ำเสนอการค้นพบของ เมลวิน คัลวิน ผ่านการ
เลียนแบบการทดลองโดยใช้กล่องปริศนา โดยนักเรียน
แสดงบทบาทเป็นผู้ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (14CO2)
และให้แสงโดยการเปิดไฟฉาย และครูเป็นผู้หย่อนสาร
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดขึน้ แตกต่างกันเมือ่ ให้เวลาต่างกัน 3) มโน
มติยอ่ ย เรือ่ ง กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4
ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนศึกษาการค้นพบของ Hatch และ Slack
ผ่านการอ่านรายงานผลการวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ดว้ ย
ตนเองจากเนือ้ หาบางส่วนทีผ่ วู้ จิ ยั แปลเป็นภาษาไทยโดย
ยังคงเค้าโครงเนื้อหาเดิม หลังการจัดการเรียนรู้พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มกี ารพัฒนามโนมติอยูใ่ นระดับทีส่ งู ขึน้
4) การใช้สถานการณ์ขัดแย้ง ประกอบการ
อภิ ป รายกลุ ่ ม ย่ อ ย ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้

เรื่อง กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM
โดยผู้วิจัย ยกสถานการณ์ขัดแย้งว่า “กระบองเพชรเป็น
พืชที่เติบโตในทะเลทราย จึงปิดปากใบตอนกลางวัน
และเปิดปากใบตอนกลางคืน” จากสถานการณ์ดังกล่าว
ผู้วิจัยเน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ไปสู่กลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ของพืชโดยใช้ค�ำถามว่า “กระบอง
เพชรสร้างน�้ำตาลเวลาใด” และมอบหมายให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดของตนเองว่า
กระบองเพชรน่าจะมีกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
อย่างไร จึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปญ
ั หาข้างต้น ซึง่
นักเรียนมีแนวค�ำตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจาก
นั้นผู้วิจัยให้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่า
แนวค�ำตอบที่นักเรียนคิดนั้นถูกหรือผิดอย่างไรจนน�ำไป
สู่การปรับเปลี่ยนเป็นค�ำอธิบายที่ถูกต้อง
จากทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั ได้ใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์
และวิธีการเรียนรู้ของนักวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เกิดค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ มีการค้นคว้า
ข้อมูลเพือ่ น�ำมาอธิบายค�ำตอบมีการตรวจสอบค�ำอธิบาย
ที่ ไ ด้ ทั้ ง ยั ง มี การสื่ อสารและให้ เ หตุ ผลในการอธิ บาย
[8, 14] จากกระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าว ส่งผลให้นกั เรียน
สามารถใช้เหตุผลได้ดีขึ้น สังเกตได้จากแนวค�ำตอบ
ของนักเรียนในแต่ละข้อค�ำถาม นักเรียนแต่ละคนจะให้
เหตุผลหรือค�ำอธิบายด้วยค�ำพูดที่เป็นความเข้าใจของ
ตนเอง และเป็นเหตุผลหรือค�ำอธิบายที่ครอบคลุมค�ำ
ตอบของตนเอง ภายใต้แนวค�ำตอบที่จัดเป็นมโนมติท่ี
สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ดี นักเรียนยังไม่สามารถเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสื บ เสาะได้ โ ดยล�ำพั ง เนื่ อ งจากยั ง ขาด
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการสืบเสาะหาความรู้ ทั้งการสืบค้น
การวางแผนและออกแบบการทดลอง การให้เหตุผล
หรือแม้กระทั่งการสร้างค�ำถามหรือข้อสงสัย จึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการ
วิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการพัฒนามโนมติไป
สู่มโนมติที่ถูกต้องมากขึ้นในทุกมโนมติ โดยเฉลี่ยแต่ละ
มโนมติมีนักเรียนเกิดการพัฒนามโนมติร้อยละ 84.47
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ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์มาดา มงคลแสน
[15] พบว่า หลังจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รปู แบบการสอนแบบ BSCS 5E
ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง นักเรียนร้อยละ 77.27
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก�ำหนด ยุ ท ธ
ศาสตร์ ส แคฟโฟลดิ ง จึ ง มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม ให้
นั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เต็มศักยภาพ สามารถสร้างค�ำอธิบายด้วยตนเองภายใต้
การให้ความช่วยเหลือด้วยยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงที่
เหมาะสม ดังนี้
1) การท�ำให้ ดู เ ป็ น ตั ว อย่ า ง (Modeling)
เป็นกระบวนการที่คนที่มีความรู้มากกว่าได้แสดงให้
ผู ้ เ รี ย น รู ้ ถึ ง วิ ธี ก ารที่ จ ะท�ำให้ ภ าระงานละล่ ว งไปได้
ซึ่งผู้วิจัยใช้ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนก่อนท�ำการ
ทดลอง เรื่อง การศึกษาสารสีด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
กระดาษ โดยการสาธิ ต วิ ธี ก ารสกั ด สารสี จ ากใบพื ช
การใช้โกร่งบดสาร การเตรียมชุดการทดลองโครมาโท
กราฟีกระดาษ รวมถึงข้อพึงระวังในการทดลอง เช่น ห้าม
ให้จุดสารสีสัมผัสกับตัวท�ำละลายที่อยู่ด้านล่าง เป็นต้น
ท�ำให้ผลการทดลองไม่ผิดพลาด และนักเรียนทุกกลุ่ม
สามารถใช้ผลการทดลองในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้
2) การให้ค�ำแนะน�ำ (Coaching) โดยการให้
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ช่วยให้นกั เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ หรือ
ทักษะ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยเลือกใช้บ่อยครั้งมาก
ทีส่ ดุ โดยผูว้ จิ ยั ใช้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การถามเพือ่ กระตุน้
ให้เกิดการคิดหรือเกิดข้อสงสัยที่จะน�ำไปสู่กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ต่อไป และ 2) การให้ค�ำแนะน�ำ เช่น
ค�ำแนะน�ำให้การตั้งค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์ ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้ค�ำเพือ่ สืบค้นข้อมูล ค�ำแนะน�ำในการเลือกแหล่ง
ข้อมูล หรือระบุเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ตรงประเด็น
3) การจั ด ล�ำดั บ ขั้ น ตอน (Sequencing)
โดยการแบ่งภาระงานใหญ่ให้เป็นภาระงานย่อยเพื่อ
ให้นักเรียนสามารถเพ่งความสนใจกับการท�ำภาระงาน
ย่อยให้ส�ำเร็จในเวลามากกว่าที่จะกังวลเกี่ยวกับภาระ
งานทั้งหมดที่ต้องท�ำ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ปฏิกริ ยิ าแสง ในลักษณะของฐาน

กิจกรรม นักเรียนจะได้ท�ำภารกิจย่อยให้ส�ำเร็จ และเกิด
การเชือ่ มโยงไปสูก่ ลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าแสงทีส่ มบูรณ์ได้
4) การลดความซั บ ซ้ อ นของภาระงาน
(Reducing complexity)โดยไม่ให้งานที่ซับซ้อนจนกว่า
ผู้เรียนจ�ำท�ำภาระงานย่อยให้ได้เสียก่อน ซึ่งผู้วิจัยไม่
ได้เลือกใช้ยุทธศาสตร์นี้ในกิจกรรมการเรียนรู้โดยตรง
แต่ใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการเรียงล�ำดับ
เนื้อหาให้เหมาะสม อาทิ ให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการ
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 ก่อนเรียนกระบวนการ
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 และ CAM
5) การชี้ให้เห็นส่วนส�ำคัญ (Marking critical
feature) เป็นการชี้ให้ผู้เรียนเห็นส่วนส�ำคัญของมโนมติ
หรือภาระงาน ยุทธศาสตร์นี้เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่
ผู้วิจัยเลือกใช้บ่อยครั้ง โดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการ
เรี ย นครั้ ง แรกนั ก เรี ย นมั ก ไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจได้ ว ่ า
เนื้อหาหรือรายละเอียดส่วนใดของเนื้อหาที่เป็นใจความ
หลัก ประกอบกับมโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
มีเนือ้ หาทีต่ อ้ งเชือ่ มโยงหรือมีความสัมพันธ์กนั ในทุกมโน
