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การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้ 

เชงิวทิยาศาสตร์  แบบ 2I3C สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  2) เพื่อศกึษาผลของ

การใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  แบบ 2I3C สาํหรบั

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  กลุ่มตวัอยา่ง เป็น นกัเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศึ กษาปีที ่ 4 

จาํนวน 2 หอ้งเรยีน เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง เครือ่งมอืเกบ็รวบ รวมขอ้มลู 

ประกอบดว้ย แบบทดสอบ ความเขา้ใจมโนทศัน์ แรงและการเคลือ่นที่  แบบทดสอบความสามารถ   

ในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ   แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาส ตร ์

แบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั   แบบสงัเกตชัน้เรยีน และแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์   สถติทิีใ่ช้

ในการวเิคราะหข์อ้มลู  ประกอบดว้ย รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี

(t – test for one sample,  t – test for dependent samples  และ t – test for independent samples) 

ผลการวจิยั พบวา่  

 1. รปูแบบการเรยีนรู้วชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้นําเขา้สูป่ระเดน็(Introduce the issues :I) 

2) ขัน้กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  (Identify the point :I) 3) ขัน้เกบ็รวบรวมหลกัฐาน  (Collect the 

evidences :C) 4) ขัน้สรา้งการโตแ้ยง้  (Construct the argumentation :C)  และ5) ขัน้สือ่สาร

คาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น  (Communicate the explanation to others :C) ในงานวจิยัน้ีเรยีกรปูแบบน้ีวา่ 

2I3C 

 2. ผลของการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  แบบ 

2I3C สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบวา่  

  2.1 กลุ่มทดลอง มคีะแนน เฉลีย่ความเขา้ใจ มโนทศัน์ แรงและการเคลือ่นที่  หลงัเรยีน      

สงูกว่าก่อนเรยีน และสงูกว่ากลุ่มควบคม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเน้ือหาทีม่รีอ้ยละ

ของคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูทีสุ่ด คอื แรง มวล และน้ําหนกั สว่นเน้ือหาทีม่รีอ้ยละของคะแนนเฉลีย่

ตํ่าทีส่ดุ คอื การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงทีใ่นแนวดิง่ 

  2.2 กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการใหเ้หตุ ผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ หลงั

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่ากลุ่มควบคม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสถานการณ์

การสวมหมวกนิรภยั  มคีะแนนเฉลีย่สงูสุด และรปูแบบของการแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็น

ทางการทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุคอื การ แสดงแนวคดิ  ส่วนการสรา้งขอ้โ ตแ้ยง้กลบั  มคีะแนนเฉลีย่

ตํ่าสดุ 



  2.3 กลุ่มทดลอง มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถใน การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  โดยใน 

ภาพรวม อยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนด (ระดบัด)ี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

  2.4 กลุ่มทดลองมคีา่เฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนั ในภาพรวมสงูกวา่เก ณฑท์ีก่ําหนด (ระดบั

ด)ี ขึน้ไป อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยประเดน็ทีม่คีา่ เฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นความรว่มมอื

ในการทาํงาน สว่นประเดน็ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ดา้นความสาํเรจ็ของผลงาน 

  2.5 กลุ่มทดลองคา่เฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์นภาพรวมและรายดา้น สงูกวา่ เกณฑท์ี่

กาํหนด(ระดบัด)ี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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The purposes of this study were to;1) develop the 2I3C physics instructional model  

using the scientific argumentation for  upper secondary school students, 2) study the effects 

of the 2I3C physics instructional model using scientific argumentation for upper secondary 

school students. The samples were two classrooms of tenth grade students. One classroom 

was serving as an experimental group where as the other was serving as a control group. 

The research instruments consisted of the conceptual understanding test, informal 

reasoning ability test, scientific argumentation ability assessment form, collaborative learning 

assessment form, classroom observation form, and attitude towards science measure. The 

data were analyzed by using mean values, standard deviation, t – test for one sample,       

t – test for dependent samples, and t – test for independent samples. The research results 

indicated that : 

1. The physics instructional model using scientific argumentation for upper  

secondary school students consisted of 5 steps; 1) introduce the issues (I) 2) identify the 

point (I) 3) collect the evidences (C) 4)construct the argumentation (C) and 5) communicate  

the explanation to others (C) which was called the 2I3C model.   

2. The implementation of the 2I3C instructional model found that; 

  2.1 The posttest score on force and motion conceptual understanding of the 

experimental  group were higher than pretest and higher than control group at a .05 level of 

significance.  

  2.2 The posttest score on informal reasoning ability of  the experimental group 

were higher than pretest and higher than control group at a .05 level of significance. 

  2.3 The mean score on scientific argumentation ability of the experimental 

group was higher than the criteria (high level) at a .05 level of significance. 

  2.4 The mean score on collaborative learning of the experimental group 

washigher than the criteria (high level) at a .05 level of significance. 

  2.5 The mean score on attitude towards science of the experimental group 

was higher than the criteria (high level) at a .05 level of significance in overall and all 

aspects.   
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีดว้ยความเมตตากรณุา และเอาใจใส่อยา่งดยีิง่ 

จาก อาจารย ์ดร. กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ณสรรค ์ผลโภค และว่าทีร่อ้ยตร ี       

ดร. มนสั บุญประกอบ  อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื ใหค้าํแนะนํา 

ขอ้เสนอแนะ  ตลอดจนใหก้าํลงัใจเป็นอยา่งด ีอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวจิยัตลอดมา ผูว้จิยั

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคณุ ดร . ณฐัธดิา  พรหมยอด ทีไ่ดก้รณุาเป็นประธานกรรมการและ อาจารย ์

ดร.ธรีพงษ์  แสงประดษิฐ์  กรรมการในการสอบปากเปลา่  และใหค้าํแนะนําต่างๆ ใหป้รญิญานิพนธ์

ฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 ขอขอบพระคณุผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบและพฒันา

เครือ่งมอืวจิยั ตลอดจนใหค้าํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในครัง้น้ี 

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้รหิาร คณะคร ูและนกัเรยีน โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็          

พระศรนีครนิทร์ ศรสีะเกษ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารี  ทีไ่ด้

ใหค้วามช่วยเหลอืในการนําเครือ่งมอืวจิยัไปศกึษานํารอ่ง ยิง่ไปกว่านัน้ขอขอบพระคุณคณะผูบ้รหิาร

และคณะครโูรงเรยีนสตรสีริเิกศ ทีไ่ดอ้นุญาตใหผู้ว้จิยัลาศกึษาต่อและใหค้วามช่วยเหลอืผูว้จิยั

ระหวา่งลาศกึษาต่อ และขอขอบใจนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทุกคนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจนงานวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 

 ขอขอบคณุมติรภาพ  กําลงัใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลอืจากเพื่อน พี ่น้อง และ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1. ภูมิหลัง 
 ฟสิกสนับเปนวิชาพื้นฐานทางความรูของวิทยาศาสตรกายภาพที่มีความสําคัญตอวงการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต ซึ่งมีความเกี่ยวของกับหลากหลาย
สาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี ดาราศาสตร ชีววิทยา เคมี และธรณีวิทยา ถึงแมวาจะ
มีเพียงแนวคิด หรือทฤษฎีจํานวนไมมากแตก็สามารถใชอธิบายขยายความไดครอบคลุมสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบโลกได วิชาฟสิกสเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไปเม่ือนิวตันไดนําเสนอถึงกฎการเคลื่อนที่ (Law of 
Motion) และกฎความโนมถวง (Law of Gravity) และกอเกิดวิชากลศาสตรและแคลคูลัสตามมา    
ทําใหมนุษยไดเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติมากขึ้น (Jewett; & Serwey. 2006: 1-2) ดังน้ัน  จึง
อาจกลาวไดวามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion) มานานกวา 
300 ปมาแลว 

องคการสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ได
กลาวถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมทางการศึกษาใหแกปวงชนเพื่อใหเปนผูมีการรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and technological literacy) ในการประชุมระดับโลกวาดวย
การศึกษาเพื่อปวงชน เมื่อป ค.ศ. 1990 ระบุวา ทุกคนตองสามารถเขาถึงและไดรับโอกาสทาง
การศึกษาที่เปนพื้นฐานอันจําเปนตอการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใชในการ
แกปญหาทางสังคมที่มีจํานวนมากขึ้น เชน ปญหาเกี่ยวกับประชากร สุขภาพ โภชนาการ และ
สิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนั้นการศึกษายังสรางการตัดสินใจและเปนพื้นฐานในการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง (UNESCO. 2000: 1) สําหรับประเทศไทยเองไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร
และบรรจุเน้ือหาวิทยาศาสตรไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
กลาวถึงความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรไววา วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ 
ทุกคน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกอันเปนผลที่เกิดจาก
วิทยาศาสตรทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาความคิดที่เปนเหตุเปนผล   
มีความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ ตลอดจนชวยพัฒนาใหมีทักษะในการคนควาหาความรู  
มีความสามารถในการแกไขปญหา และตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยาน         
ที่ตรวจสอบได ทั้งนี้การนําความรูไปใชนั้นควรเปนไปอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 92) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟสิกสนั้นไดรับ
การบรรจุไวในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และ สาระที่ 5 พลังงาน ของตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
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สภาพการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในปจจุบันนั้นยังนับวาประสบปญหาอยู ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุหลายอยาง และสาเหตุประการหนึ่งน้ันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนของครูไมไดเปน
การปลูกฝงกระบวนการเรียนรูเทาที่ควร แตเปนการเนนการบรรยายเพื่อถายโอนความรูใหแก
ผูเรียน เนนการทองจําสูตรใหได และการแทนคาใหถูกตอง จึงสงผลใหผูเรียนไมสามารถสราง
คําอธิบาย ในการตอบคําถามเชิงการใหเหตุผลได หรือคําตอบที่แสดงเหตุผลประกอบมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน (Misconception) รวมอยูดวย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.). 2554: 40; & Jimoyiannis; & Komis. 2003: 376) มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษา
สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกส พบวา การเรียนการสอนวิชากลศาสตรพ้ืนฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยน้ันสวนใหญอยูภายใตสมการกฏขอที่ 2 ของนิวตัน ที่มีการกําหนด
โจทยและสถานการณที่มีลักษณะตายตัว การทดลองที่ไมซับซอน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากตัวแปร
อ่ืนๆ ที่ยากแกการอธิบายใหเขาใจ สงผลใหผูเรียนไมไดเรียนรูจากสภาพปญหาจริงที่มีอยูจริงใน
ชีวิตประจําวัน (Helm. 1980: 92) สอดคลองกับ ไคอารี (Khaiary. 2011: 10) ที่พบวาการเรียน  เรื่อง 
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน เปนหัวขอสําคัญในการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แตการหาวิธีการ
สอนเพื่อสรางความเขาใจในความหมายของปริมาณความเฉื่อยและแรงนั้นเปนเรื่องยาก และผลจาก
การสํารวจมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียนที่เรียน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ของบารัคตาร 
(Bayraktar. 2009: 273-274) จิโมเยียนนิส และคอมิส (Jimoyiannis; & Komis. 2003: 375) พบวา 
ผูเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจํานวนมาก เกี่ยวกับผลของการออกแรงดลกระทําตอวัตถุแลวแรง
นั้นยังติดอยูกับวัตถุในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังพบวาหากผูเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ จะสงผลใหไมสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาฟสิกสในระดับสูงได เห็นได
จากผูเรียนไมสามารถนําความรูเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ มาประยุกตใชในการอธิบายแรงทาง
ไฟฟาและแมเหล็กได (ศุภชัย ทวี. 2548: 5; อางอิงจาก Maloney; et al. 2001) จากความสําคัญและ
สภาพปญหาในการเรียนวิชาฟสิกส ผูวิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เร่ือง แรง
และการเคลื่อนที่ เพ่ือที่จะใหผูเรียนเกิดความเขาใจในมโนทัศน สามารถใหเหตุผล และนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตามเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา 

เปาหมายการพัฒนาการศึกษาชาติเปนไปเพื่อเตรียมกําลังคนใหมีความพรอมในอนาคต
สําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหความสําคัญในการยกระดับคุณภาพของคนดวยการพัฒนาและ
เสริมสรางองคความรูควบคูการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคให
เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสูสังคมโลกใหสอดรับกับการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งเปนการเรียนรูภายใตชีวิตจริง เพ่ือการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจึงตองเปลี่ยนแปลงไป โดยครู
ตองไมเปนผูถายทอดความรู แตเปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูออกแบบ
กิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือทํา แลวเกิดการเรียนรูภายในใจและสมองของผูเรียนเอง (วิจารณ พานิช.  
2555: 5-17) ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 
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วาดวยการจัดกระบวนการเรียนรู ที่มุงเนนใหจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ  และประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหาได ภายใต
ประสบการณจริง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) อยางเหมาะสม  

ทฤษฎีสรรคนิยม มีแนวคิดวาการเรียนรูของผูเรียนตองเกิดจากการที่ผูเรียนเปนผูกระทํา
(Active) และสรางองคความรูขึ้นดวยตนเอง ผานกิจกรรมทางสังคม การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือมีการรับ
ขอมูลใหมเขาไปสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา และ
การแปลความหมายของสิ่งตาง ๆ อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล (ทิศนา แขมมณี. 2553: 90-94; 
สุรางค โควตระกูล. 2553: 210; & Pitsoe. 2007: 135-136) โดยแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูผูสอนควรใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยการเปดโอกาสให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรู ใชความคิดพิจารณา และคนพบความรูดวยตนเอง ทั้งนี้การ
เรียนรูนั้นจะมีความหมายก็ตอเม่ือสิ่งที่กําลังเรียนรูนั้นมีความหมายตอผูเรียนเอง ดังน้ันกิจกรรมการ
เรียนรูจึงตองเกี่ยวของและสัมพันธกับชีวิตจริง โดยผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ดวยการทํางาน
เปนกลุม (ฆนัท ธาตุทอง. 2554: 182-185; นุชลี อุปภัย. 2555: 164; & Bolliger. 2006: 120) รูปแบบการ
เรียนการสอนที่สนับสนุนแนวคิดนี้ไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คือ 
การเรียนรูที่ใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน (Inquiry-based learning)  

การสืบเสาะหาความรู (Inquiry) เปนวิธีการ หรือแนวทางการเรียนการสอนที่สนับสนุน
ทฤษฎีสรรคนิยม (Bass; Contant; & Carin. 2009: 4-5) ที่ผูเรียนตองเรียนรูผานกระบวนการสืบคน 
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ คนควาดวยวิธีการที่หลากหลายจากแหลงขอมูลตาง ๆ จนเกิดความเขาใจ
และสรางเปนองคความรูอยางมีความหมายของผูเรียนเอง  และสามารถนําความรูนั้นมาใชไดเม่ือ
เผชิญสถานการณใด ๆ และบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้น 
ครูตองออกแบบกิจกรรมและประสบการณที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง สงเสริมใหเกิดการถาม-ตอบ 
ระหวางครูกับผูเรียน หรือผูเรียนดวยกันเอง และกิจกรรมตางๆ นั้น ตองทาทายใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่
หลากหลาย ครูตองคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการสรางความหมายของขอมูล สรางคําอธิบาย
ทางวิทยาศาสตรโดยใหความสําคัญกับหลักฐานหรือประจักษพยาน ตลอดจนฝกฝนการสื่อสารองค
ความรูอยางมีเหตุผล เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในหลักการ ทฤษฎี และมโนทัศนทางวิทยาศาสตรที่
สําคัญ (ประมวล ศิริผันแกว. 2552: 1-2)   

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการรูวิทยาศาสตร 
(Scientific literacy) โดยผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล มีวิจารณญาณ สรางสรรค 
มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการดูแลรักษาสภาพแวดลอม
ธรรมชาติอยางยั่งยืน (สสวท. 2552: 8-9; & Osborne. 2007: 173-176) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 
จะเนนการประเมินสมรรถนะของผูเรียนในการใชความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิต สําหรับการประเมินการรูวิทยาศาสตรนั้นเนนการใชความรูในการระบุประเด็น
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ปญหา อธิบายปรากฏการณ และตัดสินใจตอประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรบนพื้นฐานของประจักษ
พยานทางวิทยาศาสตร และโครงการTIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) เปนการประเมินดานเนื้อหาสาระ (Content domain) และดานพฤติกรรมการเรียนรู (Cognitive 
domain) ซึ่งผลการประเมินทั้งสองโครงการนั้นเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของการพัฒนาการศึกษาชาติ  
และจากผลการประเมินทั้งโครงการ PISA และ TIMSS ป 2009 พบวาประเทศไทยยังมีผลการ
ประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 1-12) จึงแสดงใหเห็นวาการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรของไทยจําเปนตองไดรับการพัฒนาและแกไข เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา 
สามารถใหเหตุผลและสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรบนพ้ืนฐานของประจักษพยานทาง
วิทยาศาสตร และเชื่อมโยงสูชีวิตจริง จากการเรียนรูรวมกันผานกิจกรรมกลุมได รูปแบบการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่งที่นักการศึกษาและนักวิจัยไดนําเสนอไวและสนับสนุนการแกไขปญหาดังกลาว
ไดอยางเหมาะสม คือ การโตแยง (Argumentation) (Jiménez-Aleixandre; & Erduran. 2008: 5; 
citing Bo¨ttcher; & Meisert. 2011: 104; Duschl. 2008: 277; citing Sampson; Grooms; & Walker.  
2010: 218; & Dawson; & Venville.  2010: 134)   

การโตแยงเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกโดยใชเหตุผลของแตละบุคคลในการคัดคาน
หรือโตวาทีระหวางบุคคลในกรณีที่มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน (Jiménez-Aleixandre; & Erduran.  
2008; citing Simon. 2011: 71) อาจเปนกิจกรรมสวนบุคคลหรือกิจกรรมทางสังคมที่แสดงออกทาง
ความคิด ดวยวาจา การเขียน หรือการกระทําที่มีเหตุผล  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความรู ตัดสิน
ขอสรุป คําอธิบาย การคาดเดา หรือขอกลาวอาง ดวยเหตุผลและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
(Cavagnetto. 2011: 35; Osborne. 2007: 178; Sampson; & Blanchard. 2012: 1123; & Venville; 
& Dawson. 2010: 954) การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร (Scientific argumentation) มีความโดดเดนใน
การสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เห็นไดจากสภาวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NRC. 2013) 
ไดเสนอมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (NGSS) ไดนําแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกับการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ที่เชื่อวานักเรียนจะเขาใจ
ไดก็ตอเม่ือไดลงมือใชความรูและทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติจริง จึงไดกําหนดใหการรวมสนใจใน
การโตแยงทางวิทยาศาสตร โดยใชหลักฐานที่หามาได เปนหนึ่งในแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
หองเรียนวิทยาศาสตร ดังน้ันจึงสามารถพัฒนาทักษะการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร (Scientific 
reasoning) และการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal reasoning) สงเสริมใหเกิดความเขาใจ
มโนทัศน (Conceptual understanding) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผานกิจกรรมการเรียนรู
รวมกัน(Collaborative learning) เพ่ือประเมินความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชหลักฐาน (Evidences) 
เปนสําคัญ นอกจากนี้ยังเปนการฝกทักษะการสรางการตัดสินใจ สงเสริมใหเกิดการแกปญหา การ
เรียนรูอยางมีความหมาย ตลอดจนความเขาใจในวิธีการนําหลักฐานมาใชประกอบการสรางคําอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร (Scientific explanation)  
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ทั้งน้ีบทบาทที่สําคัญของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูผานบริบทที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรกับสังคม (Socio-scientific contexts) ทําใหการเรียนนั้นมีความหมายกับผูเรียนอยาง
แทจริง (Sampson; & Blanchard. 2012: 1123; & Simon. 2011: 71) สอดคลองกับ ซีดเลอรและ
คณะ (Zeidler; et al. 2003: 98) กลาววา การโตแยงเปนรูปแบบที่สงเสริมใหเกิดการรูวิทยาศาสตร 
(Scientific literacy) สงเสริมการใชความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร  พัฒนาพฤติกรรมและ
เจตคติเชิงบวกตอการเรียนวิทยาศาสตร  เปนการเชื่อมโยงระหวางความรูและบริบทแวดลอม 
นอกจากนั้นยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสรางคําถามที่มีความหมายในโลกความจริง เปนการ
เรียนรูที่สมาชิกภายในกลุมรวมกันอภิปรายดวยการโตแยงอยางมีเหตุผล ซึ่งผูเรียนมีรูปแบบแนวคิด
ในการหาเหตุผล และหลักฐานเพื่อแกปญหา นําไปสูคําตอบของคําถามไดอยางอิสระ 

องคประกอบของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรประกอบดวยขอกลาวอาง (Claims) หลักฐาน
(Evidences) และการใหเหตุผล (Reasoning) โดยมีความสัมพันธกันคือจะใชหลักฐานที่มีอยู       
เพ่ือสนับสนุนขอกลาวอาง และหลักฐานที่นําใชประกอบนั้นตองแสดงถึงความมีเหตุผล ทั้งน้ีสิ่งที่จะ
นํามาเปนหลักฐานในการโตแยงไดนั้นตองไดมาจากการวัด การสังเกต หรือขอคนพบที่ไดมีการ
บันทึก วิเคราะห และตีความ จากผูคนพบน้ันแลว สวนองคประกอบของเหตุผลในการโตแยงน้ัน 
อาจอยูในรูปของความขัดแยง หรือแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของหลักฐานที่นํามาใชเปน
ตัวเลือก ตลอดจนแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางขอกลาวอางและหลักฐานที่มาสนับสนุนน้ัน 
(Sampson; et al. 2011; citing Sampson; & Blanchard. 2012: 1123) สวนการวิเคราะหคุณภาพ
ของการโตแยงน้ัน รูปแบบที่มักนํามาใชคือ TAP (Toulmin’ s argument pattern) ซึ่งประกอบดวย 
ขอกลาวอาง(Claims) ขอมูล (Data) การรับรอง(Warrants) และการสนับสนุน (Backing) (Simon. 
2011: 72) 

นักวิจัยไดทําการศึกษาการใชรูปแบบการโตแยงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตรอยางกวางขวาง เชน คูหน และยูเดลล (Kuhn; & Udell. 2003: 1245) พบวาหากเพิ่ม
กิจกรรมที่สงเสริมการโตแยงมากขึ้นประสิทธิภาพของการโตแยงก็เพ่ิมขึ้นเชนกัน  ลีและเกรส (Lee; 
& Grace. 2012: 787) ไดใชการโตแยงในการพัฒนาการใหเหตุผลของนักเรียนตอประเด็นไขหวัด
นกในประเทศจีน โดยเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนะในการใหเหตุผล การนําหลักฐานมาใช  
การสรางเกณฑในการตัดสินใจ และนําไปสูการตัดสินใจ ระหวางนักเรียนในเมืองกวางโจว และ
ฮองกง พบวา การโตแยงสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาการสรางการตัดสินใจและมุมมองในการให
เหตุผล ตลอดจนการสะทอนความคิดที่หลากหลาย ทั้งนี้เพราะการโตแยงเปนการพิสูจนใหเห็น
ขอเท็จจริงดวยหลักฐาน ซึ่งจํานวนของหลักฐานจะนําไป สูปริมาณขอเท็จจริง และจํานวนของ
เหตุผลที่นํามาใชในการกลาวอาง แตความสามารถใน การสรางการตัดสินและมุมมองในการให
เหตุผลมีความแตกตางกันระหวางผูเรียนที่มาจากบริบทตางกัน เอสคิน และเบกิโรกลู (Eskin; & 
Bekiroglu. 2009: 63) ไดนําการโตแยงมาสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส และได
นํา TAP มาใชในการวิเคราะหคุณภาพของการโตแยง พบวาการโตแยงทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
มโนทัศนทางวิทยาศาสตร และคุณภาพของการโตแยงไมขึ้นกับจํานวนหลักฐานที่นํามาสนับสนุน 
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ขอกลาวอางนั้น แฮนด และชอย (Hand; & Choi. 2010: 29) ไดนํารูปแบบการเขียนรายงานผล   
การทดลองที่ใชคําถามนําการโตแยงอยางมีโครงสรางดวย Science Writing Heuristic (SWH) เปน
การสงเสริมการเขียนตัวแทนทางความคิดไดเปนอยางดี (Evagorou; & Osborne. 2012: 232) ได
ทําการศึกษาผูเรียนที่มีภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางพบวาผูเรียนควรไดรับความชวย 
เหลือใหมีความรูสึกถึงความสําเร็จในการโตแยงรวมกัน ดังน้ันการโตแยง จึงเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความเขาใจในมโนทัศน ทักษะการใหเหตุผล การเรียนรู
รวมกันในการทํางานเปนกลุม การสื่อสาร ตลอดจนทักษะทางสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
ครูเปนผู จัดการสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหแกนักเรียน ถึงแมวาการนําเอาการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตรเขาสูหองเรียนนั้นจะเปนการสงเสริมความเขาใจในมโนทัศนและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดดีกวาแตก็ยังพบอุปสรรคสําคัญจากงานวิจัยของ แซมปสัน และบลันชารด 
(Sampson; & Blanchard. 2012: 1122) ไดทําการฝกอบบรมครูเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนดวยการโตแยงพบวา ครูยังใชความรูเดิมเพ่ืออธิบายเหตุการณมากกวาใชหลักฐานที่ใหไปใน
การตอบคําถาม นอกจากนั้นแลวการสงเสริมการใชการโตแยง ในกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรยังมีจํานวนนอย 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริม ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ความสามารถในการใหเหตุผลอยาง 
ไมเปนทางการ ความเขาใจมโนทัศน วิชาฟสิกส เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตลอดจนสงเสริมการ
เรียนรวมกันในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเจตคติตอวิทยาศาสตร ดวยรูปแบบการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตร โดยใชประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคม หรือเหตุการณ สถานการณ ที่เกิดขึ้นหรือมี
อยูในบริบทสังคมไทย ที่เอ้ือตอการนํามาเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตรใน
ชั้นเรียนกับชีวิตประจําวัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจและมีความหมาย เชน การคาด
เข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การจุดพลุ การจุดบั้งไฟ เปนตน แลวมีผลกระทบตอสังคม ทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ นอกจากนี้เพ่ือนําความรูและความเขาใจไปใชในการแกปญหาและเปนทักษะใน
การดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 
 
2. คําถามงานวิจัย 

2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรสงผลตอความ
เขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ หรือไม อยางไร 

2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรสงผลตอ
ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร และความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
และการเรียนรูรวมกันหรือไม อยางไร 
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3. ความมุงหมายของการวิจัย  
3.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือ

สงเสริม ความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร การเรียนรูรวมกัน และเจตคติตอวิทยาศาสตร 

3.2 เพ่ือศึกษาผลจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ ใชการโตแยง               
เชิงวิทยาศาสตร ในดาน 

 3.2.1  ความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่   
 3.2.2  ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
 3.2.3  ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร  
 3.2.4  การเรียนรูรวมกัน 
 3.2.5  เจตคติตอวิทยาศาสตร 

 
4. ความสําคัญของการวิจัย  

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ใช
การโตแยงเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ความสามารถ
ในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส 
การเรียนรูรวมกัน และเจตคติตอวิทยาศาสตร นอกจากนั้นยังเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ที่ตองการมุงเนนพัฒนา
ใหผูเรียนสามารถใหเหตุผลในการแสดงความสัมพันธระหวางประจักษพยาน หรือหลักฐานเพื่อใชใน
การสรุปขอมูล และการตัดสินใจ ทั้งในชั้นเรียนและบริบทแวดลอมทั้งเหตุการณ สถานการณ ที่มี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนสามารถเรียนรูรวมกันกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดีเม่ือตองทํางานรวมกัน 

 
5. ขอบเขตการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริม
ความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร การเรียนรูรวมกัน และเจตคติตอวิทยาศาสตร มี
ขอบเขตดังน้ี 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   
 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
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 5.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง 
และกลุมควบคุม 1 หอง ไดมาจากการเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเลือก
หองทดลองดวยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก 

5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 5.2.1 ตัวแปรอิสระ : การใชรูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกส ที่ใชการโตแยงเชิง

วิทยาศาสตร แบบ 2I3C  
 5.2.2 ตัวแปรตาม  : ผลของการเรียนรูของผูเรียนในดานตาง ๆ ดังน้ี 
  1)  ความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส   
  2)  ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  3)  ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
  4)  การเรียนรูรวมกัน 
  5)  เจตคติตอวิทยาศาสตร 
5.3  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย   
 ครอบคลุมเน้ือหารายวิชาฟสิกส (เพ่ิมเติม) เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจําแนก
หัวขอยอยตามหนวยการเรียนรูไดดังน้ี 

 1. การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 
  1.1 ปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
  1.2 กราฟแสดงความสัมพันธปริมาณการเคลื่อนที่ 
  1.3 การเคลื่อนที่ 1 มิติดวยความเรงคงที่ในแนวราบ 
  1.4 การเคลื่อนที่ 1 มิติดวยความเรงคงที่ในแนวดิ่ง 
 2. มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
  2.1 แรง มวล น้ําหนัก และกฎแรงดึงดูดระหวางมวล 
  2.2 กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน 
  2.3 กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
  2.4 กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตัน  
  2.5 แรงเสียดทาน 
5.4 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลวิจัย   

  ระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยใชเวลา รวม 34 คาบ โดยทํา
การทดสอบกอนเรียน 2 คาบ ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 30 คาบ โดยแบงเปนแผนการ
จัดการเรียนรูสําหรับเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตร 5 คาบ และเรียนรูเน้ือหา แรงและการเคลื่อนที่ 25 คาบ และทดสอบหลังเรียน 2 คาบ 
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6. นิยามศัพทเฉพาะ 
6.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง กระบวนการการจัดการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้น โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีสรรคนิยม และการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู ที่เปน
กระบวนการสรางองคความรูจากการใชหลักฐานที่รวบรวมไดจากขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือ
นําไปใชในการสนับสนุนขอกลาวอาง โดยใชเหตุผลในการอธิบายความสัมพันธระหวางหลักฐานกับ
ขอกลาวอางนั้น และนําไปสูการลงขอสรุป ดวยการทํางานเปนกลุม ภายใตบริบททางวิทยาศาสตร 
และบริบททางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ผานกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการคิด 
การเขียน การทดลอง การนําเสนอ การโตวาที โดยมีเปาหมายเพื่อตัดสินใจอยางมีเหตุผลที่จะ
ยอมรับความคิดเห็นหน่ึง ๆ ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตรนั้น แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 นําเขาสูประเด็น (Introduce the issues) เปนการนําเสนอประเด็น
หรือสถานการณ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันหรือเนื้อหาทางวิทยาศาสตร ดวยภาพขาว บทความ 
หรือวีดิทัศน โดยผูเสนอประเด็นอาจเปนครูหรือผูเรียน แลวใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

 ข้ันตอนที่ 2 กําหนดหัวขอในการโตแยง (Identify the point) ระบุประเด็นที่จะ
นํามาโตแยง ที่ไดมาจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นที่นําเสนอ ซึ่งอาจมีความหลากหลาย 
โดยประเด็นที่เลือกนั้นตองสามารถตรวจสอบ หรือหาคําตอบได  

 ข้ันตอนที่ 3 เก็บรวบรวมหลักฐาน (Collect  the evidences) เปนการสํารวจตรวจสอบ 
ทดลอง หรือสืบคนขอมูล แลวทําการบันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและการสังเกต เพ่ือนําไปวิเคราะห
แลวใชเปนหลักฐาน ซึ่งมีไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลเชิงตัวเลข กราฟ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว 
ขอความบรรยาย หรืออ่ืน ๆ  

 ข้ันตอนที่ 4 สรางการโตแยง (Construct the argumentation) เปนกิจกรรมในสวน
ของการโตแยง โดยเริ่มจากการอภิปรายในกลุมของตนเอง แลวนําเสนอขอโตแยงของกลุมตอเพ่ือน
ในชั้นเรียน โดยมีขั้นยอย ๆ 5 ขั้น ดังน้ี 

  ขั้น 1 แตละกลุมสรางขอกลาวอางของตนเอง  
  ขั้น 2 แตละกลุมตรวจสอบขอกลาวอางของกลุมตนเองที่สรางขึ้น  
  ขั้น 3 แตละกลุมนําเสนอขอโตแยงของตนเอง  
  ขั้น 4 กลุมที่มีแนวคิดแตกตางทําการซักคานเพื่ออภิปรายรวมกัน  
  ขั้น 5 หากกลุมยังคงยืนยันในแนวคิดเดิมตองทําการแยงกลับดวยเหตุผลและ

หลักฐานที่สามารถหักลางแนวคิดที่แตกตางได แตหากเห็นวาขอโตแยงของกลุมตนเองมี
ขอบกพรอง ก็ทําการแกไขขอโตแยงของตนเองตอไป 
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 ในขั้นตอนนี้ครูมีบทบาทในการชี้แจงบทบาทของสมาชิกแตละคนภายในกลุมให
ชัดเจน และบทบาทของแตละกลุมในการอภิปรายทั้งชั้น ตลอดจนพิจารณาและตัดสินขอโตแยงของ
แตละกลุมวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด 

 ข้ันตอนที่ 5 สื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืน (Communicate the explanation to others) 
เปนการสื่อสารเพื่อแสดงถึง ความเขาใจสวนบุคคลในการศึกษาในแตละเรื่อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงาน การเขียนผังมโนทัศน หรือการนําเสนอดวยวาจา โดยครูอาจมีแบบฟอรมในการเขียน
รายงาน หรือหัวขอในการนําเสนอหรือไมก็ได 

6.2 ความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส หมายถึง ความสามารถ
ในการอธิบาย จับใจความสําคัญ เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง นิยาม เลือกแผนภาพแสดง มโนทัศน  
แปลความหมาย โดยใชแบบทดสอบความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

6.3 ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ หมายถึง ทักษะที่ใชในการ
อธิบายความสัมพันธระหวางหลักฐานกับขอกลาวอาง และนําไปสูการลงขอสรุป เพ่ือตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ โดยประเมินจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด มีคําตอบและวิธีแกปญหาไดอยางหลากหลาย จาก 3 สถานการณ 
แตละสถานการณจะมีคําถามยอย 4 ขอเพ่ือใหนักเรียนแสดงแนวคิด การสรางขอโตแยงสนับสนุน 
การสรางขอโตแยงกลับ และการสรางขอคัดคาน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยดัดแปลงมาจากงานวิจัย
ของวูและไช (Wu; & Tsai. 2007; citing Wu; & Tsai. 2011: 777) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

6.4 ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร หมายถึง ทักษะที่ใชในการสํารวจ
ตรวจสอบ พิสูจน และยืนยัน ดวยการแสดงเหตุผลในการอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางหลักฐานและขอกลาวอาง และนําไปสูการลงขอสรุป โดยมีเปาหมายเพื่อตัดสินใจอยางมี
เหตุผลที่จะยอมรับความคิดเห็นหน่ึง ๆ ดวยการสื่อสารผานการเขียน การนําเสนอดวยวาจา การโตวาที 
ดวยการทํางานเปนกลุม ภายใตบริบททางวิทยาศาสตรกับสังคม ซึ่งประเมินทั้งการสรางขอโตแยง
และกระบวนการสรางขอโตแยง โดยใชแบบบันทึกการสรางขอโตแยงที่เปนคําถามปลายเปดจํานวน 
7 ขอ เปนตัวชวยในการนําทางสูการเขียนขอโตแยง ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

6.5 การเรียนรูรวมกัน หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนใชในการสืบเสาะหาคําตอบใน
ประเด็นที่สมาชิกในกลุมสนใจรวมกัน และเกี่ยวของกับกระบวนการสรางขอกลาวอาง การหาขอมูล
เพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานในการอธิบายเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของกลุมรวมกัน โดยที่สมาชิกแต
ละคนจะไดรับบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันตามความถนัดและความสนใจ ตลอดจนรวมแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิด และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ประเมินโดยใชแบบประเมินการเรียนรู
รวมกัน และแบบสังเกตชั้นเรียน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
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6.6 เจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถึง อารมณและความรูสึกนึกคิดที่มีตอการทํากิจกรรม
การเรียนรู เกี่ยวกับความสนใจ ความชอบ ความเชื่อและคานิยม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการ
ยึดถือในคุณคาของงานดานวิทยาศาสตร ที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคม ซึ่งวัดจากแบบวัดเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ตามวิธีของลิเคอรท ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นและดัดแปลงมาจาก สสวท. (2555: 169) และอารยา ปาละโชติ (2551: 150-153) 

 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งน้ีเกิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) การเรียนรูที ่ใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน 
(Inquiry-based learning) การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร (Scientific argumentation) และการเรียน 
การสอน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส  พบวา การเรียนการสอนวิชาฟสิกสนั้น  ครูยังเนน
การบรรยาย การทองจําสูตร และการกําหนดโจทยปญหาและแทนคาใหถูกตอง จึงสงผลใหผูเรียน
ไมไดเรียนรูจากสภาพปญหาจริงที่มีอยูจริงในชีวิตประจําวันและไมสามารถสรางคําอธิบายในการ
ตอบคําถามเชิงการใหเหตุผลได (สสวท. 2554: 40; & Jimoyiannis & Komis. 2003: 376) การโตแยง
เชิงวิทยาศาสตร เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) เปนการ
เรียนรูผานบริบทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับสังคม ทําใหการเรียนนั้นมีความหมายกับผูเรียนอยาง
แทจริง (Sampson; & Blanchard. 2012: 1123; & Simon. 2011: 71) สามารถพัฒนาทักษะการ
โตแยงเชิงวิทยาศาสตร  และการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ สงเสริมใหเกิดความเขาใจในมโน
ทัศน ผานกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) เพ่ือประเมินความรูทางวิทยาศาสตร
โดยใชหลักฐาน (Evidences) เปนสําคัญ จึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพประกอบ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การใชรูปแบบการเรียนรู วิชาฟสิกส
ที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C 

ความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 

ความสามารถในการใหเหตผุลอยางไมเปนทางการ

การเรียนรูรวมกัน 

ความเขาใจมโนทัศน 

เจตคตติอวทิยาศาสตร 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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8. สมมติฐานในการวิจัย 

 8.1 นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรมี
คะแนนเฉลี่ยความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
กลุมควบคุม 
 8.2 นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร        
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและ        
สูงกวากลุมควบคุม 
 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร อยูในระดับดีขึ้นไป 
 8.4 นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรมี
คะแนนเฉลี่ยการเรียนรูรวมกันอยูในระดับดีขึ้นไป 
 8.5 นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรมี
คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอวิทยาศาสตรอยูในระดับดีขึ้นไป 



บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎสีรรคนิยม 

1.1  ทฤษฎีสรรคนิยม 
1.2  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม 
1.3  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

2. การเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร  
2.1  ความหมายของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
2.2  ความสําคัญของการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
2.3  องคประกอบของการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
2.4  รูปแบบและขั้นตอนการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
2.5  การวัดและประเมินผลการโตแยงเชงิวิทยาศาสตร 
2.6  งานวิจัยเกี่ยวกับการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 

3. การเรียนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส  
3.1  สภาพการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 
3.2  ความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชา ฟสิกส 
3.3  งานวิจัยเกี่ยวกับการเรยีนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วชิาฟสิกส  

4. การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ  
4.1  ความสําคัญของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
4.2  ความหมายของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
4.3  องคประกอบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
4.4  ประเภทและรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
4.5  การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
4.6  งานวิจัยเกี่ยวกับการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 

5. การเรียนรูรวมกัน 
5.1  ความหมายของการเรียนรูรวมกัน 
5.2  ความสําคัญของการเรยีนรูรวมกัน 
5.3  ลักษณะของการเรียนรูรวมกัน 
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5.4  องคประกอบของการเรียนรูรวมกัน 
5.5  บทบาทของนักเรียน ครู ของการเรียนรูรวมกัน 
5.6  การประเมินการเรียนรูรวมกัน 
5.7  งานวิจัยเกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกัน 

6. เจตคตติอวทิยาศาสตร 
6.1  ความหมายของเจตคตติอวิทยาศาสตร 
6.2  องคประกอบของเจตคติตอวทิยาศาสตร 
6.3  การประเมินเจตคตติอวิทยาศาสตร 

7. เทคนิคที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7.1  ผังมโนทัศน 
7.2  การตูนเชิงมโนทัศน 
7.3  การโตวาที 

 
1. แนวคดิเก่ียวกับทฤษฎีสรรคนิยม 

1.1 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 
  ทฤษฎีสรรคนิยม หรือทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เชื่อวา
ความรูของคนเรานั้น สามารถสรางขึ้นไดจากกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเอง ดวยการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและบริบทที่แวดลอม โดยขึ้นอยูกับประสบการณเดิมที่มีตอสิ่งน้ัน และ
สิ่งแวดลอมหรือบริบททางสังคมของแตละคน (ทิศนา แขมมณี. 2553: 90-91; ชาตรี ฝายคําตา.  
2551: 34; & Pitsoe. 2007: 136) สอดคลองกับ ฆนัท ธาตุทอง (2554: 182-185) กลาวถึงรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม ไววาความรูเกิดจากผูเรียนเปนผูสรางโดยการรับขอมูลใหม
เขาไปสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางปญญา และการเรียนรู
ลักษณะนี้จึงอยูบนพื้นฐานของการแปลความหมายของสิ่งตาง ๆ ที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล 
ทั้งน้ีเพราะความรูทําใหสิ่งตาง ๆ มีความหมายทั้งในแงสาระวิชาและโลกความเปนจริง ที่สรางจาก
ประสบการณ ถายทอดไมไดและมีคุณคาตอการนําไปใชในชีวิตจริง (Pitsoe. 2007: 140-141)  

การสรางความรูมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) โครงสรางทางปญญา  
(Schema) หรือความรูเดิม 2) กระบวนการทางปญญา (Cognitive process) และ3) ขอมูลหรือ
ประสบการณใหม (ชนาธิป พรกุล. 2554: 73)  โดยรากฐานความเชื่อของทฤษฎีการเรียนรูนี้เกิดจาก
แนวคิดของนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย 2 ทาน คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive 
developmental theory) ของเพียเจต (Piaget) และทฤษฎีสรรคนิยมเชิงสังคม (Social constructivism 
theory) ของไวก็อทสกี้ (Vygotsky) (สุรางค  โควตระกูล. 2553: 210) โดยเพียเจตอธิบายวา 
พัฒนาการเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหม ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วา 
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) แลวนําไปสัมพันธกับโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม 
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หากเกิดความไมสัมพันธกัน จะเกิดภาวะไมสมดุล (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
สมดุล (Equilibrium) ทําใหเกิดกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) สวน      
ไวก็อทสกี้ อธิบายวาบุคคลมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิดทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ดังน้ัน เชาวปญญาของบุคคลจึงเริ่มขึ้นที่บานและพัฒนาตอเม่ือบุคคล
มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและสัมผัสกับสิ่งแวดลอม ไวก็อทสกี้ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยว “Zone of Proximal 
Development: ZPD” ซึ่งเปนการอธิบายถึงชวงหางระหวางระดับพัฒนาการทางเชาวปญญาที่บุคคล
เปนอยูกับระดับพัฒนาการทางเชาวปญญาที่แตละบุคคลจะพัฒนาไปถึง ดังน้ันแตละคนจะมี ZPD ที่
ไมเทากัน ดวยเหตุนี้ครูจึงควรใหความชวยเหลือผูเรียนในลักษณะฐานการชวยเหลือ (Scaffolding)  
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองดําเนินไปภายใตบริบทใดบริบทหนึ่ง การเรียนรูนั้นจึงเกิดความหมาย
สําหรับผูเรียน (ทิศนา แขมมณี. 2553: 90-93) 
 สุรางค โควตระกูล (2553: 211) ไดกลาวถึง การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพของกลุม
สรรคนิยมเชิงสติปญญา (Cognitive constructivists) และกลุมสรรคนิยมเชิงสังคม (Social constructivists) 
ที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันในลักษณะของการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคนิยม คือ   

1)  ผูเรียนสรางความเขาใจในสิง่ที่เรียนรูดวยตนเอง 
2)  การเรียนรูสิ่งใหมขึ้นกับความรูเดิมและความเขาใจที่มีอยูในปจจุบัน 
3)  การมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความสําคัญตอการเรียนรู 

