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บทคัดย่อ

การสื่อสารเป็นทักษะที่จ�ำเป็นในปัจจุบัน โดยวิชาวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์สามารถแผ่ขยายให้เพิม่ ขึน้ ได้เมือ่ มีการสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง การวิจยั
นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง และ 2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง อัตราการเกิด
ปฏิกริ ยิ าเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง 2. แบบวัดความ
สามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ และ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.798  เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตโิ ดยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรียนมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 62.71 สูงกว่าค่าเฉลีย่
คะแนนความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์กอ่ นเรียนซึง่ มีคา่ เท่ากับ 25.80 โดยเพิม่ ขึน้ 36.91 คะแนน คิดเป็น                       
ร้อยละ 51.26 ของคะแนนพัฒนาการ
2. นักเรียนมีคา่ เฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 25.51 สูงกว่าค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนก่อนเรียนซึง่ มีคา่ เท่ากับ 5.09 โดยเพิม่ ขึน้ 20.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.07 ของคะแนนพัฒนาการ
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง, ความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์,
               ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมี
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ABSTRACT

Nowadays, communication is the necessary skill which the science subject should be encouraged
to all students for this skill. The knowledge of science can be much more expand when correct information
is communicated and disseminated. The purposes of this study were 1. to study the science communication
ability of Grade 11 students taught through Argument Driven Inquiry method, and 2. to study the science
learning achievement the rate reaction of Grade 11 students taught through Argument Driven Inquiry
method.
The instruments used in this study consisted of 1. Argument Driven Inquiry method lesson plans
on the topic of “Rate Reaction” 2. the science communication ability test on “Rate Reaction” and 3. the
science learning achievement test on “Rate Reaction” with reliability index of 0.798. The statistics used
in the data analysis included mean and standard deviation using computer software packages.
Research results were as:
1. Students taught through Argument Driven Inquiry method had a mean score of science
communication ability of 62.71 while the mean score of the pretest was 25.80 that mean score increase
36.91 accounting for 51.26 percent of development scores.
2. Students taught through Argument Driven Inquiry method had a mean score of learning
achievement of 25.51 while the mean score of the pretest was 5.09 that mean score increase 20.43
accounting for 51.07 percent of development scores.
Keywords : Argument Driven Inquiry Method, Science Communication Ability,
                 Chemistry Learning Achievement

บทน�ำ

ผูเ้ รียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถใน
การด�ำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันในสภาพสังคมที่มีการ การสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ  
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อความรู้ข้อมูลข่าวสาร แก้ปญั หา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถ
สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็วและไร้ขดี จ�ำกัด ซึง่ ปัจจุบนั จ�ำเป็น ในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.6-7)
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนานักเรียนให้มี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การสือ่ สารนัน้ เป็น
ความสามารถ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ ที เี่ กิดจากการ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะการสือ่ สารทาง
การปฏิบัติจริง การร่วมมือกันในการท�ำงาน การคิด การ           วิทยาศาสตร์ เนือ่ งจากความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์จะสามารถ
แก้ปญั หา รวมทัง้ ทักษะและคุณลักษณะอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการ แผ่ขยายให้เพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารและเผยแพร่
พัฒนา (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2539, น.47) และจาก ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์ควร           
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประเทศไทยมุง่ พัฒนา            ส่งเสริมให้มีความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง่ การพัฒนา        เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในวิทยาศาสตร์วา่ มีประโยชน์และโทษ
ผูเ้ รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดนัน้ จะช่วยให้ อย่างไร มีความส�ำคัญต่อชีวติ มนุษย์แค่ไหน ปลูกฝังและสร้าง
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ส�ำนึกจนเกิดการทีอ่ ยากทีจ่ ะเรียนรูห้ รือท�ำความเข้าใจกับ
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ม ากขึ้ น (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, น.286)
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่าการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั มุง่ หวังให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีการที่ใช้ร่วมกับกระบวนการการ          
สืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์แล้วสามารถสนับสนุนให้
นั ก เรี ย นมี ก ารสร้ า งความรู ้ แ ละได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ท าง
วิทยาศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การโต้แย้ง           
ดังที่ Berland and McNeill (2010) กล่าวว่า “การโต้แย้ง
เป็นเป้าหมายส�ำคัญของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพราะ
การมีสว่ นร่วมในการโต้แย้งของนักเรียน เป็นการฝึกปฏิบตั ิ
ทางวิทยาศาสตร์ทปี่ ระกอบด้วย การสร้างความรูแ้ ละแสดง
เหตุผลข้อกล่าวอ้างเบื้องต้น” สอดคล้องกับ Sampson,
Grooms, and Walker (2010) ทีว่ า่ “กระบวนการส�ำคัญ
ของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ คือ การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ ยังช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของสมรรถนะการสือ่ สาร ความรอบรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ และเป็นกระบวนการทีส่ ง่ เสริมการพูดและการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ โดย Sampson, Enderle, Grooms,
and Witte (2013) ได้นำ� เสนอรูปแบบการเรียนการสอน   
สืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง เพื่อเป็นแนวทางให้
ความช่วยเหลือกับนักเรียนในการมีสว่ นร่วมการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์และการเขียนข้อโต้แย้งที่ดี ซึ่งได้น�ำเสนอ              
ขั้นตอนการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน             
สืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย          
รูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรู้แบบมีการ          
โต้แย้ง จึงมีความส�ำคัญในการน�ำนักเรียนไปสูจ่ ดุ ประสงค์ที่
ต้องการทั้งด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะ
กระบวนการ รวมถึงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ในยุคทีส่ งั คมมีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่