มติย่อย วิธีการที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ การยกข้อความมาท
บทวนกับนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง เช่น ทบทวนเรื่องขั้นตอน
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ทัง้ 2 ขัน้ ตอนหลัก เพือ่ ให้นกั เรียน
เห็นภาพรวมของเนื้อหาก่อนเรียนรู้ในรายละเอียดปลีก
ย่อย เป็นต้น
6) การใช้เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้มองเห็นภาพรวมได้
(Using visual tools) เป็นกระบวนการช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจ
ความคิด กระบวนการ มโนมติ หรือภาระงานของตนเอง
การใช้เครื่องมือประเภทนี้ท�ำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยการจัดระบบหรือแสดงความ
สัมพันธ์ของแนวคิด ยุทธศาสตร์นี้เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่
ผู ้ วิ จั ย ใช้ บ ่ อ ยครั้ ง ที่ สุ ด เนื่ อ งจากมโนมติ เ รื่ อ งการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง ค่อนข้างเป็นนามธรรมสูง นักเรียนไม่
สามารถท�ำความเข้าใจโดยการจินตนาการจากค�ำพูดหรือ
ค�ำอธิบายเพียงอย่างเดียวได้ ซึง่ รูปแบบของ Visual tools
ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ค่อนข้างหลากหลาย ได้แก่ การใช้
แผนภาพ การใช้สมการเคมี การใช้แผนผัง เป็นต้น
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่ ว มกั บยุ ทธศาสตร์ สแคฟโฟลดิ ง จึ ง เป็ น แนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนามโนมติ
ได้เป็นอย่างดี
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการจัดการเรียนรู้
1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่มีรูป
แบบการจัดกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนชัดเจน ครูผู้สอนที่จะ
น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ควรศึกษาหลักการ
และลักษณะการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ อีกทั้งควรศึกษา
ระดับความสามารถในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพือ่ น�ำไปใช้
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะในระดับ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2) ครูผู้สอนควรศึกษาลักษณะกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงทั้ง 6 กิจกรรม เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาในวิธีการที่หลาก
หลาย อาทิ ใช้เครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้
(Using visual tools) เมื่อเนื้อหามีความซับซ้อนยาก
แก่การอธิบายเป็นข้อความ ใช้การแนะน�ำ (coaching)
โดยใช้ค�ำถามกระตุ้นการคิดเมื่อต้องการให้นักเรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ หรือสร้างค�ำอธิบายด้วยตนเอง ใช้การชี้
ให้เห็นส่วนส�ำคัญ (marking critical feature) เมื่อพบว่า
บางส่วนของเนือ้ หาเป็นส่วนทีน่ กั เรียนจ�ำเป็นต้องรูเ้ พือ่ ใช้
ในการเรียนรู้มโนมติอื่น ๆ ต่อไป หรือเป็นส่วนส�ำคัญของ
มโนมตินนั้ ๆ เป็นต้น รวมถึงมีวธิ กี ารประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างหลากหลาย เพือ่ ให้ผสู้ อน
สามารถเลือกใช้ยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนเพิ่มเติมได้
4.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟ
ลดิ ง ในการพั ฒ นามโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ งอื่ น ๆ
ต่อไป
2) ควรมีการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ร ่ ว มกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ส
แคฟโฟลดิ ง ในการพั ฒ นาความสามารถในการสร้ า ง
ค�ำอธิบายและให้เหตุผลซึง่ เป็นทักษะทีส่ �ำคัญในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
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