   4)  การจัดสิ่งแวดลอม บริบทที่คลายคลึงกับชีวิตจริง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
อยางมีความหมาย 
  โจแนสเซน (Jonassen. 1992: 138-139; อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2553: 93-94) 
กลาววาการแปลความหมายเหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ ของแตละบุคคลแตกตางกัน ขึ้นกับการรับรู  
ประสบการณ คานิยม ความเชื่อ ความสนใจ และภูมิหลังของแตละบุคคล  โดยถือวาสมองเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการแปลความหมายดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมายของออซุเบล (Ausubel) ที่เชื่อวาการเรียนรูอยางมีความหมายของผูเรียนน้ันเกิดจากการ
รับขอมูลหรือประสบการณใหมมาจากครูผูสอนหรือจากสิ่งแวดลอมแลวเห็นความสัมพันธของขอมูล
ใหมกับโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม และสามารถนําไปใชในอนาคตได และทฤษฎีการเรียนรูโดย
การคนพบของบรูนเนอร (Bruner) เชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมแลวใหความใสใจตอสิ่งๆ นั้น แลวประมวลขอมูลจนนําไปสูการคนพบในทายที่สุด        
(สุรางค โควตระกูล. 2553: 212-219)  
  ดังน้ันทฤษฎีสรรคนิยม ที่มีพ้ืนฐานแนวคิดตามความเชื่อวาความรูของบุคคลนั้นเกิด 
ขึ้นไดจากกระบวนการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยขึ้นกับความรูเดิมของแตละบุคคล 
ภายใตเง่ือนไขที่แตละคนมีกระบวนการเรียนรูและศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน จึงกลาวได
วา ความรูเปนกระบวนการทั้งทางดานสติปญญาและสังคมควบคูกัน 
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1.2  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎสีรรคนิยม 
  นักการศึกษาไดเสนอแนวทางในการนําทฤษฎีสรรคนิยมมาประยุกตใชในการเรียน
การสอน (ทิศนา แขมมณี. 2553: 94-95; และสุรางค โควตระกูล. 2553: 319) ดังน้ี 
   1) เปาหมายของการเรียนรูจะมุงเนนที่กระบวนการสรางองคความรู ดังน้ันครูจึง
ทําหนาที่ในการฝกฝนกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง และเขาใจกระบวนการคิด
ของผูเรียนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน และคิดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) เปาหมายของการสอนเปลี่ยนแปลงจากการถายทอดความรูไปเปนการอํานวย 
ความสะดวก ชวยเหลือในกระบวนการเรียนรู สาธิตใหเห็นถึงกระบวนการแปลและสรางความหมาย
ที่หลากหลาย จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ตลอดจนใหผูเรียนได
เรียนรูทักษะตาง ๆ ไดจนสามารถแกปญหาในสถานการณจริงได 
   3) ผูเรียนตองไดเรียนรูดวยการมีปฏิสัมพันธกับสื่อ เหตุการณ อุปกรณ หรือ
ขอมูลตาง ๆ ซึ่งเปนบริบทจริง ดวยความตื่นตัว และผูเรียนตองจัดกระทํากับขอมูล ไมใชเพียงรับ
ขอมูลเขามา (Fosnot. 1992: 171; อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2553: 94) การจัดกระทําสามารถ
เปนไปไดอยางหลากหลาย เชน ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูก จนผูเรียนมีความรู
ความเขาใจมากขึ้น 
   4) ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสบรรยากาศที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม ทั้งกับบุคคล สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดการรวมมือ การแลกเปลี่ยนทางความคิด
และวัฒนธรรม ที่หลากหลายในชีวิตจริง 
   5) กิจกรรมการเรียนรูผูเรียนมีบทบาทในการนําและควบคุมตนเอง ในแตละ
ขั้นตอนของกิจกรรม ดังน้ันครูควรสงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจภายใน ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจ  
และภูมิใจวาตนเองมีความสามารถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพได 
   6) การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนควรใชวิธีที่หลากหลาย และควรไดรับ 
การประเมินจากเพ่ือน ครู ตนเอง รวมกระทั่งผูปกครอง นอกจากนั้นสิ่งที่ใชในการประเมินควรมี
ความหลากหลายเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความรูไปใชไดจริงในเหตุการณจริง  
  นอกจากนี้ ชนาธิป พรกุล (2554: 89) และพิทโซย (Pitsoe. 2007: 157-158) ได
กลาวถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมไววา การสรางความรูดวยตนเอง
ของผูเรียนนั้นตองดําเนินไปดวยความตื่นตัว ในสถานการณและประสบการณตาง ๆ ที่แวดลอม 
โดยครูตองคํานึงถึงบทบาทและเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
   1) ครูตองเช่ือวาผูเรียนแตละคนมีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน 
   2)  ครูตองกระตุนใหผู เ รียนเกิดการถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณกับครู และเพ่ือน ตลอดจนสรางความมั่นใจใหแกผูเรียนวาทุกคนสามารถทําได 
   3)  ครูตองคอยชวยใหผูเรียนสามารถสรางความหมายของสิ่งตาง ๆ ดวยความ
เขาใจของผูเรียนเอง  
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   4) ครูตองใหกําลังใจหากผูเรียนตอบผิดหรือไมเขาใจดวยการเปดโอกาสใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นออกมา และเห็นคุณคาของความคิดของผูเรียน 
   5)  ครูควรใหความสําคัญตอกระบวนการคิดของผูเรียนมากกวาคําตอบ  
  ฆนัท ธาตุทอง (2554: 182-185) ไดเสนอแนะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีสรรคนิยมที่กิจกรรมการเรียนรูมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับชีวิตจริง โดยผานการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม ดวยการทํางานเปนกลุมมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
   1)  ขั้นนํา (Orientation) เปนการรับรูจุดมุงหมายและแรงจูงใจในการเรียน 
   2)  ขั้นทบทวนความรูเดิม (Elicitation of the prior knowledge) เปนการใหผูเรียนได
แสดงถึงความรูเดิมที่มีอยูดวยกิจกรรมตาง ๆ ในขั้นน้ีผูเรียนจะเกิดภาวะไมสมดุลทางโครงสราง
ปญญา  
   3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning restructuring of ideas) ดวยการทําความ
กระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การสรางความคิดใหม และการประเมินความคิดใหม  
   4) ขั้นนําความคิดไปใช (Application of ideas) ผูเรียนใชความรูที่เรียนผานมาไป
อธิบายเหตุการณใหม 
   5) ขั ้นทบทวน (Review) เปนการเปรียบเทียบระหวางความคิดเริ ่มตนกับ
ความคิดเม่ือสิ้นสุดบทเรียน 
  จากแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม ที่มีเปาหมายเพื่อให
ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองนั้น ทําใหบทบาทของครูเปลี่ยนจากผูถายทอดความรู
ไปเปนผูทําหนาที่คอยอํานวยความสะดวก ชวยเหลือผูเรียนในลักษณะฐานการชวยเหลือ ดวยการ
จัดกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปแบบสื่อ อุปกรณ สถานการณ 
ดวยการทํางานเปนกลุม โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย ทั้งน้ีครูตองตระหนักวาผูเรียน
แตละคนเรียนเรียนรูดวยวิธีการและกระบวนการที่แตกตางกัน และแตละคนเรียนรูไดไมเทากัน 
ดังน้ันการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคนจึงแตกตางกัน ครูจึงตองมีวิธีการประเมินผล
และผูประเมินที่หลากหลาย 
 1.3  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  1.3.1 ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based learning) ที่ใชในการเรียน      
การสอนวิทยาศาสตรนั้นเกิดขึ้นจากการตีความของคําวา การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
(Scientific inquiry) ซึ่งมีความหมายโดยตรงได 2 ประเด็น คือ วิธีการหรือแนวทางที่หลากหลายที่
นักวิทยาศาสตร ใชในการศึกษาและอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติโดยอาศัยขอมูลหลักฐานหรือ
ประจักษพยาน และอีกนัยหนึ่ง การสืบเสาะหาความรู หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ความรูและความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร (National Research Council.  
1996: 23; citing Settlage; & Southerland. 2012: 193) ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2553: 141)  
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ที่ใหความหมายของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การดําเนินการเรียนการสอน         
ที่ไดรับการกระตุนใหเกิดการตั้งคําถาม การคิด และลงมือปฏิบัติในการเสาะแสวงหาความรู       
เพ่ือนํามาอธิบายและลงขอสรุปของตนเอง โดยผูสอนเปนผูคอยอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนใน
ดานตาง ๆ ดังน้ัน การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร จึงหมายถึง การเรียน
การสอนที่กระตุนใหผูเรียนไดหลอมรวมกระบวนการตาง ๆ ทั้ง การตั้งคําถาม การคนควาหาขอมูล
จากแหลงตาง ๆ การออกแบบและใชอุปกรณในการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
แปลความหมายขอมูล  และลงขอสรุปของตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจมโนทัศน 
(Concept) ทางวิทยาศาสตร การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science process 
skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific attitude) (ประมวล ศิริผันแกว. ม.ป.ป.: ออนไลน)  
   สิ่งสําคัญที่ครูตองตระหนักในการนําการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมา
ใชไดอยางถูกตองเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สสวท. (2552: 9-10) ไดเสนอ
แนวคิดไวดังน้ี  
    1) การสืบเสาะหาความรู เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความเขาใจ
ในแนวคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพราะการเขาใจวิทยาศาสตรนั้นไมเพียงแครูใน
ขอเท็จจริงเทานั้น แตยังสามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร
ใชทําความเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติ 
    2)  การเรียนวิทยาศาสตรทุกเรื่องสามารถใชการสืบเสาะหาความรูได            
สิ่งสําคัญคือการคิดเพ่ือใหไดความรูใหมเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการปรับประยุกตความรูเดิมและเติม
ความรูใหมดวยตัวของผูเรียนเอง 
    3) การตั้งคําถามของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ
เพ่ือไขปญหาเหลานั้น แลวกลายเปนความรูใหมของผูเรียนที่สรางจากความเชื่อของผูเรียน 
    4) การเรียนรูที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Hands on activity) และการได
สัมผัสโดยตรงกับประสบการณจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจยิ่งขึ้น 
    5) การสืบเสาะหาความรู ผูเรียนตองไดรวมอภิปราย ทํางานและเรียนรู
รวมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อน ครู และผูอ่ืน ทั้งน้ีเพราะการเรียนรูจะ
เกดิขึ้นเม่ือใชวัฒนธรรมทางสังคมเปนสื่อกลางใหผูเรียนน้ันมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
    6) ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชกับสถานการณใหมของ
ผูเรียนน้ันขึ้นอยูกับระดับความเขาใจของผูเรียนแตละคน 
   การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใน 
ชั้นเรียน มีความสําคัญตอความเขาใจในความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร ตลอดจนเจตคติตอวิทยาศาสตร ดังนั้นไม
เพียงแตเปนการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับเน้ือหาเทานั้นแตยังรวมเอากระบวนการ
และเจตคติเขาไปดวย จึงกลาวไดวา วิทยาศาสตรเปนการสืบเสาะหาความรู (Science as Inquiry) 
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  1.3.2 ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู (Essential features of inquiry) 
   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการ หรือแนวทาง 
(Approach) ที่ทําใหผูเรียนมีความรูทางวิทยาศาสตร โดยการสํารวจตรวจสอบ (Investigation)     
ซึ่งลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู ดังน้ี (ประมวล ศิริผันแกว. ม.ป.ป.: ออนไลน; ชาตรี 
ฝายคําตา. 2551: 36-38; กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์. 2556: 15-19; BSCS. 2005: 24-25; & Settlage; 
& Southerland. 2012: 195)  
    1) ตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตร   
     คําถามเชิงวิทยาศาสตรเปนคําถามเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว เชน วัสดุ 
สิ่งของ สิ่งมีชีวิต สถานการณ และปรากฏการณทางธรรมชาติ  ที่นําไปสูการสํารวจตรวจสอบ และ
นําขอมูลไปสูการสรางคําอธิบายเพื่อสื่อสารใหผู อ่ืนรับทราบตอไป โดยการตั้งคําถามเชิง
วิทยาศาสตรนั้นอาจเกิดจากตัวผูเรียนเอง  ครู เพ่ือน หรือสื่อการเรียนการสอน ดังน้ันครูจึงมีบทบาท
กระตุนใหผูเรียนสรางคําถาม  แนะนําใหผูเรียนใชกระบวนการคิดหรือปรับคําถามใหเปนคําถามที่
สามารถตรวจสอบได 
    2) ใหความสําคัญกับหลักฐานที่สอดคลองกับคําถามที่สรางขึ้น 
     ความรูวิทยาศาสตรไดมาจากหลักฐานหรือประจักษพยานที่เกิดจากการ
สังเกต การวัด การจัดจําแนก การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง และการรวบรวมขอมูลเพ่ือนําขอมูล
ที่ไดมาสรางคําอธิบายวาสิ่งตาง ๆ ที่กําลังสนใจศึกษาอยูนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร และมีพฤติกรรม
อยางไร ดังน้ันครูจึงควรฝกใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการไดมา
ซึ่งหลักฐานและประจักษพยาน ตลอดจนการจัดการกับขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานตอไป 
    3) สรางคําอธิบายจากหลักฐานที่มี 
     การสรางคําอธิบายเพื่อตอบคําถามที่สงสัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเหตุและ
ผล และการแสดงความสัมพันธที่สอดคลองกันของเหตุและผลนั้นอาศัยหลักฐานหรือประจักษพยาน 
และการโตแยงอยางเหตุผล ทั้งน้ีการอธิบายตองใชกระบวนการทางความคิดที่หลากหลาย เชน การ
จําแนก การวิเคราะห การลงความเห็น การทํานาย เปนตน การอธิบายนั้นเปนการเชื่อมโยงความรู
เดิมที่มีอยูแลวเขากับหลักฐาน หรือขอมูลที่ไดรวบรวมจากสิ่งที่ยังไมรู ไมคุนเคย ดังน้ันจึงนับไดวา
เปนการสรางความรูใหมของผูเรียน 
    4) ประเมินคําอธิบายเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูทางวิทยาศาสตร 
     เม่ือผูเรียนไดสรางคําอธิบายขึ้นแลว คําอธิบายนั้นควรไดรับการแกไข 
ปรับปรุง ลดทอน หรือเพ่ิมเติม การประเมินคําอธิบายนั้นจะตรวจสอบวาคําอธิบายที่สรางขึ้นมี
หลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อธิบายนั้นมากนอยเพียงใด คําอธิบายเพียงพอที่จะสามารถตอบคําถามได
หรือไม มีคําอธิบายอื่นที่สอดคลองมากกวาหรือไม ทั้งน้ีคําอธิบายของผูเรียนที่สรางขึ้นอาจไดรับการ
ตรวจสอบจากครู เพ่ือน หลักการทางวิทยาศาสตรในตํารา หรือสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะทํา
ใหผูเรียนรูความสามารถในการอธิบายของตนเองกับความรูทางวิทยาศาสตร 
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    5) สื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 
     การเสนอคําอธิบายของผูเรียนใหผูอ่ืนรับฟงนั้นตองมีความชัดเจนตั้งแต
การตั้งคําถาม การหาและเก็บรวบรวมหลักฐานและประจักษพยาน การสรางและประเมินคําอธิบาย 
ดังนั้นการนําเสนอคําอธิบายของผูเรียนครูควรเปดโอกาสใหมีการซักถาม การตรวจสอบหลักฐาน 
วิพากษวิจารณ  การแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมชั้นที่อาจจะสนับสนุน หรือโตแยงตอคําอธิบาย
ของผูเรียน ทั้งน้ีเพราะคําอธิบายของผูเรียนอาจมีสวนผิดพลาด หรือคําอธิบายเกินกวาหลักฐานหรือ
ประจักษพยานที่มี ซึ่งจากคําอธิบายที่ผูเรียนสรางขึ้นอาจนําไปสูคําถามเชิงวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ ตอไป  
   ดังน้ันลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู เปนการมุงเนนใหผูเรียนสามารถ
ตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตรได หาและรวบรวมหลักฐานที่สอดคลองกับคําถามที่สรางขึ้น สามารถ
สรางคําอธิบายจากหลักฐานที่มี  ประเมินคําอธิบาย และสื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 
ซึ่งสามารถแสดงตัวอยางของลักษณะความผันแปรของกิจกรรม (Variations) การเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนที่จําแนกตามระดับการเรียนรูดวยตนเอง (Amount of learner self-direction) และระดับการ
ชวยเหลือจากครู (Amount of direction from teacher or material) ไดดังแสดงในตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 

ตาราง 1 ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่ใชในชั้นเรียน 
 

ลักษณะความผันแปรของกิจกรรม
        มาก                               ระดับการเรียนรูดวยตนเอง                              นอย 
        นอย                               ระดับการชวยเหลอืจากครู                               มาก 
ลักษณะสําคญั ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1

1.การตั้งคําถาม
เชิงวิทยาศาสตร 

ผูเรียนเปน      
ผูเสนอคําถาม 

ผูเรียนเลือกใช
ระหวางคําถามที่
มีอยูหรือสราง
คําถามใหม 

คําถามของ
ผูเรียนถูกแกไข
ใหมีความชัดเจน
จากครู 

คําถามเกิดจากครู 
สื่อหรือแหลงการ
เรียนรูอ่ืน ๆ  

2. การให
ความสําคัญกบั
หลักฐานที่
สอดคลองกับ
คําถามที่สรางขึ้น 

ผูเรียนกําหนด
หลักฐาน และ
วิธีการเกบ็ขอมูล 

ผูเรียนเก็บ
ขอมูลดิบ    
อยางสม่ําเสมอ 

ผูเรียนมีการให
ขอมูลแตตอง
ถามถึงวิเคราะห 

ผูเรียนมีการให
ขอมูลแตตองบอก
วิธีการวิเคราะห 

3. การสราง
คําอธิบายจาก
หลักฐานที่มี 

ผูเรียนสราง
คําอธิบายหลงั
การรวบรวม
หลักฐาน 

ผูเรียนแนะนํา
ขั้นตอนการสราง
คําอธิบายจาก
หลักฐาน 

ผูเรียนให
แนวทางที่
เปนไปไดในการ
ใชหลักฐานสราง
คําอธิบาย 

ผูเรียนแสดง
หลักฐาน 

4. การประเมิน
คําอธิบายเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู
ความรูทาง
วิทยาศาสตร 

ผูเรียนตรวจสอบ
คําอธิบายที่สราง
ขึ้นจากหลาย
แหลง 

ผูเรียนสามารถ
บอกแหลงหา
ความรูทาง
วิทยาศาสตร 

ผูเรียนให
แนวทางที่
เปนไปไดใน  
การเชื่อมโยง
ขอมูล 

 

5. การสื่อสาร
คําอธิบายไปยัง
ผูอ่ืนอยางมี
เหตุผล 

ผูเรียนสื่อสาร
เพ่ืออธิบาย  
อยางมีเหตุผล 
และโตแยงเชงิ
ตรรกะ 

ผูเรียนมี
พัฒนาการ
สื่อสาร 

ผูเรียนให
แนวทางใน   
การสื่อสารที่
ชัดเจนขึ้น 

ผูเรียนใหขั้นตอน
และกระบวนการ   
ในการสื่อสาร 

 
 ที่มา: NRC.1996; citing  BSCS.  (2005). Doing Science: The Process of Scientific 
Inquiry.  p. 26; & John  Settlage; & Sherry A. Southerland.  (2012). Teaching Science to 
Every Child: Using Culture  As a Starting Point. p. 195 
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1.3.3 ประเภทของการสืบเสาะหาความรู (Types of inquiry) 
   การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนสามารถทําไดหลากหลายแนวทาง (Various forms) และหลายระดับ (Many levels) ซึ่ง
หากจัดประเภทของการสืบเสาะหาความรู แบงออกเปน 4 ประเภท ตามมาตราสวนของเฮอรรอน 
(Herron’s scale) ที่จําแนกตามจํานวนขอมูล (กําหนดคําถาม ใหวิธีตรวจสอบ และคําตอบที่คาดหวัง) ที่
ใหแกผูเรียน (สสวท. 2552: 17-18; Banchi; & Bell. 2008: 26-28; Settlage; & Southerland. 2012: 
192-194; & Lederman. 2011) ดังน้ี  
   1) การสืบเสาะหาความรูแบบยืนยัน (Confirmation inquiry) เปนการสืบเสาะหา
ความรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดตรวจสอบความรู แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ เพ่ือยืนยันวาแนวคิด
เหลานั้นเปนจริงตามที่ถูกคนพบหรือไม และมีลักษณะเปนอยางไร โดยครูเปนผูกําหนดปญหา
วิธีการตรวจสอบ และคําตอบหรือองคความรูที่คาดหวังใหผูเรียนคนพบ และผูเรียนมีหนาที่ทําตามที่
ครูบอก คําสั่งตามใบงาน หรือใบกิจกรรม อาจใชกับการสอนที่ครูตองการนําเขาสูประเด็นที่กําลังจะ
ศึกษา หรือตองการฝกทักษะการสืบเสาะหาความรู บางทักษะ เชน การเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล  
   2)  การสืบเสาะหาความรูแบบกําหนดวิธีการ (Structured inquiry) เปนการสืบเสาะ 
หาความรูที่ผูเรียนเปนผูคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยครูเปนผูกําหนดปญหา สาธิตและ
อธิบายวิธีการตรวจสอบ และใหผูเรียนลงมือตรวจสอบตามวิธีที่ครูกําหนด แตผูเรียนเปนผูสราง
คําอธิบายเพื่อสนับสนุนผลการคนพบ จากหลักฐานและขอมูลที่เก็บรวบรวม ซึ่งการสืบเสาะหา
ความรูแบบยืนยันและแบบกําหนดวิธีการมีความสําคัญมาก เพราะจะพัฒนาไปสูการสืบเสาะหา
ความรูในระดับที่สูงขึ้น  
   3) การสืบเสาะหาความรูแบบชี้แนะแนวทาง (Guided inquiry) เปนการสืบเสาะ 
หาความรูที่ผูเรียนเปนผูคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยครูเปนผูเสนอแนะประเด็นปญหา และ
อํานวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถใชเพ่ือหา
คําตอบของปญหาที่สนใจศึกษาได แตผูเรียนเปนผูออกแบบและคิดหาวิธีที่จะตรวจสอบเพื่อหา
คําตอบดวยตนเอง  
   4) การสืบเสาะหาความรูแบบเปด (Open inquiry) เปนการสืบเสาะหาความรูใน
ระดับสูงสุด กระบวนทุกขั้นตอนคลายการทํางานของนักวิทยาศาสตร ที่ผูเรียนเปนผูคนพบองค
ความรูใหมดวยตนเอง โดยผูเรียนมีอิสระในการคิด กําหนดปญหา ออกแบบ เก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรางขอสรุปจากหลักฐานที่เก็บรวบรวม ดวยตนเอง 
  จากการแบงประเภทและระดับของการสืบเสาะหาความรูขางตนสามารถสรุปประเภท
และระดับของการสืบเสาะหาความรู ตามจํานวนการกําหนดคําถาม การใหวิธีตรวจสอบ และให
คําตอบที่คาดหวัง ที่ใหแกผูเรียน ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การแบงประเภทและระดับของการสืบเสาะหาความรู ตามการใหขอมูลแกผูเรียน 
 

ระดับ-ประเภท 
การใหขอมูลแกผูเรียน 

คําถาม วิธีการ คําตอบ
0 - การสืบเสาะหาความรูแบบยืนยัน  
1 - การสืบเสาะหาความรูแบบกําหนดวธิกีาร  
2 – การสืบเสาะหาความรูแบบชี้แนะแนวทาง  
3 - การสืบเสาะหาความรูแบบเปด  

 

ที่มา: Heather Banchi; & Randy Bell. (2008). The Many Levels of Inquiry.  p. 27;  
& John Settlage; & Sherry A. Southerland.  (2012). Teaching Science to Every Child: Using 
Culture  As  a Starting Point.  p.192.  
 
   การสืบเสาะหาความรูทั้ง 4 ประเภทนี้ ไมมีขอกําหนดจําเพาะวาการสืบเสาะหา
ความรูแตละระดับหรือประเภทเหมาะสมกับการสอนเนื้อหาใด หรือระดับใด ดังน้ันในการออกแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้น ครูผูสอนตองคํานึงขอดี ขอกําจัดในแตละประเภท 
ตลอดจนความยากงายของเนื้อหา ความพรอมและความสามารถของผูเรียน ความพรอมของวัสดุ 
อุปกรณ สื่อ และสภาพหองเรียน ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับครูผูเรียน ครู
ควรออกแบบกิจกรรมโดยคํานึงถึงปจจัยที่กลาวมาแลวขางตน 
 

2. การเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร  
การโตแยงในวิทยาศาสตร (Arguments in science) เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดง 

ออกทางความคิดอยางมีเหตุผล ที่เกิดจากการพัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงวิพากษ (Critical 
thinking) (Budgen. 2010: 1; & Osborne. 2007: 178) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 11) 
ไดใหความหมายของการคิดเชิงวิพากษ หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยการไมเห็นคลอยตามขออางที่นําเสนอ แตตั้งคําถามทาทาย หรือโตแยงขออางนั้น เพ่ือเปด
แนวทางความคิดออกสูทางตาง ๆ ที่แตกตาง อันนําไปสูการแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวา
ขออางเดิม ขอดีของการคิดเชิงวิพากษ มีดังน้ี 

1) เปนแนวทางในการสืบคนความจริงแทนการคลอยตามความเชื่อแบบผิด ๆ  
2) ชวยใหเกิดการสังเกตความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ทามกลางความเหมือน 
3) ชวยใหเชื่อในสิ่งที่ถูกตองมากกวาคําโฆษณาชวนเชือ่ 
4) ชวยใหตัดสินตามขอเทจ็จริง โดยไมใชอารมณความรูสึก 
5) ชวยใหเกิดการพัฒนาทางความคิดจากการพิจารณาหลักฐานอยางครบถวน 
6) เปนจุดเริ่มตนของความคิดริเริ่มสรางสรรค เพราะไมปกใจเชื่อแตสิ่งเดิม ๆ 
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 ลักษณะของประเด็นหรือสิ่งตาง ๆ ที่จะมาวิพากษ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2549: 29-
36) มีดังน้ี 
  1) เกิดจากความสงสัยที่ไมเชื่อหรือไมยอมรับ ในขอสมมติที่ยอมรับกันทั่วไป สงผลให
เกิดการแสดงออกทางความคิด  
  2) เปนการอางเหตุผลที่ตรวจสอบความถูกตองได ในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองใด
ก็ตาม มักจะประกอบดวยการอางเหตุผลและหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางนั้น ดังน้ันเหตุผลที่
อางนั้นตองไดรับการวิพากษวามีความสมเหตุสมผลหรือไม เปนจริงตามหลักฐานที่นํามาสนับสนุน
มากนอยเพียงใด 
  3) เปนคํากลาวอางที่สามารถตรวจสอบความจริงได นักวิพากษที่ดีนั้นตองสามารถ 
ตั้งคําถาม และสรางคํากลาวอางที่นําไปสูการตรวจสอบ และหาเหตุผลเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงได  
 ดังน้ันการคิดเชิงวิพากษเปนเสมือนจุดเริ่มตนสําหรับการโตแยง ที่มีแนวคิดไมใหเชื่อหรือ
คลอยตามขอกลาวอางที่มีอยูโดยปราศจากการตรวจสอบ คนหา พิสูจนใหเห็นจริง หรือยืนยันไดวา
มีสิ่งอ่ืนที่ดีกวา เหมาะสมกวา ทั้งนี้เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกตอง อยางไรก็ตามถึงแมวาการโตแยงจะ
เปนรูปแบบที่มีความโดดเดนในการคิดเชิงวิพากษ แตในทางวิทยาศาสตรศึกษาก็ยังมีการนํามาใช
ในการเรียนการสอนเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 2.1 ความหมายของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
  2.1.1 ความหมายของการโตแยงและขอโตแยง 
   การโตแยง การโตเถียง การถกเถียง ภาษาอังกฤษใชคําวา Argumentation 
หมายถึง กระบวนการในการสรางขอโตแยง สวนคําวา ขอโตแยง ขอโตเถียง ขอถกเถียง ภาษาอังกฤษ
ใชคําวา Argument หมายถึง ขอความที่สรางขึ้นมาเพื่อสื่อสารการแสดงเหตุผลสําหรับ ขอกลาวอาง 
หรือการอธิบาย (Sampson; Grooms; & Walker. 2010: 217; บรรจง อมรชีวิน. 2556: 88; ลือชา 
ลดาชาติ. 2556: ออนไลน; และสันติชัย อนุวรชัย. 2555: 69) เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในงานวิจัย
ครั้งน้ี ผูวิจัยใชคําวา การโตแยง (Argumentation) และขอโตแยง (Argument) ดังน้ันนิยามความหมาย
จึงแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก ความหมายในรูปแบบของกระบวนการสรางขอโตแยง และความหมาย
ในรูปแบบของขอโตแยง ดังน้ี 
   การโตแยง (Argumentation) เปนกระบวนการภายใตบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลพยายามแสดงใหเห็นวาขอกลาวอาง (Claims) ที่ยังไมมีความชัดเจนนั้น ตองไดรับการ
สนับสนุน (Support) จากขอมูล (Data) ที่นํามาเปนหลักฐาน (Evidences) จึงจะกลายเปนขอสรุป 
(Conclusion) และขอมูลที่นํามาสนับสนุนน้ันตองไดรับการชี้แจงเพื่อรับรอง (Warrant) วาสนับสนุน
ขอกลาวอางนั้นอยางไรโดยการโตแยงน้ันมีเปาหมายเพื่อตัดสินใจอยางมีเหตุผลที่จะยอมรับความ
คิดเห็นหนึ่ง ๆ โดยใชแนวคิดของกลุมหรือขอเสนอจํานวนมากเพื่ออธิบายความคิดเห็นนั้น (Osborne. 
2007: 178; Osborne; & Patterson. 2011: 448; & Evagorou; & Osborne. 2013: 209)  
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   ขอโตแยง (Argument) คือสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนสรางขึ้นมาเพื่อใชในการสื่อสารและ
การยืนยันขอกลาวอางดวยการพิสูจนใหเห็นจากเหตุผลและขอเท็จจริงหรือลงขอสรุปที่ไดรับการ
สนับสนุนจากเหตุผล โดยผานกระบวนการทํางานเปนกลุมในการเสนอ วิจารณ และประเมินแนวคิด 
(Kuhn. 1991: 12; citing Dawson; & Venville. 2010: 134; Means; & Voss. 1996: 141; citing 
Dawson; & Venville. 2010: 134; & Sampson; & Clark. 2008: 447) 
   นอกจากนั้น คูหนและยูเดลล (Kuhn. 2010: 810; & Kuhn; & Udell. 2003:1245)
กลาววา กิจกรรมการโตแยง เปนเสมือนแบบฝกหัดที่รวมเอาทั้งมโนทัศนเชิงวิทยาศาสตร (Scientific 
concepts) และวิธีการสอนเขาดวยกัน เปนกระบวนการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป สรางขอโตแยง
เพ่ือโตเถียงในประเด็นที่มีความคิดเห็นตรงกันขาม สวนการวิเคราะหรูปแบบของการโตแยงสามารถ
แสดงในรูปการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  2.1.2  ความหมายของการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
   การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร (Scientific argumentation) หมายถึง กระบวนการ
สรางองคความรูและการใหเหตุผลในบริบททางวิทยาศาสตรที่เปนกฎ ทฤษฎี หรือแนวคิดตาง ๆ 
ตลอดจนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนความพยายามสวนบุคคลที่จะสรางขอสรุป  
การอธิบาย หรือขอกลาวอาง บนพื้นฐานของการใหเหตุผล (Sampson; & Blanchard. 2012: 1123) 
สอดคลองกับไดรเวอรและคณะ (Driver; et al. 2000; citing Sampson; & Blanchard. 2012: 1123) 
ที่กลาววาการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรเปนทั้งกิจกรรมสวนบุคคลและกิจกรรมทางสังคมโดยผานการ
คิดและเขียน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตามลําดับ 
  ดังน้ันในงานวิจัยนี้ การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร หมายถงึ กระบวนการสรางองคความรู 
จากการใชหลักฐานที่รวบรวมจากขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือนําไปใชสนับสนุนขอกลาวอาง โดยใช
เหตุผลในการอธิบายความสัมพันธระหวางหลักฐานกับขอกลาวอางนั้น และนําไปสูการลงขอสรุป 
ดวยการทํางานเปนกลุม ภายใตบริบททางวิทยาศาสตรและสังคม ผานกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ในรูปแบบการคิด การเขียน การทดลอง การนําเสนอ การโตวาที โดยมีเปาหมายเพื่อตัดสินใจอยาง
มีเหตุผลที่จะยอมรับความคิดเห็นหนึ่ง ๆ ซึ่งทั้งแนวคิดและการปฏิบัตินี้สอดคลองกับการทํางานของ
นักวิทยาศาสตร 
 2.2 ความสําคัญของการโตแยงเชงิวิทยาศาสตร 
  แนวคิดของนักการศึกษาที่สนับสนุนการบูรณาการเอาการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร  
เขาไปสูการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นเชื่อวา การศึกษาเปนเรื่องที่ซับซอนและเกี่ยวของกับ   
การเรียนรูในหลายมิติ ไมเพียงแตมุงเนนในเนื้อหาเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่แตกตางของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเรียนรูรวมกันภายในกลุม 
(Collaborative groups) (Sampson; & Clark. 2008: 449) ครูจึงไมสามารถที่จะถายทอดความรู
ทั้งหมดใหแกผูเรียนได ออสบอรน (Osborne. 2007: 178) กลาววา เปาหมายที่สําคัญอยางหนึ่งใน
การสอนวิทยาศาสตรคือการพัฒนาใหผูเรียนสามารถใหเหตุผลได ซึ่งการใหเหตุผลเกี่ยวของกับ 
การใชหลักฐานเพื่อตัดสินขอกลาวอาง ซึ่งรูปแบบการสอนที่สงเสริมการใหเหตุผลในปจจุบันไดแก 
การโตแยง 
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  การโตแยงเปนรูปแบบการสอนที่มีทั้งกระบวนการดานพุทธิปญญาและจิตวิทยาสังคม 
ที่สงเสริมการใหเหตุผลและการสื่อสารในบริบททางวิทยาศาสตร จึงเปนกิจกรรมทางสังคมที่ฝกให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดเพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหวิจารณ เขาใจ
ธรรมชาติของความรูอยางแทจริง โดยการมุงเนนใหผูเรียนสามารถอธิบายและแสดงเหตุผลเพ่ือ
ปองกันคําอธิบายที่สรางขึ้น ดวยการอภิปรายรวมกับเพ่ือน ๆ จึงกลาวไดวาสิ่งสําคัญของการโตแยง
คือ หลักฐาน และคําอธิบาย (Kuhn; & Udell. 2003: 1245; & Kuhn. 2010: 811-812) ซึ่งขอโตแยง 
(Arguments) นั้นแตกตางจากคําอธิบาย (Explanations) ที่ผลลัพธที่คาดหวังจากคําอธิบายคือการ
อธิบายเหตุผลชี้แจงขอเท็จจริง แตขอสรุปของขอโตแยงยังไมแนนอนและตองการการพิสูจนใหเห็น
จริงโดยหากผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรผูเรียนจะไดฝกกระบวนการ
การใหเหตุผล การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน สงเสริมความสัมพันธดานมิติทางสังคม ตลอดจนพัฒนาองค
ความรู ความเชื่อ และคานิยม (Nussbaum; & Sinatra. 2003: 385-386; & Eskin; & Ogan. 2009: 
63)  
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดกลาวถึงบทบาทและความสําคัญ
ของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ไวดังน้ี (Jimine´z-Aleixandre; & Erduran. 2008: 5; citing Bo¨ttcher; 
& Meisert. 2011: 104; Duschl. 2008: 277; citing Sampson; Grooms; & Walker. 2010: 218; & 
Dawson; & Venville. 2010: 134)   
   1) สนับสนุนใหเกิดกระบวนการทํางานเชนเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร ที่ใชใน
การสรางขอเสนอตาง ๆ และใชหลักฐานในการอภิปราย ทบทวน และวิพากษ โดยเปนการผสมผสาน
ระหวางการใชกระบวนการคิดและอภิปญญาเขาดวยกัน  
   2)  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและใหเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาในการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารทางวิทยาศาสตร 
   3)  สนับสนุนใหเกิดการรูวิทยาศาสตรสูงขึ้น ตลอดจนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือแสดงเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับสาระความรู หรือ
สิ่งตาง ๆ ดวยการนําเสนอตอผูอ่ืนในรูปแบบทั้งการพูดและการเขียน 
   4)  สนับสนุนใหเกิดการปรับตัวเขากับสังคมทางวิทยาศาสตรและพัฒนาเกณฑใน
การประเมินองคความรูตลอดจนสามารถใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาและประเมินขอกลาวอางได 
   5)  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล และนําไปสูการตัดสินใจใน
ประเด็นวิทยาศาสตรกับสังคม (Socioscientific issues) ตอไป 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรชาติของอังกฤษ ไดปรับปรุงแกไขในป 2006 สําหรับผูเรียนใน
ระดับชวงชั้นที่ 4 (Key stage 4) และป 2008 สําหรับผูเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 (Key stage 3) ใหมี
การเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มุงเนนเนื้อหาไปเปนมุงเนนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ภายใตแนวคิดที่วา วิทยาศาสตรทํางานอยางไร (How science works?) โดยการ
พัฒนาแนวคิดนี้เปนหัวใจสําคัญของการอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจําวัน ใหความสําคัญกับ
การวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ และเชื่อมโยงหลักฐานที่สนับสนุนหรือปฏิเสธแนวคิดหรือทฤษฎี 
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ซึ่งคลายการทํางานของนักวิทยาศาสตร (Wellington; & Ireson. 2012: 185) ซึ่งสอดคลองกับ 
แซมปสัน และบลันชารด (Sampson; & Blanchard. 2012: 1124) กลาวถึง การใชการโตแยงในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรไววาเปนการสงเสริมการเรียนรูอยางมีความหมาย  มุงเนนใหผูเรียน
สามารถแกปญหา และสรางองคความรูได ไมเพียงแตมุงเนนการอธิบายจากทฤษฎี กฎ แบบจําลอง 
และมโนทัศนตาง ๆ เทานั้น แตครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจในกระบวนการ
ทํางานของนักวิทยาศาสตรวา นักวิทยาศาสตรทํางานอยางไร (How scientists know?) และ
นักวิทยาศาสตรรูอะไร (What scientists know?) และวิลเลียมส (Williams. 2008; citing Wellington; 
& Ireson. 2012: 188) ไดแสดงภาพความสัมพันธของลักษณะการทํางานของนักวิทยาศาสตร ดัง
ภาพประกอบ 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธของลักษณะการทํางานของนักวิทยาศาสตร 
 
 ที่มา: Williams. 2008; citing Jerry  Wellington; & Gren  Ireson.  (2012). Science 
Learning, Science Teaching.  p. 188.        
 
  นอกจากนั้นการโตแยงแบบรวมมือ (Collaborative argumentation) ยังสงเสริมใหเกิด 
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และปรับเปลี่ยนโครงสรางของความรูใหมบนพื้นฐานของความสนใจของ
กลุม ไดเรียนรูประเด็นวิทยาศาสตรกับสังคม โดยนําเอาเหตุผลทางจริยธรรม (Ethic) ศีลธรรม 
(Moral) ใชประกอบการตัดสินใจ (Judgment) ผานกิจกรรมการโตแยง และประสิทธิภาพของการ
เรียนรูนอกจากจะขึ้นกับความสามารถเฉพาะบุคคลแลวยังเกี่ยวของกับปจจัยดาน ๆ เชน อายุ เพศ 
และความสามารถในการรับรูของสมาชิกภายในกลุม (Evagorou; & Osborne. 2013: 212-213) 

 

การโตแยง 
(Argumentation) 

การทดลองและ     
การสํารวจตรวจสอบ 
(Experimentation  
and investigation) 

 

ประวัติศาสตรและ
ปรัชญาของวิทยาศาสตร

(History and 
philosophy of science)

นักวิทยาศาสตรทํางานอยางไร 
(How scientists work)
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ดังน้ัน การโตแยงเชิงวิทยาศาสตรนั้นครูตองใชทั้งความรูทางวิทยาศาสตรและเทคนิคการสอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงนับไดวาการเรียนการสอนที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรมีบทบาท
สําคัญมากที่จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและตระหนักถึงการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณชน
ดวยการโตแยง เชน ในสหรัฐอเมริกานั้นไดนําประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายการออก
กฎหมายใหมีการสรางบอเก็บนิวเคลียรที่ใชแลวไปเก็บไวที่ Yucca Mountains ในรัฐเนวาดา โดย
พลเมืองของประเทศก็มีความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป ตามความรู คานิยม ความเชื่อทางสังคม 
และศาสนา (Endres. 2012: 187) ซึ่งการนําประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและสังคมในชีวิต
จริงของผูเรียนจะทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย ดังน้ันการเรียนการสอนที่ใชการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตรจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคม เกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (Simon. 2011: 71-72)  
  ดังน้ัน การเรียนดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรจึงเปนรูปแบบการเรียนรูที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดใชกระบวนการสํารวจตรวจสอบ พิสูจน และยืนยัน แลวแสดงเหตุผลอธิบายความเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางหลักฐานและขอกลาวอาง ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาความสามารถ
ในการใหเหตุผล (Reasoning ability) ความเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตร (Scientific conceptual 
understanding) และการเรียนรูรวมกันจากการทํางานเปนกลุม (Collaborative learning) ผานการ
เรียนรูประเด็นหรือบริบทวิทยาศาสตรกับสังคมที่เกิดขึ้นจริงหรือมีอยูจริง จึงนับไดวาเปนการเรียนรู
อยางมีความหมาย และสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและทฤษฎีการเรียนรู
แบบสรรคนิยมอยางยิ่ง  
 2.3 องคประกอบของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
  การโตแยงเปนรูปแบบของการสื่อความหมายและใหเหตุผล เพ่ือใหผูอ่ืนเห็นพองกับ
ทฤษฎีและวิธีการพิสูจนที่ไดกระทําไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2552: 436) หากจะพิจารณาถึง
องคประกอบของการโตแยงแลวมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยูกับประเด็นที่สนใจจะศึกษา(Sampson; 
& Clark. 2008: 449-468) ซึ่งสรุปโดยสังเขปดังนี้  
  2.3.1 องคประกอบของการโตแยงที่เนนแบบแผนการโตแยงของทูลมิน (TAP) ยังเปน
ที่นิยมในวงการวิทยาศาสตรศึกษาอยางมาก ซึ่งนักวิจัยไดนํากรอบโครงสรางดังกลาวไปปรับใชใน
การวิเคราะหคุณภาพขอโตแยง ซึ่งประกอบดวย ขอกลาวอาง (Claims: C) ขอมูล (Data: D) คํารับรอง 
(Warrants: W) คําสนับสนุน (Backing: B) ขอคัดคาน (Rebuttals: R) และคุณสมบัติ (Qualifiers: 
Q) (Simon. 2011: 72; Macagno; & Konstantinidou. 2012: 8-9; Sampson; & Clark. 2008: 449-
450; & Dawson; & Venville. 2010: 134-135) ซึ่งแตละองคประกอบของขอโตแยงมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
    1) ขอกลาวอาง (Claims) หมายถึง ประโยคสรุปที่ไดมาจากการสื่อสารหรือ
การอนุมานจากขอเท็จจริง อยูในรูปของ ขอสรุป ขอเสนอ หรือคํายืนยัน  
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    2) ขอมูล (Data) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เปนประจักษพยาน ซึ่งไดจากการวัด
การสังเกต หรือสํารวจคนหา โดยอาจอยูในรูปขอมูลทางสถิติ เหตุการณ ประวัติศาสตร ขอพิจารณา
เปรียบเทียบจากผูรู ที่จะใชเปนหลักฐานในการสนับสนุนขอกลาวอาง 
    3)  คํารับรอง (Warrants) หมายถึง คําอธิบายเพื่อแสดงเหตุผลในการประเมิน
ขอมูลหรือหลักฐาน เพ่ือใหหลักฐานนั้นเปนที่ยอมรับวาจําเปนและเพียงพอที่จะนําไปสูการนําไปใช
เปนขออางตอไป  
    4)  คําสนับสนุน (Backing) หมายถึง ขอตกลงพื้นฐานที่ใชในการสนับสนุน          
คํารับรอง หรือเรียกวา การตรวจพิสูจน (Verification) 
    5)  ขอคัดคาน (Rebuttals) หมายถึง เปนเง่ือนไขที่เกิดขึ้นเม่ือตรวจพบวามี
เง่ือนไขที่ไมตรงกับขอกลาวอาง ซึ่งคูหน (Kuhn. 1991; citing Venville; & Dawson. 2010: 954) 
กลาววา การคัดคานคลายกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการโตแยงที่เรียกวาการแยงกลับ (Counter-
argument) มีจุดประสงคเพ่ือแยงทฤษฎีหรือแนวคิดนั้น แตการแยงขอกลาวอาง (Counter-claim) มี
จุดประสงคเพ่ือแยงเจาของทฤษฎีหรือแนวคิดนั้น 
    6)  คุณสมบัติ (Qualifiers) หมายถึง เง่ือนไขที่ใชในการแสดงหลักฐานเพื่อ
นําไปใชพิสูจนขอกลาวอางวาเปนจริง 

โดยองคประกอบแตละตวันัน้สามารถแสดงความสัมพันธกันดังภาพประกอบ 3 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แบบแผนขอโตแยงของทูลมิน (Toulmin’s argument pattern (1958): TAP) 

 
ที่มา: Victor Sampson; & Douglas B. Clark. (2008). Assessment of the Ways  

Students Generate Arguments in Science Education: Current Perspectives and Recommendations 
for Future Directions. p. 450.        
 
 
 

ขอมูล (D)

เม่ือ... 

คํารับรอง (W)

เน่ืองจาก...

คําสนับสนุน (B)

นอกจาก...

ขอคัดคาน (R) 

ดังน้ัน

คุณสมบัติ(Q), ขอกลาวอาง (C) 
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  ดังน้ันองคประกอบของขอโตแยงตามแบบแผนขอโตแยงของทูลมิน ประกอบดวย         
ขอกลาวอาง ขอมูล คํารับรอง คําสนับสนุน  ขอคัดคาน และคุณสมบัติ ในการสรางขอโตแยงแตละครั้ง
อาจจะมีองคประกอบที่แตกตางกันออกไปตามบริบทของสิ่งที่กําลังศึกษาอยูหรือประเภทของ       
ขอโตแยง อาจจะมีครบหรือไมครบทุกองคประกอบ ซึ่งนักวิจัยนิยมใชแบบแผนนี้ไปใชในการวิเคราะห
คุณภาพของขอโตแยง ที่สรางขึ้น 
  2.3.2 องคประกอบของการโตแยงที่เนนโครงสรางและการเห็นดวยในเหตุผลของการ
โตแยงของชวารซและคณะ (Schwarz; et al. 2003) เปนรูปแบบที่ผูเรียนสรางขอโตแยงจากการ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือการเขียนความเรียง เนนการประเมินการโตแยงที่มีโครงสรางซับซอน
และธรรมชาติของการแสดงเหตุผล มากกวาเนื้อหา ประกอบดวย คํายืนยัน (Assertion: A) เหตุผล 
(Reason: R) และคุณสมบัติ (Qualifier: Q) 
 

 
 
 
      (ก) การยืนยันอยางเดียว                        (ข) การโตแยงทางเดียว 
 
 
 
 

      (ค) การโตแยงสองทาง                            (ง) การโตแยงเชิงซอน 
 

ภาพประกอบ 4  แบบแผนการโตแยงของชวารซและคณะ (Schwarz; et al. 2003) 
 

ที่มา: Victor Sampson; & Douglas B. Clark (2008). Assessment of the Ways  
Students Generate Arguments in Science Education: Current Perspectives and Recommendations 
for Future Directions. p. 453.        
 