มีขอ้ มูลข่าวสารเปลีย่ นแปลงผันแปรและแพร่สะพัดไปอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว ดังนั้นจะต้องมีการเลือกรับและ
สือ่ สารข้อมูลข่าวสารให้ถกู ต้อง

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
มัธยมกัลยาณิวฒ
ั นาเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวนนักเรียน 35 คน
2. ขอบเขตของเนือ้ หา
เนือ้ หาในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ การศึกษาความสามารถ
ในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 5

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research) โดยใช้แผนแบบการทดลองทีด่ ดั แปลงมาจากแผน
แบบการทดลองกลุม่ เดียว (One Group Pretest Design)
โดยจัดให้มกี ารทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน

เครือ่ งมือวิจยั

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง ครอบคลุมเนือ้ หา
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เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา              
จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
และการวัดประเมินผล ได้วิเคราะห์หาค่า IOC ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.80 - 1.00 และน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะ แล้วน�ำไปใช้กับกลุ่มประชากร ซึ่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีจ�ำนวน 7 แผน ใช้เวลาทั้งสิ้น 22
ชั่ ว โมง แต่ ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ มี ขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรู้
แบบมีการโต้แย้ง ตามแนวคิดของ Sampson et al.
(2013) ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การระบุภาระงานและค�ำถามการวิจัย คือ
การน�ำเข้าสูภ่ าระงานของเรือ่ งทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนศึกษา
โดยมีการสร้างความสนใจและเชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมกับเรือ่ ง
ที่จะศึกษาก่อนที่จะมีการระบุภาระงานและค�ำถามการ
วิจัย
ขัน้ ที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การ
ท�ำงานเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาวิธีการของตัวเองในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ครู จ ะเป็ น ผู ้ ค อยสนั บ สนุ น นั ก เรี ย นตลอด
กระบวนการโดยให้ค�ำแนะน�ำและให้ความเห็นชอบใน
การน� ำ เสนอการตรวจสอบก่อนที่นัก เรียนจะสามารถ            
เริ่มต้นเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 3 การพัฒนาข้อโต้แย้งชั่วคราว คือ การให้
นักเรียนสร้างข้อโต้แย้งส�ำหรับใช้ในกิจกรรมการโต้แย้ง ซึง่
เป็นค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ชวั่ คราวทีม่ อี งค์ประกอบ 3
ประการ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล
ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง คือ การโต้แย้งระหว่าง
กลุม่ ทัง้ ห้องเรียน โดยมีขนั้ ตอนการโต้แย้ง 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. ครูก�ำหนดประเด็นในการโต้แย้ง 2. ครูนิยามค�ำส�ำคัญ
ในประเด็นการโต้แย้ง 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอข้อ       
โต้แย้งของตนเอง และ 4. นักเรียนแสดงความเห็นด้วยหรือ
ขั ด แย้ ง ต่ อ การน� ำ เสนอของกลุ ่ ม อื่ น พร้ อ มให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบ

ขั้นที่ 5 การเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบ
คือ การให้นักเรียนเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบ
เป็นรายบุคคล
ขั้นที่ 6 การตรวจสอบโดยเพื่อน คือ การให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มตรวจสอบและประเมินรายงานผลการส�ำรวจ
ตรวจสอบของเพือ่ น โดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบและมีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นที่ 7 การปรับปรุงและส่งรายงาน คือ การแก้ไข
และปรั บ ปรุ ง รายงานผลการส� ำ รวจ ตรวจสอบตาม          
ค�ำแนะน�ำของเพือ่ น จากผลการประเมินทีไ่ ด้จากกิจกรรม
การตรวจสอบโดยเพื่อน และส่งให้ครูส�ำหรับการประเมิน
ผลสุดท้าย
ขัน้ ที่ 8 การอภิปรายทีช่ ดั เจนและสะท้อนผล คือ ครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับเนือ้ หา ธรรมชาติของ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และสิ่งที่อาจจะท�ำได้ดีกว่านี้ในครั้งหน้า
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบวัดความสามารถในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระ เรื่อง อัตราการ
ปฏิกิริยาเคมี โดยแบบวัดความสามารถในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 1 ฉบับ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถ
ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟัง การอ่าน การ
พูด และการเขียน จ�ำนวน 1 ชุด คะแนนเต็ม 72 คะแนน
แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบวัดความสามารถในการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการฟัง เป็นแบบวัดแบบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20
คะแนน โดยก�ำหนดบทความให้นกั เรียนฟังจ�ำนวน 4 เรือ่ ง
แล้วตอบค�ำถามให้ถกู ต้อง ตอนที่ 2 แบบวัดความสามารถ
ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการอ่าน เป็นแบบวัด
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยก�ำหนดบทความให้นักเรียน
ฟังจ�ำนวน 4 เรื่อง แล้วตอบค�ำถามให้ถูกต้อง ตอนที่ 3
แบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้าน
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การพูด เป็นแบบวัดรายบุคคล โดยให้นักเรียนพูดเผชิญ
หน้ากับผู้ควบคุมการทดสอบโดยตรง แบบวัดมีภาพหรือ
สถานการณ์ที่ก�ำหนดประเด็นให้พูด มีจ�ำนวน 4 ข้อ
คะแนนเต็ม 16 คะแนน พูดไม่เกินข้อละ 2 นาที และ ตอน
ที่ 4 แบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ด้านการเขียน เป็นแบบวัดแบบอัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อ
คะแนนเต็ม 16 คะแนน โดยก�ำหนดสถานการณ์หรือ
รูปภาพให้นกั เรียนศึกษาแล้วเขียนตอบค�ำถาม ชัดเจน และ
ตรงประเด็น น�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถ
ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ด้านความสอดคล้องของ
พฤติ ก รรมที่ ต ้ อ งการวั ด ตลอดจนความเหมาะสมของ            
ตัวเลือก ได้วิเคราะห์ค่า IOC แบบวัดชุดนี้ที่ได้คัดเลือกมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ท�ำการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ แล้วน�ำไปใช้กับกลุ่มประชากร
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 35 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จ�ำนวน 5 ข้อ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และได้ยึดแนวทางของ Klopfer ในการประเมินแบ่งได้ 4
ด้าน คือ ความสามารถในด้านความรูค้ วามจ�ำ ความเข้าใจ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
การน�ำความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ น�ำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนือ้ หา โครงสร้าง และภาษาทีใ่ ช้ ได้วเิ คราะห์คา่ IOC แบบ
วัดชุดนี้ที่ได้คัดเลือกมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 มี
ค่าความเชื่อมั่น คือ 0.798 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.25 - 0.60 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.60
ท�ำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน�ำไปใช้กบั กลุม่
ประชากร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขนั้ ตอนการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้

1. เตรียมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะแบบมีการ
โต้แย้ง แบบวัดความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
2. ผูว้ จิ ยั ทดสอบก่อนเรียนกับกลุม่ ประชากร โดยเป็น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวฒ
ั นาเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอ
กัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 35 คน โดยใช้แบบ
วัดความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ และแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง อัตรา
การเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี แล้วเก็บข้อมูลทีไ่ ด้นำ� ไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิตติ อ่ ไป
3. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ บั นักเรียน
ทีเ่ ป็นกลุม่ ประชากร โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จ�ำนวน 7 แผน ใช้เวลาทัง้ สิน้ 22 ชัว่ โมง
4. ผูว้ จิ ยั ทดสอบหลังเรียนกับกลุม่ ประชากร โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี ซึง่ เป็นแบบวัดฉบับเดิมกับการ
ทดสอบก่อนเรียน
5. เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี าร
ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้

ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปสถิตวิ เิ คราะห์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยหาค่าเฉลีย่ (X) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
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2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยหาค่าเฉลีย่ (X) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
โดยการศึกษาคะแนนพัฒนาการ จากการหาค่าคะแนน
ความต่าง (D) และแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการใช้
เกณฑ์ของศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2552, น.268) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนพัฒนาการเทียบระดับ
พัฒนาการ (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, 2552, น.268)
คะแนนพัฒนาการ
76 - 100
51 - 75
26 - 50
0 - 25

ระดับพัฒนาการ
พัฒนาการระดับสูงมาก
พัฒนาการระดับสูง
พัฒนาการระดับกลาง
พัฒนาการระดับต้น

สรุปผลการวิจยั

1. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 62.71 สูงกว่า ค่าเฉลีย่
คะแนนความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์กอ่ นเรียน
ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 25.80 โดยเพิม่ ขึน้ 36.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
51.26 ของคะแนนพัฒนาการ แสดงดังตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
คะแนนรวมความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลังทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง
คะแนนรวมความสามารถในการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ก่อน หลัง ค่าคะแนน
ร้อยละ
เรียน เรียน ความต่าง
ค่าเฉลี่ย(คะแนน
25.80 62.71 36.91
เต็ม 72 คะแนน)
ส่วนเบีย่ งเบน
4.08 5.23 1.15
มาตรฐาน
จ�ำนวนประชากร 35 35