  โครงสรางการโตแยงเริ่มจากการยืนยันอยางงายไปจนถึงการโตแยงเชิงซอน        
จากภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นถึงแตละองคประกอบตามประเภทของการโตแยงดังนี้ 
   1) การยืนยันอยางงาย (Simple assertions) ประกอบดวยขอสรุปเพียงอยางเดียว
โดยไมมีการสนับสนุนใด ๆ จากเหตุผลทุกประเภท 
   2)  การโตแยงทางเดียว (One-sided arguments) ประกอบดวยเพียงหนึ่ง ขอสรุป
และเหตุผลสนับสนุนตั้งแตหนึ่งเหตุผลหรือมากกวา 
   3)  การโตแยงสองทาง (Two-sided arguments) ประกอบดวยเหตุผลทั้งที่
สนับสนุนและขัดแยงกับขอสรุป แตไมไดแสดงใหเห็นวานักเรียนคนใดหรือกลุมไหนที่ตองทําการ
วิเคราะหขอดีและขอเสียที่ตองใชแกปญหา 

A A

R

A

R R

A A 
R 

R R 
R

A AQ

R R
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   4)  การโตแยงเชิงซอน (Compounded arguments) เปนประเภทของการโตแยง 
ที่มีวลี “สิ่งหนึง่ที่ขึ้นกับ.....ถา......,แตถา......” เปนเง่ือนไขที่ตองการระบุคุณสมบตั ิ
  2.3.3 องคประกอบของการโตแยงที่เนนเนื้อหาการใหเหตุผลของโซฮารและเนเมท
(Zohar; & Nemet. 2002) เปนรูปแบบที่ประเมินการสรางขอโตแยงของผูเรียนจากการเขียน ที่เนน
การแสดงเหตุผลใหกับเน้ือหา ซึ่งประกอบดวย ขอยืนยันหรือขอสรุป และเหตุผลเพื่อสนับสนุนและ
โตแยง การโตแยงเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal reasoning) 
เพราะการโตแยงไดรวมเอาเหตุผลเก่ียวกับเหตุและผล ประโยชนและโทษ ขอดีและขอเสีย ของ
ขอเสนอและทางเลือกในการตัดสินใจ 
  2.3.4 องคประกอบของการโตแยงที่เนนระดับความรูของเคลลี่และทาคาโอะ (Kelly; &  
Takao. 2002) เปนรูปแบบที่ตองใชเวลานานและการเขียนที่ซับซอน มุงเนนใหผูเรียนสามารถแสดง
ตัวแทนของขอมูลและขอเสนอที่หลากหลายเพื่ออธิบายสนับสนุนขอสรุป แสดงความสัมพันธระหวาง
สถานะทางความรูกับขอเสนอ ตลอดจนแสดงวาทําไมขอเสนอที่แสดงออกไปจึงสรางการโตแยงได 
แสดงความสัมพันธดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 5  องคประกอบของการโตแยงของเคลลีแ่ละทาคาโอะ  
 

ที่มา: Victor Sampson; & Douglas B. Clark. (2008). Assessment of the Ways  
Students Generate Arguments in Science Education: Current Perspectives and Recommendations 
for Future Directions. p. 458.     

ระดับความรู 
(Epistemic Level) 

 
6: องคความรูทั่วไปที่ไมสัมพันธกับ
ขอมูลท่ีมีอยู 
 
5: ทฤษฎีหรือแบบจําลอง 
 
4: ตัวอยางของทฤษฎีและแบบจําลอง 
 
3: ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับ
ขอมูล 
 
2: แนวโนมของขอมูล 
 
1: การบรรยายขอมูล 

รางโครงสรางการโตแยงตามระดับความรู
         แทน การตีความ 
         แทน การสังเกต 

 

(1) ขอสรุปเชิงทฤษฎี

(4) ตัวอยางปรากฏการณที่พบเจอในชีวิตประจําวัน

(3) อธิบายความสัมพันธระหวางแนวโนมของขอมูลกับขอสรุป

(2) แนวโนมของขอมูลท่ีไดจากการสังเกต 
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  2.3.5  องคประกอบของการโตแยงที่เนนความตรงของสมมติฐานแบบนิรนัยของลอวสัน
(Lawson. 2003) รูปแบบที่มุงพัฒนาการโตแยงในวิทยาศาสตรที่ใหผูเรียนคนพบการเสนอขอกลาว
อางที่มีทั้งสวนที่ถูกตองและสวนที่ไมถูกตองบนพื้นฐานของการสราง การทํานายและการวิเคราะห
หลักฐาน เปนการประเมินการอธิบายดวยเหตุผลเชิงสมมติฐานแบบนิรนัย ที่ลอวสันเชื่อวามีความ
สะดวกกวาการประเมินดวยหลักฐาน การรับรอง และการสนับสนุน แสดงความสัมพันธ ดังภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 องคประกอบของการโตแยงที่เนนความตรงของสมมติฐานแบบนิรนัยของลอวสัน 

 
ที่มา: Victor Sampson; & Douglas B. Clark.  (2008). Assessment of the Ways  

Students Generate Arguments in Science Education: Current Perspectives and Recommendations 
for Future Directions.  p. 459.        
 
  2.3.6  องคประกอบของการโตแยงที่เนนลักษณะของมโนทัศนและญาณวิทยาของ     
ซันโดวาล (Sandoval. 2003) เปนรูปแบบที่ใชเกณฑโดยรวม (Field-dependent criteria) ที่ประกอบดวย
ปริมาณเชิงมโนทัศนและเชิงญาณวิทยา ที่เนนใหผูเรียนสะทอนสิ่งที่เกี่ยวของกับญาณวิทยาที่แฝง
อยูออกมา โดยแตละคนมีสวนรวมในความรับผิดชอบในกิจกรรม เชน การระดมความคิดเพื่อ    
สรางคําถามที่เมื่อถามแลวเกิดประโยชน สามารถหาคําตอบได และมีวิธีในการหาคําตอบได      
แสดงความสัมพันธดังภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 

และ... 

ผลเชิงทํานาย (Predicted Result)

คําอธิบายเชิงขอเสนอ (Proposed Explanation)

การทดสอบเชิงวางแผน (Planned Test)

คําถามเชิงสาเหตุ (Causal Question)

ผลเชิงสังเกต (Observed Result) 

ขอสรุป (Conclusion)

ถา... 

และ...
ดังนั้น... 

เพราะฉะนั้น...
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ภาพประกอบ 7  องคประกอบของการโตแยงที่เนนลักษณะของมโนทัศนและญาณวิทยา 
      ของซันโดวาล  

 

ที่มา: Victor Sampson; & Douglas B. Clark (2008). Assessment of the Ways  
Students Generate Arguments in Science Education: Current Perspectives and Recommendations 
for Future Directions. p. 463.        

 
  2.3.7 องคประกอบของการโตแยงของแซมปสันและคลารก (Sampson; & Clark. 2008: 
456-457) ไดแสดงองคประกอบของการโตแยงในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีนักวิจัยหลาย
ทาน (Kuhn; & Reiser. 2005; Lizotte; et al. 2004; McNeill; & Krajcik. 2007; & Osborne; et al. 
2004) ไดใชโครงสรางการโตแยงของทูลมิน เปนฐานในการปรับโครงสรางการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
ที่มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ขอกลาวอาง (Claims) การใหเหตุผล (Reasoning) และ
หลักฐาน (Evidences) โดยองคประกอบตามโครงสรางนี้หากเปรียบเทียบกับองคประกอบของการ
โตแยงของทูลมินมีลักษณะดังตอไปน้ี  
  1)  ขอกลาวอาง (Claims) ซึ่งตรงกับขอกลาวอางของทูลมิน ซึ่งคาดหวังใหผูเรียน
สามารถสรางหรือหาคําตอบของคําถามจากการสํารวจตรวจสอบ โดยคําถามจะเปน ตัวชี้นําไปสูการ
สํารวจตรวจสอบ และขอกลาวอางดังกลาวตองสามารถหาคําตอบได 
  2) หลักฐาน (Evidences) ซึ่งคลายกับขอมูลของทูลมิน ซึ่งคาดหวังใหผูเรียนสามารถ
นําขอมูลที่ไดจากการวัด และการสังเกต มาใชสนับสนุนขอกลาวอาง ทั้งน้ีขอมูลที่นํามาใชเปนหลักฐาน
สามารถแสดงไดทั้งรูปแบบของ แนวโนมตามเวลา ความแตกตางระหวางกลุม และความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร  
  3) การใหเหตุผล (Reasoning) ซึ่งเปนการรวมเอาการรับรองและการสนับสนุนของ
ทูลมินเขาดวยกัน นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นวาหลักฐานที่นํามาจึงสนับสนุนขอกลาวอาง และทําไม
จึงนับวาหลักฐานที่นําสนับสนุนน้ันสามารถเปนหลักฐานไดวาการโตแยงตองใชเหตุผลในการตัดสิน 
ซึ่งแตละองคประกอบมีความสัมพันธกันดังภาพประกอบ 8 

       ปริมาณเชิงญาณวิทยา                        ขอโตแยง                                   ปริมาณเชิงมโนทัศน 
    (Epistemological  Quality)               (The Argument)                            (Conceptual  Quality )

ความเพียงพอของขอมูล   
ที่นํามาอางอิง 

 
สํานวนที่ใชในการอางอิง 

 
 

ความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ 

ฉันคิดวา... 
 
 
ส่ิงนี้เปนจริงเพราะ... 
 
 
เพราะฉะนั้น...

องคประกอบเชิงสาเหตุ         
ในการอธิบาย 
 
ขอมูลประกอบเพื่อสนับสนุน
คําอธิบาย 
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ภาพประกอบ 8  โครงสรางที่ใชแสดงองคประกอบและเกณฑที่ใชในการประเมิน 
      การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
 

ที่มา : Victor Samson; et al. (2010). Argument-Driven Inquiry  as a Way to Help  
Students Learn How to Participate in Scientific Argumentation and Craft Written  Arguments :                    
An  Exploratory Study. p.221. 
 
 
 

เกณฑเชงิประจักษ (Empirical Criteria) 
หลักฐานมีความเหมาะสม   
หลักฐานมีจํานวนเพียงพอ                 

หลักฐานมีคุณภาพและอํานาจในการทํานาย  

เกณฑตามทฤษฎี (Theoretical Criteria) 
มีจํานวนคําอธิบายเพียงพอ   

คําอธิบายมีประโยชน                 
มีความสอดคลองกับแนวคิดอื่นๆ  

การประเมินคุณภาพของการโตแยง 

แบบฝกนี้ใชเปนแนวทาง     

ในการฝกในรูปแบบตาง ๆ  

เปนการใหความสําคัญกับแบบจําลอง ทฤษฏี และกฎ  
เปนวิธีที่สอดรับกับการสืบเสาะหาความรู 
เปนการฝกใชหลักฐาน 
เปนแนวทางที่นักวิทยาศาสตรใชแลกเปล่ียนแนวคิด

เหมาะสมกับ… 

อธิบาย… 

สนับสนุน…

แสดงใหเห็นดวย… 

ขอกลาวอาง (Claims) 
ขอสรุปจากอนุมาน ขอสรุป คําอธิบาย 

หรือ คําตอบของคําถามวิจัย 

หลักฐาน (Evidences) 
ส่ิงที่ไดจากการวัดและการสังเกต      

มีความแตกตางกันตามวัตถุประสงค
หรือความสัมพันธของตัวแปรที่

เกี่ยวของ 

การใหเหตุผล (Reasoning)
อธิบายวาหลักฐานสนับสนุน

คําอธิบายอยางไร และทําไมหลักฐาน
นั้นจึงสนับสนุนคําอธิบาย 

การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
(A Scientific  Argument) 
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 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปองคประกอบของการโตแยง
เชิงวิทยาศาสตร รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  องคประกอบของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร  
 

นักการศึกษา 
องคประกอบที่ปรากฏ

ขอ 
กลาวอาง 

ขอมูล คํา
รับรอง

คํา
สนับสนุน 

ขอ
คัดคาน 

คุณ  
สมบัต ิ

เหตุผล

ทูลมิน   
ชวารซและคณะ   
โซฮารและเนเมท   
เคลลี่และทาคาโอะ   
ลอวสัน   
ซันโดวาล   
แซมปสันและคลารก   

 
 จากตาราง เม่ือพิจารณาองคประกอบของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร จึงประกอบดวย     
3 สวนที่สําคัญ ไดแก ขอกลาวอาง ขอมูล และการอางเหตุผล ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี จึงกําหนด
องคประกอบของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ดังตอไปน้ี 
  1)  ขอกลาวอาง (Claims) หรือคํายืนยัน เปนคําตอบของคําถามที่เกิดจากการสํารวจ
ตรวจสอบ โดยคําถามจะเปน ตัวชี้นําไปสูการสํารวจตรวจสอบ และขอกลาวอางดังกลาวตอง
สามารถหาคําตอบได 
  2) หลักฐาน (Evidences) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวัด และการสังเกตมาวิเคราะห
หรือสังเคราะหเพ่ือหาแนวโนมของขอมูลแลวนําไปใชสนับสนุนขอกลาวอาง  
  3) การใหเหตุผล (Reasoning) เปนการแสดงใหเห็นวาหลักฐานที่นํามาแสดงสนับสนุน
ขอกลาวอางนั้นเปนจริง  
 2.4  รูปแบบและขั้นตอนการเรียนรูทีใ่ชการโตแยงเชงิวทิยาศาสตร 
  2.4.1  รูปแบบของกิจกรรมที่สงเสริมการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
   โครงการวิจัย The European Quality in Social Services (EQUASS) ของ     
ออสบอรนและคณะ (Osborne; et al. 2004; citing Simon. 2011: 73-74) ไดพัฒนากรอบแนวคิด
เพ่ือเปนตัวเลือกใหครูไดนําไปใชในการพัฒนากิจกรรมการโตแยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับ
ความพรอมของแตละโรงเรียน ตามกรอบแนวคิดดังนี้   
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ตาราง 4 การใชกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาการสรางการโตแยงในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ  
 

ที่ กรอบแนวคิด ลักษณะกิจกรรม 
1 ตารางสถานการณ ผูเรียนเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกับประเด็น

ทางวิทยาศาสตร แลวใหผูเรียนแสดงความเห็น
ดวยหรือไมเห็นดวย 

2 ผังมโนทัศนความคิดของผูเรียน ผูเรียนเขียนผงัมโนทัศนสถานการณที่แบงตาม
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน พรอมทั้งอภิปรายเพื่อ
เชื่อมโยงเหตุผลในการเลือก 

3 รายงานผลการทดลองของนักเรียน เขียนรายงานการทดลองใหมีความชัดเจน หาก
ขอสรุปไมสอดคลองกับหลกัฐาน นักเรียนตอง
อภิปรายวาจะปรับปรุงอยางไร 

4 การแขงขันทางทฤษฎีโดยใชการตูน ผูเรียนนําเสนอแนวคิดตั้งแต 2 แนวคิดเพื่อ
แขงขันโดยใชการตูน แลวถามวาแนวคิดใด
ถูกตองเพราะอะไร  

5 การแขงขันทางทฤษฎีโดยใช
เรื่องราว 

ผูเรียนนําเสนอแนวคิดเพื่อแขงขันโดยใช
เรื่องราว แลวถามวาเชื่อตามแนวคิดใดพรอม
แสดงหลักฐานและเหตผุล 

6 การแขงขันทางทฤษฎีโดยใชแนวคิด
และหลักฐาน 

ผูเรียนนําเสนอปรากฏการณทางธรรมชาติและ
แขงขันกันอธบิาย แลวถามวาสถานการณที่ยก
มาควรไดรับการสนับสนุนจากทฤษฎใีด 
หลังจากนั้นใหสรางขอโตแยงจากหลักฐาน 

7 การสรางขอโตแยง ผูเรียนนําเสนอขอมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ
ทางธรรมชาต ิและใหขอโตแยง 

8 ทํานาย สังเกต และอธบิาย ใหผูเรียนนําเขาสูปรากฏการณทางธรรมชาติ
และสรางการทํานายวาจะเกิดอะไรจากการสาธติ 
ใหเหตุผล ถามเพื่อประเมินขอโตแยงเริ่มตน 
อภิปรายถึงทฤษฎีและหลักฐานที่ใชประกอบการ
ทํานาย 

9 ออกแบบการทดลอง จับคูเพ่ือออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน แลวเปลี่ยนคูเพ่ืออภิปรายการ
ออกแบบ นําไปสูการเสนอทางเลือกและโตแยง
ตลอดจนขอดีที่ไดรับ 
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 ดังน้ันรูปแบบของกิจกรรมที่จะสงเสริมการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร นั้นครูควรเริ่มตนดวย
การสนทนาในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแลวใหผูเรียนแสดงความคิด เห็นวาเห็น
ดวยหรือไม เพราะเหตุใด และบทบาทใหผูเรียนเปนผูเสนอประเด็นในการอภิปรายบาง ตอจากนั้น
สรางความเขาใจในรูปแบบการโตแยงดวยเทคนิคและวิธีตาง ๆ และฝกการบันทึกขอมูลเพ่ือนําไป
วิเคราะหและใชเปนหลักฐานตอไป ตลอดจนการสรางขอกลาวอางและการแสดงเหตุผลในการ
อธิบายความสัมพันธระหวางขอกลาวอางและหลักฐาน และฝกใหผูเรียนสามารถปองกันขอกลาวอาง
ของตนเองดวยการแยงกลับได ในรูปของการสื่อสารผานการเขียน หรือการแสดงออกทางวาจา  
  2.4.2  ขั้นตอนของการเรียนดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
   มีนักการศึกษาไดทําการวิจัยที่ใชการโตแยงเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร โดยมีรูปแบบและขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปน้ี 
   1) ไซมอน (Simon. 2011: 76-77) ไดเสนอกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยการโตแยง ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนทั้งชั้นหรือระหวางกลุมยอย 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสดงการใหเหตุผลดวยหลักฐานไดดวยกระบวนการตาง ๆ ตามลําดับนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1  การสนทนาและรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอประเด็นที่กําลังสนทนา และสรางความสนใจและคาดเดา
คําตอบ เปนการสะทอนความรูเดิมทั้งดานแนวคิด และการโตแยง 
    ขั้นตอนที่ 2  เรียนรูความหมายของการโตแยง เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจ
ความหมาย องคประกอบและรูปแบบการเรียนดวยการโตแยง ตลอดจนเขาใจในบทบาทของผูเรียน
ในการดําเนินกิจกรรม 
    ขั้นตอนที่ 3  กําหนดมุมมองหรือประเด็นที่จะโตแยง จากการสนทนาทําใหเกิด
มุมมองและประเด็นที่หลากหลาย ครูจึงมีหนาที่นําผูเรียนเขาสูประเด็นที่เรียนรูในขอบเขตที่กําหนด 
    ขั้นตอนที่ 4  แสดงการใหเหตุผลโดยใชหลักฐาน ผูเรียนทําการวางแผนและ
ออกแบบการทดลอง ตรวจสอบ และคนหา เพ่ือใหไดขอมูลมาใชเพ่ือเปนหลักฐาน 
    ขั้นตอนที่ 5 สรางขอโตแยง เปนการนําเสนอขอกลาวอาง โดยใชหลักฐานใน
การสนับสนุนและใชเหตุผลในการอธิบายความสัมพันธระหวางหลักฐานและขอกลาวอาง  
    ขั้นตอนที่ 6 ปกปองขอกลาวอางดวยการแยงกลับ (Counter-arguments)  
    ขั้นตอนที่ 7 การสะทอนผลของกระบวนการโตแยง  
   2)  แซมปสันและคณะ (Sampson; et al. 2010: 219-223) ไดใชรูปแบบการสอน
สืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนกลวิธีการโตแยง (The Argument-Driven Inquiry instructional 
model: ADI) ในการพัฒนาการมีสวนรวมในการโตแยงและเพิ่มทักษะการเขียนรายงานการโตแยง 
(Craft written arguments) ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ โดยรูปแบบการสอนแบบ ADI ประกอบดวย
กิจกรรม 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 การระบุภาระงาน (Identification of the task) เปนการนําเขาสู
ภาระงานดวยการสรางความสนใจและเชื่อมโยงความรูในเรื่องที่จะศึกษา 
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    ขั้นตอนที่ 2 การสรางและวิเคราะหขอมูล (The generation of data) เปนการ
รวมกันทํางานกลุมขนาดเล็กเพื่อหาวิธีและออกแบบการทดลอง เก็บรวบรวม จัดกระทํา วิเคราะห
และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบ 
    ขั้นตอนที่ 3 การสรางขอโตแยงชั่วคราว (Production of a tentative argument) 
เปนการสรางขอโตแยงที่ประกอบดวย ขอกลาวอาง หลักฐาน และเหตุผลแบบชั่วคราวที่สามารถ
แกไขได และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนภายในกลุมดวยการเขียนลงบนกระดาน หรือ
กระดาษพลิก 
    ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการโตแยง (Argumentation session) เปนการแลก 
เปลี่ยนขอโตแยงระหวางกลุมทั้งหอง ตลอดจนวิพากษงานของกลุมอ่ืนเพื่อหาขอสรุปที่เหมาะสมกวา 
    ขั้นตอนที่ 5  การเขียนรายงานผลการสํารวจตรวจสอบ (Creation of a written 
investigation report) หลังจากที่ไดรับการวิพากษจากเพื่อนแลว สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายเพื่อ
หาขอสรุปของกลุมตนเอง พรอมทั้งเขียนรายงานผลการสํารวจตรวจสอบตามความเขาใจของตนเอง
เปนรายบุคคล   
    ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบจากเพื่อน (Double-blind peer review) เปนการ
ตรวจสอบรายงานผลการสํารวจตรวจสอบโดยเพื่อนเปนผูสะทอนขอมูลยอนกลับ 
    ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงรายงาน (Revision of the report) เปนการแกไข
ปรับปรุงรายงานตามคําแนะนําของเพ่ือน 
   3)  อีวาโกรูและออสบอรน (Evagorou; & Osborne. 2013: 209) ไดศึกษาการ
สรางขอโตแยงและลักษณะการเขียนรายงานการโตแยงจากการทํางานรวมกันเปนคูโดยใหผูเรียน
ศึกษาประเด็นปญหาทางสิ่งแวดลอมในคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลนดวยเครื่องมือที่เรียกวา 
Argue-WISE (Web-based Inquiry Science Environment) ประกอบดวยกิจกรรม 2 ขั้นตอน คือ 
กอนการเรียนการโตแยง และเรียนการโตงแยง รายละเอียดดังนี้ดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 กอนการเรียนการโตแยง โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ  
     1) การประเมินการโตแยงกอนเรียนดวยแบบทดสอบ เพ่ือใหทราบขอมูล
เกี่ยวกับความรูและความสามารถในการโตแยงเดิมของผูเรียน 
     2)  การนําเสนอการเรียนดวยการโตแยง เพ่ือใหทราบวิธีการ ขั้นตอน
และองคประกอบของการโตแยง 
    ขั้นตอนที่ 2 เรียนการโตแยง ประกอบดวยการเรียนตามบทเรียน 4 บท ดังน้ี  
     1) บทที่ 1  ครูแนะนําใหแตละคูรู จักวิธีเขาสูบทเรียนในคอมพิวเตอร 
หลังจากนั้นศึกษาประเด็นที่มาใชในการเรียนการสอน เพ่ือสรางขอกลาวอางกับคูของตนเอง 
     2)  บทที่ 2 แตละคูหาหลักฐานเพื่อนําไปสนับสนุนขอกลาวอางดวยการ
ทํางานเปนคูเหมือนเดิม 
     3)  บทที่ 3 แตละคูกรอกขอมูลลงในคอมพิวเตอร 
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     4)  บทที่ 4 แตละคูนําเสนอแนวคิดที่คูของตนเองเห็นดวย และรวม
อภิปรายในชั้นเรียนโดยครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
   4) เลเวลลีนและราเยส (Llewellyn; & Rajesh. 2011: 23-27) ไดนําประเด็นที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน สภาพดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช มาทําการเรียน 
การสอนที่ใชการโตแยง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูบทเรียน ดวยการรวมกันอภิปรายเพื่อสรางความสนใจ
และอยากรู ดวยการตั้งคําถาม (Question) และขอกลาวอาง (Claim) 
    ขั้นตอนที่ 2 วางแผน ทดลอง และสืบคนเพื่อหาขอมูล และนําขอมูลไปวิเคราะห
เพ่ือใชเปนหลักฐาน  
    ขั้นตอนที่ 3 นําขอมูลตั้งแตขั้นเริ่มตนของการเรียนมาเติมในแบบบันทึก 
QCEE (Question- Claim-Evidence-Explanation) 
    ขั้นตอนที่ 4  อภิปรายภายในกลุมเพ่ือเตรียมนําเสนอ ที่ใชการโตแยง  
    ขั้นตอนที่ 5  นําเสนอสิ่งที่ทําการศึกษาโดยใชขอมูลจากแบบบันทึก QCEE 
ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงจุดแข็ง และขอจํากัดที่คนพบ 
   5) โอลิเวียร เอเคอรสันและโอลดฟลด (Oliveira; Akerson; & Oldfield. 2012: 
873-874) ไดนําประเด็นความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมาใชในการโตแยงกับนักเรียนเกรด 4 ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ครูอานเนื้อหาที่เปนประเด็นใหนักเรียนทุกคนฟงทั้งชั้น  
    ขั้นตอนที่ 2  ผูเรียนอภิปรายแตละเรื่อง เพ่ือสรางความเขาใจ 
    ขั้นตอนที่ 3  ผูเรียนเขียนบรรยายเพื่อแสดงความคิดเห็นตอประเด็นที่ครูนํามา
เสนอลงบนกระดาษ  
   6)  ฟอรดและวารโก (Ford; & Wargo. 2012; citing Osborne; & Patterson. 
2012: 815) ไดเสนอขั้นตอนในการชวยใหผูเรียนสามารถสรางขอโตแยงไดตามลําดับดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1  สรางความสนใจในประเด็นที่จะเรียนรู   
    ขั้นตอนที่ 2  สรางคําอธิบาย 
    ขั้นตอนที่ 3  เปรียบเทียบคําอธิบายที่สรางขึ้น   
    ขั้นตอนที่ 4  ประเมินคําอธิบายที่เลือก   
  ซึ่งความสามารถในแตละขั้นนั้นตองมีฐานของความสามารถจากขั้นที่ต่ํากวาเสมอนั่น
คือผูเรียนตองสามารถสรางคําอธิบายปรากฏการณไดกอนที่จะไปทําการโตแยง 
 จากรูปแบบและขั้นตอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร
ของนักวิจัยหลาย ๆ ทาน ผูวิจัยจึงไดสรุปดังตาราง 5 
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ตาราง 5 รูปแบบและขั้นตอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดวยการโตแยง 
 

ขั้น
ที่ 

ไซมอน 
(2011) 

แซมปสัน 
และคณะ 
(2010) 

อีวาโกรูและ
ออสบอรน 

(2013) 

เลเวลลีน  
และราเยส 

(2011) 

โอลิเวียร  
เอเคอรสัน
และโอลด

ฟลด (2012) 

ฟอรด     
และวารโก 

(2012) 

รูปแบบ2I3C   
ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้น 

1 นําเขาสู
ประเด็น
ดวยการ
สนทนา 

ระบุภาระ
งาน 

ประเมิน
ความรูเดิม
เกี่ยวกับ  
การโตแยง 

นําเขาสู
ประเด็น

ดวยคําถาม 

บอกประเด็น
ดวยการอาน

สรางความ
สนใจใน
ประเด็น 

นําเขาสู
ประเด็น 

2 เรียนรู
รูปแบบ   

การโตแยง 

สรางและ
วิเคราะห
ขอมูล 

สรางความ
เขาใจการ
เรียนดวย 
การโตแยง 

สราง
หลักฐาน 

อภิปราย สราง
คําอธิบาย 

กําหนด
หัวขอใน 
การโตแยง 

3 กําหนด
ประเด็นใน
การโตแยง 

สราง      
ขอโตแยง
ชั่วคราว 

ศึกษา
ประเด็นเพื่อ
สรางขอกลาว

อาง 

สราง     
ขอกลาวอาง 

เขียน
บรรยาย 

เปรียบเทียบ
คําอธิบายที่
สรางขึ้น 

เก็บรวบรวม
หลักฐาน 

4 ใหเหตุผล 
โดยใช
หลักฐาน 

กิจกรรม  
การโตแยง 

หาหลักฐาน
สนับสนุนขอ
กลาวอาง 

อภิปราย
ภายในกลุม 

 ประเมิน
คําอธิบายที่

เลือก 

สราง      
การโตแยง 

5 สรางขอ
โตแยง 

เขียน
รายงานผล
สํารวจ

ตรวจสอบ 

บันทึกสิ่งที่ได
เรียนรู 

นําเสนอสิ่ง
ที่คนพบตอ
ชั้นเรียน 

  สื่อสาร
คําอธิบายไป
ยังผูอื่น 

6 ปกปองขอ
กลาวอาง 

ตรวจสอบ
จากเพื่อน 

อภิปราย     
ในทั้งเรียน 

    

7 สะทอนผล
การโตแยง 

ปรับปรุง
รายงาน 

     

 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาแตละทานเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร สามารถสังเคราะหรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรที่ใชงานการวิจัยครั้งนี้ได 5 ขั้นตอน สรุปไดดัง
ตาราง 6 ดังน้ี 
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ตาราง 6  ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรแบบ 2I3C          
 

ขั้นที ่ รูปแบบการจดัการเรียนรู
แบบ 2I3C 

ที่มาของขั้นตอน ความสําคัญของขั้นตอน

1 นําเขาสูประเด็น 
(Introduce the issues) 

ขั้นนําเขาสูประเด็นจากทั้งของ
ไซมอน (2011)                       
เลเวลลีนและราเยส (2011) 
และฟอรดและวารโก (2012) 

กระตุนความสนใจและ 
สรางการสนทนา 

2 กําหนดหัวขอในการโตแยง
(Identify  the point) 

1) ขั้นกําหนดประเด็นใน      
การโตแยงของไซมอน (2011) 
2) ขั้นศึกษาประเด็นของอีวาโกรู
และออสบอรน (2013) 
3) ขั้นบอกประเด็นของโอลิเวียร  
เอเคอรสันและโอลดฟลด (2012)

ระบุประเด็นทีน่ําไปสู 
การโตแยงและการเรียนรู
ดวยคําถาม 

3 เก็บรวบรวมหลักฐาน 
(Collect the evidences) 

1) ขั้นใหเหตผุล โดยใชหลกัฐาน
ของไซมอน (2011) 
2) ขั้นสรางและวิเคราะหขอมูล
ของแซมปสันและคณะ (2010) 
3) ขั้นหาหลักฐานของอีวาโกรู
และออสบอรน (2013) 
4) ขั้นสรางหลักฐานของ            
เลเวลลีนและราเยส (2011) 

สรางขอมูล/หลักฐานจาก
การสํารวจตรวจสอบ 
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ตาราง 6 (ตอ)   
 

ขั้นที ่ รูปแบบการจดัการเรียนรู
แบบ 2I3C 

ที่มาของขั้นตอน ความสําคัญของขั้นตอน

4 สรางการโตแยง 
(Construct the 
argumentation) 

1) ขั้นสรางและปกปองขอโตแยง
ของไซมอน (2011) 
2) ขั้นสรางขอโตแยงชั่วคราว 
กิจกรรมการโตแยง เขียน
รายงานผลการสํารวจตรวจสอบ 
และการตรวจสอบจากเพื่อนของ
แซมปสันและคณะ (2010) 
3) ขั้นอภิปรายกลุมและทั้งชั้น
ของอีวาโกรูและออสบอรน 
(2013) เลเวลลีนและราเยส 
(2011) และโอลิเวียร  เอเคอรสัน
และโอลดฟลด (2012) 
4) ขั้นสราง เปรียบเทยีบ และ
ประเมินคําอธบิายที่สรางขึน้ของ   
ฟอรดและวารโก (2012) 

1) สรางขอกลาวอาง
2) ตรวจสอบขอกลาว
อางดวยตนเอง 
3) ปกปองขอกลาวอาง 
4) อภิปรายตอชั้นเรียน 
5) ตรวจสอบจากเพื่อน 

5 สื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืน
(Communicate the 
explanation to others) 

1) ขั้นสะทอนผลการโตแยงของ
ไซมอน (2011) 
2) ขั้นปรับปรุงรายงานของ
แซมปสันและคณะ (2010) 
3) ขั้นบันทึกสิง่ที่ไดเรียนรูของ  
อีวาโกรูและออสบอรน (2013)  
4) ขั้นนําเสนอขอคนพบของ  
เลเวลลีนและราเยส (2011)  
4) ขั้นเขียนบรรยายของ            
โอลิเวียร เอเคอรสันและ          
โอลดฟลด (2012) 

สะทอนการเรยีนรู          
ดวยการเขียน การพูด 
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 สําหรับรายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
แบบ 2I3C มีดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูประเด็น (Introduce the issues) เปนการนําเสนอประเด็นหรือ
สถานการณ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันหรือเน้ือหาทางวิทยาศาสตร ดวยภาพขาว บทความ หรือ
วีดิทัศน โดยผูเสนอประเด็นอาจเปนครูหรือผูเรียน แลวใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดหัวขอในการโตแยง (Identify the point) ระบุประเด็นที่จะนํามา
โตแยง ที่ไดมาจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นที่นําเสนอ ซึ่งอาจมีความหลากหลาย โดย
ประเด็นที่เลือกนั้นตองสามารถตรวจสอบ หรือหาคําตอบได  
  ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมหลักฐาน (Collect the evidences) เปนการสํารวจตรวจสอบ 
ทดลอง หรือสืบคนขอมูล แลวทําการบันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและการสังเกต วิเคราะหแลวใช
เปนหลักฐาน ซึ่งมีไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลเชิงตัวเลข กราฟ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว 
ขอความบรรยาย หรืออ่ืน ๆ  
  ขั้นตอนที่ 4 สรางการโตแยง (Construct the argumentation) เปนกิจกรรมในสวน
ของการโตแยง โดยเริ่มจากการอภิปรายในกลุมของตนเอง แลวนําเสนอขอโตแยงของกลุมตอเพ่ือน
ในชั้นเรียน โดยมีขั้นยอย ๆ 5 ขั้น ดังน้ี 
   ขั้น 1  แตละกลุมสรางขอกลาวอางของตนเอง  
   ขั้น 2  แตละกลุมตรวจสอบขอกลาวอางของกลุมตนเองที่สรางขึ้น  
   ขั้น 3  แตละกลุมนําเสนอขอโตแยงของตนเอง  
   ขั้น 4  กลุมที่มีแนวคิดแตกตางทําการซักคานเพื่ออภิปรายรวมกัน  
   ขั้น 5  หากกลุมยังคงยืนยันในแนวคิดเดิมตองทําการแยงกลับดวยเหตุผลและ
หลักฐานที่สามารถหักลางแนวคิดที่แตกตางได แตหากเห็นวาขอโตแยงของกลุมตนเองมีขอบกพรอง 
ก็ทําการแกไขขอโตแยงของกลุมตนเองตอไป 
  ในขั้นตอนนี้ครูมีบทบาทในการชี้แจงบทบาทของสมาชิกแตละคนภายในกลุมให
ชัดเจน และบทบาทของแตละกลุมในการอภิปรายทั้งชั้น ตลอดจนพิจารณาและตัดสินขอโตแยงของ
แตละกลุมวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด 
  ขั้นตอนที่ 5  สื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืน (Communicate the explanation to others)  
เปนการสื่อสารเพื่อแสดงถึง ความเขาใจสวนบุคคลในการศึกษาในแตละเรื่อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงาน การเขียนผังมโนทัศน หรือการนําเสนอดวยวาจา โดยครูอาจมีแบบฟอรมในการเขียน
รายงาน หรือหัวขอในการนําเสนอหรือไมก็ได 
  ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะปรากฏอยูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทุกเนื้อหา
หากแตการประเมินความรูเดิมเกี่ยวกับความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับการโตแยง และการ
เรียนรูความหมาย องคประกอบ และรูปแบบของการโตแยงน้ันจะมีดําเนินกิจกรรมดังกลาวเฉพาะ
ชวงตนของการเรียนรูดวยการโตแยง 
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 2.5 การวัดและประเมินผลการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
  การวัดและประเมินผลการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรนั้น สามารถประเมินไดจากผลงาน 
(Product of scientific argumentation) ซึ่งอยูในรูปการแสดงออกทางวาจา (Oral argumentation) 
หรือการเขียนเปนลายลักษณอักษร (Written arguments) และกระบวนการเรียนรูรวมกันในการ
โตแยง (Collaborative scientific argumentation) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวานักการศึกษาใชวิธีและเกณฑในการประเมินที่แตกตางกัน ดังน้ันจึงจําเปนตองนิยามวิธีที่ใชใน
การวิเคราะหและเกณฑในการประเมินการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรใหชัดเจน (Garcia-Mila; et al.  
2013: 500) ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมผลงานที่เกี่ยวของไวดังน้ี 
  รูปแบบการโตงแยงของทูลมิน (TAP) ยังไดรับความนิยมมากในการนํามาใชวิเคราะห
คุณภาพของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรศึกษา มุงเนนวิเคราะหองคประกอบตามโครงสรางของการ
โตแยงเปนสําคัญ ซึ่งประกอบดวย ขอกลาวอาง  ขอมูล การรับรอง การสนับสนุน คุณสมบัติ และขอ
คัดคาน ซึ่งเปนการเปนวิเคราะหการโตแยงเชิงบุคคลมากกวาเชิงปฏิสัมพันธ มีจุดเดนคือสามารถ
วิเคราะหขอโตแยง สั้น ๆ แทนการบรรยายไดเปนอยางดี เชน ออสบอรนและคณะ (Osborne; et al. 
2004; citing Simon. 2011: 80) ไดใชแบบจําลองการโตงแยงของทูลมิน (TAP) ในการวิเคราะห
วิธีการโตแยงดวยการเขียน โดยขอโตแยงที่ดีและมีคุณภาพนั้นตองประกอบดวยการรับรองและการ
สนับสนุนเสมือนเปนการใชหลักฐานในการใหเหตุผลสนับสนุนขอกลาวอางไดดีขึ้นแตอยางไรก็ตาม
มีงานวิจัยของดัสช ซีดเลอรและคณะ และเออดูรัน (Duschl. 2008: 160; citing Garcia-Mila; et al. 
2013: 501; Zeidler; et al. 2003: 107; & Erduran. 2008; citing Garcia-Mila; et al. 2013: 501) ที่
เห็นวารูปแบบการวิเคราะหการโตแยงตามองคประกอบของโครงสรางของทูลมินมีขอจํากัด เชน 
ถอยคําที่ใชมีความไมชัดเจน สามารถตีความไดหลากหลายไมคงที่ และการใชการรับรองและการ
สนับสนุนยังไมมีความนาเชื่อถือมากพอ ยากตอการใช จึงมีนักวิจัยหลายทาน (Zeidler; et al. 2003: 
107; & Erduran; et al. 2004; citing Simon. 2011: 80) ไมใชรูปแบบของทูลมินโดยตรงแตนําไป
ประยุกตใชตามจุดประสงคของงานตนเอง และสรางเกณฑ ในการประเมินระดับคุณภาพของการ
โตแยง ดวยการกําหนดระดับ โดยใหความสําคัญกับขอกลาวอางตรงขาม (Counter-claim) และขอ
คัดคาน (Rebuttal) มาใชในการเทียบระดับคุณภาพ (Erduran; et al. 2004) ดังน้ี 
   ระดับ 1 หมายถึง  ขอโตแยงประกอบดวยขอกลาวอางเพียงอยางเดียว 
   ระดับ 2   หมายถึง ขอโตแยงประกอบดวยขอกลาวอาง ขอมูล การรับรอง หรือ
การสนับสนุน แตไมมีขอคัดคาน 
   ระดับ 3 หมายถึง ขอโตแยงประกอบดวยชุดของขอกลาวอาง หรือชุดของขอ
กลาวอางตรงขาม ที่มีทั้งขอมูล การรับรอง หรือการสนับสนุน และขอคัดคานที่ไมชัดเจนมากนัก 
   ระดับ 4 หมายถึง ขอโตแยงประกอบดวยขอกลาวอางและขอคัดคานที่ชัดเจน 
   ระดับ 5 หมายถึง ขอโตแยงประกอบดวยขอมูล และการรับรองที่สนับสนุนขอ
กลาวอางและมีขอคัดคานมากกวา 1 ขอคัดคาน 
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  ในทํานองเดียวกันเวนไวล และดอวสัน (Venville; & Dawson. 2010: 960-962) ได
กําหนดเกณฑในการวิเคราะหความซับซอนของการโตแยง และวิเคราะหคุณภาพของการใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการ (Informal reasoning) ที่ใชในระหวางการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร  โดยใช TAP 
ในการประเมินโครงสรางของการโตแยงจากการเขียนตอบคําถามเปนรายบุคคล ซึ่งงานวิจัยนี้จะไม
นําองคประกอบ ขอคัดคาน (Rebuttals) มาพิจารณาเนื่องจากผูเรียนไมเขาใจความคิดของคนอื่นได  
และไดนํารูปแบบของ ออสบอรน เออดูรัน และไซมอน (Osborne, Erduran; & Simon. 2004b) มา
ปรับใชในการประเมินบทสนทนาที่ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุมซ่ึงเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดแสดงขอคัดคานได โดยไดจําแนกระดับคุณภาพของการโตแยงออกเปน 4 ระดับตาม
การปรากฏหรือไมปรากฏของ ขอกลาวอาง ขอมูล การสนับสนุน และคุณสมบัติ ดังน้ี 
   ระดับ 1  หมายถึง   ขอโตแยงที่ประกอบดวยขอกลาวอางเพียงอยางเดียว 
   ระดับ 2  หมายถึง   ขอโตแยงที่ประกอบดวยขอกลาวอาง ขอมูล และ/หรือการ
รับรอง  
   ระดับ 3  หมายถึง ขอโตแยงที่ประกอบดวยขอกลาวอาง ขอมูล การรับรองหรือ
การสนับสนุน หรือคุณสมบัติ 
    ระดับ 4  หมายถึง ขอโตแยงที่ประกอบดวยขอกลาวอาง ขอมูลหรือการรับรอง  
การสนับสนุน คุณสมบัติ 
  การเซีย-มิลา และคณะ (Garcia-Mila; et al. 2013: 505) ไดจําแนกรูปแบบตามขอความที่
ปรากฏในกระบวนการของการโตแยงจากการรวมองคประกอบการโตแยงของทูลมิน ขอกลาวอาง 
(C) ขอมูล (D) การรับรอง (W) การสนับสนุน (B) และขอคัดคาน (R) ออกเปน 11 รูปแบบ ประกอบดวย 
1)ขอกลาวอางอยางเดียว(C)  2)ขอกลาวอางกับขอมูล (CD) 3)ขอกลาวอางกับการสนับสนุน (CB)  
4)ขอกลาวอางกับขอคัดคาน (CR)  5)ขอกลาวอาง ขอมูล และการรับรอง (CDW)  6)ขอกลาวอาง 
ขอมูล และการสนับสนุน (CDB) 7) ขอกลาวอาง การสนับสนุน และขอคัดคาน (CBR) 8)ขอกลาวอาง 
ขอมูล การรับรอง และการสนับสนุน (CDWB) 9)ขอกลาวอาง ขอมูล การรับรอง และขอคัดคาน 
(CDWR) 10)ขอกลาวอาง ขอมูล การสนับสนุน และขอคัดคาน CDBR 11) ขอกลาวอาง ขอมูล การ
รับรอง การสนับสนุน และขอคัดคาน (CDWBR) ซึ่งการใสรหัสใหกับรูปแบบการโตแยงน้ีเพ่ือนําไป
วิเคราะหเพ่ือระบุระดับคุณภาพของการโตแยงจากขั้นต่ําสุดไปถึงสูงสุดตามเกณฑของ เออดูรัน  
และคณะ (Erduran; et al. 2004) ตอไป 
  นอกจากนั้นการใชรูปแบบ Science Writing Heuristic (SWH) ยังสามารถสงเสริม 
การโตแยงเชิงวิทยาศาสตรไดโดยการบันทึกผลการทําทดลองแบบสืบเสาะหาความรูไปแลวนั้นดวย
การสรางความสัมพันธระหวางคําถาม ขอกลาวอาง และการสะทอนความคิด เพ่ือสรางการเรียนรู
อยางมีความหมาย โดยผานทั้งกระบวนการการเจรจาดวยวาจาในระหวางทําการทดลองและ
กระบวนการเขียนรายงาน ซึ่งชอย (Choi. 2008; citing Hand; & Choi. 2010: 33-34) ไดพัฒนา
เกณฑการประเมินการโตแยงในภาพรวม ดังน้ี  
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   1)  ผูเรียนสามารถพัฒนาขอโตแยงที่ดีไดอยางไร 
2)  มีการเชื่อมโยงระหวางขอมูลจาก SWH ไปยังแหลงอ่ืนหรือไม 
3)  คําถาม ขอกลาวอาง และการสะทอนความคิด เขากันไดดีหรือไม 

  แซมปสันและคลารก (Sampson; & Clark. 2008: 462-463) ไดกําหนดเกณฑการให
คะแนนผลงานการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรโดยใชเกณฑในการพิจารณา 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1)  ความเพียงพอของคําอธิบาย 
2) คุณภาพของคําอธิบาย 
3)  คุณภาพของหลักฐาน 
4)  ความเหมาะสมของเหตุผล 