51.26

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
แบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง มีความสามารถใน
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นหลังจากได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนรวมความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนเท่ากับ 62.71 สูงกว่าค่าเฉลีย่ คะแนนรวมก่อนเรียน
ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 25.80 โดยเพิม่ ขึน้ 36.91 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 51.26 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์พฒ
ั นาการระดับสูง โดยใช้
เกณฑ์ของศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2552, น.268) ดังตารางที่ 1
2. นักเรียนมีคา่ เฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนเท่ากับ 25.51 สูงกว่าค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.09 โดยเพิ่มขึ้น
20.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.07 ของคะแนนพัฒนาการ
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง อัตราการ
เกิดปฏิกริ ยิ า ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์
ก่อน หลัง ค่าคะแนน
ร้อยละ
เรียน เรียน ความต่าง
ค่าเฉลี่ย(คะแนน
5.09 25.51 20.43 51.07
เต็ม 40 คะแนน)
ส่วนเบีย่ งเบน
2.16 3.78 1.62
มาตรฐาน
จ�ำนวนประชากร 35 35
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ หลังจากได้รบั การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูแ้ บบมีการโต้แย้ง โดยมีคา่ เฉลีย่ คะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 25.51
สูงกว่าค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนซึง่ มีคา่ เท่ากับ 5.09 โดย
เพิม่ ขึน้ 20.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.07 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์
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พัฒนาการระดับสูง โดยใช้เกณฑ์ของศิริชัย กาญจนวาสี
(2552, น.268) ดังตารางที่ 1

อภิปรายผลการวิจยั

1. ด้านความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
รูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรู้แบบมี
การโต้แย้ง ซึง่ ยึดตามแนวงานวิจยั ของ Sampson et al.
(2013) ประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอน ซึง่ ในแต่ละขัน้ จะช่วยส่ง
เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถในการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขั้ น ที่ 1 การระบุ ภ าระงานและค� ำ ถามการวิ จั ย
เป็นการน�ำเข้าสู่ภาระงานของเรื่องที่ต้องการให้นักเรียน
ศึกษา โดยมีการสร้างความสนใจและเชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมกับ
เรือ่ งทีจ่ ะศึกษาก่อนทีจ่ ะมีการระบุภาระงานและค�ำถามการ
วิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กระตุน้ ความสนใจของนักเรียนโดยน�ำเสนอ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบร่วมกับการใช้
ค�ำถามกระตุ้นความคิดเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน เช่น ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 ครูตง้ั ค�ำถามให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “เพราะเหตุใดเราจึงน�ำอาหาร
ผัก หรือผลไม้ไปแช่ในตูเ้ ย็น และหากไม่นำ� ไปแช่ในตูเ้ ย็น
อาหาร ผัก และผลไม้เหล่านีจ้ ะมีลกั ษณะแตกต่างจากการ
เอาไปแช่ตู้เย็นอย่างไร” จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปราย จึงท�ำให้นกั เรียนต้องฝึกฝนความสามารถในการ
สือ่ สารด้านการฟังและด้านการอ่าน นอกจากนีย้ งั มีการระบุ
ภาระงานทีช่ ดั เจน ชีแ้ จงจุดประสงค์ในการส�ำรวจตรวจสอบ
มีการก�ำหนดประเด็นการโต้แย้งเพือ่ ใช้เป็นค�ำถามการวิจยั
ทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้นกั เรียนเกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาจน
น�ำไปสูก่ ารอภิปรายด้วยเหตุผล และน�ำไปสูก่ ารโต้แย้ง
ขัน้ ที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ แต่ละ
กลุ่มจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาวิธีการของตัวเองใน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ครูจะเป็นผู้คอย
สนับสนุนนักเรียนตลอดกระบวนการโดยให้คำ� แนะน�ำและ
ให้ความเห็นชอบในการน�ำเสนอการส�ำรวจตรวจสอบก่อน
ทีน่ กั เรียนจะสามารถเริม่ ต้นเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
มี ก ารประเมิ น การส� ำ รวจตรวจสอบที่ เ ป็ น การวั ด และ

ประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ครบทัง้ 4 ด้านใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรูร้ ะหว่างการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง โดยการสังเกตจาก
พฤติกรรมและผลงานนักเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั พบว่าจากการจัด
กิจกรรมในขั้นนี้ ท�ำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการ
สือ่ สารปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน มีการแสดงออกด้านภาษา มีการ
พูดอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และยอมรับ
ความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดจนนักเรียนทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การท�ำกิจกรรมในขั้นนี้ ท�ำให้นักเรียนได้พัฒนาความ
สามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ครบ 4 ด้าน ทัง้ ใน
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ดังที่ สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, น.152)
ทีส่ รุปไว้วา่ ทักษะการสือ่ สารเป็นการแสดงความคิด การ
แลกเปลีย่ นความรู้ หรือการน�ำแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์
ทีไ่ ด้จากการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ สารให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะหรือพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็น เช่น การเล่าเรือ่ ง การเขียนสรุป การท�ำรายงาน
หรือ ศึกษาค้นคว้าจากต�ำรา วารสาร เอกสาร โทรทัศน์ วิทยุ
และการน�ำเสนอทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยปากเปล่า
ขัน้ ที่ 3 การพัฒนาข้อโต้แย้งชัว่ คราว ให้นกั เรียนสร้าง
ข้อโต้แย้งส�ำหรับใช้ในกิจกรรมการโต้แย้ง ซึง่ เป็นค�ำอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ชวั่ คราวทีม่ อี งค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
ข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล ดังภาพ 1

ภาพ 1 ผลงานนั ก เรี ย นจากกิ จ กรรมขั้ น พั ฒ นา           
ข้อโต้แย้งชัว่ คราว

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ภาพ 1 เป็นค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ชั่วคราว
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ข้อกล่าวอ้าง 2. หลัก
ฐาน และ 3. การให้เหตุผล เช่น แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
เรือ่ ง อุณหภูมกิ บั อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี มีประเด็นการ
โต้แย้ง คือ “อุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี            
หรือไม่ อย่างไร” ซึง่ ข้อกล่าวอ้างทีน่ กั เรียนเขียนน�ำข้อมูล
จากแบบบันทึกผลการส�ำรวจตรวจสอบ คือ ตารางบันทึก
ผลระหว่างอุณหภูมทิ ที่ ำ� ปฏิกริ ยิ ากับระยะเวลาในการเกิด
ปฏิกิริยา สรุปและอภิปรายผลการส�ำรวจตรวจสอบ มา
วิเคราะห์สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลแล้วน�ำมาเขียน          
ข้อกล่าวอ้างทีต่ อบประเด็นการโต้แย้งนัน้ ๆ อีกทัง้ ผลทีไ่ ด้
จากการส�ำรวจตรวจสอบจากการทดลองดังกล่าวยังเป็น
หลักฐานทีเ่ ป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทนี่ กั เรียนน�ำมาอ้างอิงเพือ่
ใช้ยนื ยันข้อกล่าวอ้างทีน่ กั เรียนให้ไว้ ส่วนการให้เหตุผลนัน้
นักเรียนได้มกี ารสืบค้นและศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากหนังสือ
เรียน อินเทอร์เน็ต แล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง
ข้อมูลเพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างข้อกล่าวอ้างกับหลักฐานโดยใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล โดยการท�ำกิจกรรม
ดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ให้กบั นักเรียน เนือ่ งจากการทีน่ กั เรียนจะสร้างผลงานจาก
กิจกรรมขัน้ พัฒนาข้อโต้แย้งชัว่ คราวนีไ้ ด้ นักเรียนจะต้อง
ผ่านกระบวนการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน
ภายในกลุม่ ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เพือ่ ร่วมกัน
วิเคราะห์และตีความข้อมูลน�ำไปสูก่ ารสร้างข้อสรุปทีส่ มเหตุ
สมผล ระบุหลักฐานและการให้เหตุผลจากแหล่งทีม่ าต่าง ๆ
ที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อน�ำไปเขียนข้อโต้แย้งชั่วคราวได้               
ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับ ประมวล ศิรผิ นั
แก้ว (2540, น.18-19) ที่กล่าวถึง ความสามารถในการ
สือ่ สารสามารถฝึกทักษะในการสือ่ สารด้านการพูดหรือการ
อภิปรายทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นกั เรียนช่วยกันระบุเรือ่ ง
ทีจ่ ะอภิปราย เป็นการอภิปรายเป็นกลุม่ มีการปรึกษาหารือ
กันในประเด็นที่จะพูดและแบ่งกันไปอ่านและค้นคว้าหา
ข้อมูลมาประกอบในอภิปราย