  อีวาโกรูและออสบอรน (Evagorou; & Osborne. 2013: 218-222) ไดประเมินการโตแยง
ในดานตาง ๆ ดังน้ี 
   1)  คุณภาพของการโตแยงจากการเขียน เปนการประเมินผลงานจากการโตแยง
ซึ่งอยูในรูปการเขียน โดยใชเกณฑการประเมินของเออดูรัน และคณะ (Erduran; et al. 2004) ที่เปน
การปรับประยุกตจาก TAP มาใชเพ่ือความเหมาะสมทั้งนี้ควรตระหนักวา TAP มีความเหมาะสมในการ
ประเมินการโตแยงทางวาจามากกวา โดยเฉพาะการสราขอคัดคานในการเขียน 
   2) คุณภาพของการโตแยงในขณะอภิปรายกับคูของตนเอง   
   3)  ลักษณะของการโตแยงอยางรวมมือ (Collaborative argumentation) โดยได
นําบทสนทนาที่บันทึกไวมาทําการวิเคราะหเพ่ือคนหาการสรางขอกลาว และหลักฐาน และใสรหัส
ใหกับประโยคในการสนทนา แลวทําการวิเคราะหองคประกอบและโครงสรางโดยใช TAP และระบุ
ระดับคุณภาพดวยเกณฑการประเมินของ เออดูรัน และคณะ (Erduran; et al. 2004) 
  ดังน้ันจึงสรุปไดวาการวัดและประเมินผลการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรนั้นสามารถวัด
และประเมินไดจาก 2 มิติ โดยใชวิธีและเกณฑในการประเมินดังนี้ 
   1) ประเมินจากผลงาน ซึ่งวัดจากการเขียนหรือการพูด โดยเครื่องมือที่ใชวัดมีได
หลากหลายรูปแบบ เชน แบบบันทึกผลการทดลอง แบบรายงานการโตแยง แบบบันทึกความเรียง 
สําหรับการเขียน และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการนําเสนอการโตแยงภายในกลุมหรือหนาชั้น
เรียน สวนเกณฑที่ใชในการตัดสินหรือระบุระดับคุณภาพนั้น ครูผูสอนสามารถใชรูปแบบ TAP หรือ 
เกณฑของเออดูรัน และคณะ (Erduran; et al. 2004) หรือเกณฑอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   2) ประเมินจากกระบวนการ ซึ่งวัดจากการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหเกิดการ
แบงหนาที่หรือรวมกันอภิปรายเพื่อหาคําตอบ โดยการใชแบบสังเกตชั้นเรียนดูเหตุการณในชั้นเรียน
ระหวางทําการเรียนการสอน หรือระหวางที่ผูเรียนสนทนา อภิปรายกันภายในกลุม แลวนําวิเคราะห
ลักษณะการทํางานเปนกลุม สวนเกณฑที่ใชในระบุระดับคุณภาพนั้น สามารถใช TAP หรือ เกณฑ
ของเออดูรัน และคณะ (Erduran; et al. 2004) หรือเกณฑอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีการวัดและประเมินการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรกําหนดใหมีการ
ประเมินทั้งดานผลงาน ซึ่งก็คือ การเขียนและการโตวาที และดานกระบวนการ  
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2.6  งานวิจยัเกี่ยวกับการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พบวามีลักษณะที่แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่ใชการโตแยงนั้นแบง
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ การศึกษาผลจากการนํารูปแบบการโตแยงมาใชในการเรียนการสอน  
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการโตแยง และการพัฒนารูปแบบการสอนที่สงเสริม
คุณภาพของการโตแยง ดังน้ี 
  2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลจากการนํารูปแบบ (Model) การโตแยงมาใชใน
การเรียนการสอน เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูขับเคลื่อนกลวิธีการ
โตแยง (Argument-Driven Inquiry: ADI) มาใชแลวศึกษาผลที่เกิดขึ้น เชน ความสามารถในการ
สรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ความมีเหตุผล ความสามารถในการโตแยง และเจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตร ไดแก ผลงานวิจัยของ สันติชัย อนุวรชัย (2553) แซมปสัน กรูมส และวอลคเกอร 
(Sampson; Grooms; & Walker. 2010) และเดเมอรชิโอกลูและอูคาร (Demircioğlu; & Uçar. 2012) 
ซึ่งผลงานวิจัยแตละฉบับมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
   สันติชัย อนุวรชัย (2553) ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูที่ขับเคลื่อนกลวิธีการโตแยง (ADI) ในวิชาชีววิทยาที่มีตอความสามารถในการ
สรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรและความมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุม
ทดลองเรียนดวยรูปแบบ ADI สวนกลุมควบคุมเรียนดวยรูปแบบวงจรการเรียนรู 5E พบวา หลังการ
ทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร และคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบความมีเหตุผลสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   แซมปสัน กรูมส และวอลคเกอร (Sampson; Grooms; & Walker. 2010) ได
ศึกษาผลของการใชชุดปฏิบัติการดวยรูปแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับกลวิธีการโตแยง (ADI) ที่มี
ตอความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรและคุณภาพของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรผานการ
เขียนรายงานการทดลอง โดยทําปฏิบัติการ 15 กิจกรรม และทํางานรวมกันเปนกลุมขนาดเล็ก 
พบวา หลังจากใชเวลาเรียน 18 สัปดาห พบวานักเรียนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น และสามารถสราง
ขอโตแยงไดดีขึ้น 
   เดเมอรชิโอกลู และอูคาร (Demircioğlu; & Uçar. 2012) ไดทําการศึกษาผลของ
ADI ในการทําปฏิบัติการทางฟสิกสของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ที่มีตอเจคติตอ
การทําปฏิบัติการทางฟสิกสและคุณภาพของการโตแยง โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม คือกลุม
ทดลองที่เรียนดวยรูปแบบ ADI และกลุมควบคุมที่เรียนดวยการเรียนรูปแบบเดิม พบวา เจตคติตอ
การทําปฏิบัติการทางฟสิกสกอนเรียนและหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ และรูปแบบ ADI สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของคุณภาพการโตแยงไดดีกวา
การเรียนรูปแบบเดิม   
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  2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการโตแยงเปน
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการโตแยง ประกอบดวย ผลการเรียนวิทยาศาสตร เพศ  
การกําหนดเปาหมายของภาระงาน ไดแก ผลงานวิจัยของ กงมณีย เกษตระ (2554) ประภัสสร กองแกว 
(2554) เสาวนีย โคตรชมภู (2554) และการเซีย-มิลา และคณะ (Garcia-Mila; et al. 2013) ซึ่ง
ผลงานวิจัยแตละฉบับมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
   กงมณีย เกษตระ (2554) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการโตแยงและการคิดอยางมีวิจารณญาณของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตรตางกัน โดยใชเร่ือง การถายฝากตัวออน 
การโคลนนิ่งน่ิง และพืช GMOs ในการเรียนการสอน โดยจําแนกนักเรียนเปนกลุมที่มีผลการเรียน
วิทยาศาสตรสูง 18 คน และกลุมที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตรต่ํา 17 คน พบวา หลังเรียน ทั้งสอง
กลุมมีการพัฒนาความสามารถในการโตแยงและมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน
โดยรวมและรายดานทั้ง 5 ดานเพิ่มขึ้น แตกลุมที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตรสูงมีความสามารถในการ
โตแยงและการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวมมากกวากลุมที่มีผลทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ําอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  
   ประภัสสร กองแกว (2554) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชประเด็นปญหาทาง 
สังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการโตแยงและการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีเพศตางกัน โดยใชเร่ือง การตัดตนไมเพ่ือสรางถนน  การผลิต
สิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ การสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ในการเรียนการสอน พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน  
มีความสามารถในการโตแยงไมตางกัน และท้ังเพศชาย และเพศหญิง หลังเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิพากษวิจารณโดยรวม และเปนรายดาน ทั้ง 5 ดาน เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   เสาวนีย โคตรชมภู (2554) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปญหาทางสังคมที่
เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรที่มีตอการโตแยงและการคิดเชิงวิพากษวิจารณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกัน โดยใชเร่ือง การปลูกถายอวัยวะ การสรางอวัยวะจากเซลลตน
กําเนิด  และการทําเด็กหลอดแกว ในการเรียนการสอน  พบวา นักเรียนที่ มี เพศตางกัน                 
มีความสามารถในการโตแยงไมตางกัน มีการคิดวิพากษวิจารณหลังเรียนโดยรวมเปนรายดานทั้ง     
4 ดาน ไมแตกตางกัน แตนักเรียนเพศชายมีการคิดเชิงวิพากษวิจารณดานการนิรนัยมากกวา
นักเรียนเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   การเซีย-มิลา และคณะ (Garcia-Mila; et al. 2013) ไดศึกษาผลของกําหนด
เปาหมายของภาระงานที่มีตอคุณภาพของการโตแยง โดยไดแบงกิจกรรมการโตแยงออกเปน        
2 ประเภท ไดแก การคัดคาน (Dispute) ที่มีเปาหมายในการปกปองขอสรุปดวยการลดทางเลือก 
(Undermining alternative) และการหารือ (Deliberation) ที่มีเปาหมายในการเขาถึงขอสรุปดวยการ
เสนอทางเลือกที่แตกตาง (Contrasting alternative) ใชประเด็นแหลงกําเนิดพลังงาน ในการเรียน
การสอน พบวากลุมที่ใชการถามความคิดเห็นจากคนสวนใหญหรือกลุมการหารือ มีคะแนน        
การโตแยงสูงกวากลุมที่ใชการโนมนาวผูอ่ืนใหคลอยตามหรือกลุมการคัดคาน  
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  2.6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนที่สงเสริมคุณภาพของการโตแยง
เปนคิดและสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรแลว แลวติดตามลักษณะของการ
มีปฏิสัมพันธภายในกลุมและในชั้นเรียน ตลอดจนความสามารถในการโตแยง และพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
ที่แสดงออกในขณะปฏิบัติ ไดแก ผลงานวิจัยของ อีวาโกรูและออสบอรน (Evagorou; & Osborne. 
2013) โอลิเวียร เอเคอรสันและโอลดฟลด (Oliveira; Akerson; & Oldfield. 2012) ดอวสันและเวนไวล 
(Dawson; & Venville. 2010) เอสกิ้น และออรแกน-เบคิโลกลู (Eskin; & Ogan-Bekiroglu. 2009) 
และเอการ และแพ็ทตัน (Acar; & Patton. 2012) ซึ่งผลงานวิจัยแตละฉบับมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังน้ี 
   อีวาโกรู และออสบอรน (Evagorou; & Osborne. 2013) ไดศึกษาวาเม่ือผูเรียนมี
การทํางานเปนคูจะมีวิธีการสรางขอโตแยงอยางไร และลักษณะของการมีปฏิสัมพันธของผูเรียนเปน
อยางไรและสงผลใหผูเรียนสามารถโตแยงดวยการเขียนดีขึ้นอยางไร โดยใชกรณีศึกษาจากผูเรียน  
2 คู พบวา มีผูเรียน 1 คู ที่มีระดับความสามารถในการโตแยงดวยการเขียนสูงขึ้น สวนอีกคูมีการ
อภิปรายที่แตกตางออกไป ซึ่งผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสําหรับคูที่มีคะแนนสูงขึ้นเพราะมีการนํา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรกับสังคมหลาย ๆ เร่ือง มาใชประกอบการโตแยง ซึ่งแตกตาง
จากอีกคูที่ใชเพียงความรูที่เกี่ยวของกับตนเองเทานั้น ดังน้ัน จึงชี้ใหเห็นวาครูจึงควรศึกษาภูมิหลัง 
สังคม วัฒนธรรม ความเขาใจ ของผูเรียนใหชัดเจนเพื่อใชออกแบบกิจกรรมที่ผูเรียนทุกคนเขาใจใน
ประเด็นที่ครูนํามาเสนอได 
   โอลิเวียร เอเคอรสันและโอลดฟลด (Oliveira; Akerson; & Oldfield. 2012) ได
ศึกษาวิธีที่นักเรียนจะแสดงออกตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การอนุรักษพลังงาน การนํา
อีกัวนามาเลี้ยง และการเลือกที่จะกระทําเมื่อเขาไปเจอลูกกวางในปา ดวยการสรางการรับรอง และ
ขอกลาวอาง ดวยวาจา จากผลการสํารวจพบวาภายใตพ้ืนฐานทางสังคมผูเรียนที่เปนชาวบราซิล  
ครูจําเปนตองเนนใหผูเรียนเกิดความใสใจสิ่งแวดลอม ดวยการสรางวัฒนธรรมทางสังคมการโตแยง
ภายในชั้นเรียน สนับสนุนใหเกิดการใหเหตุผลและแสดงเหตุผลโดยปราศจากการกดดันและการ
แทรกแซงทางสังคม 
   ดอวสันและเวนไวล (Dawson; & Venville. 2010) ไดสํารวจผลของการโตแยงที่
ใชชั้นเรียนเปนฐานที่มีตอทักษะการโตแยง การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ และความเขาใจใน
มโนทัศน เร่ือง พันธุศาสตร ของนักเรียนเกรด 10 โดยแบงกลุมเปนหองทดลอง 2 หอง และ
หองควบคุม 2 หอง วัดผลในรูปแบบการเขียน พบวา กลุมทดลองมีระดับคุณภาพของขอโตแยง 
และการอธิบายเพื่อแสดงเหตุผลอยางไมเปนทางการดีขึ้น ทั้งสองกลุมมีความเขาใจในมโนทัศน 
เรื่อง พันธุศาสตร ดีขึ้น แตกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ 
   เอสกิ้น และออรแกน-เบคิโรกลู (Eskin; & Ogan-Bekiroglu. 2009) ไดศึกษา
รูปแบบการโตแยงกับความเขาใจวิทยาศาสตร และวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพของ    
การโตแยงกับความรูทางวิทยาศาสตร ในวิชาฟสิกส สําหรับนักเรียนเกรด 10 จํานวน 4 คน พบวา 
การใชการโตแยงและความรูทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
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   เอการ และแพ็ทตัน (Acar; & Patton. 2012) ไดใชเทคนิคการฝกปฏิบัติและการ
แขงขันทางทฤษฎีดวยการนําไปใชในการนําเขาสูบทเรียนในรูปแบบสืบเสาะหาความรูเปนฐาน ใน
วิชาฟสิกส เพ่ือพัฒนาทักษะการโตแยงและความสามารถในการใหเหตุผล ใหสูงขึ้นได 
  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสกิส ที่ใชการโตแยง 
เชิงวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการโตแยง  ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ ความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส และการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี
เพราะการโตแยงเปนรูปแบบที่สงเสริมใหเกิดการรูวิทยาศาสตร สงเสริมการใชความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร พัฒนาพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกตอการเรียนวิทยาศาสตร เปนการ
เชื่อมโยงระหวางความรูและบริบทแวดลอม และกิจกรรมที่นํามาเปนประเด็นในการโตแยงนั้น 
งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเห็นสอดคลองกันวาการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรนั้นควรเรียนรู
ผานประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรกับสังคม หรือปรากฏการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
โดยประเด็นที่นํามาใชประกอบการเรียนน้ันตองมีความหมายกับผูเรียนทุกคน นั่นหมายความวา  
ครูควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาประเด็นดังกลาวผูเรียนรูจักหรือคุนเคยมากอนแลวบาง และรูปแบบ
ของการโตแยงนั้นอาจจะอยูในรูปของการสื่อสารผานการเขียน เชน เขียนรายงานการทดลอง   
เขียนบันทึกการเรียนรู ซึ่งอาจจะอยูในลักษณะมีโครงสรางในการเขียน หรือเขียนบรรยาย หรืออยูใน
รูปแบบการแสดงออกทางวาจา เชน การโตวาที การอภิปราย การนําเสนอ  
 

3. การเรียนการสอน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส  
 3.1 สภาพการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 
  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีเปาหมายเพื่อพัฒนามนุษยใหเปนผูมีความคิดที่เปน
เหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ ตลอดจนมีทักษะในการคนควาหาความรู สามารถ
แกปญหาได ตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 1) วิชาฟสิกส สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรที่มีความหลากหลายของประเด็นปญหาและคําถาม
ที่ทาทายตอความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน ดังน้ันการตอบคําถามของผูเรียนจึงไมใชเพียงแคคําวา 
ถูกหรือผิด โดยใชการเดา หากแตตองผานกระบวนการแกปญหา หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ดังน้ันคําถามหรือปญหาที่นาสนใจยอมกระตุนใหผูเรียนไดสนใจศึกษา คนควาทั้งในดานมโนทัศน 
กฎ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป ซึ่งวิธีการสอน
หรือเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนฟสิกสนั้นยังเนนไปในลักษณะการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู (ศิลปชัย บูรณพานิช. 2547: 322)  
  สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดบรรจุเน้ือหา เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ไวในสาระที่ 4 
แรงและการเคลื่อนที่ โดยมีมาตรฐานการเรียนรูดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 114-116) 
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   มาตรฐาน ว.4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรง
นิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนอยาง
ถูกตองและมีคุณธรรม 
   มาตรฐาน ว.4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรูและจิตวทิยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 

  หากแบงการวัดและประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรออกเปน 
2 ระดับ ไดแก ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ O-
NET (Ordinary National Educational Test) เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผูเรียนทุกคนตองไดรับการประเมินเพ่ือวัดระดับ
ความรูทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้น
พ้ืนฐาน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคมหาชน) ซึ่งจะทําการทดสอบกับผูเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 8 
กลุมสาระการเรียนรู และจากสถิติผลการทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 4 แรงและการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2551-2555 พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ มาตรฐาน ว.4.1 เทากับ 36.80 28.00 29.50 14.65 และ 26.86 ตามลําดับ และ
มาตรฐาน ว.4.2 เทากับ 32.53 50.20 31.40 17.49 และ 29.04 ตามลําดับ ซึ่งยังต่ํากวาเกณฑ คือ 
ต่ํากวารอยละ 50 ยกเวน มาตรฐาน ว.4.2 ปการศึกษา 2552 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ. 2556. ออนไลน; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 83-84) ถึงแมวาคะแนนเฉลี่ย
ของปการศึกษา 2555 จะมีแนวโนมสูงขึ้นก็ตาม ดังภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9  ผลการประเมิน O-NET วิชาวทิยาศาสตร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

 
สวนการวัดและประเมินผลคุณภาพระดับนานาชาตินั้นประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก 

ไดแก การประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 
โดยองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) จะเนนการประเมินสมรรถนะของผูเรียนในการใชความรูและทักษะที่
เกี่ยวของกับชีวิตจริงสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตและการใชชีวิตในสังคมยุคใหม เพ่ือการศึกษาตอ
ในระดับสูง การงานอาชีพ และการดําเนินชีวิต โดยประเมินสมรรถนะ 3 ดาน คือ (1) การรูเร่ืองการ
อาน (Reading Literacy) (2) การรูเร่ืองคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) และ (3) การรูเร่ือง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) สําหรับการประเมินการรูวิทยาศาสตรนั้นเนนการใชความรูในการ
ระบุประเด็นปญหา อธิบายปรากฏการณ และตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรบนพ้ืนฐานของ
ประจักษพยานทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะทําการประเมินผูเรียนที่มีอายุ 15 ป สําหรับประเทศไทยนั้น
สวนใหญเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักศึกษาอาชีวศึกษาชั้นปที่ 1 ในระยะเวลาทุก ๆ   
3 ป สําหรับประเทศไทยไดเขารวมรับการประเมินเริ่มแตป 2000 (พ.ศ. 2543) เปนตนมา 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 2-8) ผลการประเมินการรูวิทยาศาสตรดังตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการประเมินการรูวิทยาศาสตร ตามโครงการ PISA 
 

คะแนนเฉลี่ย 
ป 2000

(พ.ศ. 2543) 
ป 2003

(พ.ศ. 2546) 
ป 2006

(พ.ศ. 2549) 
ป 2009

(พ.ศ. 2552) 
กลุมประเทศ OECD 500 500 500 501 
ไทย 421 429 421 425 

 
  สวนการประเมินตามโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) โดยสมาคมนานาชาติเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือ IEA (The  
International Association for the Evaluation of Educational Achievement) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตามหลักสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษา ทําการประเมินผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (เกรด 4) และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (เกรด 8) ในระยะเวลาทุก ๆ 4 ป โดยยกเวนป 2003 (พ.ศ. 2546) ซึ่งกรอบใน
การประเมินวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย ดานเน้ือหาสาระ (Content domain) ไดแก ชีววิทยา 
เคมี ฟสิกส และโลก ดาราศาสตร และอวกาศ และดานพฤติกรรมการเรียนรู (Cognitive domain) 
ไดแก ความรู/ความเขาใจ การประยุกตใชความรู และการบูรณาการความรูและการใหเหตุผล
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 8-11; สสวท. 2555: ออนไลน) ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ตามโครงการ TIMSS  
 

คะแนนเฉลี่ย 
ป 1999

(พ.ศ. 2542) 
ป 2007

(พ.ศ. 2550) 
ป 2011

(พ.ศ. 2554) 
คากลาง TIMSS  500 500 500 
ไทย 482 471 451 

 
  การประเมินโครงการ PISA ไดกําหนดระดับความรูและทักษะไวเปน 6 ระดับ โดย
ระดับต่ําสุดเทากับระดับ 1 และกําหนดใหระดับ 2 เปนระดับพ้ืนฐานที่ผูเรียนเริ่มแสดงวารูและพอจะ
ใชประโยชนจากความรูในการดํารงชีวิตได ซึ่งผลการประเมินผูเรียนไทยสวนใหญอยูในระดับต่ํากวา 
2 นั่นคือ อยูในระดับต่ํากวาพื้นฐาน  สวนการประเมินโครงการ TIMSS นั้น ไดกําหนดระดับความรู
และทักษะวิชาวิทยาศาสตรออกเปน 5 ขั้น โดยระดับต่ํากวาระดับ 1 เปนระดับต่ําสุด และผลการ
ประเมินผูเรียนไทยมากกวาครึ่งอยูในระดับ 1 หรือระดับต่ํา นอกจากนั้นยังพบวาคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนจากการประเมินจากทั้งสองโครงการมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยกลางของประเทศในกลุมสมาชิก 
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ดังน้ันการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของไทยจึงควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความรู ความ
เขาใจ ทั้งในสวนของเน้ือหา การประยุกตใชองคความรูกับชีวิตประจําวัน การใหเหตุผล รวมทั้ง
กระตุนใหมีการใชความรูในการระบุประเด็นปญหา อธิบายปรากฏการณ และตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรบนพื้นฐานของประจักษพยานทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความเขาใจในมโนทัศนวิชาฟสิกส และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ที่ใช
การโตแยงเปนฐาน ที่ผูเรียนสามารถนําสถานการณในชีวิตประจําวันมาใชในการเรียนดวยกิจกรรม
การโตแยงซ่ึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการใชหลักฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ โดยใชเหตุผลได
อยางเหมาะสม 
 3.2 ความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชา ฟสิกส 
  3.2.1 ความหมายของความเขาใจมโนทัศน 
   ความเขาใจมโนทัศน (Conceptual understanding) นอกจากนี้ยังมีคําอ่ืน ๆ ที่มี
ความหมายเดียวกันอีกหลายคํา เชน ความเขาใจมโนมติ ความเขาใจความคิดรวบยอด เปนตน 
ทั้งน้ีขึ้นกับการนิยามคําวา Concept ที่แตกตางกัน แตในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชคําวา ความเขาใจ
มโนทัศน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหนิยามความหมายของคําวา ความเขาใจ (Understanding) 
และมโนทัศน (Concept) ไวดังน้ี 
   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546: 2) กลาววา มโนทัศน หมายถึง หมวดหมูของ
วัตถุหรือเหตุการณ หรือแนวความคิดที่มีองคประกอบพื้นฐานใกลเคียงกันหมวดหมูหน่ึง แตละสิ่งใน
หมวดหมูนั้นอาจมีความแตกตาง หลากหลาย แตมีลักษณะใกลเคียงกันมากพอที่จะบอกไดวาสิ่งน้ัน
คืออะไร ซึ่งสอดคลองกับ ชนาธิป พรกุล (2554: 123) และเบส คอนแทนท และเคริน (Bass; Contant; 
& Carin. 2009: 13) ที่เห็นวา มโนทัศน หมายถึง ขอความที่แสดงแกนของเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือ
ความคิดรวบยอดที่ไดมาจากการสังเกต หรือขอเท็จจริงที่มีอยู แลวจัดการกับลักษณะที่เหมือน ๆ กัน
ของสิ่งของ เหตุการณ ประสบการณ หรือกระบวนการเขาดวยกันเปนหมวดหมู สวน สสวท. (2552: 
247) นิยามคําวา มโนทัศน หมายถึง ความเขาใจตอวัตถุหรือปรากฏการณที่ไดจากการสังเกต รับรู
และเชื่อมโยงกับประสบการณของบุคคลนั้น ซึ่งการเรียนรูมโนทัศนนั้นเปนการคนหาคุณสมบัติ
เฉพาะที่สําคัญของสิ่งน้ัน เพ่ือใชเปนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่ใชและไมใชสิ่งนั้นออกจากกัน เพ่ือ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนของเน้ือหาสาระตาง ๆ อยางเขาใจ และสามารถนิยามมโน
ทัศนนั้นดวยตนเอง (Bruner; et al. 1967: 233; อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2553: 225) 
   ชวาล  แพรัดกุล (2552: 153) กลาววา ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถใน
การดัดแปลง แลวแปล และยนยอรวมกัน และชนาธิป พรกุล (2554: 123) เห็นวาหมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดเกณฑที่จะใชแบงประเภทสรรพสิ่งรอบตัวที่เปนสิ่งของ วัตถุ พฤติกรรม 
และสิ่งที่เปนนามธรรม สวน สสวท. (2552: 245) นิยามคําวา ความเขาใจ หมายถึง ระดับของผล
การ เรียนรูที่ผูเรียนสามารถอธิบาย หรือใหเหตุผลเปรียบเทียบ ยกตัวอยาง นิยาม เขียนแผนภาพ 
แปลความหมาย เลือก ระบุ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  
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   ดังน้ันความเขาใจมโนทัศน หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย หรือใหเหตุผล 
เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง นิยาม เขียนแผนภาพ แปลความหมาย เลือก ระบุ เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ 
เหตุการณ ประสบการณ หรือ เรื่องราวตาง ๆ โดยใชเกณฑในการจําแนกประเภท หรือหมวดหมู  
  3.2.2 การวัดและประเมินผลความเขาใจในมโนทัศนของผูเรียน 
   การวัดและประเมินผลความเขาใจเปนสวนหนึ่งของการประเมินการเรียนรูดาน
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของบลูม (Benjamin S. Bloom) เพ่ือวัดระดับความรูความสามารถ
ของผูเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ชวลิต ชูกําแพง. 2550: 89-91)ตามลําดับขั้น      
6 ขั้น ดังนี้ จํา (Remembering) เขาใจ (Understanding) ประยุกตใช (Applying) วิเคราะห (Analyzing) 
ประเมินคา (Evaluating) และคิดสรางสรรค (Creating) จะเห็นไดวากระบวนการทางปญญาใหม  
ของบลูมน้ี มีการปรับเปลี่ยนขั้นความเขาใจ (Comprehension) เปนความเขาใจ (Understanding) 
และขั้นการสังเคราะห (Synthesis) เปนคิดสรางสรรค(Creating) ซึ่ง ชวาล แพรัดกุล (2552: 153-
154) กลาววา การวัดความเขาใจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบวัดวา ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญ
ของประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับจากการสื่อสารทุกชองทาง ดวยการเขียน การพูด ทั้งในรูปแบบประโยค
ภาษา รหัส หรือสัญลักษณ โดยกระบวนการสรางความเขาใจนั้นเกิดจากการดัดแปลงประสบการณ
ใหมที่กําลังประสบใหกลายเปนรูปแบบที่คลายกับรูปแบบเดิมที่ตนเองรู และมีความหมายตอกับ
ตนเองมากขึ้น ดังน้ัน คําถามเพื่อวัดความเขาใจ จึงควรเปนขอความใหม ๆ ที่กําหนดสถานการณ
หรือขอความที่แตกตางไปจากที่ผูเรียนเคยเห็นมาแลว โดยเลียนแบบขอความเดิม หรืออาจใช
เน้ือความเดิมแตสรางรูปประโยคใหม 
   เบส คอนแทนท และเคริน (Bass; Contant; & Carin. 2009: 13) กลาววา 
พฤติกรรมที่บงบอกวามีความเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตรนั้น ผูเรียนตองสามารถแสดงสิ่งตาง ๆ 
ตอไปน้ีได 
    1) ตีความคําถามเพื่อนําไปสูการสํารวจตรวจสอบและแสดงเปนภาษาของ
ตนเองได 
    2)  ตีความสิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนรูและแสดงเปนคําพูดของตนเองได 
    3)  แสดงความเชื่อมโยงมโนทัศนสูสถานการณจริงได 
    4)  ตีความความสัมพันธระหวางขอมูลที่บันทึกไวจากเหตุการณจริง และหา
รูปแบบของขอมูล เปรียบเทียบขอมูลที่มีกับขอมูลอ่ืน ๆ   
    5)  ประยุกตใชความรูที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบเพื่อทํานายเหตุการณ 
สรางคําอธิบาย และแกปญหาในรูปแบบที่แตกตาง 
   สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินความเขาใจน้ัน สสวท. (2555: 24) 
และ ชวลิต ชูกําแพง (2550: 94-99) ไดเสนอแนะไวดังน้ี 
    1)  ขอสอบแบบเลือกตอบ ไดแก ขอสอบเลือกตอบแบบคําถามเดี่ยว ขอสอบ
เลือกตอบแบบคําถามชุด และขอสอบเลือกตอบแบบคําถาม 2 ชั้น 
    2)  ขอสอบแบบถูกหรือผิด  
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    3)  ขอสอบแบบจับคู  
    4)  ขอสอบเขียนตอบแบบเติมคําหรือเขียนตอบอยางสั้น 
    5)  ขอสอบเขียนตอบแบบอธิบาย 
   และการวัดผลเรียนรูมโนทัศนสามารถวัดไดหลายระดับ ตามลําดับดังตอไปน้ี     
1) ระบุลักษณะสําคัญ และไมใชลักษณะสําคัญ 2) จําแนกสิ่งที่เปนตัวอยาง และส่ิงที่ไมใชตัวอยาง  
3) ระบุกฎของมโนทัศน 4) ใชมโนทัศนในสถานการณอ่ืน ชนาธิป พรกุล (2554: 132-133)  
   ดังน้ัน การวัดและประเมินผลความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชา
ฟสิกส นั้น เปนการสอบวัดวาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดใหผูเรียนสามารถจับใจความ
สําคัญไดดีเพียงใดดวยการแสดงออกดวยการพูด การเขียน โดยคําถามที่ครูจะใชวัดและประเมิน
ความเขาใจตองใชภาษาหรือถอยคํา รวมทั้งสถานการณที่กําหนดใหแตกตางจากเดิมแตยังคง
เน้ือความเดิมไว และเครื่องมือที่ใชวัดนั้นอาจจะใชขอสอบประเภทตาง ๆ หรือการถามใหตอบก็ได 
  3.2.3 มโนทัศนของผูเรียนจากการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  วิชา ฟสิกส 
   การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในมโนทัศน วิชาฟสิกสนั้นมีอยู
หลากหลายรูปแบบ ไนท (Knight. 2004: 4-5) ไดเสนอแนวทางในการสอนฟสิกสใหไดประสิทธิภาพ
ไว 5 ประการ ไดแก 1) ใหผูเรียนมีสวนรวมอยางตื่นตัวและสามารถโตตอบกับครูได 2) ให
ความสําคัญกับปรากฏการณทางธรรมชาติมากกวาสิ่งที่เปนนามธรรม 3) จัดการกับมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนของผูเรียนใหชัดเจน 4) ฝกและใชทักษะและกลยุทธในการแกปญหา และ  5) การบาน
และแบบทดสอบไมควรมุงเนนที่สัญลักษณเพียงอยางเดียวแตมีการผสมผสานทั้งตัวเลขและการ
บรรยายปรากฏการณ แตถึงอยางไรก็ตามก็มีงานวิจัยหลายฉบับระบุวาผูเรียนมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน (Misconception) ในการเรียนเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ทั้งน้ีสาเหตุอาจเกิดจากการ
ตีความที่ผิดไปจากคําสอนของครู หรือจากขอความที่ปรากฏในตําราของผูเรียนเอง หรืออีกนัยหน่ึง
ก็เกิดจากครูผูสอน หรือตําราที่ใชในการศึกษา (Knight. 2004: 26)  
   จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดของผูเรียนใน 
การเรียน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ของโครงการประเมินความรูทางวิทยาศาสตรป 2061 สมาคม
เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรแหงอเมริกา (American Association for the Advancement of Science: 
AAAS) (AAAS. 2013: online) ไนท (Knight. 2004: 4-5) เดเมอรซี (Demirci. 2005) อลอนโซ และ
สตีเดิล (Alonzo; & Steedle. 2008) บารัคตาร (Bayraktar. 2009) ขจรศักดิ์ บัวระพันธ และเพ็ญจันทร 
ซิงห (2550) และนิวัฒน ศรีสวัสดิ์ และคณะ (2548) แลวพบวา สามารถแบงหมวดหมูมโนทัศน         
ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน ได 5 หมวดหมู ไดแก 1) การใชปริมาณทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับแรง      
และการเคลื่อนที่ 2) แรงขับภายในของวัตถุ 3) แรงจากการกระทํา 4) แรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา และ           
5) อิทธิพลอ่ืน ๆ ที่มีตอการเคลื่อนที่ แตละหมวดหมูแสดงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน ดัง
ตาราง 9 
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ตาราง 9  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและมโนทัศนที่ถูกตองเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนที่  
     จําแนกตามหมวดหมู 
 

หมวดหมู 
มโนทัศนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที ่

มโนทัศนของผูเรียน มโนทัศนที่ถูกตอง 
1. การใชปริมาณทางฟสิกส
ที่เกี่ยวของกับแรงและการ
เคลื่อนที ่

1) ตําแหนงกับความเรว็ เม่ือ
วัตถุอยูในตําแหนงเดียวกัน
แสดงวามีความเร็วเทากัน 
 
 
 
2) ความเร็วกบัความเรง ถาวัตถุ 
2 อันมีความเร็วเทากัน ดังน้ัน
ยอมมีความเรงเทากันดวย 
 
 
 
 
3) ปริมาณที่เปนและไมเปน
เวกเตอร  เชน ความเร็วและ
อัตราเร็ว 
 
 
 
 
 
    
4) การรวมแรง 2 แรงที่มีทศิตรง
ขามกันและมีขนาดตางกัน แรง
ลัพธมีขนาดเทากับแรงที่มีขนาด
มากกวา 

1) ตําแหนงเปนการบอกจุดที่
วัตถุอยูโดยการบอกพิกัดและ
ตําแหนงอางอิง หากวัตถุอยู
ตําแหนงเดียวกันน่ันหมายถึง
อยูในพิกัดเดียวกัน แตไม
จําเปนตองมีความเร็วเทากนั 
2) ความเร็ว คือ การกระจัดที่
เกิดขึ้นตอชวงเวลาทีใ่ช สวน
ความเรง คือการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วตอชวงเวลาที่ใช 
หากวัตถุ 2 อัน มีความเร็ว
เทากัน ตองเทากันทั้งขนาด
และทศิทาง    
3) ความเร็ว เปนปริมาณ
เวกเตอรที่ตองประกอบดวย
ขนาดและทศิทาง และเกิด
จากการกระจัดหารดวยเวลา 
แตอัตราเรว็เปนปริมาณ 
สเกลารมีเฉพาะขนาดเกิดจาก
ระยะทางหารดวยเวลา แตใน
บางสถานการณ ความเร็วและ
อัตราเร็วอาจมีขนาดเทากันได 
4) แรงเปนปริมาณเวกเตอร 
การรวมแรงตัง้แต 2แรงขึ้นไป
ตองรวมแบบเวกเตอร ที่
พิจารณาทั้งขนาดและทิศทาง 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

หมวดหมู 
มโนทัศนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที ่

มโนทัศนของผูเรียน มโนทัศนที่ถูกตอง
2. แรงขับภายในของวัตถุ  
(Impetus) 

1) แรงขับดันภายในของวัตถุเปน
แรงที่แฝงหรืออาศัยอยูในวตัถุเพ่ือ
รักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ
หลังจากเคลื่อนที่ออกจากตัวกระทํา
แรง 

1) แรงเกิดจากอันตรกิริยา
ระหวางวตัถุ เม่ืออันตรกิริยา
สิ้นสุดลงก็ไมมีแรงกระทํา
ระหวางวตัถุอีกตอไป กลาวคือ 
ไมมีแรงขับดันภายในแฝงหรือ
อาศัยอยูในวตัถุรักษาสภาพ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ  

3. แรงจากการกระทํา 1) มีแตสิ่งมีชีวิตเทานั้นที่สามารถ
เปนตวักระทําแรงได 
 
2) ถาวัตถุเคลือ่นที่แสดงวาตองมี
แรงมากระทําตอวัตถุนั้น หรือถา
วัตถุไมเคลื่อนที่แสดงวาไมมีแรงมา
กระทําตอวตัถุ 
 
3) ความเร็วของวัตถุแปรผันตรงกับ
ขนาดของแรงที่กระทําตอวตัถุนั้น 
 

1) แรงเกิดจากอันตรกิริยา
ระหวางวตัถุซึง่ไมจํากัดวาตอง
เปนสิ่งมีชีวติเทานั้น 
2) เม่ือแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ
เทากับศูนยวตัถุจะรักษาสภาพ
การเคลื่อนที่ กลาวคือ วตัถจุะ
อยูนิ่งหรือเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วคงตวั  
3) เม่ือมีแรงลัพธที่ไมเทากบั
ศูนยมากระทาํตอวัตถุ วตัถนุั้น
จะเคลื่อนที่ดวยความเรง โดย
ความเรงของวัตถุจะแปรผนัตรง
กับขนาดของแรงที่มากระทาํ
และแปรผกผนักับมวลของวัตถ ุ

4. แรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา 1) แรงสองแรงที่มีขนาดเทากันและ
กระทําตอวตัถุเดียวกันในทิศตรงกัน
ขามเปนแรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา เสมอ 
 

1) ทุกแรงปฏิกิริยาตองมีแรง
ปฏิกิริยาที่มีขนาดเทากันใน
ทิศทางตรงกันขามกันเสมอ
โดยแรงกิริยา คือ แรงที่กระทํา
ตอวัตถุ และแรงปฏิกิริยา คือ 
แรงที่วัตถุกระทําโตตอบ ดังน้ัน
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะ
กระทําตอวตัถุคนละกอน 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

หมวดหมู 
มโนทัศนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที ่

มโนทัศนของผูเรียน มโนทัศนที่ถูกตอง 
4. แรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา 1) แรงสองแรงที่มีขนาดเทากัน

และกระทําตอวัตถุเดียวกันในทิศ
ตรงกันขามเปนแรงคูกิริยา-
ปฏิกิริยา เสมอ 
 

1) ทุกแรงปฏิกิริยาตองมีแรง
ปฏิกิริยาที่มีขนาดเทากันใน
ทิศทางตรงกันขามกันเสมอโดย
แรงกิริยา คือ แรงที่กระทําตอ
วัตถุ และแรงปฏิกิริยา คือ แรงที่
วัตถุกระทําโตตอบ ดังน้ันแรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยาจะกระทํา
ตอวัตถุคนละกอน 

5. อิทธิพลอ่ืน ๆ ที่มีตอ
การเคลื่อนที ่

1) ความโนมถวงไมมีจริง  
เพราะวตัถตุกลงสูพ้ืนโลกดวย
ธรรมชาตขิองมันเอง 
2) วัตถทุี่หนักกวายอมตกถงึ
กอนวัตถทุี่เบากวา 
3) ความโนมถวงกระทําตอวัตถุ
ดวยแรงขนาดคงที่ แตไมทําให
วัตถุเคลื่อนทีด่วยความเรงคงที่ 
4) อิทธิพลของความโนมถวงจะ
สงผานตัวกลางเสมอ ดังน้ันใน
สุญญากาศหรอือวกาศ ซึ่งไมมี
ตัวกลาง จึงไมมีความโนมถวง 
5) การไมตระหนักถึงการมีอยู
ของแรงเสียดทาน หรือไม
สามารถระบุทศิของแรงเสียด
ทานที่กระทําตอวัตถุได 

1) ความโนมถวงเปนผลมาจาก
แรงดึงดูดระหวางมวลที่ทําให
วัตถุตกลงสูพ้ืนโลกดวยความเรง
คงตัว  ไมวาวัตถุนั้นจะมีมวล
ตางกันเทาใดก็ตาม เม่ือปลอย 
ณ ระดับความสูงเดียวกัน จะตก
ถึงพ้ืนพรอมกันเสมอ โดยความ
โนมถวงนี้ไมจําเปนตองอาศัย
ตัวกลางในการกระทํา 
5) แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหวาง
ผิวสัมผัสของวัตถุคูหน่ึง ๆ โดย
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเม่ือวัตถุ
ไมเคลื่อนที่ เรียกวา แรงเสียด
ทานสถิต และแรงเสียดทานที่
เกิดขณะวัตถุเคลื่อนที่ เรียกวา 
แรงเสียดทานจลน ซึ่งแรงเสียด
ทานจะมีทิศตรงขามกับทิศการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ 
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 ดังน้ันการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเด็นตาง ๆ เชน การใชปริมาณทางฟสิกส
ที่เกี่ยวของกับแรงและการเคลื่อนที่ แรงขับภายในของวัตถุ แรงจากการกระทํา แรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา 
และอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่มีตอการเคลื่อนที่ เพ่ือวางแผนในการปองกันปญหาดังกลาวขึ้น ที่มีสาเหตุมา
จากการตีความที่ผิดไปจากคําสอนของครู  การสอนผิดของครูผูสอน หรือขอความที่ปรากฏในตํารา
ที่ใชในการศึกษาผิด  
 3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน เร่ือง แรงและการเคลือ่นที่ วิชา ฟสิกส 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 
วิชาฟสิกส ทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวางานวิจัยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การสํารวจ 
เพ่ือศึกษาแนวคิดของผูเรียน ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดของผูเรียน และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเขาใจมโนทัศน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ความสามารถดานอ่ืน ๆ จากการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดังน้ี 
  3.3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจเพื่อศึกษาแนวคิดของผูเรียน ตลอดจนปจจัยที่
เกี่ยวของกับแนวคิดของผูเรียน ไดแก ผลงานวิจัยของ นิวัฒน ศรีสวัสดิ์ และคณะ (2548) บารัคตาร 
(Bayraktar. 2009) ไจมอเยียนนิส และโคมิส (Jimoyiannis; & Komis. 2003) และทาเนล (Tanel.  
2013) ซึ่งผลงานวิจัยแตละฉบับมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
   นิวัฒน ศรีสวัสดิ์ และคณะ (2548) ไดศึกษาความเขาใจมโนมติ การปรับเปลี่ยน
มโนทัศนและความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึมเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส กลุมตัวอยางเปนนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึมแลวพบวานักเรียนเรียนมีความเขาใจมโนทัศนที่ถูกตองมากขึ้น และมีคะแนน
ความเขาใจมโนทัศนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน ทั้ง 3 
ลักษณะตามกรอบแนวคิดของ Dykstra และคณะ นอกจากนั้นความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม พบวามีความคิดเห็นในระดับ 
“เห็นดวย” ดานเนื้อหา ดานคุณลักษณะสื่อการเรียนรู และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู โดยคิด
เปนรอยละ 63.64  63.67 และ 60.32 ตามลําดับ 
   บารคัตาร (Bayraktar. 2009) ไดศกึษามโนทศันทีค่ลาดเคลื่อนของนักศึกษาวิชาชีพ 
ครูชาวตุรกีเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ และศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนมีคาผันแปรตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และวัฒนธรรม หรือไม โดยทําการสํารวจจากนักศึกษาวิชาชีพครูจํานวน 79 คน 
โดยใชแบบทดสอบ Force concept inventory (FCI) พบวา มโนทัศนที่มีความคลาดเคลื่อนสูงไดแก 
แรงขับภายในของวัตถุ และแรงจากการกระทํา โดยเพศชายกับเพศหญิงมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แตพบวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนลดลงเมื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และเมื่อเทียบกับงานวิจัยในประเทศอ่ืน ๆ พบวานักศึกษาชาวตุรกีมีความเขาใจกฎการเคลื่อนที่ขอ
ที่ 3 ของนิวตัน สูงกวาประเทศสหรัฐอเมริกา และฟนแลนด 
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   ไจมอเยียนนิส และโคมิส (Jimoyiannis; & Komis. 2003) ไดทําการสํารวจเพื่อ
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบความคิดของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ ภายใต
อิทธิพลของแรงโนมถวงเพียงอยางเดียว และแสดงใหเห็นถึงแนวคิดทางเลือกของผูเรียน โดยทําการ
สํารวจจากผูเรียนที่มีอายุ 15-16 ป จํานวน 146 คน พบวา รูปแบบการสอนยังเปนแบบเดิมขณะที่
หลักสูตรฟสิกสใหมยังไมถูกใชในโรงเรียน โดยแนวคิดสวนใหญของผูเรียนคิดวา “แรงที่กระทําตอ
ลูกบอลในตอนเริ่มตนยังคงออกกระทําตอลูกบอลขณะเคลื่อนที่ดวย” สามารถจําแนกแนวคิด
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมแรก ผูเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน  กลุมที่สอง ผูเรียนมีความเขาใจที่
ถูกตอง และกลุมที่สาม ผูเรียนไมไดนําประเด็นของแรงโนมถวงมาพิจารณา แตแสดงเหตุผลเพียงวา
แรงกิริยาเทากับแรงปฏิกิริยาที่ออกกระทําขณะลูกบอลเคลื่อนที่ 
   ทาเนล (Tanel. 2013) ไดทําการสํารวจความเชื่อในความสามารถของตนเองของ 
ครูฟสิกส และความเขาใจมโนทัศน รวมทั้งผลจากลําดับของการสอน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 
พบวา ความคาดหวังของครูฟสิกสเกี่ยวกับความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ยังไม
เพียงพอ ถึงแมวาความเชื่อตอความสามารถในการสอนมีมากก็ตาม และลําดับในการสอนนําไปสู
ความสอดคลองของตัวแปร 
  3.3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเขาใจ 
มโนทัศน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถดานอ่ืน ๆ จากการเรียน เร่ือง   
แรงและการเคลื่อนที่ ไดแก ผลงานวิจัยของ ศุภชัย ทวี (2548) ฐิตินันท โจณะสิทธิ์ (2549) ศินุพล 
พิมพพก (2549) สมสุข แสงปราบ (2553) และกิตติมา พันธพฤกษา (2555) ซึ่งผลงานวิจัยแตละ
ฉบับมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
   ศุภชัย ทวี (2548) ไดทําการสรางบทเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ของนิวตัน และศึกษา
การเรียนรูและผลการเรียนรูดานแนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการสอนตาม
แบบจําลองเชิงความคิดดวยคอมพิวเตอรจําลองสถานการณแบบปฏิสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 โดยผูวิจัยเปนผูพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ
แบบปฏิสัมพันธดวยตนเอง พบวา นักศึกษาสามารถโตตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลอง
สถานการณแบบปฏิสัมพันธไดเปนอยางดีและเลือกใชตัวแปรไดอยางเหมาะสม หลังเรียนแนวคิด
ทางฟสิกส เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สูงกวากอนเรียน และจํานวนนักศึกษาที่มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะสวนใหญเกินรอยละ 50  
   ฐิตินันท  โจณะสิทธิ์ (2549) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใชกิจกรรม
โครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียน ผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 แตจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอบรู ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไมผานเกณฑที่กําหนด สวนคะแนนเฉลี่ยของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอบรู ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 และคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนทั้งชั้น ผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 



62 

   ศินุพล พิมพพก (2549) ไดสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 

พบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   สมสุข แสงปราบ (2553) ไดพัฒนากระบวนการคิดแบบสืบเสาะหาความรูตาม  

วัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) โดยใชชุดสถานการณสรางความสนใจในศูนยการเรียนวิทยาศาสตร 

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย จรวดอัดลมโพรเจกไทล 

กระเชาน้ําวงกลม ชิงชา-ตุกตาสปริง SHM สามใบเถาอิเล็กโทรสโคป หุนโมเมนต และอิเล็กตรอน

เบี่ยงเบนอยางไรในสนามแมเหล็ก พบวา กระบวนการคิดแบบสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการ

เรียนรู 5 ขั้น (5Es) ทุกชุดสถานการณสรางความสนใจไดมากกวาระดับ 3 ขึ้นไป สวนคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการคิดเฉลี่ยทั้งชั้นผานเกณฑ รอยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ

การสอนอยูในระดับมาก 

   กิตติมา พันธุพฤกษา (2555) ไดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ที่เนนวิธีการสอนโดยใชบริบทเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหและการนําความรูไปใช ครอบคลุมเนื้อหา 

เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ โดยรูปแบบการสอนนี้เรียกวา FEACA model กลุมตัวอยางเปนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยแบงเปนหองทดลอง 1 หองเรียน ที่เรียนดวย FEACA model และ

อีก 1 หองเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติ พบวา นักเรียนที่เรียนดวย FEACA model มีคะแนนความ

เขาใจมโนทัศนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ และสงเสริมความ

เขาใจมโนทัศน การคิดวิเคราะห และการนําไปใชของนักเรียนไดดีกวาการเรียนการสอนแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งนักเรียนมีความคิดเห็นตอ FEACA model อยูในระดับสูง 

   ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความ

เขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion) ดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 

ทั้งน้ีเพราะการโตแยงน้ันเปนการใชหลักฐานหรือประจักษพยานในการแสดงเหตุผลเพ่ืออธิบาย

สนับสนุนขอกลาวอาง หรือขอยืนยัน ดังนั้นผูเรียนสามารถตรวจความเขาใจที่ตนเองเขาใจไดดวย

การโตแยงได แตทั้งน้ีครูผูสอนตองศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได เพ่ือออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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4. การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal reasoning) 
 4.1 ความสําคัญของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  การใหเหตุผล (Reasoning) เปนองคประกอบที่สําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณ

(Critical thinking) เปนกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ในการพิจารณาสถานการณ

ตาง ๆ ดวยความรอบคอบไตรตรองอยางถี่ถวน โดยมีขอมูลหลักฐานที่เชื่อถือไดมาสนับสนุนมาก

ที่สุด เพ่ือประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ (สสวท. 2552: 30) และนอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในกรอบ

การประเมินผูเรียนตามโครงการ TIMSS ที่ไดระบุการประเมินดานการบูรณาการความรูและการให

เหตุผล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประเมินดานพฤติกรรมการเรียนรู (Cognitive domain) (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 9) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal 

reasoning) นั้น มีบทบาทสําคัญมากในกระบวนการสราง ประเมินแนวคิด และตัดสินใจตอประเด็น

ทางวิทยาศาสตรกับสังคม หรือในสถานการณที่ซับซอน ซึ่งแซดเลอร (Sadler. 2004: 513) ไดสรุป

ความสําคัญของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการไวดังน้ี 

   1)  มีความเกี่ยวของกับการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 

   2)  แสดงความสัมพันธระหวางความเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตรกับการ

ตัดสินใจในประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคม 

   3)  เปนการประเมินขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานในการตัดสินใจใน

ประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคม  

   4)  ความเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของแตละบุคคลสงผลตอความสามารถ 

ในการใหเหตผุลอยางไมเปนทางการ 

  ดังน้ันการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการจึงมีความสําคัญ 

ทั้งตอสาธารณชนประชาชนทั่วไปที่ตองสามารถนําการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการมาใชในการ

สรางความความชัดเจนในการตัดสินใจ หรือการโตแยงในสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีเหตุผล 

และตอวงการวิทยาศาสตรศึกษา ที่ตองสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล

อยางไมเปนทางการดวยกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ผานประเด็น

ทางวิทยาศาสตรกับสังคม อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการวางรากฐานของการใชดุลยพินิจที่ดีที่จะ

นําไปสูการมีชีวิตอยางมีเหตุมีผลตอไป 

 4.2 ความหมายของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal reasoning) มีนักการศึกษาไดใหนิยาม 

ความหมายไวหลากหลายดังนี้ 
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  การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ เปนรูปแบบการแสดงความคิดของการโตแยงอัน
เกิดจากความพยายามที่จะแสดงใหเห็นวาขอสรุปเปนขอกลาวอางที่ไดรับการสนับสนุนจากขอมูลที่
ไดรับการรับรองแลว และอธิบายเพื่อสรางความเขาใจขณะที่พิจารณาประเด็นทางวิทยาศาสตรกับ
สังคมดวยวิธีการที่หลากหลาย (Osborne; & Patterson. 2011: 633; & Means; & Voss. 1996; 
citing Venville; & Dawson. 2010: 954)  
  สวนคูหน (Kuhn. 1991; citing Venville & Dawson. 2010: 954) และแซดเลอรและ
ซีดเลอร (Sadler; & Zeidler. 2005; citing Topçu; Yılmaz-Tüzün; & Sadler. 2010: 314) ไดให
ความหมายของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการไววา เปนกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับ
ความรูสึก การสื่อสาร วิธีแกปญหา และการตัดสินใจตอประเด็นปญหาที่ไมมีโครงสราง มีลักษณะ
ปลายเปด ไมมีนิยาม และไมมีคําตอบที่ตายตัวมีเพียงความเปนไปไดของคําตอบตลอดจนการ
ยอมรับหรือปฏิเสธตอแนวคิดหรือวิธีการ 
  จากนิยามความหมายขางตน สรุปไดวา การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ หมายถึง
กระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวของกับความรูสึก การสื่อสาร และการตัดสินใจ ที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธตอแนวคิดหรือวิธีการที่มีตอประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคมหรือสถานการณตาง ๆ ใน
รูปแบบการโตแยง ซึ่งกระบวนการดังกลาวนั้นไมมีโครงสรางที่แนนอนมีลักษณะปลายเปด มีคําตอบ
และวิธีแกปญหาไดอยางหลากหลาย 
 4.3 องคประกอบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  มีนักการศึกษาไดระบุถึงองคประกอบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ซึ่งผูวิจัย 
สรุปได 2 ลักษณะ คือ องคประกอบเชิงพฤติกรรม (Sadler. 2004: 514; & Lee & Grace. 2012: 788) 
และองคประกอบเชิงตัวชี้วัด (Sadler; & Zeidler. 2004; citing Wu; & Tsai. 2011: 785) ดังน้ี  
   1) องคประกอบเชิงพฤติกรรม ระบุวา การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการประกอบดวย 
การสราง ประเมิน และปรับเปลี่ยนแนวคิดที่จะใชในการตอบสนองตอประเด็นปญหา หรือสถานการณ 
ตลอดจนการวิเคราะหและปรับโครงสรางของขอมูล เปนกระบวนการที่ไมมีโครงสรางหรือวิธีแกไข
ปญหาอยางชัดเจน ทั้งน้ีผูเรียนตองพิจารณาถึงเหตุและผล ขอดีและขอเสีย และความหลากหลาย
ของวิธีแกปญหา (Sadler. 2004: 514; & Lee; & Grace. 2012: 788) 
   2)  องคประกอบเชิงตัวชี้วัด เสนอแนวคิดโดยแซดเลอร และซีดเลอร (Sadler; & 
Zeidler. 2004; citing Wu; & Tsai. 2011: 785) ที่กลาววาการพัฒนาการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการในประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคม ที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้นควรประกอบดวย การสราง
ขอโตแยงสนับสนุน (Supportive argument construction) การสรางขอโตแยงกลับ (Counter-argument 
construction) และการสรางขอคัดคาน (Rebuttal construction) ซึ่งความสามารถในการสรางขอ
คัดคานนี้เองที่เปนตัวแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ แตอยางไร
ก็ตามงานวิจัยกอนหนานี้ (Wu; & Tsai. 2007; citing Wu; & Tsai. 2011:772) ที่ชี้ใหเห็นวาการพัฒนา
ใหผูเรียนสามารถสรางขอคัดคานไดนั้นเปนเร่ืองยาก จึงมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาความเขาใจ
มโนทัศนเพราะสามารถนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการตามมา 
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  ดังน้ัน องคประกอบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการประกอบดวยองคประกอบ

เชิงพฤติกรรม และองคประกอบเชิงตัวชี้วัด ซึ่งการวิจัยครั้งจึงเลือกที่ศึกษาองคประกอบเชิงตัวชี้วัดนี้ 

ที่ประกอบดวย การสรางขอโตแยงสนับสนุน  การสรางขอโตแยงกลับ และการสรางขอคัดคาน ซึ่งจะ

นําไปสูการสรางคําถามที่จะใชในการวัดและประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 

 4.4 ประเภทและรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  การจําแนกประเภทของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 

ดังน้ี   

  ประเภทของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการจําแนกตามลักษณะของการโตแยง 

แบงไดเปน 4 ประเภท (Patronis; Potari; & Spiliotopoulou. 1999; citing Lee; & Grace. 2012: 

788) ไดแก เหตุผลเชิงสังคม (Social reason) เหตุผลเชิงนิเวศวิทยา (Ecological reason) เหตุผล

เชิงเศรษฐศาสตร (Economic reason) และเหตุผลเชิงการปฏิบัติ (Practical reason) คลายกัน      

วูและไช (Wu; & Tsai. 2011: 777) ไดจําแนกประเภทของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการออกเปน  

4 ประเภท ไดแก เหตุผลเชิงสังคม (Social-oriented) เหตุผลเชิงนิเวศวิทยา (Ecology-oriented) 

เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร (Economic-oriented) และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี (Science 

or technology-oriented)  

  สวนรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการนั้น เวนไวนและดอวสัน (Venville; & 

Dawson. 2010: 962-963) ไดใชวิธีของแซดเลอรและซีดเลอร (Sadler; & Zeidler. 2005) และวิธี

ของเวนไวนและดอวสัน (Venville; & Dawson. 2009)  ในการประเมินความสามารถในการใหเหตุผล

อยางไมเปนทางการ และสามารถจําแนกเปนเหตุผลที่เปนเหตุเปนผล (Rationalistic reasoning) 

เหตุผลเชิงอารมณ (Emotive reasoning) และเหตุผลเชิงสัญชาตญาณ (Intuitive reasoning) และ

เหตุผลที่ผสมผสานกันทั้งสามแบบที่เกิดจากการซอนทับกัน (Overlapping patterns) ซึ่งงานวิจัย  

ในครั้งน้ีไมไดนําเหตุผลที่มีการซอนทับกันมารวมพิจารณารูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปน

ทางการ และหากผูเรียนไมเขียนขอความใด ๆ หรือบางขอความไมสามารถจําแนกรูปแบบได ก็จะ

จัดอยูในรูปแบบไมสามารถจําแนกได (Not able to classify: NA) รายละเอียดดังตาราง 10 
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ตาราง 10  การจําแนกรูปแบบของความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
 จากขอความที่ปรากฏ 
 

ระดับ-รูปแบบ รายละเอียดทีป่รากฏในขอความ 

3 - เหตุผลทีเ่ปนเหตุเปนผล สอดคลองกับเหตุผล โดยอธบิายดวยความเขาใจและใช
ภาษาทางวิทยาศาสตร พินจิพิเคราะหถึงอันตรายและ
ผลประโยชน และประโยชนและโทษ 

2 - เหตุผลเชงิอารมณ ตอบโดยใชอารมณตอผูเกี่ยวของ มีความหวงใย  ใสใจ
และเห็นใจ ตอความรูสึกในสภาพที่เลวรายของผูอ่ืน  

1 – เหตุผลเชงิสัญชาตญาณ ตอบโดยใชสญัชาตญาณ  ตอบในทันทีทนัใด มักเปน
การตอบในแงลบ และใชอารมณกอนเหตุผล  

0 - ไมสามารถจําแนกประเภทได ไมเขียนขอความ หรือไมเกี่ยวกับขอคําถาม 

 
 ที่มา: Grady J. Venville; & Vaille M. Dawson. (2010). The Impact of a Classroom  
Intervention on Grade 10 Students' Argumentation Skills, Informal Reasoning, and Conceptual 
Understanding of Science. p. 963; & Mustafa  Sami  Topçu;  Özgül  Yılmaz-Tüzün; & Troy  
D. Sadler. (2011). Turkish Preservice Science Teachers' Informal Reasoning Regarding 
Socioscientific Issues and the Factors Influencing Their Informal Reasoning. p.321-323. 
 
  การจําแนกรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูบนพื้นฐานการใชเหตุผล 
ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรมากกวาการใชอารมณ หรือสัญชาตญาณ และการใหเหตุผลเชิงอารมณ
นั้นอยูบนพ้ืนฐานความหวงใย ใสใจตอความรูสึกของผูอ่ืน ซึ่งนับวาอยูในระดับที่สูงกวาการให
เหตุผลโดยใชสัญชาตญาณที่ตอบสนองในทันทีตอประเด็นปญหา โดยคุณคาและประโยชนที่ไดรับ
จากการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการนั้น เร่ิมจากการใหเหตุผลที่เปนเหตุเปนผล เหตุผลเชิง
อารมณ และเหตุผลเชิงสัญชาตญาณ  ตามลําดับ 
  สวนลักษณะของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการนั้น ลีและเกรส (Lee; & Grace. 
2012: 788) ไดทําการสรุปไว 2 ลักษณะดังนี้ 
   1) เปนการใชหลักฐานหรือประจักษพยานเปนพ้ืนฐานในการใหเหตุผลอยางไม
เปนทางการและการโตแยง โดยใหผูเรียนไดเผชิญสถานการณหรือเรียนรูผานประเด็นทางวิทยาศาสตร
กับสังคม แลวทําการคนหาหลักฐานเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ นอกจากนั้นครูผูสอนยังสามารถนําไปใช
ในการวิเคราะหแนวคิดของผูเรียนได 
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   2)  การพิจารณามุมมองที่หลากหลายตอคุณคาของประเด็นที่ศึกษา เชนการศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนั้น ผูเรียนอาจตองใชการพิจารณาถึงการใหเหตุผลเชิงศีลธรรม
และจริยธรรมดวย 
  ดังน้ันลักษณะของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการไมเพียงแตใหความสําคัญกับ
กระบวนการคิด หรือการตัดสินใจเทานั้น แตยังตองคํานึงถึงประสบการณของผูเรียนตอประเด็นที่
ศึกษา และบริบทที่นํามาใชมีผลตอการตัดสินใจของผูเรียน เพราะความเขาใจในบริบทชวยใหผูเรียน
สรางการตัดสินใจตอประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคม กอนทําการเรียนการสอนครูผูสอนจึงควร
ศึกษาของประเด็นหรือสถานการณที่นํามาใชประกอบการเรียนการสอนอยางละเอียด 
 4.5 การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  การวัดและประเมินผลความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการเปนการ
ประเมินจากวิธีคิด และการแสดงหลักฐานในการสนับสนุนแนวคิด (Sadler. 2004: 515) ซึ่งสามารถ
ใชเครื่องมือและวิธีวัดที่หลากหลาย ดังน้ี  
  นอรริส (Norris. 1988: 8) กลาววา การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยาง 
ไมเปนทางการดวยการเขียนขอความเพื่อแสดงความคิดนั้นประกอบดวย ความรู กลยุทธ และหลักการ
ของเหตุผลที่ผูตอบ ทั้งน้ีเพราะการประเมินไมสามารถสังเกตกระบวนการใหเหตุผลอยางมีความหมาย
ไดโดยตรง แตการเขียนสามารถอางอิงเหตุผลไดดีกวาการทดสอบดวยการเลือกตอบ เชนเดียวกับ 
เวนไวนและดอวสัน (Venville; & Dawson. 2010: 962-963) ไดประเมินความสามารถในการให
เหตุผลอยางไมเปนทางการ โดยการพิจารณาจากขอความที่ผูเรียนเขียนสื่อสารออกมา ซึ่งสามารถ
ประเมินไดทั้งกอนและหลังเรียน และโซฮารและเนเมท (Zohar; & Nemet. 2002; citing Topçu; 
Yılmaz-Tüzün; & Sadler. 2010: 315) ไดเสนอใหใชคําถามปลายเปด หรือการโตวาที ในการประเมิน
ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  วูและไช (Wu; & Tsai. 2007; citing Wu; & Tsai. 2007. 2011: 777) ไดพัฒนาแบบทดสอบ
ปลายเปดเพื่อประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ เกี่ยวกับประเด็นพลังงาน
ไฟฟานิวเคลียร ตามแนวคิดของแซดเลอร และซีดเลอร (Sadler; & Zeidler. 2004; citing Wu; & 
Tsai. 2011: 785) ซึ่งสามารถสรุปลักษณะประเด็นของคําถามปลายเปดและสิ่งที่ตองการวัด ดังตาราง 11 
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ตาราง 11  การสรางคําถามปลายเปดเพือ่ประเมินความสามารถในการใหเหตุผล 
     อยางไมเปนทางการ (Wu; & Tsai.  2007; citing  Wu; & Tsai. 2011: 777) 
 

ลักษณะของคําถามปลายเปด สิ่งที่ตองการวดั   

(1) ถามความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม ตอประเด็นทาง
วิทยาศาสตรกับสังคมที่นํามาใชในการเรยีนการสอน           
เพราะเหตใุด 

แนวคิดของผูเรียน 

(2) ผูเรียนจะใชขอโตแยงอะไรในการโนมนาวใหคนอ่ืน  
เห็นดวยกับความคิดของผูเรียน 

การสรางขอโตแยงสนับสนนุ 

(3) หากมีคนที่ไมเห็นดวยกับความคิดของผูเรียน               
เขาควรมีขอโตแยงอะไร 

การสรางขอโตแยงกลับ 

(4) จากขอโตแยงในขอ 3 สามารถเขียนแนวคิดตรงขาม 
เพ่ือแสดงจุดยืนของตนเอง 

การสรางขอคัดคาน 

 
  นอกจากนั้น วูและไช (Wu; & Tsai. 2011: 777-778) ไดทําการวิเคราะหความสามารถใน
การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ดาน คือ ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ และตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ (Wu; & Tsai. 2011: 777-778) รายละเอียดดังนี้ 
   1) ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ ประกอบดวย คุณภาพของเหตุผล และรูปแบบของเหตุผล
ที่แสดงใหเห็นในขอโตแยง 
   2)  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประกอบดวย จํานวนขอโตแยงสนับสนุน จํานวนขอโตแยง
กลับ จํานวนขอคัดคาน จํานวนทั้งหมดของขอโตแยง (ขอโตแยงสนับสนุน ขอโตแยงกลับ และขอ
คัดคาน) และจํานวนของรูปแบบเหตุผล 
  ดังนั้นการวัดและประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการสามารถ
วัดไดหลายวิธี เชน การโตวาที การนําเสนอความคิดดวยวาจา แตวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ 
การใชคําถามปลายเปดเกี่ยวกับสถานการณ หรือประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคม ซึ่งงานวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะใชแบบทดสอบที่เปนคําถามปลายเปด ในการประเมินความสามารถในการให
เหตุผลอยางไมเปนทางการของผูเรียน และใชเกณฑตามวิธีของ เวนไวนและดอวสัน (Venville; & 
Dawson. 2010: 962-963) ที่ประเมินความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ โดยพิจารณา
จากขอความที่ผูเรียนเขียนสื่อสารออกมา แลวแบงเปน 1) เหตุผลที่เปนเหตุเปนผล 2) เหตุผลเชิง
อารมณ และ 3) เหตุผลเชิงสัญชาตญาณ และวูและไช (Wu; & Tsai. 2011: 777-778) ที่ไดทําการ
วิเคราะหความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ จากตัวชี้วัด 2 ดาน คือ 1) ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ ไดแก คุณภาพของเหตุผล และรูปแบบของเหตุผลที่แสดงใหเห็นในขอโตแยง และ 2) ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ไดแก จํานวนของขอโตแยงสนับสนุน ขอโตแยงกลับ และขอคัดคาน 
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 4.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
  งานวิจัยเกี่ยวกับการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการที่ไดทําการศึกษาทั้ง 4 เรื่อง พบวา 
งานวิจัยแตละเรื่อง (Lee; & Grace. 2012; Wu; & Tsai. 2011; Venville; & Dawson. 2010; & Topçu; 
Yılmaz-Tüzün; & Sadler. 2010) นั้น ไดนําประเด็นทางวิทยาศาสตรกับสังคมเชน ไขหวัดนก 
พลังงานไฟฟานิวเคลียร เทคโนโลยีชีวภาพ และภาวะโลกรอน เปนตน มาใชเปนสถานการณใน 
การเรียนรู ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับชีวิตของผูเรียนและเปนประเด็นที่กําลังมีการถกเถียง หรือ
วิพากษวิจารณในสังคม อันจะนําไปสูการแสดงเหตุผล แนวคิด ของผูเรียนจากการเรียนรูผานการ
โตแยง ซึ่งงานวิจัยดังกลาวใหความสนใจในการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 1) ความสามารถใน
การโตแยง 2) ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 3) รูปแบบของการใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการ 4) ความเขาใจมโนทัศนวิทยาศาสตร 5) โครงสรางทางความคิด และ 6) ปจจัย
ที่สงผลตอความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ซึ่งรายละเอียดของงานวิจัยแตละฉบับ
มีดังน้ี  
  ลีและเกรส (Lee; & Grace. 2012) ไดใชการโตแยงในการพัฒนาการใหเหตุผลอยาง
ไมเปนทางการของนักเรียนตอประเด็นไขหวัดนกในประเทศจีน โดยเปรียบเทียบความแตกตางของ
การใหเหตุผล การนําหลักฐานมาใช  การสรางเกณฑในการตัดสินใจ และนําไปสูการตัดสินใจ 
ระหวางนักเรียนในเมืองกวางโจว และฮองกง ที่นับวาอยูในบริบทที่แตกตาง พบวา ผูเรียนที่อยูใน
บริบทตางกันมีผลตอแนวคิดในการใหเหตุผล ความเขาใจในการใชหลักฐาน และการตัดสินใจ โดย
ทั้งสองบริบทนั้นการเสนอกรอบแนวคิดในการสรางการตัดสินใจสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลที่มีตอ
แนวคิดในการใหเหตุผล และการรูคิดของผูเรียน 
  วูและไช (Wu; & Tsai. 2011) ไดทําการสํารวจผลจากการจัดกิจกรรมการสืบคนแบบ
ออนไลนที่แตกตางเพื่อศึกษาโครงสรางทางความคิดและการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกไดรับการแนะนําในการสืบคน
ภาระงาน สวนอีกกลุมหนึ่งไมไดรับการแนะนําในการสืบคนภาระงาน โดยทําการสืบคนจากอินเทอรเน็ต
เปนเวลา 2 คาบ ในเรื่อง พลังงานไฟฟานิวเคลียร พบวา กลุมที่ไดรับการแนะนําการสืบคนภาระงาน
มีการพัฒนาดานขนาดและความหลากหลายของโครงสรางทางความคิด และกระบวนการในการใช
ขอมูลในการเปรียบเทียบ อนุมาน หรือการอธิบาย ขึ้นมากกวาอีกกลุม นอกจากนั้นยังพบวาการ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนโครงสรางทางความคิดนั้นสนับสนุนเพียงความสามารถในการสรางขอโตแยง
เทานั้น โดยที่ไมสนับสนุนความสามารถในการสรางขอคัดคานไดเพราะระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
สั้นจึงไมเกิดการพัฒนา 
  เวนไวนและดอวสัน (Venville; & Dawson. 2010) ไดทําการศึกษาผลการจัดการเรียน 
การสอนที่ใชการโตแยงที่มีตอความสามารถในการโตแยง การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ และ
ความเขาใจมโนทัศน เร่ือง พันธุศาสตร โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 2 หองเรียน และ หองควบคุม 
2 หองเรียน พบวา กลุมทดลองไดพัฒนาความสามารถในการโตแยง และสามารถสรางคําอธิบาย
เพ่ือแสดงเหตุผลอยางไมเปนทางการ ไดดีขึ้นอยางชัดเจน โดยทั้งสองกลุมมีการพัฒนาความเขาใจ
มโนทัศน เรื่อง พันธุศาสตร ดีขึ้น แตกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวา 
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  ทอปคู ยิวมาส-ทูซัน และแซดเลอร (Topçu; Yılmaz-Tüzün; & Sadler. 2010) ได
ทําการสํารวจเพื่อศึกษารูปแบบและปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิทยาศาสตร ชาวตุรกี ในการใชประเด็นทางวิทยาศาสตรกับ
สังคม 7 หัวขอ ประกอบดวยหัวขอ การใชยีนในการรักษา 3 หัวขอ การโคลนนิ่งมนุษย 3 หัวขอ 
และปญหา โลกรอน 1 หัวขอดวยการสัมภาษณเพื่อวัดความสามารถการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ และการตัดสินใจเชิงศีลธรรม พบวา สามารถจําแนกรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการออกเปน 3 ประเภท ไดแก เหตุผลที่เปนเหตุเปนผล (Rationalistic reasoning) เหตุผลเชิง
อารมณ (Emotive reasoning) และเหตุผลเชิงสัญชาตญาณ (Intuitive reasoning) และปจจัยที่สงผล
ตอการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ไดแก ประสบการณเดิม สิ่งแวดลอมทางสังคม สิ่งแวดลอมเชิง
ศีลธรรมและจริยธรรม และความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใชการโตแยง          
เชิงวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการโตแยง ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ การเรียนรูรวมกัน และความเขาใจมโนทัศน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion) 
วิชาฟสิกส เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรนั้นสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการไดเปนอยางดี โดยเลือกที่จะศึกษา
รูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการโดยใชวิธีการจําแนกรูปแบบของ เวนไวนและดอวสัน 
(Venville; & Dawson. 2010: 962-963) และความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการตาม
วิธีของ วูและไช (Wu; & Tsai. 2011: 777-778) 

 

5. การเรียนรูรวมกัน (Collaborative  Learning) 
 การรวมมือกับผูอ่ืน (Collaboration) เปนทักษะสําคัญที่จะใชในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เพราะการเรียนรูนั้นไมเพียงแตเรียนรูในเนื้อหาวิชาเทานั้นที่จะทําผูเรียนประสบผลสําเร็จได ควรมี
การผสมผสานองคความรู เขากับทักษะที่จําเปนสําหรับสังคมแหงการเรียนรูยุคใหม ดังนั้นทักษะ
การเรียนรูรวมกัน จึงเปนการแสดงความสามารถในการทํางานที่ใหเคารพและใหเกียรติทีมงาน 
ประนีประนอมเพ่ือบรรลุเปาหมาย รับผิดชอบรวมกันในงานที่ตองทํารวมกันเปนทีมและเห็นคุณคา
ของบทบาทของผูรวมทีมคนอ่ืน ๆ (วิจารณ พานิช. 2555: 19)  
 5.1 ความหมายของการเรียนรูรวมกัน 
  การเรียนรูรวมกัน ตามคําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในลักษณะคลายกันมี 2 คํา คือ การ
เรียนรูรวมกัน (Collaborative  learning) และคําวา การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) 
ซึ่งทั้งสองคํานี้มีฐานคิดเดียวกัน แตการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการเรียนรูรวมกัน จากการใหความหมาย
ของการเรียนรูรวมกัน ผูวิจัยขอสรุปความหมายไว 2 ลักษณะ คือ ความหมายเชิงกระบวนการ และ
ความหมายเชิงวิธีการ ดังน้ี 
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  5.1.1 ความหมายของการเรียนรูรวมกันเชิงกระบวนการ 
   การเรียนรูรวมกันในบริบทการโตแยง หมายถึง กระบวนการของการโตแยงที่
สมาชิกทุกคนใชในการสนทนาเพื่อถามตอบในขณะทํางานรวมกันเปนกลุมเกี่ยวกับการสรางและ
นําเสนอขอโตแยง พัฒนาผลการเรียนรู เพราะการรวมกลุมทําใหการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการ
ปรึกษาหารือกัน (Evagorou; & Osborne. 2013: 213; Rozenszayn; & Ben-Zvi Assaraf. 2011; & 
Sampson; & Clark. 2009: 449)  
   นอกจากนั้นการเรียนรูรวมกัน ยังหมายถึง กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูรวมกันที่สมาชิกทุกคนในกลุมมีปฏิสัมพันธกัน สมาชิกแตละคนชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ การรวมมือกันทํางาน ทําใหเกิดการคนพบที่มีความหมาย แลวกลายเปน
ความรู (อังศินันท อินทรกําแหง. 2547: 53; และ ไพบูลย วิริยะวัฒนะ. 2547: 24) 
  5.1.2  ความหมายของการเรียนรูรวมกันเชิงวธิีการ 
   การเรียนรูรวมกัน หมายถึง วิธีการเรียนรูของผูเรียนที่รวมกลุมขนาดเล็กที่ใชใน
ศึกษาสิ่งที่สนใจเหมือนกันผานการสรางสรรคชิ้นงาน ดวยการลงมือกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง 
ผานกระบวนการคิดและตรวจสอบของกลุม แลวนําเสนอความรูที่ไดจากการศึกษารวมกัน ทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธกันภายในกลุมและสรางความสัมพันธนอกกลุม (เขมณัฏฐ ม่ิงศิริธรรม. 2554: 439; และ
สุพิน ดิษฐสกุล. 2543: 2) 
  ดังน้ัน ความหมายของการเรียนรวมกันในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาในบริบทการโตแยง 
เชิงวิทยาศาสตร จึงหมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนใชในการสืบเสาะหาคําตอบในประเด็นที่สมาชิก
ในกลุมสนใจรวมกัน และเกี่ยวของกับกระบวนการสรางขอกลาวอาง การหาขอมูลเพ่ือนําไปใชเปน
หลักฐานในการอธิบายเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของกลุมรวมกัน  โดยที่สมาชิกแตละคนจะไดรับ
บทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันตามความถนัดและความสนใจ ตลอดจนรวมแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนแนวคิด และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 5.2 ความสําคัญของการเรียนรูรวมกัน 
  การโตแยงเชิงวิทยาศาสตรไมเพียงสงเสริมความเขาใจมโนทัศนเทานั้นแตยังสงเสริม 
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยเมื่อผูเรียนใชการเรียนรูรวมกันในการโตแยงจะสงผลใหการโตแยงนั้นมี
คุณภาพสูงขึ้น ทั้งในกระบวนการโตแยง (Process of argumentation) และขอโตแยงที่สรางขึ้น 
(Products of argumentation) (Evagorou; & Osborne. 2013: 210; & Sampson; & Clark. 2009: 
458) กราชาและไรชแมน (Grasha; & Reichmann. 1975; อางอิงจาก ชวลิต ชูกําแพง. 2550: 78) 
กลาววา ผูเรียนแตละคนจะมีแบบแผนการเรียนรู (Learning style) ที่แตกตาง และชอบวิธีเรียนที่
แตกตางกัน ดังวีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554: 44-45) ไดกลาวถึงแบบแผนการ
เรียนรูตามแนวคิดของ กราชาและไรชแมน ไววา แนวคิดนี้มุงเนนการเรียนรูตามความชอบและ
ทัศนคติ ของนักเรียนในการมีปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อน ซึ่งแบงเปน 6 แบบ ดังน้ี 
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   1) แบบมีสวนรวม (Participant) เปนนักเรียนที่สนใจอยากเรียนรูในเน้ือหา สนุก
กับการเรียนในชั้นเรียน คลอยตามทิศทางของกิจกรรมการเรียนรู 
   2)  แบบหลีกหนี (Avoidant) เปนนักเรียนที่ไมสนใจอยากเรียนรูในเน้ือหา ไมชอบ
เขาเรียนไมสนใจเขาเรียนในชั้นเรียน รูสึกตอตานทิศทางของกิจกรรมการเรียนรู 
   3) แบบรวมมือ (Collaborative) เปนนักเรียนที่ชอบกิจกรรมการเรียนรู อยากมี
สวนรวมและรวมมือกัน ชอบมีปฏิสัมพันธกัน รูสึกสนุกกับการทํางานกลุม 
   4) แบบแขงขัน (Competitive) เปนนักเรียนที่ชอบการแขงขันและยึดตัวเองเปน
ศูนยกลาง โดยมีแรงจูงใจในการเอาชนะผูอ่ืน สนุกกับเกมที่เลนเปนกลุมแลวรูแพ-ชนะ 
   5) แบบอิสระ (Independent) เปนผูที่ชอบทํางานดวยตนเอง สามารถทํางานให
เสร็จสมบูรณไดอยางรวดเร็ว และมีความคิดอิสระเปนของตัวเอง 
   6) แบบพ่ึงพา (Dependent) เปนผูที่ตองอาศัยคนคอยชี้แนะ ตองการความชวยเหลือ 
และตองการแรงจูงใจภายนอกในการเรียน ตอบสนองตอการโตตอบชา มีความกระตือรือรนไมมาก 
และมักจะทําตามความคิดของผูนํา 
  ดังน้ันการเรียนรูรวมกันจึงเปนกระบวนการทํางานรวมกันที่ผูเรียนจะไดเรียนรูกลยุทธ  
และองคความรูใหม ๆ ทั้งในดานเน้ือหาวิชา และแนวความคิด ตลอดจนเปนการสงเสริมการเรียนรู
ในบริบททางสังคม โดยการอยูรวมกันสังคมนี้เองที่จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด เพ่ือหา
ขอสรุปของกลุมภายใตบริบททางสังคม (Slavin. 1995; citing Summers; et al. 2005: 168-170; 
Psycharis. 2008: 119-120) และสรุปความสําคัญของการเรียนรูรวมกันไวดังน้ี   
   1) ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิกภายในกลุม ดวยการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเสนอเพื่อขอความคิดเห็นจากกลุม และเปลี่ยนบทบาทจากผูฟงเปน
ผูสอนเพื่อนดวยกันเอง 
   2)  ทําใหเกิดการจัดระบบการทํางานภายในกลุม ดวยการวางแผน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สรางขอตกลง แบงหนาที่ตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดใชพหุปญญาของตนเอง 
   3)  สงเสริมความเปนประชาธิปไตยดวยการเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจ 
   4)  ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการรวมมือกันระหวางบุคคล 
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร 
   5)  สงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบตอตนเอง และมีความเปนผูนํา 
   6)  สงเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเกิดความสนุก และนาสนใจ 
  การเรียนรูรวมกันจึงมีความสําคัญตอการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรในแงของเปนการ
ทํางานรวมกันของสมาชิกภายในกลุม แสดงความคิดเห็น สรางขอตกลงภายในกลุม ซึ่งทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธทางสังคมและเรียนรูเน้ือหาวิชาไปพรอม ๆ กัน 
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 5.3 ลักษณะของการเรียนรูรวมกัน 
  ลักษณะของการเรียนรูรวมกันเปนรูปแบบที่ผู เรียนหลาย ๆ คนมีปฏิสัมพันธกัน
ภายในกลุมและนอกกลุม โดยสมาชิกของกลุมมีเปาหมายรวมกัน และแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อหา
ขอสรุปของกลุม โดยมีลักษณะดังนี้ (Goodnough. 2005: 89; Psycharis. 2008: 127; อังศินันท  
อินทรกําแหง. 2547: 53-54; เขมณัฏฐ ม่ิงศิริธรรม. 2554. 441; และ สุพิน ดิษฐสกุล.  2543: 2)  
   1) เปนการทํางานเปนกลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ดังน้ันขนาดของกลุม
อาจจะไมเทากัน อาจจะประกอบดวยสมาชิก 2-10 คนและสมาชิกภายในกลุมอาจจะมีความสามารถ
ที่เหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได โดยแตละคนไดสลับหนาที่ในการเปนผูนํา 
   2) ลักษณะของงาน เปนความเห็นชอบของสมาชิกภายในกลุม ที่จะรวมกัน
วางแผน คนควา แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประสบการณ ในการถายทอดเนื้อหาและสรางความรู   
ของสมาชิกภายในกลุมและลงมือปฏิบัติหรือดําเนินงานตามที่กลุมสนใจ 
   3) การเรียนรูรวมกันน้ีสามารถพัฒนาการเรียนรูไดมากกวาความเขาใจในเนื้อหา
ของผูเรียนเทานั้น แตยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
แนวคิดตอสาธารณชน  
   4) กระบวนการปฏิสัมพันธภายในกลุมเปนแบบเปดกวาง 
 5.4 องคประกอบของการเรียนรูรวมกัน 
  จอหนสันและจอหนสัน (Johnson; & Johnson; อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2553: 
99-100) และ University Teaching Services (1997: 1) กลาวถึง องคประกอบของการเรียนรู
รวมกันไวดังน้ี  
   1) มีการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน 
   2) มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด เชน การพูด การอภิปราย การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการทํางาน 
   3) การวางแผนและสรางขอตกลงรวมกันรับผิดชอบ 
   4) ใชความสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการสื่อสารที่ใชในกลุมยอย 
   5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม 
 5.5 บทบาทของนักเรียน ครู ของการเรียนรูรวมกัน 
  ครูสามารถนําหลักการของการเรียนรูรวมกันไปปรับใชในการจัดการเรียนรูไดและเพื่อ 
ใหมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงองคประกอบทั้ง 5 ประการ ที่กลาวมาแลว ดังน้ันบทบาทของนักเรียน
และครู ในการเรียนรูแบบเรียนรูรวมกัน (ทิศนา แขมมณี. 2553: 103-104; และ สุพิน ดิษฐสกุล. 2543: 
4) ผูวิจัยไดสรุปดังตาราง 12 
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ตาราง 12  บทบาทของนักเรียน ครู ของการเรียนรูรวมกัน 
 

บทบาทของนักเรียน บทบาทของครูผูสอน 

1) เปนผูสรางจุดมุงหมายในการเรียนรู
2) เปนผูวางแผนในการศึกษาคนควา และ  
   แกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 
3) เปนผูดําเนินการในการจัดทําขอมูล   
   สารสนเทศ และสรางชิ้นงานหรือโครงงาน
4) รับผิดชอบในการนําเสนองานของตนเอง  
   ตลอดจนตรวจสอบงานของเพื่อนกลุมอ่ืน 
   ใหแนใจวาเพื่อนมีความเขาใจที่ถูกตอง 

1) เปนผูอํานวยความสะดวก โดยทําหนาที่  
   บริการ ใหความสะดวก และจัดหาอุปกรณหรือ 
   สื่อที่นักเรียนมีความจําเปนตองใช 
2) เปนผูใหคําแนะนํา โดยเปนผูใหขอมูลที่จะชวย 
   ใหผูเรียนสามารถจัดการกับความคิดบางอยาง 
   ที่อาจจะอยูนอกประเด็นที่จะศึกษา 
3) เปนผูจัดการ โดยวางแผนและสรางขอตกลง 
   ในการดําเนินกิจกรรม การใชเวลาในแตละ 
   ขั้นตอนของกิจกรรม  
4) เปนผูประเมินผล โดยการประเมินจากความ 
   เขาใจมโนทัศน และบทบาทในการเรยีนรู 
   รวมกันของผูเรียน 