ขัน้ ที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง มีขนั้ ตอนการโต้แย้ง 4
ขัน้ ตอน เช่น การท�ำกิจกรรมการโต้แย้งในแผนการจัดการ
เรียนรูท้ ี่ 5 เรือ่ ง อุณหภูมกิ บั อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี มี
การด�ำเนินตามขัน้ ตอน ดังนี้ 1. ครูกำ� หนดประเด็นในการ
โต้แย้ง โดยการก�ำหนดประเด็นการโต้แย้งต้องเป็นค�ำถาม
การวิจัยที่เหมาะสม คือ “อุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ อย่างไร” จะเห็นได้ว่าประเด็นการ              
โต้แย้งนีม้ ลี กั ษณะทีน่ กั เรียนต้องวิเคราะห์ขอ้ ค�ำถาม ส่งผล
ให้นกั เรียนเกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาจนน�ำไปสูก่ ารอภิปราย
ด้วยเหตุผลและน�ำไปสูก่ ารโต้แย้งของนักเรียนในกิจกรรมนี้
2. ครูนยิ ามค�ำส�ำคัญในประเด็นการโต้แย้ง เพือ่ ทบทวนความ
รูเ้ ดิมและสร้างความเข้าใจเบือ้ งต้นในเนือ้ หาทีเ่ รียนเพือ่ ช่วย
ให้นกั เรียนสามารถโต้แย้งอย่างมีเหตุผลได้ 3. นักเรียนแต่ละ
กลุม่ น�ำเสนอข้อโต้แย้งของตนเอง โดยน�ำข้อโต้แย้งซึง่ เป็น    
ค�ำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ชั่วคราวในขั้นที่ 3 มาใช้ใน
กิจกรรมการโต้แย้งนี้ และ 4. นักเรียนแสดงความเห็นด้วย
หรือขัดแย้งต่อการน�ำเสนอของกลุ่มอื่นพร้อมให้เหตุผล
ประกอบ โดยนักเรียนกลุม่ ทีฟ่ งั เพือ่ นน�ำเสนอท�ำการโต้แย้ง
เพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพร้อมให้เหตุผล
ประกอบ หลังจากการน�ำเสนอข้อโต้แย้งแต่ละกลุม่ จะต้อง
น�ำข้อคิดเห็นทีไ่ ด้หลังจากการน�ำเสนอมาวิเคราะห์ อภิปราย
ร่วมกันในกลุม่ ว่าข้อโต้แย้งใดทีส่ อดคล้องกับหลักฐานของ
กลุ่มที่กล่าวอ้างหรือไม่ เพื่อที่จะยอมรับและไม่ยอมรับ           
ข้อกล่าวอ้างและเหตุผลของกลุม่ นัน้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุง
ข้อมูลที่เกิดขึ้นและหาข้อผิดพลาดของกลุ่มตนเอง พร้อม
บอกเหตุผลของการยอมรับและไม่ยอมรับข้อโต้แย้งทีเ่ พือ่ น
เสนอ และร่วมกันสรุปในประเด็นการโต้แย้งนัน้ ๆ โดยการ
ท�ำกิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการฟัง และการพูดให้กับ
นักเรียน เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมการโต้แย้งท�ำให้นกั เรียน
มีการรับฟังและน�ำเสนอข้อโต้แย้งของเพื่อนร่วมชั้นเรียน           
รับฟังและน�ำเสนอการแสดงทัศนะต่อข้อโต้แย้งเพื่อแสดง
ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพร้อมให้เหตุผลประกอบ อีก
ทัง้ ยังมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันภายใน
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กลุม่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ และร่วมกันสรุป
ในประเด็นการโต้แย้งนัน้ ๆ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Sampson et al. (2010) ทีว่ า่ กิจกรรมการโต้แย้งท�ำให้
นักเรียนเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ หากได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับ     
ผูอ้ นื่ มีการรับฟังและตอบสนองต่อค�ำถามของเพือ่ น มีการ
สือ่ สารข้อกล่าวอ้างในมุมมองของตนเอง กิจกรรมการโต้แย้ง
จะประสบความส�ำเร็จได้ครูควรค�ำนึงถึงวัยของนักเรียนทีจ่ ะ
ท�ำการโต้แย้ง โดยคุณสมบัตขิ องวัยทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการ
โต้ แย้ ง คื อ สามารถตอบโต้กับ ผู้อื่น ได้อย่างมีเหตุผล                
(จิรารัตน์ แสงศร, 2559, น.162) นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังพบว่า
นักเรียนประสบปัญหาในการเขียนข้อโต้แย้งที่ต้องเชื่อม
ระหว่างเหตุและผล ส่งผลให้นกั เรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนใน
ส่วนการให้เหตุผลต�ำ่ กว่าข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน ทัง้ นีอ้ าจ
เนือ่ งมาจากองค์ประกอบการให้เหตุผลเป็นองค์ประกอบที่
สร้างยากและต้องมีพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่       
ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอต่ อ การเชื่ อ มโยงข้ อ กล่ า วอ้ า งกั บ             
หลักฐาน (สันติชยั อนุวรชัย, 2553, น.127)
ขัน้ ที่ 5 การเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบ ซึง่
ฝึกให้นกั เรียนได้สรุปความรูท้ ไี่ ด้จากการท�ำกิจกรรม มีการ
บันทึกผล สรุปและอภิปรายผลด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะ
การเขียนที่ท�ำให้นักเรียนได้สื่อสารความคิดที่ชัดเจนและ
กระชับ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามาก           
ยิง่ ขึน้ โดยก่อนการจัดกิจกรรมผูว้ จิ ยั พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
ไม่สามารถเขียนอธิบายและแสดงความคิดเห็นด้วยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผลจากการฟังหรือการอ่านได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ เพราะการเขียนเป็นทักษะการสือ่ สารระดับ
สูงสุด ดังแนวคิดของ จรีลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์ (2559, น.162) ที่
กล่าวไว้วา่ การเขียนเป็นทักษะการสือ่ สารระดับสูงสุดและ
เป็นส่วนทีย่ ากทีส่ ดุ เพราะว่าจะต้องถ่ายทอดความคิดความ
เข้าใจโดยการบรรยายเป็นตัวอักษร เพือ่ ให้ผอู้ นื่ เข้าใจตรง
ตามที่ตนเองต้องการจะสื่อ แต่หลังจากการจัดกิจกรรม             
พบว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมนักเรียนบางคนยังไม่
สามารถเขียนแสดงแนวความคิดของตนเองให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารฝึกทักษะการเขียนอย่างสม�ำ่ เสมอให้
กับนักเรียน โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรูน้ กั เรียนจะต้อง

เขียนแบบบันทึกผลการส�ำรวจตรวจสอบ ข้อโต้แย้งชัว่ คราว
รายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบ และใบงาน เพือ่ อธิบายและ
แสดงความคิดเห็นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
เหตุผลจากการฟังหรือการอ่านได้ถกู ต้อง สมบูรณ์ หลังการ
จัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการเขียนเพิม่ มากขึน้ มีทกั ษะ
การเขียนทีด่ ขี นึ้ สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ มีการอ้างอิงหลักฐานและให้เหตุผลผ่าน                 
ตัวอักษรอย่างเป็นระบบและให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้
ขัน้ ที่ 6 การตรวจสอบโดยเพือ่ น โดยนักเรียนต้องอ่าน
รายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบของเพื่อน เพื่อประเมิน
ตรวจสอบรายงานตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และเขียนข้อมูลย้อน
กลับในด้านคุณภาพของรายงานที่ควรปรับปรุง ซึ่งการที่
นั ก เรี ย นได้ ต รวจสอบและประเมิ น รายงานของเพื่ อ น
นักเรียนจะต้องอ่านและท�ำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินที่
ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการประเมิ น คุ ณ ภาพของรายงาน                    
จึงท�ำให้นกั เรียนสามารถเข้าใจในเนือ้ หาและปรับแนวความ
คิดทีค่ ลาดเคลือ่ นให้ถกู ต้องมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ การเขียนข้อมูล
ย้อนกลับจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการเขียน
เนือ่ งจากจะต้องแสดงแนวความคิดของตนเองให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
ได้ดว้ ยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล
ขัน้ ที่ 7 การปรับปรุงและส่งรายงาน ซึง่ นักเรียนจะ
ต้องปรับปรุงการเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบทีไ่ ด้
จากการตรวจสอบโดยเพือ่ น เป็นการพัฒนาการเขียนบน
พื้นฐานของข้อมูลอันเป็นการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงาน
สุดท้ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ
ขัน้ ที่ 8 การอภิปรายทีช่ ดั เจนและสะท้อนผล โดยครู
เป็นผูน้ ำ� ร่วมกับนักเรียนในการอภิปรายข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ท�ำกิจกรรมทัง้ หมด ช่วยให้นกั เรียนได้วเิ คราะห์ แสดงความ
คิดเห็น และสรุปความรู้ที่ได้รับ เพื่อจะน�ำไปสู่ข้อสรุป               
ร่วมกันอย่างเหมาะสมและมีความเข้าใจในเนือ้ หาทีเ่ รียนรู้
ได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ Sampson, Grooms and Walker (2011) ทีศ่ กึ ษา
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะร่วมกับ
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กลวิธีการโต้แย้งที่มีต่อความสามารถในการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปว่า 1. คะแนนของรายงาน
ปฏิบัติการเคมีหลังจากเรียนสูงกว่ารายงานแต่ละครั้ง
ระหว่างเรียนจ�ำนวน 5 เล่ม แสดงว่านักเรียนมีพฒั นาการในการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ 2. รายงานทีม่ กี ารปรับปรุงแล้วเล่มสุดท้าย
มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ของรายงานทีม่ กี ารปรับปรุงแล้ว
จ�ำนวน 4 เล่ม อีกทัง้ ยังได้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้
คะแนนรายงานของนักศึกษาด้วยกันเองจากกิจกรรมการตรวจ
สอบโดยเพือ่ น สรุปว่ามีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงท�ำให้คะแนน
ความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความ
รูแ้ บบมีการโต้แย้งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบ
มีการโต้แย้งช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยมีทฤษฎีพนื้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คือ ทฤษฎีสรรคนิยม ทีเ่ ชือ่ ว่า ผูเ้ รียนสามารถสร้างความรู้
ขึน้ เองได้ โดยกระบวนการน�ำข้อมูลหรือความรูใ้ หม่ทไี่ ด้รบั
ไปเชือ่ มโยงกับความรูเ้ ดิมทีต่ นเองมีอยู่ และปรับความรูเ้ ดิม
กับความรูใ้ หม่ให้เกิดความสมดุลและเป็นความรูค้ วามเข้าใจ
ทีม่ คี วามหมายต่อตนเอง โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมในขัน้ ที่ 2 การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นการส�ำรวจและค้นหาให้ได้มาซึง่ ค�ำตอบ
ของค�ำถามการวิจัยในประเด็นการโต้แย้ง ซึ่งนักเรียนได้
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการส�ำรวจตรวจสอบเพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียน
เชือ่ มโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิมโดยใช้การพิจารณาข้อมูล
หลักฐานและการให้เหตุผลสนับสนุนจนเกิดเป็นข้อโต้แย้ง
ชัว่ คราว รวมทัง้ กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ซึง่ จะ
ช่วยเพิม่ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความรูต้ าม
ทฤษฎีสรรคนิยมไม่ใช่เพียงการได้รบั ความรูจ้ ากสิง่ รอบตัวหรือ
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้เท่านัน้ แต่เป็นการสร้างความรู้
ด้วยตนเองหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ระหว่างบุคคล (ภคพร อิสระ, 2557, น.88)