 
 5.6  การประเมินการเรียนรูรวมกัน 
  ทิศนา แขมมณี (2553: 105) กลาววา การประเมินผลการเรียนรูรวมกันนั้น ตองประเมิน
ทั้งผลการเรียนรู กระบวนการทํางาน และกระบวนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งตองประเมินทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ ดวยวิธีที่หลากหลาย อีกทั้งตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและประเมิน
เพื่อน ซึ่งสอดคลองกับ สุพิน ดิษฐสกุล (2543: 5) กลาวถึงการประเมินผลการเรียนรูรวมกันไว      
ตามปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก กระบวนการทํางานรวมกัน (Collaboration) ผลงาน (Task) และการ
แสดงออก (Performance) ซึ่งสามารถการประเมินการเรียนรูรวมกันตามประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้ 
   5.5.1 การประเมินกระบวนการทํางานรวมกัน ประเมินโดยครู เพ่ือน หรือตนเอง 
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือบทบาทในการดําเนินงาน  
   5.5.2 การประเมินผลงานหรือชิ้นงานที่นําเสนอ ประเมินจากความถูกตองของ
ขอมูล มโนทัศนที่เกี่ยวของ และการสื่อความหมายที่ชัดเจนและถูกตอง  
   5.5.3 การประเมินการแสดงออก ครูจะทําการประเมินพฤติกรรมหรือการกระทํา
ของผูเรียนขณะที่มีการทํางานรวมกัน ซึ่งประเมินเปนรายบุคคล โดยใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ 
หรือการเขียนอนุทิน 
  ดังน้ันการประเมินการเรียนรูรวมกันนั้น จึงควรประกอบดวย กระบวนการทํางาน
รวมกัน ผลงาน และการแสดงออก แตจะใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางไรนั้นครูตองพิจารณาให
ครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา 
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 5.7 งานวิจัยเกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกนั 
  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกัน
พบวา สามารถแบงกลุมของการศึกษาออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมแรกเปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมที่เรียนและไมไดเรียนดวยการเรียนรูรวมกัน (Sampson; & Clark. 2009; & Psycharis. 
2008) และกลุมที่สองเปนการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูรวมกัน (Evagorou; & Osborne. 2013; 
Rozenszayn; & Ben-Zvi Assaraf. 2011; & Taylor; Lucas; & Watters. 1999; สุริยะ ปองขันธ.  
2550; และไพบูลย วิริยะวัฒนะ. 2547) และตัวแปรตามที่งานวิจัยดังกลาวมีการศึกษานั้น เปนลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธที่มีตอคุณภาพของงาน ซึ่งคุณภาพของงานหรือประเด็นที่สนใจ เชน ความสามารถ
ในการเขียนแสดงการโตแยง(Evagorou; & Osborne. 2013; & Sampson; & Clark. 2009) ความสําเร็จใน
การทําโครงงานนิเวศวิทยา (Rozenszayn; & Ben-Zvi Assaraf. 2011) ความสามารถในการแกปญหา 
(Sampson; & Clark. 2009; & Psycharis. 2008) ความเขาใจในมโนทัศน (Taylor; Lucas; & Watters. 
1999; และไพบูลย  วิริยะวัฒนะ. 2547) ซึ่งงานวิจัยแตละเรื่องมีรายละเอียดดังนี้ 
  อีวาโกรู และออสบอรน (Evagorou; & Osborne. 2013) ไดศึกษาวาเม่ือผูเรียนมีการ
ทํางานเปนคูจะมีวิธีการสรางขอโตแยงอยางไร และลักษณะของการมีปฏิสัมพันธของผูเรียนเปน
อยางไรและสงผลใหผูเรียนสามารถแสดงการโตแยงดวยการเขียนดีขึ้นอยางไร โดยใชกรณีศึกษา
จากผูเรียน 2 คู พบวา มีผูเรียน 1 คู ที่มีระดับความสามารถในการโตแยงดวยการสื่อสารผานการ
เขียนสูงขึ้น สวนอีกคูมีการอภิปรายที่แตกตางออกไป ซึ่งพบวาสําหรับคูที่มีคะแนนสูงขึ้นน้ันเปน
เพราะมีการนําประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรกับสังคมหลาย ๆ เรื่อง มาใชประกอบในการเขียน
แสดงการโตแยง ซึ่งแตกตางจากอีกคูที่ใชเพียงความรูที่เกี่ยวของกับตนเองเทานั้น ดังน้ัน จึงชี้ใหเห็น
วาครูจึงควรศึกษาภูมิหลัง สังคม วัฒนธรรม ความเขาใจ ของผูเรียนใหชัดเจนเพื่อใชออกแบบ
กิจกรรมที่ผูเรียนทุกคนเขาใจในประเด็นที่ครูนํามาเสนอได 
  โรเซนสเซน และเบ็น-สวิ แอสราฟ (Rozenszayn; & Ben-Zvi Assaraf. 2011) ได
ศึกษาผลของการใชการเรียนรูรวมกันกับนักเรียนเกรด 12 เพ่ือพัฒนาความสําเร็จในการทําโครงงาน
นิเวศวิทยา พบวา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการอภิปรายวิธีการวัดและการสังเกตจากแหลง
เรียนรูภายนอกหองเรียน มากกวาการรับความรูในชั้นเรียนหรือการทดลอง ซึ่งการอภิปรายนั้น
นํามาซึ่งการสรางองคความรู โดยครูไดตรวจสอบและปองกันไมใหผูเรียนเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ตลอดจนกําจัดชองวางระหวางผูเรียนที่มีความสามารถสูงกับต่ํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมาย 
  แซมปซัน และคลารก (Sampson; & Clark. 2009) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนรู
รวมกันที่มีตอผลของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนวิชา
เคมี พบวา กลุมที่โตแยงแบบเรียนรูรวมกัน (Collaborative argumentation) ไมไดสรางขอโตแยงที่
ดีไปกวากลุมที่โตแยงดวยตัวเอง (Individual argumentation) แตกลุมที่โตแยงแบบเรียนรูรวมกัน
แสดงออกถึงความสามารถในการแกปญหาไดดีกวา และแสดงใหเห็นวาการเรียนรูรวมกันมี
ประโยชนตอการเรียนรูของแตละบุคคลแตไมสงผลตอความสําเร็จขั้นตนของผลงาน 
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  ไซชาริส (Psycharis. 2008) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางของงานกับ
ปฏิสัมพันธอยางรวมมือของกลุม ในบริบทที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธการเรียนรูรวมกัน โดยใช           
ผังมโนทัศน (Concept map: Cmap) ในการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนเกรด 12 โดยทําการ
เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใช Cmap กับงานที่มีเพียงคําตอบ กับอีกกลุมที่ใช Cmap กับงานที่มี
หลายคําตอบ ที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของโครงสรางของงานนั้นจะสงผลตอปฏิสัมพันธ
ภายในกลุมและความสําเร็จความผลงานอยางไร พบวา การเรียนรูรวมกันนั้น การสนทนาสามารถ
สงเสริมทักษะการรูคิด (Metacognitive skill) ของผูเรียนใหดีขึ้นได การตอบคําถามที่มีหลายคําตอบ
โดยใช Cmap ของผูเรียนนั้น เกิดความขัดแยงขึ้นในระหวางการเรียนรูรวมกันแตผูเรียนสามารถ
แกไขความขัดแยงไดดีกวากลุมที่ตอบคําถามที่มีเพียงคําตอบเดียว  
  เทเลอร ลูกัส และวัทเทอร (Taylor; Lucas; & Watters. 1999) ไดศึกษาผลของการใช
กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรอยางรวมมือและความเขาใจในมโนทัศนของวิทยาศาสตรกายภาพ
โดยใชกระบวนการทางสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูในประเทศฟจิ พบวา การเรียนรูรวมกันดวย
การทํางานกลุมเปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดการอภิปรายมากขึ้นและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจใน
มโนทัศนมากขึ้นเชนกัน 
  สุริยะ ปองขันธ (2550) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง สมบัติ
ของคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการเรียนรูรวมกัน พบวา การเรียนรูรวมกันเปน
วิธีการเรียนที่ทําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน เลือกเนื้อหาที่สนใจตามหัวขอที่ครูกําหนด  
รวมกันวางแผนศึกษาคนควา โดยมีครูเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือ ทําใหผูเรียนไม
เครงเครียด สนุกสนาน กลาแสดงออก เกิดทักษะการคนควาหาขอมูล สรางชิ้นงานและนําเสนอ
ผลงานดวยวิธีที่หลากหลายตลอดจนเรียนรูนิสัยของเพ่ือนและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  ไพบูลย วิริยะวัฒนะ (2547) ไดพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการทํา
โครงงานและศึกษามโนทัศนและการแกปญหาโจทยวิชาฟสิกส เรื่อง ปรากฏการณคลื่น โดยนําไปใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา รูปแบบวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการทําโครงงานสงผลใหมี
ความเขาใจมโนทัศนเพ่ิมขึ้น และสามารถแกโจทยปญหาวิชาฟสิกสได 
  ดังน้ันงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการโตแยง 
เชิงวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการโตแยง  ความสามารถในการใหเหตุผล การเรียนรู
รวมกัน และความเขาใจในมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion) ทั้งน้ีเพราะการ
โตแยงเชิงวิทยาศาสตร เปนรูปแบบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุมตามประเด็น
ที่สนใจ สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประสบการณ ตลอดจนการรวมมือกันในการสราง
ขอสรุปของกลุมตนเอง ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนอยางยิ่ง ซึ่ง
ผลที่ตามมาคือ ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการโตแยง  ความสามารถในการใหเหตุผล 
และความเขาใจในมโนทัศน  
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6. เจตคตติอวิทยาศาสตร 
 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดาน
พุทธิพิสัย (Cognitive domain) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) และดานจิตพิสัย 
(Affective domain) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 31) ซึ่งจิตพิสัยที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรนั้นสามารถ
จัดกลุมได 2 ประเภท ตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner. 1975; อางอิงจาก สสวท. 2555: 148) 
คือ เจตคติตอวิทยาศาสตร (Attitudes towards science) และเจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific 
attitudes) ซึ่งงานวิจัยน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเจคติตอวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 6.1 ความหมายของเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนความรูสึก ความเชื่อ และการยึดถือในคุณคาของงานดาน
วิทยาศาสตร ที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคมในดานตาง ๆ อันเปนผลจากการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย (สสวท. 2555: 148-151; วรนุช แหยมแสง. 2554: 30) ดังน้ัน การ
ประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถึง การประเมินอารมณและความรูสึกนึกคิดที่มีตอการทํา
กิจกรรมการเรียนรู เกี่ยวกับความสนใจ ความชอบ ความเชื่อและคานิยม การมีคุณธรรมจริยธรรม 
และการยึดถือในคุณคาของงานดานวิทยาศาสตร ที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคมในดานตาง ๆ   
 6.2 องคประกอบของเจตคตติอวิทยาศาสตร 
  แม็คไกวร (MacGuire. 1969: 155-156; อางอิงจาก บุญมี พันธุไทย. 2544: 164-165) 
กลาววา เจตคติมีองคประกอบพื้นฐาน 3 ดาน ดังน้ี 
   (1) องคประกอบดานพุทธิปญญา (Cognitive component) เปนความเขาใจตอ 
สิ่งใดสิ่งหน่ึง ที่ใชในการคิด ตอบสนองรับรู และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับ ซึ่งสามารถบอกไดวา
สนใจหรือไมสนใจ ชอบหรือไมชอบ เปนตน 
   (2) องคประกอบดานจิตพิสัย (Affective component) เปนลักษณะทางอารมณ
ของบุคคลที่จะคลอยตามความคิด ถาบุคคลมีความคิดที่ดีตอสิ่งใดก็จะแสดงความรูสึกที่ดีตอสิ่งน้ัน 
เชน ความชอบ ความรัก ความพอใจหรือไมพอใจ เปนตน  
   (3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior component) เปนความพรอมที่จะ
กระทําสิ่งตาง ๆ อันเปนผลมาจากความคิดและความรูสึก ซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบการยอมรับ 
หรือการปฏิเสธ เปนตน 
  สวนคลอฟเฟอร (Klopfer. 1971; อางอิงจาก สสวท. 2555: 148; & Osborne; & Simon.  
2003: 1053) จัดหมวดหมูของพฤติกรรมดานจิตพิสัยตามแนวคิดของบลูม ได 6 ประเภท ดังน้ี 

(1) การแสดงออกถึงเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตร 
(2) การยอมรับกระบวนการสบืคนทางวทิยาศาสตรมาเปนวิถีแหงความคิด 
(3) การรับเอาเจตคติทางวิทยาศาสตรมาใช 
(4) การพึงพอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 
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 (5) การพัฒนาความสนใจในวิทยาศาสตร และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร 
 (6) การพัฒนาความสนใจที่จะมุงไปสูอาชีพทางวิทยาศาสตรหรืออาชีพที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตร 
 ดังน้ันการประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร จึงเปนการประเมินเจตคติดานจิตพิสัย          
ที่แสดงออกเปนพฤติกรรมตาง ๆ เชน พอใจ สนใจ ศรัทธา ซาบซึ้ง เห็นคุณคาและประโยชนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทางวิทยาศาสตร 
 6.3 การประเมินเจตคติตอวทิยาศาสตร 
  การประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตรนั้นไมสามารถกระทําไดโดยตรง โดยทั่วไปทําได
โดยการตรวจสอบพฤติกรรมภายนอกที่ปรากฏใหเห็นในลักษณะของคําพูด การแสดงความคิดเห็น 
หรือพฤติกรรมบงชี้ที่สามารถสังเกตหรือวัดได และแปลผลเจตคติที่แสดงออกทางพฤติกรรมเหลา นั้น 
(สสวท. 2555: 152) ซึ่งวรนุช แหยมแสง (2554: 86) ไดกลาวถึง พฤติกรรมที่สามารถบงชี้ถึงเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

(1) พอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกีย่วกับวิทยาศาสตร  
(2) ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร  
(3) เห็นคุณคาและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(4) ตระหนักในคุณและโทษของการใชเทคโนโลยี  
(5) เรียนหรือเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุกสนาน  
(6) เลือกใชวธิีการทางวทิยาศาสตรในการคิดและปฏบิตั ิ 
(7) ตั้งใจเรียนวิชาวทิยาศาสตร  
(8) ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม  
(9) ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย ไตรตรองถึงผลดีและผลเสีย  

 สําหรับวิธีการประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตรนั้นสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ 
ตามลักษณะลักษณะวิธีการและเครื่องมือที่ใชประเมิน คือ การประเมินโดยบุคคลภายนอก และการ
ประเมินตนเอง (สสวท. 2555: 152-) มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) การประเมินโดยบุคคลภายนอก ไดแก ครูผูสอน เพ่ือน หรือผูปกครอง เปน
ผูประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตรผานการสัมภาษณ หรือการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก โดยมี
วิธีการดังนี้ 
  1) การสัมภาษณหรือสอบถามโดยตรง เปนลักษณะคําถามปลายเปดที่มี
ขอความบงชี้ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทางเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แทจริง วิธีนี้จัดวาเปนการประเมินที่งายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุด   
แตใชระยะเวลานาน โดยมีหลักการในการสรางขอคําถาม ดังน้ี 
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   ขั้นตอนที่ 1 กําหนดลักษณะที่ตองการวัด 
   ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหพฤติกรรมบงชี้ของคุณลักษณะที่ตองการวัด 
   ขั้นตอนที่ 3 สรางขอคําถามในการสัมภาษณ 
  2) การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เปนการใชประสาทสัมผัสทางตา และหู 
ในการสังเกตเพ่ือบันทึกและรวบรวมขอมูล จากพฤติกรรมการแสดงออก เปนวิธีที่งาย สะดวก และ
ไดรายละเอียดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม แตมีขอจํากัดคืออาจตองใชผูสังเกตหลายคนเพื่อใหไดขอมูล
ครบถวน โดยสามารถใชเครื่องมือในการสังเกต ดังน้ี 
   1. ระเบียนพฤติกรรมหรือแบบบรรยายพฤติกรรม 
   2. แบบบันทึกการสังเกตที่มีรูปแบบเปนแบบสํารวจรายการ 
   3. แบบบันทึกการสังเกตที่มีรูปแบบเปนมาตราสวนประมาณคา 
 (2) การประเมินตนเอง เปนการใหผูเรียนรายงานความคิดเห็นหรือความรูสึก
ของตนเองตอขอความหรือสถานการณที่กําหนด โดยมีขอดี คือ ผูเรียนสามารถตอบคําถาม หรือ
แสดงออกไดโดยอิสระทําใหไดขอมูลที่แทจริง และใชเวลาไมนาน แตขอจํากัดคือหากคําตอบของ
ผูเรียนตอบไมใชคําตอบที่แทจริงอาจทําใหการแปลผลผิดหรือคลาดเคลื่อนไป เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินตนเอง มีดังนี้ 
  1) การใชแบบสอบถาม มี 2 ลักษณะ ไดแก แบบสอบถามที่มีรูปแบบเปนแบบ
สํารวจรายการ และ แบบสอบถามที่มีรูปแบบเปนมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบบสอบถามนั้นตอง
ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนคําถาม และสวนคําตอบ 
  2) การใชแบบประเมินสถานการณ เปนการยกสถานการณที่คลายคลึง หรือ
เลียนแบบสถานการณจริง หรือภาพเหตุการณ ใหผูเรียนพิจารณา และตอบคําถาม ดวยการเขียน
ตอบหรือเลือกตัวเลือกคําตอบ ในลักษณะของการแสดงอารมณความรูสึก ความคิดเห็นตอ
สถานการณ หรือการกระทําของบุคคล 
 ดังน้ันการประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตรนั้นจึงเปนการประเมินความรูสึกนึกคิดของผูเรียน 
ที่มีตอการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่วัดและสังเกตได   
เชน ความสนใจ ความชอบ ความพอใจ เห็นคุณคา หรือมีคานิยมทางวิทยาศาสตร เปนตน โดยการ
ประเมินน้ันสามารถกระทําไดโดยบุคคลอื่น ดวยการใชแบบสัมภาษณ หรือแบบสังเกตพฤติกรรม 
และการประเมินตนเอง ดวยการใชแบบสอบถาม หรือแบบประเมินสถานการณ แลวนําขอมูลที่ได
นั้นไปทําการแปลความหมายของเจตคติตอวิทยาศาสตร ทั้งในรูปแบบวิเคราะหองคประกอบและ
แบบองครวม 
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7. เทคนคิทีใ่ชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดเลือกใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายในแตละขั้นตอนของกิจกรรมที่แตกตางกัน
โดยเทคนิคการสอนที่ผูวิจัยเลือกใช คือ ผังมโนทัศน (Concept map) การตูนเชิงมโนทัศน (Concept 
cartoons) และการโตวาที (Debate) รายละเอียดดังนี้  
 7.1 ผังมโนทัศน 

7.1.1 ความหมายของผังมโนทัศน 
   ผังมโนทัศน ภาษาอังกฤษใชคําวา Concept map คือ การนําเสนอแผนภูมิที่ใช 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือวงกลมเปนตัวแทนของมโนทัศนตางๆ ที่รวมกันอยูอยางมีความหมาย โดย
มโนทัศนที่มีความหมายกวางที่สุด เรียกวา มโนทัศนหลัก และมโนทัศนที่แยกยอยลงไปเรียกวา 
มโนทัศนรอง มโนทัศนยอย และมโนทัศนเฉพาะ ซึ่งการสรางนั้นจะวางมโนทัศนหลักไวตรงกลาง
และแสดงความสัมพันธระหวาง มโนทัศนหลักและมโนทัศนที่แยกยอยลงมาเปนลําดับขั้นดวยเสนตรง
หรือเสนโคง อาจเปนทางเดียว หรือสองทาง หรือไรทิศทาง (ทิศนา แขมมณี. 2553: 393; สสวท. 
2555: 50; & Novak; & Gowin. 1984: 15-16) 

7.1.2 ลักษณะของผังมโนทัศน 
 การเขียนตอบขอสอบหรือคําถามแบบอธิบายโดยใชผังมโนทัศนของผูเรียนเปน
การแสดงถึงความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมโนทัศนในกระบวนการสรางองคความรู  
การวิเคราะหองคประกอบ การใหนิยามหรือใหความหมายของสิ่งหน่ึงสิ่งใด (สสวท. 2555: 49) โดย
มีหลักในการสรางผังมโนทัศนดังน้ี 
    1) ตําแหนงเริ่มตนหรือตรงกลาง อาจเปนวลี หรือประโยค แทนมโนทัศนหรือ
กระบวนทัศนมากกวาหนึ่งประเด็นได 
    2) การแตกแขนงหรือการแผกระจายออกของมโนทัศนอ่ืน ๆ ที่อยูรายรอบ
มโนทัศนหลักอาจกระจายรอบทิศทางแบบรัศมี หรือจากบนลงลางก็ได 
    3)  จะใชสีระบายหรือเขียนหรือไมก็ได  
    4)  ไมนิยมนําภาพมาใช เพราะถือวาคําสําคัญกวา 
    5)  ใชการตีกรอบหรือลอมวงคํา หรือมโนทัศน 
    6)  นิยมใชเสนตรงในการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน โดยความยาวของเสน 
ไมจําเปนตองสัมพันธกับคําที่มันเปนตัวแทน 
   โดยเกณฑการประเมินนั้น จะเกี่ยวของประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การนําเสนอ 
(Proposition) การลําดับขั้น (Hierarchy) ความสัมพันธขามสาย (Cross links) และการยกตัวอยาง 
(Examples) (Novak; & Gowin. 1984: 36) ซึ่งแสดงตัวอยางผังมโนทัศน ดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 ตัวอยางผังมโนทัศน 
 
 

ที่มา: สสวท. (2555).  การวัดผลประเมินผลวทิยาศาสตร.  หนา. 50. 
 
 

7.1.3 ขอดีและขอจํากัดของผังมโนทัศน 
   ผังมโนทัศนมีขอดีและขอจํากัดเม่ือนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร (สสวท. 2555: 53) ดังน้ี 

7.1.3.1 ขอดีของผังมโนทัศน 
    1) ใชสําหรับวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยความรู ประสบการณเดิม และ
ความสามารถจัดลําดับ จัดกลุม หรือเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ ของผูเรียน 
    2) สงเสริมใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด การบูรณาการความรู การอภิปราย 
การวิเคราะห และการสังเคราะห  

7.1.3.2 ขอจํากัดของผังมโนทัศน 
    1) การสรางผังมโนทัศนใหประสบความสําเร็จ ผูเรียนตองเขาใจแตละมโนทัศน
อยางชัดเจน จึงจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้นได 
  ดังน้ันผังมโนทัศนจึงเปนเทคนิคหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร     
โดยสงเสริมความเขาใจมโนทัศน และความสามารถในการจัดกลุม หรือเชื่อมโยงความคิดของผูเรียน  

7.2 การตูนเชงิมโนทัศน (Concept cartoons) 
7.2.1 ความหมายของการตูนเชิงมโนทัศน 

   การตูนเชิงมโนทัศน ภาษาอังกฤษใชคําวา Concept cartoons เปนการใชภาพ
การตูนลายเสน (Drawing style) ในการนําเสนอแนวคิดทางทางเลือก (Alternative ideas) หรือ
ปญหาทางวิทยาศาสตร (Scientific problems) ในรูปแบบของการสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งไมใชการตูนที่ทําใหเกิดอารมณขัน หรือลอเลียน โดยนําเสนอผานความคิดของ
ตัวละคร เพ่ือกระตุนใหเกิดการอภิปรายและแสดงแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (Keogh; & Naylor. 1999: 
436; & Balim; et al. 2008: 2) 

มี
เกิดเกิด
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อยูใน 

โมเลกุล

การเคลื่อนไหว น้ํา

สถานะ สิ่งมีชีวิต 
ความรอน 
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ของเหลว แกส
สัตว พืช

มี



82 

7.2.2 ลักษณะของการตูนเชิงมโนทัศน 
   การตูนเชิงมโนทัศน พัฒนาขึ้นโดย เคิกห และเนยเลอร (Keogh and Naylor) ใน
ป 1992 เปนการแสดงปญหาเชิงวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันผานบทสนทนาที่อภิปราย
กันระหวางตัวการตูนตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปที่มีบุคลิกและลักษณะและมุมมองตอปญหาแตกตางกัน         
ซึ่งปญหาที่นํามาเสนออาจจะมีคําตอบที่ถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ โดยจุดมุงหมายของการตูน           
เชิงมโนทัศนเพ่ือกระตุนความคิด การใชบทสนทนาของตัวการตูนนั้นเปนการนําเสนอแนวคิดที่
หลากหลายที่จะเปนไปได ซึ่งประกอบดวยแนวคิดที่เปนที่ยอมรับไดตั้งแตหน่ึงแนวคิดขึ้นไป กระตุน
ใหเกิดการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ จากกระบวนการเรียนรูที่สนับสนุนใหเกิดการ  
ไตรสวนความรู ดวยการอภิปรายดวยแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งนับเปนเทคนิคการเรียนรูหนึ่งที่
สนับสนุนทฤษฎีสรรคนิยม โดยการตูนเชิงมโนทัศนมีลักษณะสําคัญ (Keogh; & Naylor. 1999: 
431-432; & Balim; et al. 2008: 3) ดังน้ี 
    1) ควรมีจํานวนขอความใหนอยที่สุด ดังน้ันจึงสามารถใชไดกับทุกวัย 
    2) แนวคิดทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชมาจากสถานการณในชีวิตประจําวัน  
จึงจะทําใหเกิดความทาทายผูเรียนใหเชื่อมโยงระหวางแนวคิดทางวิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวันได  
    3) แนวคิดทางเลือกนั้นตองมาจากความเขาใจของคนทั่วไป เม่ือนํามาใชเปน
ตัวลวงจึงจะมีความนาเชื่อถือ 
    4) มุมมองทางวิทยาศาสตรที่ยอมรับไดจะอยูทามกลางมุมมองทางเลือก 
    5) ในสถานการณที่นําเสนอผูเรียนไมสามารถที่จะทําใหแนวคิดทางเลือก
กลายเปนแนวคิดที่ถูกตองได 
   เคิกห และเนยเลอร (Keogh; & Naylor. 1999: 431-432) กลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการใชการตูนเชิงมโนทัศนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน ทักษะการคิด การแกปญหา สงเสริม
แรงจูงใจ ขจัดขอขัดแยง และดึงเอาแนวคิดของผูเรียนออกมา โดยการใชบทสนทนาเปนการสราง
โอกาสที่จะนําเสนอทางความคิด ดังตัวอยางการตูนเชิงมโนทัศน ตุกตาหิมะ (The snowman) 
(Keogh; & Naylor. 1997) ดังภาพประกอบ 12             
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ดังน้ันการตูนเชิงมโนทัศนจึงสงเสริมการเรียนรูดวยการกระตุนความสนใจของผูเรียน  
ดวยภาพวาดการตูนลายเสน ที่สนทนาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นในสถานการณใน
ชีวิตประจําที่นําไปสูการโตแยง การอภิปราย ในมุมมองที่แตกตางกันออกไป สงผลใหเกิดความกลา
แสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น และมีปฏิสัมพันธกันกับเพ่ือนรวมถึงครูผูสอนอีกดวย  

7.3 การโตวาท ี
  การโตวาทีที่ใชในรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรนั้น ผูวิจัย
ไดใชรูปแบบการโตวาทีทั่วไป รวมกับรูปแบบของการแขงขันฟสิกสสัประยุทธเขาดวยกัน จึงคลาย
การโตวาทีฟสิกส โดยเปนการนําประเด็นวิทยาศาสตรกับสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่มีการ
ถกเถียง หรือโตแยงกันในสังคม มาใหผูเรียนโตวาที เพ่ือใหสามารถโตแยงไดอยางมีเหตุผล ดังน้ัน
รายละเอียดของการโตวาทีที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนการโตวาทีที่มุงเนนใหผูสามารถแสดงเหตุผล
เพ่ือตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธตอประเด็นตาง ๆ ดวยการใชหลักฐานในการสนับสนุน ตามรูปแบบ
ของการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรเปนสําคัญ 

7.3.1 ความหมายของการโตวาท ี
   การโตวาที ภาษาอังกฤษใชคําวา Debate ซึ่งวันชาติ (2546: 20) ใหความหมาย 
ของการโตวาทีไววา หมายถึง การพูดโตแยงกันในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง แสดงเหตุผลเพ่ือเอาชนะกัน 
และกัน ในขณะที่ปยนารถ ฟกทองพรรณ (2555: 2) ใหความหมายไววา การโตวาที หมายถึง การ
โตตอบกันระหวางบุคคลสองคนหรือสองกลุมโดยการพิสูจนหรือคัดคานญัตติดวยคําพูดอยางมี
วาทศิลป เพ่ือโนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตามดวยการนําเสนอหลักการ พรอมแสดงเหตุผล และตัวอยาง
ประกอบ เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของฝายตน และหักลางแนวคิดของฝายตรงขาม ดังน้ัน การโตวาที 
ในการวิจัยครั้งน้ีจึงหมายถึง การนําเสนอแนวคิด หลักการ หรือขอคนพบ ดวยการแสดงเหตุผล และ
ยกตัวอยางประกอบ เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของฝายตนเอง และหักลางหรือแสดงใหเห็นถึงจุดออน
ของฝายตรงขาม โดยนําหลักฐานมาจากการสํารวจตรวจสอบ สืบคน และทดลอง  

7.3.2 ความสําคัญของการโตวาท ี
   การโตวาทีเปนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการทางศึกษาที่ดี โดยการโตวาทีมี
ความสําคัญตอการศึกษาหลายประการ (ปยนารถ ฟกทองพรรณ. 2555: 7; & Freeley. 1966: 19-
24) ดังน้ี 
   1) การโตวาทเีปนการฝกการมีสวนรวมตอสาธารณชน ฝกภาวะความเปนผูนํา 
   2)  การโตวาทีสงเสริมการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู และเปนการฝกการโตแยง 
   3)  การโตวาทใีชกระบวนการสาํรวจตรวจสอบและวิเคราะหปญหาอยางลึกซึ้ง 
   4)  การโตวาทเีปนการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   5)  การโตวาททีําใหเกิดกระบวนการรวบรวมองคความรู และความสามารถในการ
ตัดสินใจ 
   6)  การโตวาทีสนบัสนุนการแสดงหลักฐานและเหตผุลทีเ่ปนจริงและเที่ยงตรง 
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   7)  การโตวาทีพัฒนาความกลาแสดงออก และการใชไหวพริบ 
   8)  การโตวาทีสนับสนุนพัฒนาการทางสังคม และการพูดเพื่อสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   9)  การโตวาทีสงเสริมทักษะการทํางานเปนกลุม  
   การโตวาทีเปนเทคนิคการสอนอยางหนึ่งที่ฝกการสืบเสาะหาความรูอยางลึกซึ้ง
การคิดวิเคราะห และสังเคราะหดวยเหตุผล ความกลาแสดงออก การใชไหวพริบในการตัดสินใจ 
ตลอดจนสื่อสารเพื่อยืนยันแนวคิดใหผูอ่ืนคลอยตาม  

7.3.3 องคประกอบของการโตวาท ี
   การโตวาทีในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูเกี่ยวของของกับการโตวาที เนื้อหา
วิธีการนําเสนอ แสดงรายละเอียด(นฤมล สุวรรณจันทรดี. 2556: 10; ปยนารถ ฟกทองพรรณ. 2555: 2, 
30; และวันชาติ. 2546: 84-88) ดังน้ี  
   7.3.3.1 ผูเกี่ยวของของกับการโตวาที ไดแก ประธานหรือผูดําเนินรายการฝาย
นําเสนอ ฝายซักคาน และคณะกรรมการตัดสินโดยแตละคนมีหนาที่  ดังนี้ 
    1) ประธานหรือผูดําเนินรายการ ทําหนาที่ในการคุมการโตวาทีใหดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยใหดีที่สุด ดวยการแนะนําญัตติในการโตวาที คณะกรรมการตัดสิน ฝายซักคาน 
และฝายนําเสนอ ตลอดจนควบคุมเวลาของแตละฝาย และสรุปผลการตัดสินและการใหคะแนนของ
คณะกรรมการ 
    2) ฝายนําเสนอ ประกอบดวยหัวหนาและผูสนับสนุนไมเกิน 4 คน ทําหนาที่
ในการนําเสนอสิ่งที่ไดทําการศึกษา ทฤษฎีที่ใชอธิบาย ผลการทดลองหรือการสืบเสาะหาความรู 
โดยตองโนมนาวใหผูฟงยอมรับในแนวคิดและขอคนพบที่นําเสนอ 
    3) ฝายซักคาน ประกอบดวยหัวหนาและผูสนับสนุนไมเกิน 4 คน ทําหนาที่
ในการกลาวถึงขอดีและขอเสียของฝายนําเสนอ ถามคําถามผูนําเสนอ และวิจารณสิ่งที่ฝายนําเสนอ
นํามาเสนอ ชี้ประเด็นที่เปนจุดออน หรือไมถูกตอง จากการตีความโจทยหรือเหตุการณ โดยคําถาม
นําไปสูการอภิปราย 
    4) คณะกรรมการตัดสิน อาจเปนคนเดียวหรือคณะกรรมการทําหนาที่
พิจารณาและตัดสินชี้ขาดใหฝายนําเสนอหรือฝายซักคาน โดยยึดเกณฑการใหคะแนนที่เกี่ยวของกับ
เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ ดังน้ันจึงใชผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรเปนหลักเนื่องจากการ
วิจัยครั้งนี้ไมไดใหคะแนนในสวนของภาษาและลีลาการนําเสนอ 
   7.3.3.2 เน้ือหา 
    เน้ือหา ในที่นี้หมายถึง เน้ือความทั้งหมดของถอยคําทั้งการพูดและการเขียน
ที่ผูพูดแตละคนกลาว ทั้งฝายนําเสนอและฝายคาน เพ่ือแสดงแนวคิดหรือหักลางแนวคิด โดยเนื้อหา
นี้มีลักษณะสําคัญ คือ มีเหตุผล และสัมพันธเกี่ยวของกับญัตติ ประกอบดวย 5 สวน ดังน้ี 
    1) นิยามญัตติ เปนการแปล นิยาม ตีความ หรือใหคําจํากัดความถอยคําใน
ญัตติหรือประเด็นที่ศึกษา เพ่ือกําหนดขอบเขตในการโตวาที 
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    2) ความคิดรวบยอดของแตละฝาย 
    3)  ขอโตแยง เปนแนวคิด ความคิดเห็น ทัศนะ ขอวินิจฉัย ที่นําเสนอ ควรมี
ความทันเหตุการณ และนาสนใจ มีการวิเคราะหอยางลึกซึ้ง มีหลักฐานประกอบอยางสมบูรณ       
มีความเกี่ยวของกับเหตุผลที่ใชประกอบการอธิบายเพื่อสนับสนุนหรือหักลางอยางชดัเจน 
    4) ขอคัดคาน หรือขอหักลาง เปนการโจมตีโดยช้ีจุดบกพรอง ขอโตแยงของ
ฝายตรงขาม และปกปองขอโตแยงของฝายตนเอง สิ่งสําคัญในการคัดคานคือการมองตางมุม 
    5)  บทสรุป เปนการนําเสนอภาพรวมของประเด็น ที่ผูอภิปรายกลาวไปแลว 
   7.3.3.3 วิธีการนําเสนอ 
    วิธีการนําเสนอ เปนกระบวนการหรือกลยุทธที่ผูพูดแตละฝาย และสมาชิก
ภายในทีมจัดระบบ เรียบเรียงขอมูล รูปแบบการนําเสนอ การใชเหตุผล การยกตัวอยาง และการทํา
หนาที่ของแตละคนในทีม ตลอดจนกลยุทธในการโตตอบฝายตรงกันขาม ซึ่งวิธีการนําเสนอที่มี 
ประสิทธิภาพนั้นควรพิจารณาใน 4 ดาน ดังน้ี 
    1) การนําเสนอของทีม โดยแตละคนตองเรียบเรียงความคิดรวบยอดของทีม
ใหชัดเจน แจกแจงบทบาทหนาที่และเน้ือหาของแตละคนใหเหมาะสม นําเสนอประเด็นชัดเจน และ
พัฒนาประเด็นดวยการอธิบาย ยกตัวอยาง หรือหลักฐาน ในการสนับสนุนหรือหักลาง 
    2) รูปแบบการนําเสนอ เปนการตัดสินใจของกลุมที่จะเลือกใชรูปแบบการ
นําเสนอ เชน การใชภาพเหตุการณทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การนําเสนอดวยตาราง กราฟ 
แผนผัง หรืออ่ืนๆ ตลอดจนอาจมีการนําบทรอยกรอง หรือบทเพลง มาใชประกอบการนําเสนอ    
เพ่ือแสดงแนวคิดและโนมนาวใหผูอ่ืนเชื่อและคลอยตามแนวคิดของกลุม 
    3) การมีปฏิกิริยาโตตอบทันทวงที โดยเปนการติดตามกระบวนการโตวาที
ตลอดเวลา และตอบกลับขอคัดคานหรือโจมตีไดอยางตรงประเด็นและทันทวงที 
  7.3.4 ขั้นตอนของการโตวาที 
   ขั้นตอนของการโตวาทีในการวิจัยครั้งนี้มีลําดับขั้นตอนตามบทบาทและหนาที่ของ 
ผูโตวาที และการใชเวลาในการนําเสนอและซักคานดังน้ี (นฤมล สุวรรณจันทรดี. 2556: 10; ปยนารถ 
ฟกทองพรรณ. 2555: 53-64; และสวัสดิ์ บันเทิงสุข. 2551: 218) แสดงดังตาราง 13 
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ตาราง 13  ขั้นตอนของการโตวาทใีนการวิจัยครั้งนี ้
 

ขั้นที ่ หนาที่ เวลา 
(นาที) 

1 ผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 1
  1) กลาวนําความสําคัญของเร่ืองและโยงความสัมพันธกับญตัต ิ
  2) แจกแจงประเด็นที่ผูพูดแตละคนจะนําเสนอ 
  3) นําเสนอความคิดเห็น เหตุผล และหลักฐานจากสิ่งที่ไดทําการศกึษา 
      ในประเด็นที่ไดรับมอบหมาย 
  4) กลาวสรปุประเด็นที่นาํเสนอและโยงประเด็นไปยงัผูพูดคนที่สอง 
      ของฝายนําเสนอ 

5

2 ใครก็ไดในฝายซักคาน
  1) ถามคําถามตอผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 1 

2

3 ผูพูดฝายซักคานคนที่ 1
  1) ระบขุอบขายของแนวคิดที่ขัดแยงเบื้องตน 
  2) นําเสนอขอโตแยงประเด็นที่ผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 1 นําเสนอ  
      โดยหาขอพิสูจน และหลักฐานเพื่อหักลาง 

5
 

4 ผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 2
  1) นําเสนอภาพรวมของฝายตนเอง 
  2) สรุปและตีประเด็นที่ผูพูดฝายซักคานคนที่ 1 โตแยง 
  3) โตแยงเพ่ือปองกันประเด็นของตนเอง และโตกลบัฝายซักคาน 
  4) กลาวสรปุประเด็นที่นาํเสนอและโยงประเด็นไปยงัผูพูดคนตอไป 

5

5 ใครก็ไดในฝายซักคาน
  1) ถามคําถามตอผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 2 

2

6 ผูพูดฝายซักคานคนที่ 2
  1) สรุปแนวคิดที่ขัดแยงเบื้องตน 
  2) นําเสนอขอโตแยงประเด็นที่ผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 2 นําเสนอ  
      โดยหาขอพิสูจน และหลักฐานเพื่อหักลาง 

5
 

7 ผูพูดฝายนําเสนอคนที่ 3
  1) นําเสนอประเด็นขัดแยง 
  2) สรุปประเด็นทั้งหมดที่โตแยงกัน เปรยีบเทียบแนวคิดของฝายตนเอง 
     กับฝายซักคานพรอมแสดงหลักฐาน 
  3) สรุปแนวคิดที่เปนจุดยนืของฝายนําเสนอ 

3
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ขั้นที ่ หนาที่ เวลา 
(นาที) 

8 ผูพูดฝายซักคานคนที่ 3
  1) นําเสนอประเด็นขัดแยง 
  2) สรุปประเด็นทั้งหมดที่โตแยงกัน เปรยีบเทียบแนวคิดของฝายตนเอง 
     กับฝายนําเสนอพรอมแสดงหลักฐาน 
  3) สรุปแนวคิดที่เปนจุดยนืของฝายซักคาน 

3

รวม 30
 
สวนสมาชิกคนที่เหลือของทีมทําหนาที่ในการจดบันทึกขอคัดคาน หรือขอขัดแยง  

ที่แตละฝายเห็นตรงขาม และหาขอมูลเพ่ือสนับสนุนการนําเสนอ 
7.3.5 การตัดสินการโตวาท ี

   การตัดสินการโตวาทีอาจมีไดหลากหลายวิธีตามจุดประสงค ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช 
3 วิธี คือ การตัดสินโดยผูทรงคุณวุฒิ การตัดสินโดยคณะกรรมการ และการตัดสินโดยผูฟง (สวัสดิ์  
บันเทิงสุข. 2551: 219-222) รายละเอียดดังนี้ 
    1) การตัดสินโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจใชผูทรงคุณวุฒิ 2-3 ทาน เปนผูพิจารณา
ใหความเห็นหรือชี้ขาดวาฝายใดเปนฝายชนะ ซึ่งการตัดสินดวยวิธีนี้มักไมมีแบบฟอรมในการให
คะแนน 
    2) การตัดสินโดยคณะกรรมการ อาจเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขา 
เชน ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญทางดานการใชภาษา เปนตน มาเปนผูตัดสินฝายแพ
หรือชนะ ซึ่งการตัดสินดวยวิธีนี้มักใชแบบฟอรมในการใหคะแนน 
    3) การตัดสินโดยผูฟง ทําไดโดยการใหผูฟงไดแสดงความคิดเห็นลงในบัตร
แสดงความคิดเห็น ทั้งกอนและหลังการโตวาที โดยนับคะแนนใหกับฝายที่สามารถโนมนาวผูฟงให
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นได 
  จะเห็นไดวาการโตวาทีจึงเปนอีกหนึ่งเทคนิคการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ การเรียนรูกัน 
และเจคติตอวิทยาศาสตร ไดเปนอยางดี จากลักษณะของกิจกรรมที่มีการพัฒนาขอโตแยงดวยการ
ใหเหตุผล และหาหลักฐานในการสนับสนุน และการปองกันขอโตแยงที่สรางขึ้น 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 

การวจิยัในครัง้น้ี เป็นการดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and  

Development) ซึง่ผูว้จิยั  ไดด้าํเนินการวจิยัดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั  

ขัน้ตอนที ่2 การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ 

ขัน้ตอนที ่3 การทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ  

วทิยาศาสตรโ์ดยการศกึษานํารอ่ง  

ขัน้ตอนที ่4 การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์     

ไปทดลองใชจ้รงิ  

ขัน้ตอนที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลู  สรปุและรายงานผลการวจิยั 

  

ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัไดแ้สดงดงั ภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12  แผนดาํเนินการวจิยั 

ขัน้ตอนท่ี 1 

การศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 

1) ศกึษานโยบายในการจดัการศกึษา 

2) ศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยั      

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนวชิา ฟิสกิส์ 

3) สาํรวจและวเิคราะหส์ภาพปญัหาการเรยีน

การสอน เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิา ฟิสกิส์ 

4) ศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยั      

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 

การพฒันารปูแบบการจดัการ

เรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้                 

เชงิวทิยาศาสตร ์

ขัน้ตอนท่ี 3 

การทดลองใชร้ปูแบบการจดัการ

เรยีนรู ้

ขัน้ตอนท่ี 4 

การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรู้

ไปทดลองใชจ้รงิ 

1) ออกแบบและสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรู้

ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ 

2) สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3) ประเมนิรปูแบบและเครือ่งมอืโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 

1) การศกึษานํารอ่ง (Pilot study) 

2) ปรบัปรงุ แกไ้ข ความเหมาะสมของ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัก่อนนําไปทดลองจรงิ 

 

 

1) ทดลองใชจ้รงิรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้     

ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ 

2) เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 

การวเิคราะหข์อ้มลู  สรปุและ

รายงานผลการวจิยั 

1) วเิคราะหข์อ้มลู 

2) สรปุและรายงานผลการวจิยั 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั  

 ในขัน้ตอนน้ีเป็นการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบั แนวคดิ  ทฤษฎ ี

นโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิ  ในการศกึษา

รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์โดยดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  ศึกษานโยบายและแนวคิดในการจดัการศึกษาในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

  จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ รายงานการประชุมระดบัโลกวา่ดว้ยการศกึษา

เพื่อปวงชน  ปี ค.ศ. 1990 (UNESCO. 2000) รายงานการประเมนินานาชาตติามโครงการ PISA 

และ TIMSS (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา . 2554)  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร . 2551) และ

มาตรฐานวทิยาศาสตร ศกึษายคุใหม่ (Next Generation Science Standards : NGSS) แล้วนํามา

วเิคราะห์ เพือ่ กาํหนดแ นวทาง ตลอดจนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่ใหส้อดรบัแ ละบรรลุ ตาม

เป้าหมายของนโยบาย ดงักล่าว ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  การจดักระบวนการเรยีนรูน้ัน้ควรมุง่เน้นใหจ้ดั

กระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ ทกัษะในการคน้ควา้หาความรู ้ใช้

ความรูใ้นการระบุประเดน็ปญัหา อธบิายปรากฏการณ์ การเผชญิสถานการณ์  ประยกุตใ์ชค้วามรู้

เพื่อแกป้ญัหา และตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้ภายใต้

ประสบการณ์จรงิ โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2.  ศึกษาสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้เร่ือง แรงและการเคล่ื อนท่ี วิชา

ฟิสิกส ์โดยไดท้าํการศกึษาจาก 2 กจิกรรม ดงัน้ี 

  2.1 ศกึษาจาก เอกสาร  หนงัสอื  บทความและงานวจิยั ทีเ่กีย่วขอ้ง กบัสภาพการเรยีน

การสอน รปูแบบการจดัการเรยีนรู้  การพฒันาความเขา้ใจมโนทศัน์ ลกัษณะของกจิกรรม และ

แนวทางการวดัและประเมนิผล  แลว้ทาํก ารวเิคราะหเ์พือ่สรา้งรปูแบบของ การจดัการเรยีนรูท้ี่

สามารถพฒันาและสง่เสรมิความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิาฟิสกิส ์ใหด้ยีิง่ขึน้ 

  2.2  สาํรวจแนวคดิของผูเ้รยีนเกีย่วกบัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่

วชิา ฟิสกิส ์และแบบสอบถามสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อน  ซึง่แสดงรายละเอยีดได้

ดงัน้ี 

   2.2.1 สาํรวจแนวคดิของผูเ้รยีนเกีย่วกบัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการ

เคลือ่นที ่วชิา ฟิสกิส์  โดยผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบชนิด เลอืกตอบแบบคาํถาม 2 ชัน้โดยคาํถาม

สว่นแรกเป็นชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก และคาํถามสว่นทีส่องเป็นการอธบิายเหตุผลทีใ่ชใ้นการเลอืก

คาํตอบในคาํถามสว่นแรก จาํนวน 20 ขอ้ มขี ัน้ตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

    (1)  ทบทวนเอกสาร หนงัสอื บทความ และงานวจิยัเพือ่สงัเคราะหม์โนทศัน์

ทีถู่กตอ้งและมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลื่อน เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิา ฟิสกิส ์แลว้นํามาสรา้งแบบทดสอบ

เพือ่วดัความเขา้ใจ จาํนวน 20 ขอ้ ใหค้รอบคลมุประเดน็ทีต่อ้งการวดั 
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    (2) นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน พจิารณา

ตรวจสอบ ความเทีย่งตรงตามเน้ือหา และความเทีย่งตรงตามโครงสรา้ง และความเหมา ะสมของ

ภาษา แลว้นําไปหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยค่าเฉลีย่ในแต่ละขอ้ตอ้งมคี่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

จงึจะถอืว่ามคีวามสอดคลอ้ง 

    (3) ปรบัปรงุ แกไ้ข แบบทดสอบ ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ  

    (4) นําแบบทดสอบไปทาํการทดสอบกบัผูเ้รยีน ทีเ่ป็นอาสาสมคัร  จาํนวน

118 คน จากโรงเรยีน 4 โรงในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยนกัเรยีน

ทีท่าํแบบทดสอบนัน้เรยีน เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่มาแลว้ ทุกคน 

    (5) เกบ็รวบรวมแบบทดสอบกลบัเพือ่ทาํการวเิคราะหแ์นวคดิ เกีย่วกบั

ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ วชิาฟิสกิส์  และนําไปเป็นขอ้มลูใชใ้นการวาง

แผนการวจิยัต่อไป 

   2.2.2 สาํรวจสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อนวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง แรง

และการเคลื่อนที ่      

    (1) ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามเพือ่สาํรวจสภาพการจดักจิกรรม การเรยีนรู้

ของครผููส้อนวชิา ฟิสกิส ์เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่ จาํนวน 10 ขอ้  

    (2)  นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน พจิารณา

ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา และความเทีย่งตรงตามโครงสรา้ง และความเหมาะสมของ

ภาษา แลว้นําไปหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยค่าเฉลีย่ในแต่ละขอ้ตอ้งมคี่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

จงึจะถอืว่ามคีวามสอดคลอ้ง 

    (3)  ปรบัปรงุ แกไ้ข แบบทดสอบ ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ  

    (4)  นําแบบสาํรวจสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อน ไปทาํการ

สอบถามกบัคร ูจาํนวน 8 คน จาก 8 โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 28 และ เขต 29 โดยเป็นครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอน เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิาฟิสกิส์   

ไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี 

    (5)  เกบ็รวบรวมแบบ สอบถามกลบั เพือ่ทาํการวเิคราะห์ สภาพปญัหาการ

เรยีนการสอน  เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่วชิาฟิสกิส์  เพื่อนําไปใชเ้ป็นขอ้มลู ในการพัฒนารปูแบบ

การจดัการเรยีนรู ้และออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต่้อไป 

 3.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรปูแบบ การ

จดัการเรียนรูท่ี้ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ทฤษฎสีรรคนิยม การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา

ความรู ้แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม  ตาม NGSS และการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีใ่ชก้าร

โตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ โดยทาํการวเิคราะห ์ความหมาย  องคป์ระกอบ  รปูแบบและขัน้ตอน  การวดั

และประเมนิการโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร์  เพือ่นําผลการศกึษามาประกอบการ สงัเคราะหร์ปูแบบการ

จดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์  
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ขัน้ตอนท่ี 2  กา รพฒันา รปูแบบการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้ง          

เชิงวิทยาศาสตร ์

 ในขัน้ตอนน้ีเป็นกา รพฒันา รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร์  ซึง่ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนที ่ 1 การสร้างรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส์      

ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์และสว่นที ่2 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 2.1  การสร้างรปูแบบการจดัการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

  2.1.1 นําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ี งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน

การสาํรวจมโนทศัน์ของนกัเรยีน และสาํรวจสภาพการจดัการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิสข์องคร ู      

ในขัน้ตอนที ่ 1 มาสงัเคราะห์ ทาํใหไ้ดร้ปูแบบ การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์       

ซึง่เรยีกรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีวา่ “แบบ 2I3C” ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ซึง่สรปุทีม่าและความสาํคญั

ของแต่ละขัน้ตอน ดงัน้ี  

   1)  ขัน้นําเขา้สูป่ระเดน็  (Introduce the issues : I) ทีม่าของขัน้ตอน คอื ขัน้

นําเขา้สูป่ระเดน็ (Simon. 2011; Llewellyn; & Rajesh. 2011; & Ford; & Wargo. 2012) เพือ่กระตุน้

ความสนใจและสรา้งการสนทนา 

   2)  ขัน้กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  (Identify the point : I) ทีม่าของขัน้ตอน คอื  

ขัน้ศกึษาและกาํหนดประเดน็ ในการโตแ้ยง้ (Simon. 2011; Evagorou; & Osborne. 2013; & Oliveira; 

Akerson; & Oldfield. 2012) เพือ่ระบุประเดน็ทีนํ่าไปสู่การโตแ้ยง้ดว้ยคาํถาม 

   3)  ขัน้เกบ็รวบรวมหลกัฐาน (Collect the evidences :C)  ทีม่าของขัน้ตอน คอื  

ขัน้สรา้งและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ ใช้เป็นหลกัฐาน(Simon. 2011; Sampson; et al. 2010; Evagorou; 

& Osborne. 2013; & Llewellyn; & Rajesh. 2011) เพือ่สรา้งขอ้มลูหรอืเกบ็หลกัฐานจากการสาํรวจ

ตรวจสอบ 

   4)  ขัน้สรา้งการโตแ้ยง้ (Construct the argumentation : C) ทีม่าของขัน้ตอน 

คอื ขัน้สรา้งขอ้โตแ้ยง้ชัว่คราวนําไปสูข่ ัน้อภปิรายภายในกลุม่และทัง้ชัน้แลว้ทาํการเขยีนรายงานผล   

การสาํรวจตรวจสอบและประเมนิคาํอธบิายทีส่รา้ง ขึน้จากเพือ่น (Simon. 2011; Sampson; et al.  