2. ในขัน้ ที่ 3 การพัฒนาข้อโต้แย้งชัว่ คราว เป็นขัน้ ที่
นักเรียนได้ฝกึ พิจารณาข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นและมีคณ
ุ ภาพมาใช้ใน
การสร้างข้อโต้แย้ง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันติชยั              
อนุวรชัย (2553, น.130) ทีพ่ บว่าขณะทีน่ กั เรียนเรียนด้วย   
รูปแบบการโต้แย้งนักเรียนได้ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลและ              
หลักฐานที่มีคุณภาพในการสร้างข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นผลให้
นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทีส่ งู ขึน้
3. ในขัน้ ที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง ขัน้ นีน้ กั เรียนได้ตรวจ
สอบและประเมินข้อโต้แย้งของกลุ่มอื่น มีการอภิปราย              
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจในเนือ้ หาทางวิทยาศาสตร์ทเี่ รียน อีกทัง้ ยังเป็นการ
ตรวจสอบความรู ้ ค วามเข้ า ใจระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ ครู
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sampson et al. (2013) ทีก่ ล่าว
ถึงความส�ำคัญของการโต้แย้งว่า นักเรียนทีท่ ำ� งานด้วยการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์สามารถท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ              
มโนทัศน์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จึง
ควรจัดให้นกั เรียนได้รบั โอกาสในการมีสว่ นร่วมโดยใช้การ               
โต้แย้งในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
4. การเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบในขัน้ ที่ 5
ซึง่ เป็นขัน้ ทีใ่ ห้นกั เรียนเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบ
เป็นรายบุคคล เพือ่ สือ่ สารความคิดของตนเองอย่างมีเหตุผล
ในขัน้ ที่ 6 การตรวจสอบโดยเพือ่ น เป็นขัน้ ทีใ่ ห้นกั เรียนแต่ละ
กลุม่ ตรวจสอบและประเมินรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบ
ของเพือ่ นและเขียนข้อมูลย้อนกลับเพือ่ แสดงแนวความคิดของ
ตนเองให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้ดว้ ยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
เหตุผล และขัน้ ที่ 7 การปรับปรุงและส่งรายงาน ซึง่ นักเรียนจะ
ต้องปรับปรุงการเขียนรายงานผลการส�ำรวจตรวจสอบทีไ่ ด้จาก
การตรวจสอบโดยเพือ่ น ปรับปรุงเพือ่ ให้ได้ผลงานสุดท้ายทีม่ ี
คุณภาพมากทีส่ ดุ โดยการเพิม่ พูนและพัฒนาทักษะการเขียน
ในขัน้ ที่ 5-7 จะช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจในเนือ้ หามากยิง่
ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wallace, Hand and Prain
(2004) ทีพ่ บว่า การเขียนจะกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดการรูค้ ดิ
ช่วยปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจเนือ้ หาของนักเรียน และช่วย
ให้การคิดมีความชัดเจนและกระชับยิง่ ขึน้
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5. ในขัน้ ที่ 8 การอภิปรายทีช่ ดั เจนและสะท้อนผล
โดยครูเป็นผู้น�ำร่วมกับนักเรียนในการอภิปรายข้อมูลที่ได้
จากการท�ำกิจกรรมทั้งหมด ช่วยให้นักเรียนได้วิเคราะห์
แสดงความคิดเห็น และสรุปความรูท้ ไี่ ด้รบั เพือ่ จะน�ำไปสู่   
ข้อสรุปร่วมกันอย่างเหมาะสมและมีความเข้าใจในเนือ้ หาที่
เรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ภคพร อิสระ (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาและเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเคมี ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา            
ตอนปลายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค พบว่า นักเรียนกลุม่
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบแบบมีการ               
โต้แย้งร่วมกับเทคนิคการเรียนรูแ้ บบร่วมมือมีคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ท             ี่
ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเคมีสงู
กว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบทั่วไปอย่างมี      
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงท�ำให้คะแนน          
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
แบบมีการโต้แย้งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ วรเพิม่ เวลาในการ
ท�ำกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้มากเพียงพอ
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกความสามารถในการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูแ้ บบมีการโต้แย้งร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิค
แบบระดมสมอง แบบร่วมมือ แบบอภิปราย เป็นต้น เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น
อีกทัง้ ศึกษาร่วมกับตัวแปรอืน่ ๆ เช่น ความสามารถในการ
คิดเชิงมโนทัศน์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน
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