2010; Evagorou; & Osborne. 2013; Llewellyn; & Rajesh. 2011; Oliveira; Akerson; & Oldfield. 

2012; & Ford; & Wargo. 2012) เพือ่สรา้ง ตรวจสอบ และปกป้องขอ้กลา่วอา้งของตนเอง ตลอดจน

รว่มอภปิรายต่อชัน้เรยีนและรบัการตรวจสอบจากเพือ่น 

   5)  ขัน้สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น  (Communicate the explanation to others : 

C) ทีม่าของขัน้ตอน คอื ขัน้สะทอ้นผลการโตแ้ยง้ดว้ยการเขยีนและนําเสนอดว้ยวาจา (Simon. 2011; 

Sampson; et al. 2010; Evagorou; & Osborne. 2013; Llewellyn; & Rajesh. 2011; Oliveira; 

Akerson; & Oldfield. 2012) เพือ่สะทอ้นการเรยีนรูด้ว้ยการเขยีนหรอืการพดู 
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ขัน้ 1 แต่ละกลุ่มสรา้งขอ้กล่าวอา้ง  

ขัน้ 2 แต่ละกลุ่มตรวจสอบ 

        ขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มตนเอง  

ขัน้ 3 แต่ละกลุ่มนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ 

        ของตนเอง  

ขัน้ 4 กลุ่มทีม่แีนวคดิแตกต่างทาํ 

        การซกัคา้น  

ขัน้ 5 ทาํการแยง้กลบัเพือ่ยนืยนัใน    

        แนวคดิหรอืแกไ้ขหากม ี

        ขอ้บกพรอ่ง 

สามารถแสดงลาํดบัขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ แบบ 2I3C 

 

ซึง่รายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอนมดีงัน้ี 

  ขัน้ตอนท่ี 1 นําเขา้สูป่ระเดน็ (Introduce the issues) เป็นการนําเสนอประเดน็ปญัหา 

หรอืสถานการณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัหรอืเน้ือหาทางวทิยาศาสตร ์ ดว้ยภาพขา่ว บทควา ม 

หรอืวดีทิศัน์ โดยผูเ้สนอประเดน็อาจเป็นครหูรอืผูเ้รยีน แลว้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ 

  ขัน้ตอนท่ี 2 กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  (Identify the point) ระบุประเดน็ทีจ่ะ นํามา

โตแ้ยง้ ทีไ่ดม้า จากการแสดงความ คดิเหน็ ต่อประเดน็ทีนํ่าเสน อ ซึง่อาจมคีวามหลากหลาย โดย

ประเดน็ทีเ่ลอืกนัน้ตอ้งสามารถตรวจสอบ หรอืหาคาํตอบได ้ 

 

 

นําเขา้สูป่ระเดน็ 

(Introduce the issues) 

 

กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  

(Identify  the point) 

 

เกบ็รวบรวมหลกัฐาน  

(Collect  the evidences) 

 

สรา้งการโตแ้ยง้ 

(Construct the argumentation) 

สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น  

(Communicate the explanation to others) 
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  ขัน้ตอนท่ี 3 เกบ็รวบรวมหลกัฐาน (Collect the evidences) เป็นการสาํรวจตรวจสอบ 

ทดลอง หรอืสบืคน้ขอ้มลู แลว้ทาํการบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดัและการสงัเกต เพื่อนําไปวเิคราะห์

แลว้ใชเ้ป็นหลกัฐาน ซึง่มไีดห้ลากหลายรปูแบบ เช่น ขอ้มลูเชงิตวัเลข กราฟ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 

ขอ้ความบรรยาย หรอือื่น ๆ  

  ขัน้ตอนท่ี 4 สรา้งการโตแ้ยง้ (Construct the argumentation) เป็นกจิกรรมในส่วน

ของการโตแ้ยง้ โดยเริม่จากการอภปิรายในกลุ่มของตนเอง แลว้นําเสนอขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่มต่อเพื่อน

ในชัน้เรยีน โดยมขีัน้ยอ่ย ๆ 5 ขัน้ ดงัน้ี 

ขัน้ 1 แต่ละกลุ่มสรา้งขอ้กล่าวอา้งของตนเอง  

ขัน้ 2 แต่ละกลุ่มตรวจสอบขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มตนเองทีส่รา้งขึน้  

ขัน้ 3 แต่ละกลุ่มนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ของตนเอง  

ขัน้ 4 กลุม่ทีม่แีนวคดิแตกต่างทาํการซกัคา้นเพือ่อภปิรายรว่มกนั  

ขัน้ 5 หากกลุ่มยงัคงยนืยนัในแนวคดิเดมิตอ้งทาํการแยง้กลบัดว้ยเหตุผลและ  

หลกัฐานทีส่ามารถหกัลา้งแนวคดิทีแ่ตกต่างได ้แต่หากเหน็ว่าขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่มตนเองมี

ขอ้บกพรอ่ง กท็าํการแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ของตนเองต่อไป 

  ขัน้ตอนท่ี 5 สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น  (Communicate the explanation to others) 

เป็นการสือ่สารเพือ่แสดงถงึ ความเขา้ใจสว่นบุคคลในการศกึษาในแต่ละเรือ่ง ทัง้ในรปูแบบการเขยีน

รายงาน การเขยีนผงัมโนทศัน์ หรอืการนําเสนอดว้ยวาจา โดยครอูาจมแีบบฟอรม์ในการเขยีน

รายงาน หรอืหวัขอ้ในการนําเสนอหรอืไมก่ไ็ด ้

 2.1.2 นําเสนอรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศา สตร์ที่

พฒันาขึน้ต่อคณะอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์เพือ่ประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ

รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ 

 2.1.3 แกไ้ขและปรบัปรงุตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

 2.1.4 นํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ ที่

พฒันาขึน้ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประเมนิความสอดคลอ้ง โดยเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ และไมส่อดคลอ้ง จาํนวน 8 ขอ้ และ

ขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด  แลว้นําคะแนนทีไ่ด้มาคาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่ผล

การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

แต่ละขอ้ อยูร่ะหว่าง 0.6 – 0.8 ซึง่มคีา่สงูกว่า 0.5 จงึจะถอืวา่ยอมรบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่

พฒันาขึน้ (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ค, ตาราง 36) 

 2.1.5 แกไ้ขและปรบัปรงุตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญก่อนนําไปทดลองใช ้
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 2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ทีใ่ชก้าร

โตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่แบบทดสอบ

ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ แบบประเมนิ ความสา มารถในการโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร์  แบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั  แบบวดัเจตคตต่ิอ วทิยาศาสตร ์ และแบบสงัเกต           

ชัน้เรยีน ซึง่รายละเอยีดขัน้ตอนในการสรา้งและพฒันา ดงัน้ี 

  2.3.1 แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์   

   การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้ ที่ใชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรน์ัน้ เป็นแผนที่

มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล คดิวเิคราะห ์วจิารณ์ ใชค้วามรูใ้นการระบุ

ประเดน็ปญัหา อธิ บายปรากฏการณ์ มทีกัษะในการคน้ควา้หาความรู ้ สามารถในการแกไ้ขปญัหา 

และตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้ โดยดาํเนินการดงัน้ี 

   2.3.1.1 ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูร คาํอธบิายรายวชิาฟิสกิส ์เพือ่ ออกแบบ

กจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งและเหมาะสม    

   2.3.1.2 กาํหนดเน้ือหา และระยะเวลาในการจดักจิกรรมดงัตาราง 14 

 

ตาราง 14  การกาํหนดเน้ือหาในแผนการจดัการเรยีนรู ้และเวลาทีใ่ช้ 

 

หน่วยท่ี แผนการจดัการเรียนรู้  เวลา 

(คาบ) 

การเตรยีมความพรอ้ม  

ของนกัเรยีน 

ทกัษะทางวทิยาศาสตรท์ีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูท้ีใ่ช ้   

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

5 

1 

การเคลือ่นทีใ่น 1 มติ ิ

1. ปรมิาณทีเ่กดิจากการเคลือ่นทีข่องวตัถุ  

2. กราฟแสดงความสมัพนัธป์รมิาณการเคลือ่นที่ 

3. การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงที่ ในแนวราบ 

4. การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงที่ ในแนวดิง่ 

3 

3 

4 

2 

2 

มวล แรง และ 

กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั 

5. แรง มวล น้ําหนกัและกฏแรงดงึดดูระหว่างมวล 

6. กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั 

7. แรงเสยีดทาน 

8. โตว้าทปีระเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 

3 

5 

3 

2 

รวม 30 
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   2.3.1.3 จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัน้ี 

    (1)  จดุประสงคก์ารเรยีนรู้  เป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึ ความรู ้ ทกัษะและ

คณุลกัษณะทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเมือ่สิน้สดุการจดัการเรยีนการสอน นําไปสูก่ารกาํหนดผล  

การเรยีนรูใ้นรปูพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัและประเมนิผลได ้

    (2)  สาระการเรยีนรู้  เป็นแนวคดิ หลกัการ ขอ้เทจ็จรงิ กฎ ทฤษฎ ี ที่

ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้ 

    (3)  กจิกรรมการเรยีนรู้  เป็นขัน้ตอนของการเรยีนรูต้ามรปูแบบการ

จดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 

นําเขา้สูป่ระเดน็ ขัน้ตอนที ่2 กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที ่3 เกบ็รวบรวมหลกัฐาน ขัน้ตอน

ที ่4 สรา้งการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที ่5 สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น 

    (4)  สื่อและแหล่งเรยีนรู้  เป็นวสัดุ อุปกรณ์ เอกส าร หรอืแหล่งเรยีนรู้    

ต่าง ๆ ทีใ่ชป้ระกอบการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ทีใ่ชใ้นเวลาทีท่าํการเรยีนการสอนและนอกเวลาเรยีน 

    (5)  การวดัและประเมิ นผล เป็นการระบุสิง่ทีต่อ้งการวดั เครือ่งมอืทีใ่ช้

วดั วธิกีารวดั และเกณฑใ์นการประเมนิ 

    (6)  บนัทกึหลงัการสอน  เป็นสว่นทีใ่หค้รผููส้อนใชส้าํหรบับนัทกึสภาพ

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ระหวา่งทาํการ

เรยีนการสอน ตลอดจนขอ้เสนอแนะทีจ่ะใชเ้พือ่ปรบัปรงุแกไ้ขสาํหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และ

จดัเตรยีมสือ่ทีจ่าํเป็นไวล้ว่งหน้า 

   ทัง้น้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบกจิกรรมการเรยีน รู ้ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้โดย

ผูว้จิยัไดมุ้่งเน้นทีจ่ะนําประเดน็ หรอืเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั เขา้มาใชใ้นการกาํหนด

สถานการณ์ ทีจ่ะนําไปสูก่ารสรา้งขอ้โตแ้ยง้ ดงัตาราง 15 

 

ตาราง 15  การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

เน้ือหา กจิกรรม 

0. การเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีน ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากการต์นูเชงิมโนทศัน์ เรือ่ง     

การจม-ลอย และการเคลือ่นทีข่องเพนดลูมั แลว้ใหเ้ลอืก

วา่มแีนวคดินกัเรยีนตรงกบัการต์นูตวัไหน เพราะอะไร 

1. ปรมิาณทีเ่กดิจากการเคลือ่นที ่ 

   ของวตัถุ  

ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากสถานการณ์ “ตามรอยผูส้ ือ่ขา่ว” 

โดยเป็นการรายงานขา่วของผูส้ ือ่ขา่ว แต่ละคน เกีย่วกบั

การเคลือ่นทีข่องรถผูต้อ้งสงสยั แลว้ใหเ้ลอืกวา่แนวคดิ

ของนกัเรยีนตรงกบัผูส้ ือ่ขา่วคนใด เพราะอะไร  
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ตาราง 15  (ต่อ) 

 

เน้ือหา กจิกรรม 

2. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ 

   ปรมิาณการเคลือ่นที่ 

ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากสถานการณ์ “ตามารถไฟ” โดยเป็น

การเลา่เหตุการณ์การเดนิทางโดยรถไฟของคุณตาเพือ่มาหา

หลาน 3 คน ในรปูแบบกราฟ แลว้ใหเ้ลอืกว่าแนวคดิของ

นกัเรยีนตรงกบัคาํกลา่วของหลานคนใด เพราะอะไร  

3. การเคลือ่นที ่1 มติ ิ 

   ดว้ยความเรง่คงที ่ในแนวราบ 

สถานการณ์ใชช้ือ่วา่ “ป้ายน้ีมคีาํตอบ” เป็นการบรรยาย

สถานการณ์การเดนิทางของครอบครวัหน่ึง เมือ่เหน็ป้าย

จาํกดัความเรว็รมิทาง จงึตอ้งตดัสนิใจระหวา่งขึน้แซง   

หรอืไมข่ึน้แซงรถคนัหน้า เพราะอะไร 

4. การเคลือ่นที ่1 มติ ิ 

   ดว้ยความเรง่คงที ่ในแนวดิง่ 

ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากสถานการณ์ “เรอืเลก็ควรออกจากฝ ัง่” 

เป็นสถานการณ์ทีช่ายคนหน่ึงตอ้งการปลอ่ยแอปเป๊ิลใหต้กลง

ในตะกรา้ของชายอกีคนหน่ึงพอด ีโดยเรอืของคนทีม่ตีะกรา้

อยูก่ําลงัถูกพายออกจากฝ ัง่ดว้ยความเรว็คงที ่ใหน้กัเรยีน

เลอืกว่าจะตอ้งปล่อยแอปเป๊ิลเมือ่ไหร ่เพราะอะไร  

5. แรง มวล และน้ําหนกั ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากสถานการณ์ “มองต่างมมุ” เป็น

สถานการณ์ทีก่ารต์นู 4 ตวั ทีพ่ดูถงึ แรง มวล น้ําหนกั และ

แรงดงึดดูระหว่างมวล ใหเ้ลอืกว่าแนวคดิของนกัเรยีนตรงกบั

การต์ูนตวัไหน เพราะอะไร 

6. กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากสถานการณ์ “สิง่น้ีทีนิ่วตนัคน้พบ” 

เป็นการอธบิายประกอบภาพ  5 สถานการณ์ ใหเ้ลอืกว่า

แนวคดิของนกัเรยีนตรงกบัภาพใดบา้ง เพราะอะไร 

7. แรงเสยีดทาน ใชแ้นวคดิทางเลอืกจากสถานการณ์ “แรงเสยีดทานตา้นการ

เคลือ่นที”่ เป็นการอธบิายประกอบภาพ 4 สถานการณ์ ให้

เลอืกว่าแนวคดิของนกัเรยีนตรงกบัภาพใดบา้ง เพราะอะไร 

8. การประยกุต์ใชค้วามเขา้ใจ 

   เกีย่วกบั การเคลื่อนทีแ่ละ 

   กฎการเคลือ่นที ่

โตว้าทใีน 4 ญตัต ิเกีย่วกบัสถานการณ์ทีม่กีารถกเถยีงใน

ชวีติประจาํวนั ดงัน้ี 

1. จะกีช่ ัน้ไมเ่กีย่วถา้ทางคดเคีย้วแลว้อนัตราย 

2. ภยัใกลต้วัจรงิหรอืเมือ่คณุคอืคนทีย่นืบนรถตู้ 

3. ประเพณบุีญบัง้ไฟอุบตัภิยัทีไ่มท่นัระวงัตวั 

4. ยางรถดถีงึ 5 ปีคอ่ยเปลีย่นใหม่ 
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   2.3.1.4 การหาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดย ดาํเนินการตามขัน้ตอน 

ดงัน้ี 

    (1) นําแผนการจดัการเรยีนรูเ้สนอต่อ อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา นิพนธ์

พจิารณาความเหมาะสมของภาษาและเน้ือหา การลาํดบัเน้ือหา  ความยากงา่ยและความถกูตอ้งของ

เน้ือหา บทบาทของครผููส้อนและผูเ้รยีนในแต่ละขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้  จากนัน้ปรบัปรงุและ

แกไ้ข ตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษา 

    (2) นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน 

ประเมนิความสอดคลอ้ง โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื สอดคลอ้ง 

ไมแ่น่ใจ และไมส่อดคลอ้ง จาํนวน 8 ขอ้ และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้า

คาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่ผลการประเมนิของผู้ เชีย่วชาญพบวา่ แผนการจดัการ

เรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ทัง้ 9 แผน มคี่าดชันีความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ อยูร่ะหว่าง 0.6 – 0.8 ซึง่มคีา่สงู

กวา่ 0.5 จงึจะถอืวา่ยอมรบัแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ค, ตาราง 37) 

  2.3.2 แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่วชิา ฟิสกิส ์  

   การสรา้งแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  นัน้ 

เป็นการทดสอบวดัวา่จากกจิกรรมการเรยีนการสอนทีค่รจูดัใหผู้เ้รยีนสามารถจบัใจความสาํคญัไดด้ี

เพยีงใดดว้ยการการอธบิาย เปรยีบเทยีบ ยกตวัอยา่ง นิยาม เลอืกแผนภาพ แสดงมโนทศัน์ แปล

ความหมาย ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 

   2.3.2.1 ศกึษา หลกัสตูร หนงัสอืเรยีน บทความและงานวจิยัเพื่อใชส้าํหรบั

วเิคราะหม์โนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวดั       

ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิา ฟิสกิส ์

   2.3.2.2 สรา้งแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่

วชิา ฟิสกิส ์ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ชนิด 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ ทีส่อดคลอ้งกบั

จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีก่าํหนดไว ้โดยคาํถามและคาํตอบตอ้งมคีวามชดัเจน ใช้ ภาษาทีเ่ขา้ใจ

งา่ย และตอ้งมเีพยีงคาํตอบเดยีว  

   2.3.2.3 การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและ

การเคลือ่นที ่วชิา ฟิสกิส ์โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

    (1) นําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่  

วชิา ฟิสิ กส ์เสนอต่อคณะอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณา ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

เหมาะสมของภาษา  ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา การเรยีงลาํดบัคาํถาม จากนัน้ปรบัปรงุและแกไ้ข 

ตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษา 

    (2) นําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  

วชิา ฟิสกิส์  ทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ ความเทีย่งตรงเชงิ

เน้ือหา ประเมนิความสอดคลอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื 

สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ และไมส่อดคลอ้ง จาํนวน 30 ขอ้ และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด  แลว้นําไปหา
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ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่แบบทดสอบ ทัง้ 30 ขอ้ มคี่า

ดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.0 ซึง่มคี่าสงูกว่า 0.5 จงึจะถอืว่าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้

สามารถนําไปใชไ้ด ้จากนัน้ผูว้จิยัดาํเนินการปรบัปรงุและแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

    (3) นําแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปทดลอง

ใชก้บัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนวชิาฟิสกิสเ์รือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่มาแลว้ เพื่อหาค่าความ

ยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) โดยวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ ใชเ้ทคนิครอ้ยละ 25 คดัเลอืกขอ้สอบ

ทีม่คีา่ความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.83 และขอ้ทีม่คี่าอํานาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.23-0.70  

    (4) นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไวม้าหาคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั  โดยใช้

สตูร KR-20 ของคเูดอร์ รชิารด์สนั (Kuder Richardson) พบวา่คา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.81 เมือ่ได้

แบบทดสอบทีม่คีุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ํา หนด  จาํนวน  30 ขอ้ ซึง่นําไปใชว้ดั ความเขา้ใจ    

มโนทศัน์กบักลุ่มทดลองต่อไป 

  2.3.3 สรา้งแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

   การสรา้ง แบบทดสอบ ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ นัน้ 

เป็นการวดัความสามารถในการอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัฐานกบัขอ้กลา่วอา้ง  และนําไปสู่

การลงขอ้สรปุ เพื่อตดัสนิใจ ทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธต่อแนวคดิหรอืวธิกีารทีม่ต่ีอประเดน็  ทาง

วทิยาศาสตรก์บัสงัคมหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 

   2.3.3.1 ศึกษา เอกสาร  บทความและงานวจิยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ

ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  เพือ่ใช้ ในการกาํหนดกรอบแนวคดิของ

แบบทดสอบโดยอา้งองิกรอบแนวคดิของ วู และไช่ (Wu; & Tsai. 2007; citing Wu; & Tsai. 2011: 

777) และ เวนไวลแ์ละดอวส์นั (Venville; & Dawson. 2010: 962-963) 

   2.3.3.2 สรา้งแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

ซึง่เป็นแบบทดสอบ ปลายเปิดใหเ้ขยีนตอบ ประกอบดว้ย 1) สถานการณ์  2) ขอ้มลูประกอบ

สถานการณ์ เช่น ตารางขอ้มลู แผนภาพ หรอืกราฟ เป็นตน้ 3) คาํถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนแสดงการให้

เหตุผล ในรปูแบบ การสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน การสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั และการสรา้งขอ้คดัคา้น  

จาํนวน 3 สถานการณ์ โดยแต่ละขอ้จะมคีาํถามยอ่ย 4 ขอ้ 

   2.3.3.3 การหาคณุภาพของแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไม่

เป็นทางการ โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

    (1) นําแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็น ทางการ 

เสนอต่อคณะอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณา ตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสมของ

ภาษา ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา จากนัน้ปรบัปรงุและแกไ้ข ตามคาํแนะนํา 

    (2) นําแ บบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็น

ทางการทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 

ประเมนิความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื สอดคลอ้ง ไม่

แน่ใจ และไมส่อดคลอ้ง และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด แลว้นําไปหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
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ซึง่ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่แบบทดสอบ มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.8 – 1.0 

ซึง่มคี่าสงูกว่า 0.5 จงึจะถอืวา่แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้สามารถนําไปใชไ้ด ้ จากนัน้ผูว้จิยัดาํเนินการ

ปรบัปรงุและแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

    (3) นําแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไป ทดลอง

ใช้กบัผูเ้รยีนที่ ไมใ่ช่ กลุ่มตวัอยา่ง  เพือ่หาคา่ ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) โดย

วเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ โดยคดัเลอืกขอ้สอบทีม่ ีคา่ความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง  0.44-0.71 และมคี่าอํานาจ

จาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22-0.58 

    (4) นําแบบทดสอบทีท่ีค่ดัเลอืกไวม้าหาคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั  โดยใช้

วธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค  (Cronbach) พบว่า     

คา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.75 เมือ่ไดแ้บบทดสอบทีม่คีุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด นําไปใชจ้รงิ

กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

  2.3.4 แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์  

   การสรา้งแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรน์ัน้ เพือ่เป็น

การประเมนิความสามารถในการสาํรวจตรวจสอบ พสิจูน์ และยนืยนั ดว้ยการแสดงเหตุผลในการ

อธบิายความเชือ่ มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัฐานและขอ้กลา่วอา้ง และนําไปสูก่ารลงขอ้สรปุ 

ดว้ยการสือ่สารผา่นการเขยีน การนําเสนอดว้ยวาจา การโตว้าท ีดว้ยการทาํงานเป็นกลุม่ ภายใต้

บรบิททางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม  เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูในระหวา่งทาํการเรยีนการสอน ทัง้น้ี

ผูว้จิยัทาํการประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรป์ระกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนของ

การประเมนิการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ และสว่นของการประเมนิกระบวนการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ ผูว้จิยัได้

ดาํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 

   2.3.4.1 ศกึษา เอกสาร  บทความและงานวจิยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ

ความสามา รถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ เพือ่ใช้ ในการกาํหนดกรอบแนวคดิของแบบประเมนิ  

(Venville; & Dawson. 2010: 960-962; Choi. 2008; citing Hand; & Choi. 2010: 33-34; Sampson; & 

Clark. 2008: 462-463; & Erduran; et al. 2004)  

   2.3.4.2 สรา้ง แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์           

ซึง่ออกแบบตามกรอบเน้ือหาทีใ่ชส้อน ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 8 แผน ซึง่แต่ละแผนอาจ        

มรีายละเอยีดในการประเมนิทีแ่ตกต่างกนัไปตามกจิกรรม แต่อยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

    (1) การประเมนิการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ เป็นการประเมนิจากการเขยีนหรอื

การพดู โดยใชแ้บบบนัทกึการ สรา้ง โตแ้ยง้ ซึง่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู ้

รายการทีป่ระเมนิ ไดแ้ก่ ขอ้กลา่วอา้ง หลกัฐาน และการใหเ้หตุผล โดยเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ 

ประกอบดว้ย ความเพยีงพอของ คาํอธบิายและหลกัฐาน คณุภาพของคาํอธบิายและหลกัฐาน และ

ความเหมาะสมของเหตุผล 
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    (2)  การประเมนิกระบวนการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ เป็นการประเมนิ ทกัษะที่

ใชใ้นการสาํรวจตรวจสอบ พสิจูน์ และยนืยนั ดว้ยการแสดงเหตุผลในการอธบิายความเชือ่มโยง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัฐานและขอ้กลา่วอา้ง และนําไปสูก่ารลงขอ้สรปุ ดว้ยการสือ่สารผา่นการ

เขยีน การนําเสนอดว้ยวาจา การโตว้าท ีดว้ยการทาํงานเป็นกลุม่ โดยใชแ้บบบนัทกึการสรา้งข้ อ

โตแ้ยง้ทีเ่ป็นคาํถามปลายเปิดจาํนวน 7 ขอ้ เป็นตวัช่วยในการนําทางสูก่ารเขยีนขอ้โตแ้ยง้ใหไ้ดด้งัน้ี 

     1. จากสถานการณ์ทีนํ่าเสนอนกัเรยีนมคีาํถามเกีย่วกบัสถานการณ์

น้ีอยา่งไร 

     2.  สิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งทาํเพื่อหาคาํตอบของขอ้ 1 คอือะไร 

     3.  จากผลการสบืคน้ และตรวจสอบของนกัเรยีนพบวา่ 

     4.  จากสถานการณ์ ทีนํ่าเสนอ ขอ้กล่าวอา้งของนกัเรยีนคอือะไร 

     5.  หลกัฐานทีน่กัเรยีนนํามาใชส้นบัสนุนขอ้กลา่วอา้งมอีะไรบา้ง 

     6. เหตุผลทีน่กัเรยีนจะใชแ้สดงความเชื่อมโยงระหว่างหลกัฐานกบั

ขอ้กล่าวอา้งคอือะไร 

     7.  ขอ้โตแ้ยง้ของนกัเรยีนคอือะไร 

   2.3.4.3  การหาคณุภาพของ แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร ์โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

    (1) นําแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ เสนอ

ต่อคณะอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณา ตรวจสอบค วามถกูตอ้งและเหมาะสมของภาษา  

ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา จากนัน้ปรบัปรงุและแกไ้ข ตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษา 

    (2)  นําแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์              

ทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ ความเทีย่งตรงเชงิเ น้ือหา ประเมนิ

ความสอดคลอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ 

และไมส่อดคลอ้ง จาํนวน 5 ขอ้ และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด แลว้นําไปหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) ซึง่ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่แบบทดสอบ มี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 

0.8 – 1.0 ซึง่มคี่าสงูกว่า 0.5 จงึจะถอืว่าแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้สามารถนําไปใชไ้ด ้จากนัน้ดาํเนินการ

ปรบัปรงุและแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ค, ตาราง 38)  

    (3)  นําแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  ทีผ่า่น

การตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเชือ่ มัน่

ทัง้ฉบบัโดยใชว้ธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) 

พบวา่ คา่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.66 เมือ่ ไดแ้บบแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร ์ทีม่คีุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด นําไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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  2.3.5  แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ 

   การสรา้งแบบ วดัเจตคตต่ิอ วทิยาศาสตร์ นัน้ เป็นการประเมนิอารมณ์และ

ความรูส้กึ นึกคดิทีม่ต่ีอการทาํกจิกรรมการเรยีนรู้  เกีย่วกบัความสนใจ  ความชอบ  ความเชื่อและ

คา่นิยม การมคีณุธรรมจรยิธรรม  และการยดึถอืในคณุคา่ของงานดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่ผีลกระทบ   

ต่อบุคคลและสงัคมในดา้นต่าง ๆ ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 

   2.3.5.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร สรา้งแบบวดัเจคตต่ิอวทิยาศาสตร์  

ของสสวท. (2555: 156-177) เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัเจคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

   2.3.5.2 สรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์โดย ใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ 

4 ดา้น คอื ความสนใจในวทิยาศาสตร์   การเหน็คณุคา่ทางวทิยาศาสตร์  ความเชือ่และคา่นิ ยมที่

เกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์  และคุณธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์  โดยรายการที่

ประเมนินัน้ อยู่ในรปูแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  

ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 20 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้และดดัแปลงมาจาก สสวท . (2555: 

169) และอารยา ปาละโชต ิ(2551: 150-153) 

   2.3.5.3  การหาคณุภาพของแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการ 

ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

    (1)  นําแบบวดัเจตคตต่ิอ วทิยาศาสตร ์ เสนอต่อคณะอาจารยท์ี่ ปรกึษา

ปรญิญานิพนธพ์จิารณาความเหมาะสมของรายการทีป่ระเมนิ ความเหมาะสมและถกูตอ้งของภาษา  

จากนัน้ปรบัปรงุและแกไ้ข ตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษา 

    (2) นําแบบวดัเจตคตต่ิอ วทิยาศาสตร ์ ทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 3 ท่าน เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้ง แลว้นําคะแนนทีไ่ดเ้ป็นหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) ซึง่ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญพบวา่แบบ วดัเจคติ มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 

0.67 – 1.0  ซึง่มคี่าสงูกว่า 0.5 จงึจะถอืวา่ยอมรบัแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ทีส่รา้งขึน้ 

    (3)  นําแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ ทีผ่า่นการตรวจสอบจาก

ผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง แลว้นํามาหาคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั โดย

ใช้วธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค  (Cronbach) พบว่า     

คา่ความเชือ่มัน่เ ท่ากบั 0.84 เมือ่ไดแ้บบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ทีม่คีุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ี่

กําหนดแลว้ นําไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

  2.3.6 แบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั  

   การสรา้งแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั นัน้ เพือ่ประเมนิ กระบวนการทีผู่เ้รยีน

ใชใ้นการสบืเสาะหาคาํตอบในประเดน็ทีส่มาชกิในกลุม่สนใจรว่มกนั  โดยทีส่มาชกิแต่ละคนจะไดร้บั

บทบาทและหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัตามความถนดัและความสนใจ  ตลอดจนรว่มแสดงความคดิเหน็  

แลกเปลีย่นแนวคดิ และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 
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   2.3.6.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั การเรยีนรูร้ว่มกนั  วธิกีารวดัและประเมนิ

การเรยีนรูร้ว่มกนั การ สรา้ง แบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั  เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้ง แบบ

ประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั  

   2.3.6.2 สรา้งแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั ของผูเ้รยีนใหค้รอบคลุม ปจัจยัที่

เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการทาํงาน  การแบ่งหน้าทีใ่นการทาํงาน   

ความรว่มมอืในการทาํงาน  และความสาํเรจ็ของผลงาน  ทีป่รากฏใหเ้หน็ในขณะเรยีนรูด้ว้ย รปูแบบ

การจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาส ตร ์ โดยคะแนนการประเมนิในแต่ละดา้น

บนัทกึในรปูแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั คอื 4 หมายถงึ ดีมาก 3 หมายถงึ ด ี2 หมายถงึ 

พอใช ้และ 1 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ  และการบนัทกึพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนแสดงออกในชัน้เรยีน

เพิม่เตมิ โดยผูว้จิยัสรา้งขึน้และดดัแปลงมาจาก ไพบลูย ์วริยิะวฒันะ (2547: 199-214)   

   2.3.6.3 การหาคณุภาพของ แบบ ประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั  โดย ผูว้จิยัได้

ดาํเนินการ ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

    (1) นําแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั เสนอต่อคณะอาจารยท์ีป่รกึษา

ปรญิญานิพนธพ์จิารณาความเหมาะสมของรายการที่ ประเมนิ ความเหมาะสมและถกูตอ้งของภาษา  

จากนัน้ปรบัปรงุและแกไ้ข ตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษา 

    (2) นําแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั ทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 5 ท่าน เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้ง แลว้นําคะแนนทีไ่ดเ้ป็นหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง  

(IOC) โดยตอ้งมคี่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืวา่ยอมรบัแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนัทีส่รา้งขึน้ 

    (3) นําแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน ทีไ่มใ่ช่

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 กลุ่ม โดยโดยใชผู้ส้งัเกต 2 คน คอื ผูว้จิยักบัครผููส้อนวชิาฟิสกิส ์เป็นผูป้ระเมนิ 

แล้วนํามาคาํนวณหาความเชื่อมัน่ในการสงัเกตของผูส้งัเกต (Intra and Inter Observer Reliability) 

ตามวธิขีองสกอ็ตต ์ (Scott) ซึง่ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั เท่ากบั 0.94 

เมือ่ไดผ้ลการวเิคราะหค์ุณภาพตามเกณฑท์ีก่ํา หนด  คอื มคีา่ความเชือ่มัน่ตัง้แต่  0.90 ขึน้ไป  จงึ

สามารถนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

  2.3.7  แบบสงัเกตชัน้เรยีน 

   การสรา้งแบบ สงัเกต ชัน้เรยีนนัน้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวม ขอ้มลู โดยรวม

ภายใน หอ้งเรยีนขณะทีก่าํลงัดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร์  

ตลอดจนบรรยากาศในการเรยีนรูร้ว่มกนั  โดยผูช่้วยวจิยัจะเป็นผูบ้นัทกึขอ้มลูน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ

สรา้ง ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

   2.3.7.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง กบั วธิกีารสรา้ง แบบสงัเกต ชัน้เรยีน  และ

วธิกีารสงัเกตพฤตกิรรม เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสาํรวจชัน้เรยีนของผูเ้รยีน  

   2.3.7.2 สรา้งแบบสงัเกตชัน้เรยีนใหค้รอบคลุม ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการ เรยีนรู้ของ

ผูเ้รยีน ซึง่ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื ดา้น บรรยากาศในชัน้เรยีน  ดา้นผูเ้รยีน ดา้นรปูแบบ

กจิกรรมการเรยีนรู ้และดา้นสือ่และอุปกรณ์  ซึง่จะบนัทกึเหตุการณ์ หรอืบรรยากาศใ นขณะทาํการ
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เรยีนการสอนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  โดยรายการที่

สาํรวจนัน้จะบนัทกึในรปูแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  คอื ดมีาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 

ปรบัปรงุ และบนัทกึเพิม่เตมิ จาํนวน 20 ขอ้  

   2.3.7.3 การหาคณุภาพของ แบบสงัเกต ชัน้เรยีน  โดยดาํเนินการ ตามขัน้ตอน

ดงัน้ี 

    (1) นําแบบสงัเกตชัน้เรยีนเสนอต่อคณะอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์

พจิารณาความเหมาะสมของรายการทีส่าํรวจ ความเหมาะสมและถกูตอ้งของภาษา  จากนัน้ปรบัปรงุ

และแกไ้ข ตามคาํแนะนําของคณะอาจารยท์ีป่รกึษา 

    (2) นําแบบสงัเกตชัน้เรยีนทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน

เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้ง แลว้นําคะแนนทีไ่ดเ้ป็นหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยตอ้งมคี่า

ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืวา่ยอมรบัแบบสาํรวจชัน้เรยีนทีส่รา้งขึน้ 

    (3) นําแบบสงัเกตชัน้เรยีนไปทดลองใชก้บันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง

โดยใหค้รผููส้อนวชิาฟิสกิส์จาํนวน 2 คน โดยเป็นครปูระจาํวชิาคนหน่ึง และครหูวัหน้าสายการสอน

วชิาฟิสกิสอ์กีคนหน่ึง เป็นผูส้งัเกต 

    (4) นําผลการสงัเกตจากครทูัง้สองคน มาหาคา่ความเชือ่มัน่ในการสงัเกต

ของผูส้งัเกต ตามวธิขีองสกอ็ตต ์ (Scott) ซึง่ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั 

เท่ากบั 0.96 เมือ่ไดผ้ลการวเิคราะหค์ุณภาพตามเกณฑท์ีก่ํา หนด คอื มคีา่ความเชือ่มัน่ตัง้แต่  0.90 

ขึน้ไป จงึสามารถนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

 ซึง่สามารถสรปุการใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัตาราง 16 
 

ตาราง 16  เครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยักบัเวลาทีนํ่าไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 

 

เครือ่งมอื เวลาทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู                        

ก่อนสอน ระหวา่งสอน หลงัสอน 

1)  แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้ 

     เชงิวทิยาศาสตร ์

   

2)  แบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผล 

     อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

   

3)  แบบทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์                  

     เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่ วชิาฟิสกิส ์  

   

4)  แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์    

5)  แบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั    

6)  แบบสงัเกตชัน้เรยีน    
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ขัน้ตอนท่ี 3  การทด ลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ท่ีใช้การโต้แย้ง                               

เชิงวิทยาศาสตรโ์ดยการศึกษานําร่อง  

 นํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  ทีผ่า่นการปรบัปรงุ

แกไ้ขแลว้มาทาํการศกึษานํารอ่งกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตพิระศรนีครนิทร ์ศรสีะเกษ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 

สยามบรมราชกุมาร ี สงักดัสาํนกังานเขตมธัยมศกึษา เขต 28  จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 

 3.1  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษานํารอ่ง  

  3.1.1  แผนการจดัการเรยีนรู ้

  3.1.2  แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

  3.1.3  แบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

  3.1.4  แบบทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ วชิาฟิสกิส ์  

  3.1.5  แบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

  3.1.6  แบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั 

  3.1.7  แบบสงัเกตชัน้เรยีน 

 3.2 ความมุง่หมายในการศกึษานํารอ่ง  

  3.2.1 เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ลาํดบัขัน้ของการนําเสนอ เวลาในการ

จดักจิกรรม  สือ่และอุปกรณ์ บรรยากาศในชัน้เรยีน และปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่ง

ทาํการเรยีนการสอน 

  3.2.2 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชไ้ปวเิคราะหแ์ละแปลความหมายเพื่อ ตรวจสอบ

คุณภาพของเครือ่งมอื ซึง่หากมขีอ้บกพรอ่งผูว้จิยัจะไดท้าํการปรบัปรงุและแกไ้ขต่อไป 

  3.2.3 ผลการวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งจากการศกึษานํารอ่ง 

  จากการนํารปูแบบการจดัการเรยีนรู้ ทีใ่ช้การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ ไปทาํการศกึษา

นํารอ่งกบันกัเรยีน จาํนวน 30 คน โดยทาํการศกึษานํารอ่ง เป็นเวลา 20 ชัว่โมง ระหวา่งวนัที ่13 

มกราคม – วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2557 พบวา่ปญัหาและอุปสรรคที่ เกดิขึน้ระหวา่งจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้ซึง่ผูว้จิยัจะไดท้าํการสรปุเพื่อนําไปปรบัปรงุและแกไ้ขก่อนนําไปทดลองเกบ็ขอ้มลูจรงิ ดงัน้ี 

   (1)  ครจูาํเป็นตอ้งรูพ้ ืน้ฐานทางทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน

ก่อนการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้เพราะผูว้จิยัพบวา่ กจิกรรมที่ ออกแบบไวผู้เ้รยีนไมส่ามารถลง

มอืปฏบิตัไิดอ้ยา่งมคีวามหมาย เพราะนกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัตํ่า 

ดงันัน้ครจูงึตอ้งทาํการฝึกหรอืทบทวนใหผู้เ้รยีนทุกครัง้ ทาํใหก้จิกรรมดาํเนินไมค่รบตามลาํดบั

ขัน้ตอนทีว่างไวใ้นแต่ละวนั  เช่น การเขยีนและแปลความหมายจาก กราฟ การวดัระยะทางโดยการ

จบัเวลา ซึง่ใชเ้วลามากกว่าปกต ิ
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   (2)  การเกบ็รวบรวมหลกัฐานทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมวีธิกีารทีห่ลากหลาย แต่

พบวา่ กรณทีีน่กัเรยีนคดิเหน็แตกต่างจากวธิกีารทดลองทีค่รอูอกแบบไวน้ัน้มปีญัหา เพราะครไูม่

สามารถรูก่้อนลว่งหน้าวา่นกัเรยีนจะคดิหาหลกัฐานดว้ยวธิใีด ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึแกป้ญัหาดว้ยการให้

นกัเรยีนเสนอแนวคดิทีจ่ะเป็นไปไดใ้นการหาหลกัฐานในทุก ๆ วธิ ีแต่ครใูชว้ธิอีธบิายและดงึเขา้สู่

การหาหลกัฐานในวธิทีีค่รไูดอ้อกแบบไวก่้อนแลว้ ซึง่เริม่ใชว้ธิ ี น้ีในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 3 ซึง่

พบวา่การดาํเนินกจิกรรมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

   (3) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวมหลกัฐานไมค่วรเกนิ 1 กจิกรรมต่อ

แผนการจดัการเรยีนรู ้เพราะนกัเรยีนอาจจะเบือ่และสบัสนได ้

   (4)  แผนการจดัการเรยีนรู้ ทีใ่หค้วามรูเ้กีย่ว กบัการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรต์อ้ง

เพิม่เวลาจาก 2 ชัว่โมง เป็น 4 ชัว่โมง เพื่อใหน้กัเรยีนฝึกสรา้งขอ้กล่าวอา้ง  หาหลกัฐานสนบัสนุน 

และใหเ้หตุผล โดยอาจเป็นสถานการณ์งา่ยๆ สามารถอ่านแล้ วตอบไดเ้ลย เพราะผูว้จิยัพบว่า

นกัเรยีน มคีวามพยายามทีจ่ะสรา้งขอ้โตแ้ยง้แต่สรา้งไม่ เป็น เมือ่เรยีนผ่านไป 4-5 ครัง้ ผูเ้รยีน

สามารถสรา้ง  ขอ้กลา่วอา้งได ้ ใหเ้หตุผลไดแ้ต่ยงัไมส่มบรูณ์ ส่วนหลกัฐานทีนํ่ามาสนบัสนุน ยงัไม่

ปรากฏ   

 

ขัน้ตอนท่ี 4  การนํา รปูแบบการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์ไปทดลองใช้จริง  
 ขัน้ตอนน้ีเป็นการนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์มา

ทดลองจรงิกบักลุม่ตวัอยา่ง เพือ่เกบ็ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั  เน่ืองจากในการวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยั เป็นผู้

จดักจิกรรมการเรยีนรู้ หอ้งทดลองดว้ยตนเอง และครผููร้ว่มวจิยั จดักจิกรรมการเรยีนรู้ หอ้งควบคุม 

ผูว้จิยัจงึไดป้้องกนัความลาํเอยีงในการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิต่ีาง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

  1)  ผูว้จิยัสรา้งความเขา้ใจในหลกัการ รปูแบบ และวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตรใ์หค้รปูระจาํวชิา ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูร้ว่มวจิยั ไดเ้ขา้ใจ โดยผูร้ว่มวจิยัสาํเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาโท สาขาการสอนฟิสกิส ์และปฏบิตักิารสอนวชิาฟิสกิสม์าเป็นเวลา 15 ปี 

  2)  ก่อนการดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู วจิยั ผูว้จิยัเขา้สงัเกตการสอนของครปูระจาํวชิาทัง้

ในหอ้งทดลองและหอ้งควบคุม 

  3)  ผูว้จิยัและครปูระจาํวชิาไดร้ว่มกนั กาํหนดผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการใหก้ลุม่ตวัอยา่ง

ไดห้ลงัเรยีนเรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่โดยผูว้จิยัสอนหอ้งทดลอง ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ช้

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C ส่วนครปูระจาํวชิาสอนหอ้งควบคมุดว้ยรปูแบบ 5E ซึง่มกีาร

แลกเปลีย่นแผนการจดัการเรยีนรูก้นัระหวา่งผูว้จิยัและครปูระจาํวชิา 

  4)  ระหวา่งผูว้จิยัทาํการ จดักจิกรรมการเรยีนรู้  ครปูระจาํวชิาทาํหน้าทีใ่นการสงัเกต

ชัน้เรยีนตลอดจนคอยช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลู 

  5)  หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ทุกครัง้  ผูว้จิยัจะรว่มปรกึษากบัครปูระจาํวชิา เพือ่

สะทอ้นผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นทุกดา้น ๆ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 4.1 แบบแผนการทดลอง 

  การทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ เป็นการทดลองแบบกึง่ทดลอง

(Quasi-Experiment Design)โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อน แบบแผนการทดลองในขัน้น้ีเป็นแบบ กลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง  (Nonrandomized Control Group 

Pretest - Posttest Design) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2528: 219) รายละเอยีด ดงัตาราง 17 
 

ตาราง 17 แบบแผนการทดลอง Nonrandomized Control Group Pretest - Posttest Design 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T X 1 T2 

C T -X 1 T2 

 

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 

      E  แทน กลุ่มทดลอง 

      C  แทน กลุ่มควบคุม 

      X  แทน การเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ใชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ 

     -X  แทน การเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ 5E 

      T1

      T

 แทน การทดสอบก่อนเรยีน 

2
 

 แทน การทดสอบหลงัเรยีน 

 4.2  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

  4.2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 จากผลการสาํรวจสภาพการจดั กจิกรรมการ

เรยีน รู้วชิาฟิสกิสข์องคร ูพบวา่ เน้ือหา เรือ่ง  แรงและการเคลือ่นที่  มกีารบรรจไุวใ้นระดบัชัน้ที่

แตกต่างกนั ซึง่มตีัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึกาํหนดประชากรเป็นนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

  4.2.2 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสตรสีริเิกศ

จงัหวดัศรสีะเกษ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง 

และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง 

 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  โรงเรยีนสตรสีริเิกศ 

ทัง้น้ีเพราะโครงสรา้งหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสตรสีริเิกศ ไดบ้รรจเุน้ือหา 

เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  ไวใ้นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ภาคเรยีนที ่1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

ซึง่เป็นการเลอืกโรงเรยีนแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพราะโรงเรยีนสตรสีริเิกศ เป็น

โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ และนกัเรยีนทีเ่ขา้มาเรยีนมภีมูลิาํเนามาจากทุกอาํเภอใน
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จงัหวดัศรสีะเกษ รวมทัง้มนีกัเรยีนบางส่วนมาจากจงัหวดัใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ ยโสธร สุรนิทร ์และ

อุบลราชธานี จงึเป็นตวัแทนของโรงเรยีนในสงักั ดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ซึง่แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง จาํนวน 44 คน 

และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จาํนวน 45 คน รวมทัง้สิน้ 89 คน การเลอืก 2 หอ้งน้ีใชเ้กณฑก์ารสอบ

คดัเลอืกเขา้เรยีนต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 สาํหรบัหอ้งเรยีนปกต ิโดยทัง้สองหอ้งน้ีเป็นหอ้งที่

นกัเรยีนมคีะแนนสงูกวา่หอ้งเรยีนอื่น ๆ และจดัเป็นหอ้งเรยีนด ีทัง้สองหอ้ง ดงันัน้การ เลอืก

หอ้งทดลอง จงึใช้การสุม่อยา่งงา่ยดว้ยการจบัสลาก  เหตุผลใ นการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งน้ีเพราะ มี

งานวจิยัหลาย ฉบบัไดร้ายงานผลการ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขา้ใจมโนทศัน์และการ ให้

เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ไวว้า่หากผูเ้รยีนขาดความเขา้ใจในมโนทศัน์กจ็ะสง่ผลต่อความสามารถ

ในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Tytler; et al. 2001; & Fleming. 1986b; citing Sadler. 

2004: 531) และการสรา้งหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนแนวคดิมคีวามสมัพนัธก์บัความเขา้ใจมโนทศัน์และ

การใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Hogan. 2002; & Zeidler; & Schafer. 1984; citing Sadler. 

2004: 531) ดงันัน้การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐา นความรูเ้ดมิเกีย่วกบัความเขา้ใจมโนทศัน์ทาง

วทิยาศาสตรท์ีด่ ีจะสง่ผลดต่ีอพฤตกิรรมทีต่อ้งการศกึษาของผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยการโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร ์ (Evagorou; & Osborne.  2013: 215) ดงันัน้ในการวจิยัครัง้น้ีจงึใชแ้นวคดิตามวจิยั

ขา้งตน้ในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

 4.3 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 

  4.3.1 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ และ

แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิาฟิสกิส ์ ไปใหผู้เ้รยีนทัง้  กลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมดาํเนินการทดสอบก่อนเรยีน 

  4.3.2 ดาํเนินการทดลอง ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีว่างแผนไวจ้าํนวน 9 แผน ใน

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 เป็นเวลา 30 ชัว่โมง โดยผูว้จิยัดาํเนินการสอนกลุม่ทดลอง  และครู

ประจาํวชิาสอนหอ้งควบคมุ ทัง้น้ีผูว้จิยัตอ้ง สรา้งความเขา้ใจในหลกัการ รู ปแบบ และวธิกีารจดัการ

เรยีนรูท้ี่ ใชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรใ์หค้รปูระจาํ วชิาไดเ้ขา้ใจเพือ่รว่มเป็นผูช่้วยวจิยัในการรว่ม

บนัทกึแบบสงัเกตชัน้เรยีนตลอดจนคอยช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลู  

  4.3.3  ในระหวา่งดาํเนินการจดักจิกรรม การเรยีนรูท้ีใ่ช้ โตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรท์าํการ

เกบ็ขอ้มลูโดยใช้แบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  แบบประเมนิ  การเรยีนรู้

รว่มกนั และแบบสงัเกตชัน้เรยีนกบักลุ่มทดลอง 

  4.3.4  เมือ่ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูค้รบทุกแผนทาํการเกบ็ขอ้มลู  

การทดสอบหลงัเรยีน โดยใช้สรา้งแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  วชิาฟิสกิส ์และแบบวดัเจตคตต่ิอ

วทิยาศาสตร์ กบัทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพือ่นําไปใชใ้นการหาประสทิธผิลของรปูแบบการ

เรยีนรูต่้อไป 
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 4.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

  ผูว้จิยันําผลการทดลองมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิ ดงัน้ี 

  4.4.1 สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

   4.4.1.1  รอ้ยละ 

   4.4.1.2  คา่เฉลีย่   

   4.4.1.3  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน    

  4.4.2 สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 

   4.4.2.1 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตร ์ของกลุ่มทดลอง ดว้ยสถติ ิt – test for one sample    

   4.4.2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนของ ความเขา้ใจ             

มโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ วชิาฟิสกิส์  และความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างไมเ่ป็น

ทางการ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยสถติ ิ t – test for independent samples หากพบ

ความแตกต่างจะทดสอบสมมตฐิานต่อดว้ยสถติแิบบ ANCOVA (Analysis of Covariance) 

   4.4.2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของ ความเขา้ใจ               

มโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ วชิาฟิสกิส์  และความสามารถในการให้ เหตุผลอยา่งไมเ่ป็น

ทางการ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยสถติ ิt – test for independent samples 

   4.4.2.4 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของ

ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิาฟิสกิส ์และความสามารถในการให้ เหตุผลอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการ ของกลุ่มทดลองดว้ยสถติ ิt – test for dependent  samples 

   4.4.2.5 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยของการเรยีนรูร้ว่มกนั                   

และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องกลุ่มทดลอง ดว้ยสถติ ิt – test for one sample  

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในบทน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ตามลาํดบัดงัน้ี 

ตอนที ่1 ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ 
ตอนที ่2 ผลการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้วชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

2. ขอ้คน้พบเพิม่เตมิจากการศกึษาผลการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิส์ 

ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  

 

ตอนท่ี 1  ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์ 

 การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้วชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  แบบ 2I3C 

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  ดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันาโดย มี

วธิดีาํเนินการวจิยั 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีดในบทที ่3 ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีส่าํคญั คอื 

ทฤษฎสีรรคนิยม การเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารสบืเสาะหาความรูเ้ป็นฐาน และ มาตรฐานวทิยาศาสตร ศกึษา  

ยคุใหม่ ซึง่นํามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน ตลอดจนนําผลการ

สาํรวจสภาพการจดัการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิสข์องคร ูและผลการสาํรวจความเขา้ใจมโนทศัน์  เรือ่ง 

แรงและการเคลือ่นที ่ของ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 จากโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 จาํนวน 4 โรงเรยีน โดยนําผลการศกึษามาเป็นแนวทางในการพฒันา

รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีนระดบั           

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย นัน้ เป็นการจดัการเรยีนรู้ ทีป่ระกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้นําเขา้สู่

ประเดน็ (Introduce the issues) 2) ขัน้กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  (Identify the point) 3) ขัน้เกบ็

รวบรวมหลกัฐาน (Collect the evidences) 4) ขัน้สรา้งการโตแ้ยง้ (Construct the argumentation) 

และ 5) ขัน้สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น (Communicate the explanation to others) ซึง่เรยีกรปูแบบ

น้ีวา่ 2I3C โดยรายละเอยีดของขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้งัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 นําเขา้สูป่ระเดน็  (Introduce the issues) เป็นการนําเสนอประเดน็หรอื

สถานการณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัหรอืเน้ือหาทางวทิยาศาสตร ์ดว้ยภาพขา่ว บทความ หรอื

วดีทิศัน์ โดยผูเ้สนอประเดน็อาจเป็นครหูรอืนกัเรยีน แลว้ใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ 

 ขัน้ตอนที ่2  กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้ (Identify the point) ระบุประเดน็ทีจ่ะนํามาโตแ้ยง้ ที่

ไดม้าจากการแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็ทีนํ่าเสนอ ซึง่อาจมคีวามหลากหลาย โดยประเดน็ที่

เลอืกนัน้ตอ้งสามารถตรวจสอบ หรอืหาคาํตอบได ้ 
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 ขัน้ตอนที ่3  เกบ็รวบรวมหลกัฐาน (Collect the evidences) เป็นการสาํรวจตรวจสอบ 

ทดลอง หรอืสบืคน้ขอ้มลู แลว้ทาํการบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้าก การวดัและการสงัเกต วเิคราะหแ์ลว้ใช้

เป็นหลกัฐาน ซึง่มไีดห้ลากหลายรปูแบบ เช่น ขอ้มลูเชงิตวัเลข กราฟ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 

ขอ้ความบรรยาย สมการการคาํนวณ หรอือื่น ๆ  

 ขัน้ตอนที ่4  สรา้งการโตแ้ยง้ (Construct the argumentation) เป็นกจิกรรมในสว่นของ

การโตแ้ยง้ โดยเริม่จากการอภปิรายในกลุ่มของตนเอง แลว้นําเสนอขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่มต่อเพื่อนใน

ชัน้เรยีน โดยมขีัน้ยอ่ย ๆ 5 ขัน้ ดงัน้ี 

ขัน้ 1 แต่ละกลุ่มสรา้งขอ้กล่าวอา้งของตนเอง  

ขัน้ 2 แต่ละกลุ่มตรวจสอบขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มตนเองทีส่รา้งขึน้  

ขัน้ 3 แต่ละกลุ่มนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ของตนเอง  

ขัน้ 4 กลุม่ทีม่แีนวคดิแตกต่างทาํการซกัคา้นเพือ่อภปิรายรว่มกนั  

ขัน้ 5 หากกลุ่มยงัคงยนืยนัในแนวคดิเดมิตอ้งทาํการแยง้กลบัดว้ยเหตุผลและ  

หลกัฐานทีส่ามารถหกัลา้งแนวคดิทีแ่ตกต่างได ้แต่หากเหน็ว่าขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่มตนเองมี

ขอ้บกพรอ่ง กท็าํการแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่มตนเองต่อไป 

  ในขัน้ตอนน้ีครมูบีทบาทในการชีแ้จงบทบาทของสมาชกิแต่ละคนภายในกลุม่ให้

ชดัเจน และบทบาทของแต่ละกลุม่ในการอภปิรายทัง้ชัน้ ตลอดจนพจิารณาและตดัสนิขอ้โตแ้ยง้ของ

แต่ละกลุ่มว่ามคีวามถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใด   และครสูามารถอธบิ ายมโนทศัน์ทีส่าํคญัและใหโ้จทย์

ปญัหาเพิม่เตมิใหก้บันกัเรยีนได ้

  ขัน้ตอนที ่5 สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น  (Communicate the explanation to others) 

เป็นการสือ่สารเพือ่แสดงถงึ ความเขา้ใจสว่นบุคคลในการศกึษาในแต่ละเรือ่ง ทัง้ในรปูแบบการเขยีน

รายงาน การเขยีนผงัมโนทศัน์ หรอืการนําเสนอดว้ยวาจา โดยครอูาจมแีบบฟอรม์ในการเขยีนรายงาน 

หรอืหวัขอ้ในการนําเสนอหรอืไมก่ไ็ด ้

 

ตอนท่ี 2  ผล การใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ท่ีใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์    

 1. ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนน้ีเป็นผลการวเิคราะหเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิาน          

5 ขอ้ ดงัน้ี 

  1.1 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่

ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่ากลุ่มควบคุม 

  1.2 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตรม์คีะแนน

เฉลีย่ความสามารถในการให้ เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน และสงูกวา่กลุม่

ควบคุม 
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  1.3 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตรม์ี คะแนน

เฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

  1.4 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์คี่ าเฉลีย่การ

เรยีนรูร้ว่มกนัอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

  1.5 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์คี่ าเฉลีย่เจต

คตต่ิอวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 

 การทดสอบความเท่าเทียมกนัของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 โดยก่อนทาํการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิานนัน้ ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบความเท่า  

เทยีมกนัของกลุม่ตวัอยา่ง  โดยใชแ้บบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่   

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ไปใหน้กัเรยีนทัง้กลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุทาํการทดสอบก่อนเรยีน  แลว้ทาํการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ (𝑋𝑋�) 
ดว้ยการทดสอบค่าท ี(t – test for independent samples) ผลดงัตาราง 18 

 

ตาราง 18  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่  

     และความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ก่อนเรยีน  

     ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

การทดสอบ 𝑋𝑋� N S.D. t p-value 

ความเข้าใจมโนทศัน์  เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี 

กลุ่มทดลอง 13.09 44 2.044 
-1.002 .319

กลุ่มควบคุม 
* 

13.58 45 2.509 

ความสามารถในการให้เหตผุลอย่างไม่เป็นทางการ  

กลุ่มทดลอง 20.25 44 4.121 
1.406 .163

กลุ่มควบคุม 
* 

19.11 45 3.498 

 

* p> .05 

 

 จากตาราง 18 แสดงว่า คะแนนเฉลีย่ของความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่   

และความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  ก่อนเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

แตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิหรอืเรยีกว่าค่าเฉลีย่ของทัง้สองกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์

แบบ 2I3C มคีะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนทีห่ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

และสงูกว่ากลุ่มควบคุม 

 สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการทดสอบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้  

เชงิวทิยาศาสตร ์มี คะแนนเฉลีย่ของ ความเขา้ใจ มโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ วชิาฟิสกิส์   

หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนดว้ยสถติ ิ t – test for dependent samples และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน

ของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม ดว้ยสถติ ิt – test for independent samples ผลดงัตาราง 19 

 

ตาราง 19  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่              

     ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลอง และหลงัเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม 

 

การทดสอบ 𝑋𝑋� N S.D. t p-value 

กลุ่มทดลอง 

ก่อนเรยีน 

 

13.09 

 

44 

 

2.044 
 

-23.283 

 

.000
*
 

หลงัเรยีน 20.30 44 2.141 

กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคมุ 

กลุ่มทดลอง 20.30 44 2.141 
2.019 .047

กลุ่มควบคุม 
* 

19.36 45 2.248 

 

* p< .05 

 

 จากตาราง  20 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  ของกลุ่มทดลองแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ    

สงูกว่ากลุ่มควบคม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโต้ แยง้

เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจ มโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่  

สงูขึน้  

 เมือ่เปรยีบเทยีบรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุม่ทดลองจาํแนกตามเน้ือหา ผลปรากฏดงัตาราง 20 
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ตาราง 20  รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  

 จาํแนกตามเน้ือหา 
 

เน้ือหา 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
รอ้ยละของ

คะแนนเฉลีย่ 

S.D. รอ้ยละของ

คะแนนเฉลีย่ 

S.D. 

ปรมิาณทีเ่กดิจากการ

เคลือ่นทีข่องวตัถุ 

68.18 3.61 81.82 5.57 13.64 

กราฟแสดงความสมัพนัธ์

ของปรมิาณการเคลือ่นที่ 

46.59 3.54 63.64 5.66 17.05 

การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ย

ความเรง่คงที ่ในแนวราบ 

42.05 2.12 72.73 4.24 30.68 

การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ย

ความเรง่คงที ่ในแนวดิง่ 

36.36 2.83 50.00 4.24 13.64 

แรง มวล และน้ําหนกั 55.30 3.21 86.36 4.58 32.57 

กฎการเคลือ่นทีข่อ้ทีห่น่ึง    

ของนิวตนั 

46.59 3.54 69.32 4.95 22.73 

กฎการเคลือ่นทีข่อ้ทีส่อง    

ของนิวตนั 

40.91 3.91 62.12 5.42 21.21 

กฎการเคลือ่นทีข่อ้ทีส่าม    

ของนิวตนั 

34.09 2.50 55.30 6.15 21.21 

กฏแรงดงึดดูระหว่างมวล 38.64 2.83 71.59 4.95 32.95 

แรงตงึในเสน้เชอืก 38.64 2.86 81.82 7.09 43.18 

แรงเสยีดทาน 31.06 3.06 50.76 3.21 19.70 
 

 จากตาราง 20 พบวา่ ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่ของนกัเรยีนทีเ่รยีน

ดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C เน้ือหาทีม่รีอ้ยละของคะแนน

เฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่  หลงัเรยีนมากทีสุ่ด คอื แรง มวล และน้ําหนกั  

รองลงมาคอื ปรมิาณทีเ่กดิจากการเคลือ่นทีข่องวตัถุ  และแรงตงึในเสน้เชอืก  สว่นเน้ือหาทีม่รีอ้ยละ

ของคะแนนเฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ คอื การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงทีใ่นแนวดิง่ รองลงมา คอื แรงเสยีด

ทาน และกฎการเคลือ่นทีข่อ้ทีส่ามของนิวตนั และเมือ่พจิารณาจาก รอ้ยละของความกา้วหน้า พบวา่

เน้ือหาทีม่รีอ้ยละ ความกา้วหน้า ของคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื แรงตึงในเสน้เชอืก  สว่นเน้ือหาทีม่ ี

ความกา้วหน้ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ปรมิาณทีเ่กดิจากการเคลือ่นทีข่องวตัถุ  และ

การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงที ่ในแนวดิง่ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร์  

แบบ 2I3C มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการให้ เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อน

เรยีนและสงูกว่ากลุ่มควบคุม 

 สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการทดสอบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้  

เชงิวทิยาศาสตร ์มคีะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการให้ เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ หลงัเรยีน 

สงูกวา่ก่อนเรยีนดว้ยสถติ ิ t – test for dependent samples และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของกลุ่ม

ทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม ดว้ยสถติ ิt – test for independent samples ผลดงัตาราง 21 
 

ตาราง 21  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

     ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลอง และหลงัเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม 

 

การทดสอบ 𝑋𝑋� N S.D. t p-value 

กลุ่มทดลอง 

ก่อนเรยีน 

 

20.25 

 

44 

 

4.121 -3.940 .000
* 

หลงัเรยีน 23.16 44 4.793 

กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคมุ 

กลุ่มทดลอง 23.16 44 4.793 
4.772 .000

กลุ่มควบคุม 
* 

19.00 45 3.268 

 

* p< .05 

 

 จากตาราง 21 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  ของกลุ่มทดลองแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ    

สงูกว่ากลุ่มควบคม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

สงูขึน้ 

 เมือ่เปรยีบเทยีบ ระดบัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  ก่อนเรยีนและ

หลงัเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการใหน้กัเรยีนแสดงการใหเ้หตุผล ต่อสถานการณ์ใน

ชวีติประจาํวนั  3 สถานการณ์ โดยแต่ละ สถานการณ์ จะมคีาํถามยอ่ย 4 ขอ้ สามารถจาํแนกเป็น

เหตุผลทีเ่ป็นเหตุเป็นผล (Rationalistic reasoning) เหตุผลเชงิอารมณ์ (Emotive reasoning) และ

เหตุผลเชงิสญัชาตญาณ (Intuitive reasoning ดงัภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 14  การจดัประเภทระดบัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

      ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

 จากภาพประกอบ 14 แสดงการจดัประเภท ระดบัความสามารถใน การใหเ้หตุผลอยา่ง ไม่

เป็นทางการ  ตามความถีข่องจาํนวนนกัเรยีน  ก่อนเรยีนและ หลงัเรยีนของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม พบว่าหลงัเรยีนกลุ่มทดลองมรีะดบัการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นการ ทีส่งูขึน้ โดยไมม่นีกัเรยีน

ทีอ่ยูใ่นระดบัสญัชาตญาณ ระดบัเชงิอารมณ์จาํนวน 24 คน (รอ้ยละ 54.55) และระดบัทีเ่ป็นเหตุเป็น

ผล จาํนวน 20 คน (รอ้ยละ 45.45) ซึง่จาํนวนนกัเรยีนทีม่รีะดบัการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ

ระดบัสงู มมีากกวา่กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มควบคุมมจีาํนวนนกัเรยีนในระดบัสญัชาตญาณจาํนวน 1 คน 

(รอ้ยละ 2.22) ระดบัเชงิอารมณ์  จาํนวน 43 คน (รอ้ยละ 95.56) และระดบัทีเ่ป็นเหตุเป็นผล จาํนวน 

1 คน (รอ้ยละ  2.22) แสดงใหเ้หน็วา่การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C 

ส่งผลใหน้กัเรยีนมรีะดบัการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการสงูขึน้ 

 

 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ หลงัเรยีน

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาํแนกตามสถานการณ์ ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22  คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ของกลุ่มทดลอง 

     และกลุ่มควบคุม จาํแนกตามสถานการณ์ 
 

สถานการณ์ 
กลุ่มทดลอง (N=44) กลุ่มควบคุม (N=45) คะแนน

เฉลีย่ 𝑋𝑋� S.D. 𝑋𝑋� S.D. 

การสวมหมวกนิรภยั  2.18 0.324 1.93 0.271 2.06 

การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ 2.17 0.197 1.93 0.099 2.05 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ   1.44 0.249 0.91 0.217 1.18 

 

 จากตาราง 22 พบวา่ สถานการณ์ ทีม่คีะแนนเฉลีย่ ความสามารถใน การใหเ้หตุผลอยา่ง   

ไมเ่ป็นทางการ  จากมากไปน้อยตามลาํดบั ดงัน้ี  การสวมหมวกนิรภยัขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์     

การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ เพือ่ จาํแนกรปูแบบของการแสดง การให้เหตุผลอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการ ตามรปูแบบการแสดงแนวคดิ การสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน การสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั 

และการสรา้งขอ้คดัคา้น ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลอง ดงัตาราง 23 
 

ตาราง 23  การจาํแนกรปูแบบของการแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 

     ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลอง 
 

รปูแบบของการแสดงการให้

เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน รอ้ยละ

ความกา้วหน้า 𝑋𝑋� S.D. 𝑋𝑋� S.D. 

การแสดงแนวคดิ   1.96 0.428 2.23 0.382 9.00 

การสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน 1.75 0.233 2.03 0.518 9.33 

การสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั 1.46 0.203 1.67 0.324 7.00 

การสรา้งขอ้คดัคา้น 1.62 0.406 1.80 0.499 6.00 

 

จากตาราง 23  พบวา่ รปูแบบของการแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ทีม่คีะแนน 

เฉลีย่ หลงัเรยีน จากมากไปน้อย ตามลาํดบั ดงัน้ี การแสดงแนวคดิ การสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน      

การสรา้งขอ้คดัคา้น  และการสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั  เมือ่พจิารณาถงึรอ้ยละของความกา้วหน้าพบวา่ 

นกัเรยีนสามารถพฒันาการสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุนไดด้ทีีส่ดุ และตามดว้ยการแสดงแนวคดิ      

การสรา้งขอ้คดัคา้น ตามลาํดบั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 3 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์

แบบ 2I3C มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการทดสอบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้   

ชงิวทิยาศาสตร ์ มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถใน การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  ซึง่เป็นการประเมนิผล

งานรายกลุม่ จาํนวน 8 กลุม่ ในระหวา่งทาํการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ขอ้โตแ้ยง้ 

และกระบวนการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ ว่าอยูใ่นระดบัใดเมือ่เทยีบกบัเกณฑ ์ผลดงัตาราง 24 
 

ตาราง 24  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

     กบัเกณฑร์ะดบัด ี(10.51)  
 

การทดสอบ N 𝑋𝑋� S.D. t p-value 

ความสามารถใน          

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์
8 12.93 1.500 4.563 .003

* 

 

* p< .05 
 

 จากตาราง 24 พบวา่ ค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถใน การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ ระหวา่ง

เรยีน ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์มคีา่เท่ากบั 12.93 

จากคะแนนเตม็ 21 คะแนน ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 หากพจิารณาคะแนนความสามารถใน การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ ของแต่ละกลุ่ม ตาม

แผนการจดัการเรยีนรู ้แสดงใหเ้หน็ดงัภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15  คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ในแต่ละครัง้ 

 

จากภาพประกอบ 15 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้ชงิวทิยาศาสตร ์ของ 

นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์   ในภาพรวมมแีนวโน้มสงูขึน้ 

แต่หากพจิารณาเป็นรายครัง้พบวา่ มแีนวโน้มลดลง 2 ช่วง คอื ครัง้ที ่1-3 โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 

11.75, 11.13 และ 10.88 ตามลาํดบั และครัง้ที ่ 7-8 โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 14.38 และ13.42 

ตามลาํดบั และมแีนวโน้ม สงูขึน้จากครัง้ที ่4 -7 โดยมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 13.00, 14.38 และ14.50 

ตามลาํดบั จากคะแนนเตม็ 21 คะแนน  

 

หากพจิารณาคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ จาํแนกตามกลุม่ใน 

แต่ละแผนการจดัการเรยีนรูแ้สดงใหเ้หน็ดงัตาราง 25 
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ตาราง 25  คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ จาํแนกรายกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 

เฉล่ีย ระดบั 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 17 13 8 16 16 16 17 9.33 14.04 3 

2 9 9 9 9 10 9 10 15.75 10.09 2 

3 14 9 9 14 19 16 17 13.42 13.93 3 

4 13 11 11 14 16 15 16 18.08 14.26 3 

5 12 12 10 17 13 17 15 9.92 13.24 3 

6 10 16 12 10 12 12 13 18.08 12.89 3 

7 12 10 17 14 15 15 13 11.08 13.39 3 

8 7 9 11 10 14 16 14 11.67 11.58 3 

 

 จากตาราง 25 พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความสามารถใน การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  จาํแนก

รายกลุ่ม ซึง่เมือ่ประเมนิในภาพรวมแลว้กลุ่มส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 3 (ระดบัด ีหมายถงึ คะแนนเฉลีย่ 

10.51) ขึน้ไป ยกเวน้กลุม่ที ่2 อยูใ่นระดบั 2 (พอใช)้ โดยมคีะแนนเฉลีย่ 10.09  

 สมมติฐานข้อท่ี 4 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์

แบบ 2I3C มคี่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการทดสอบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้  

เชงิวทิยาศาสตร ์มีค่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป  (9.00) จากคะแนนเตม็ 16 คะแนน 

ดว้ยสถติ ิt – test for one sample  ผลดงัตาราง 26 
 

ตาราง 26  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนักบัเกณฑร์ะดบัดขีึน้ไป  

 

การทดสอบ N 𝑋𝑋� S.D. t p-value 

การเรยีนรูร้ว่มกนั 8 12.22 0.766 11.893 .000
* 

 

* p< .05 
 

 จากตาราง 26 พบวา่ ค่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งการทาํกจิกรรม ของนกัเรยีนที่

เรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ทัง้ 8 กลุ่ม มคี่าสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 

(9.00 หรอืระดบัด)ี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 หากพจิารณาคา่ เฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนั จาํแนกตาม กลุ่มในแต่ละ แผนการจดัการเรยีนรู้

แสดงใหเ้หน็ดงัตาราง 27 

 

ตาราง 27 ค่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัจาํแนกรายกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

เฉล่ีย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 11 12 12 12 12 14 14 9 12.00 

2 9 13 11 10 11 11 11 12 11.00 

3 12 11 12 11 11 12 12 14 11.88 

4 10 13 13 12 15 15 16 16 13.75 

5 14 15 13 13 15 15 12 12 13.63 

6 15 13 13 12 15 16 13 16 14.13 

7 12 11 11 11 12 12 12 14 11.88 

8 8 12 9 8 8 11 8 12 9.50 

เฉล่ีย 11.38 12.50 11.75 11.13 12.38 13.25 12.25 13.13 12.22 

 

 จากตาราง 27 พบวา่ ทุกกลุ่มมคี่าเฉลีย่การประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนัอยูใ่นระดบัด ี(9.00)  

ขึน้ไป โดยม ี3 กลุม่ ทีม่คี่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัสงูกว่าค่าเฉลีย่ (12.22) นัน่คอืกลุ่มที ่4, 5 และ 6 

โดยมคี่าเฉลีย่ 13.75, 13.63 และ 14.13 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มทีเ่หลอืตํ่ากว่าค่าเฉลีย่   

 

เมือ่พจิารณาจากประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการทาํงาน  

ดา้นการแบ่งหน้าทีใ่นการทาํงาน ดา้นความรว่มมอืในการทาํงาน และดา้นความสาํเรจ็ของผลงาน 

คะแนนเฉลี่ยการเรยีนรูร้ว่มกนัของแต่ละกลุม่ จาํแนกตามประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิ แสดงใหเ้หน็

ดงัตาราง 28 
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ตาราง 28  ค่าเฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัจาํแนกตามประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิ  

 

ประเดน็ท่ีใช้      

ในการประเมิน 

กลุ่มท่ี 
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การวางแผน 

   การทาํงาน 

2.88 2.63 3.13 3.38 3.50 3.50 3.00 2.38 3.05 

2. การแบ่ง 

   หน้าทีใ่น 

   การทาํงาน 

2.88 2.75 3.13 3.50 3.50 3.50 3.00 2.50 3.10 

3. ความรว่มมอื 

   ในการทาํงาน 

3.13 3.00 3.00 3.63 3.63 3.88 3.13 2.38 3.22 

4. ความสาํเรจ็ 

   ของผลงาน 

3.13 2.63 2.63 3.25 3.00 3.25 2.75 2.25 2.86 

เฉล่ีย 3.01 2.75 2.97 3.44 3.41 3.53 2.97 2.38 3.06 

 

 จากตาราง 28 พบวา่ ค่าเฉลีย่การประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั โดยรวมและ รายดา้นอยูใ่น

ระดบัด ีขึน้ไป  โดยดา้นทีม่คีา่ เฉลีย่สงูสุด คอื ด้ านความรว่มมอืในการทาํงาน มคีา่ เฉลีย่ 3.22 และ 

ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ดา้นความสาํเรจ็ของผลงาน มคีา่เฉลีย่ 2.86 

 

 เมือ่พจิารณาขอ้มลูจาก แบบสงัเกตชัน้เรยีน ในขณะทาํการเรยีนการสอนดว้ยรปูแบบการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์โดยครผููร้ว่มวจิยัเป็นผูส้งัเกต ดงัตาราง 29 

 

ตาราง 29  ขอ้มลูจากแบบสงัเกตชัน้เรยีน 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ระดบัการประเมิน 

ด้านบรรยากาศในชัน้เรียน                                                          4.28                       ดี 

1. กจิกรรมทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ  4.38 ด ี

2. กจิกรรมกระตุน้ความสนใจใหล้งมอืปฏบิตัิ 4.13 ด ี

3จดัการชัน้เรยีนใหม้บีรรยากาศแหง่การเรยีนรู้ 4.25 ด ี

4. กจิกรรมดาํเนินตามขัน้ตอนของแผนการจดัการเรยีนรู้ 4.13 ด ี

5. พืน้ทีเ่หมาะสาํหรบัการทาํกจิกรรมของผูเ้รยีน  4.50 ด ี
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ตาราง 29  (ต่อ) 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ระดบัการประเมิน 

ด้านผูเ้รียน                                                                                   4.00                       ดี 

6. มคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษาหาความรู ้ 4.13 ด ี

7. มกีารโตต้อบสือ่สารกบัครู 4.13 ด ี

8. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 ด ี

9. มกีารแบ่งงานและหน้าทีข่องสมาชกิในกลุม่ 3.88 ด ี

10. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 3.88 ด ี

ด้านรปูแบบกิจกรรมการเรียนรู้                                                   4.13                       ดี 

11. กจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.25 ด ี

12. กจิกรรมมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคน้ควา้  

     รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และแปลความหมายขอ้มลู 

4.63 ดมีาก 

13. มุง่เน้นใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย 4.13 ด ี

14. กจิกรรมมคีวามเชื่อมโยง ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ 

    เพื่อแกป้ญัหา และใหเ้หตุผลต่อสถานการณ์ 

3.63 ด ี

15. มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย  4.00 ด ี

ด้านส่ือและอปุกรณ์                                                                      4.53                  ดีมาก 

16. มสีือ่ประกอบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 4.63 ดมีาก 

17. สือ่ทีใ่ชส้ามารถเชือ่มโยงกบัเน้ือหาทีส่อนใหน้กัเรยีน     

     เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 

4.38 ด ี

18. นําเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการสอนอยา่งมี 

     ประสทิธภิาพ 

4.50 ด ี

19. สือ่ทีนํ่ามาใชม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั 4.63 ดมีาก 

20. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึสือ่ได ้และใชง้านเองได ้ 4.50 ด ี

ภาพรวม 4.23 ดี 

 

 จากตาราง 29 พบวา่ ค่าเฉลีย่คะแนนการสงัเกตชัน้เรยีนของครผููร้ว่มวจิยัทีเ่ขา้รว่มสงัเกต

ชัน้เรยีนขณะผูว้จิยัดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้ เชงิ

วทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C โดยในภาพรวมผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 4.23 เมือ่จาํแนก

รายดา้นแลว้ จะเหน็วา่ ดา้นบรรยากาศในชัน้เรยีน  ดา้นผูเ้รยีน และดา้นรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรู้     

ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีมคีะแนนเฉลีย่ 4.28, 4.00 และ4.13 ตามลาํดบั ส่วน ดา้นสือ่และ

อุปกรณ์ ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัดมีาก คะแนนเฉลีย่ 4.53 และหวัขอ้การประเมนิทีม่คีะแนนเฉลีย่
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สงูสุดม ี3 รายการไดแ้ก่ 1) กจิกรรมมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะห์ และแปล

ความหมายขอ้มลู  2) มสีือ่ประกอบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  และ 3) สือ่ทีนํ่ามาใชม้คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั  โดยมคีะแนนเฉลีย่ 4.63 และหวัขอ้การประเมนิทีม่คีะแนนเฉลีย่ตํ่าสดุ 

คอื กจิกรรมมคีวาม เชื่อมโยง  ประยกุตใ์ช้มโนทศัน์เพื่อแกป้ญัหา และใหเ้หตุผล ต่อสถานการณ์  มี

คะแนนเฉลีย่ 3.63 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 5 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์

มคีา่เฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการทดสอบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้  

เชงิวทิยาศาสตร ์มคี่า เฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ หลงัเรยีน ดว้ยสถติ ิ t – test for one sample    

ผลดงัตาราง 30 

 

ตาราง 30  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรก์บัเกณฑร์ะดบัดขีึน้ไป (3.51)  

 

การทดสอบ N 𝑋𝑋� S.D. t p-value 

เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ 44 4.22 0.470 9.996 .000
* 

 

* p< .05 

 

 จากตาราง 30 พบวา่ ค่าเฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ หลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย

รปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (3.51 หรอืระดบัดี) อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 

 นอกจากนัน้แลว้  เมือ่วเิคราะหค์า่เฉลีย่และแปลความหมายตามแบบของ Likert จาํแนก

ตามรายดา้นและภาพรวม ผลปรากฏดงัตาราง 31 
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ตาราง 31  ค่าเฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์จาํแนกตามรายดา้นและภาพรวม 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ระดบัความรูสึ้ก 

ของนักเรียน 

1. ดา้นความสนใจในวทิยาศาสตร์ 
 

4.22 มาก 

2. ดา้นการเหน็คณุคา่ทางวทิยาศาสตร์ 
 

4.26 มาก 

3. ดา้นความเชือ่และคา่นิยมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์  
 

4.18 มาก 

4. ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 
 

4.34 มาก 

ภาพรวม 4.22 มาก 

 

 จากตาราง 31 พบวา่ ค่าเฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์  ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบ   

การเรยีนรูท้ีใ่ช้ การโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร ์ เมือ่จาํแนกทัง้ ในภาพรวมและรายดา้นแลว้ จะเหน็วา่ใน

ทุกดา้นและในภาพรวมมคีา่เฉลีย่ สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (3.51) แสดงวา่การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ช้      

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C ส่งผลใหน้กัเรยีนมเีจคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ในระดบัดขีึน้ไป 

 

 2.  ข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากการศึกษาผล จากการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้         

วิชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ 

  การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนน้ีเป็นผลการวเิคราะหจ์ากขอ้มลูเชงิคณุภาพ

ใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

  (1)  ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

  (2)  ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

  (3)  การเรยีนรูร้ว่มกนั 

  2.1 ความสามารถในการให้เหตผุลอย่างไม่เป็นทางการ 

   2.1.1 จาํแนกตามประเภท ของการให้ เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ การให้

เหตุผลทีเ่ป็นเหตุเป็นผล (Rationalistic reasoning) การให้เหตุผลเชงิอารมณ์ (Emotive reasoning) 

และการใหเ้หตุผลเชงิสญัชาตญาณ (Intuitive reasoning) ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งการแสดงแนว คดิของ

นกัเรยีนทีม่ต่ีอสถานการณ์ปลอดภยัไวก่้อน กบัคาํถามทีว่า่ นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่กบัการรณรงค์

เพือ่สรา้งความตระหนกัในการสวมหมวกนิรภยัขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์ เพราะเหตุใด  รายละเอยีดดงั

ตาราง 32 
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ตาราง 32  ประเภทของการให้เหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

 

ประเภทของการใหเ้หตุผล

อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

รายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ความ 

เหตุผลทีเ่ป็นเหตุเป็นผล “เหน็ดว้ย เพราะการรณรงคใ์หทุ้กคนทีข่บัหรอืขี่รถจกัรยานยนตส์วม

หมวกนิรภยั เป็นการลดจาํนวนผูเ้สยีชวีติลงได ้นอกจากนัน้เป็นการ

ลดแรงกระแทกทีศ่รีษะ”  (นกัเรยีนคนที ่41) 

“เหน็ดว้ย เพราะในทุกๆ ปี มผีูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน

จาํนวนมาก ประเทศไทยรอ้ยละ 70-90  ผูไ้ดร้บับาดเจบ็และเสยีชวีติ

บนทอ้งถนนสว่นใหญ่เป็นผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์ เพราะตอ้งใชร้ว่มกบั

รถชนิดอื่นทีว่ ิง่ดว้ยความเรว็สงู  ดงันัน้การสวมหมวกนิรภยัจงึ

สามารถป้องกนัการสมัผสัโดยตรงระหวา่งกะโหลกศรีษะกบัสิง่ทีม่า

กระทบ” (นกัเรยีนคนที ่44) 

เหตุผลเชงิอารมณ์ “เหน็ดว้ย เพราะปจัจบุนัอุบตัเิหตุเกดิขึน้ไดง้า่ย การสวมหมวกนิรภยั          

จงึมสี่วนลดความสญูเสยี” (นกัเรยีนคนที ่39) 

“เหน็ดว้ย เพราะในการขบัรถจกัรยานยนตใ์นปจัจบุนัไมว่า่จะขบัออกไป

ใกลห้รอืไกล ทุกคนมกัจะไมส่วมหมวกนิรภยั เพราะคดิว่าคงไมเ่กดิ

อุบตัเิหตุงา่ย ๆ” (นกัเรยีนคนที ่20) 

เหตุผลเชงิสญัชาตญาณ “เหน็ดว้ย คนทีต่ายสว่นมากไมส่วมหมวกนิรภยัอยูแ่ลว้”  

(นกัเรยีนคนที ่18) 

“เหน็ดว้ย เพื่อความปลอดภยั” (นกัเรยีนคนที ่29) 

 

2.1.2  จาํแนกตามรปูแบบของการแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่  

การแสดงแนวคดิ การสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน  การสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั  และการสรา้งขอ้คดัคา้น  

ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งการแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสถานการณ์ 

ปลอดภยัไวก่้อน ดว้ยคาํถามและคาํตอบดงัต่อไปน้ี 
 

คาํถามท่ี 1 (การแสดงแนวคิด ) : นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่ กบัการรณรงคเ์พือ่สรา้งความตระหนกั

ในการสวมหมวกนิรภยัขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์เพราะเหตุใด    

 “เหน็ดว้ย เพราะ  ทุกปีมผีูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุบนถนนทัว่โลก เกอืบ 1.2 ลา้นคน  ซึง่

สาเหตุของการเสยีชวีติของผูข้บัหรอืขีร่ถจกัรยานยนต ์คอื ไมส่วมหมวกนิรภยั เพราะหมวกนิรภยั

สามารถป้องกนัและลดแรงกระแทกทีจ่ะเกดิกบัศรีษะได ้จงึอาจลดความเสีย่งจากการเสยีชวีติได”้  

(นกัเรยีนคนที ่21) 
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คาํถามท่ี 2 (การสร้างข้อโต้แย้งสนับสนุน) : หากเพือ่นของนกัเรยีนตอ้งขบัรถจกัรยานยนตไ์ปสง่

น้องทีเ่รยีนอยูช่ ัน้อนุบาลทุกวนั ซึง่บา้นของเพื่อนนกัเรยีนกอ็ยูไ่มไ่กลจากโรงเรยีน ทัง้เพื่อนของ

นกัเรยีนและน้องของเขาจงึไมเ่คยสวมหมวกนิรภยัเลย นกัเรยีนจะเสนอขอ้คดิเหน็อะไรบา้งเพื่อให้

เพือ่นและน้องของเพือ่นสวมหมวกนิรภยัขณะขบัและนัง่ซอ้นทา้ยรถจกัยานยนต ์

“การสวมหมวกนิรภยั  นอกจากจะช่วยลดกระแทกทีจ่ะไปกระทบกะโหลกของแลว้ ยงัช่วย 

ป้องกนัฝุน่ละอองทีจ่ะเขา้ตาเรารวมทัง้ลดความจา้ของแสงแดดได ้แมเ้ราจะขบัใกล้ๆ อยา่งระมดัระวงั

แต่คนทีใ่ชถ้นนรว่มกบัเราอาจจะขบัเรว็ หรอืเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีม่องไมเ่หน็รถของเราได้ ” 

(นกัเรยีนคนที ่20) 
 

คาํถามท่ี 3 (การสร้างข้อโต้แย้งกลบั ) : หากป้าสมศรใีชร้ถจกัยานยนตแ์คเ่พยีงขบัไปซือ้ของ

ภายในซอยหมูบ่า้นของตนเองเท่านัน้ จงึไมเ่หน็ดว้ยกบัการสวมหมวกนิรภยัขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์

จงยกตวัอยา่งขอ้โตแ้ยง้ของป้าสมศร ี

 “ป้าขบัชา้ๆ ในซอยทีคุ่น้เคย ยอ่มไมเ่กดิเหตุอนัตรายใดๆ อกีทัง้ถ้ าป้าซือ้ของจาํนวนมาก

ทีบ่รรจจุนลน้ตะกรา้ จนตอ้งแขวนที่ คนับงัคบัรถ  เวลาสวมหมวกนิรภยัมนักอ็ดึอดัมอง ถนนไมช่ดั 

กงัวลอยูก่บัหมวกนิรภยั” (นกัเรยีนคนที ่5) 

คาํถามท่ี 4 (การสร้างข้อคดัค้าน) : หากนกัเรยีนตอ้งการคดัคา้นแนวคดิของป้าสมศร ี ขอ้คดัคา้น

ของนกัเรยีนคอือะไร 

 “ถา้ขณะทีป้่าขบัรถไปนัน้มเีดก็ หรอืสนุขัวิง่ตดัหน้ารถแลว้รถลม้ แลว้ศรีษะกระทบกบัถนน 

หรอืกอ้นหนิ สมองอาจไดร้บัแรงกระแทกอยา่งแรง ถา้ไมถ่งึตายกอ็าจพกิารหรอืทุพลภาพทาํให้

ครอบครวั ญาต ิพีน้่อง เดอืดรอ้น  ดงันัน้การสวมหมวกนิรภยัจงึดกีบัทัง้ตวัเราและคนรอบขา้ง ” 

(นกัเรยีนคนที ่16) 

 

 2.2  ความสามารถในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 

  จากขอ้ความทีน่กัเรยีนไดเ้ขยีนในแบบบนัทกึการสรา้งขอ้โตแ้ยง้  ทีม่ ีองคป์ระกอบ         

2 สว่น คอื ขอ้โตแ้ยง้ และกระบวนการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งเฉพาะการแสดงขอ้โตแ้ยง้ 

กรณขีองกลุ่มที ่5 รายละเอยีดดงัตาราง  33 
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ตาราง 33  จาํแนกตามประเภทของการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
 

ท่ี สถานการณ์ ข้อโต้แย้ง ระดบัฯ 

1 ตามรอยผูส้ ือ่ขา่ว “เปรมสดุา รายงานถกูตอ้ง ดไูดจ้ากการกระจดั 

ความเรว็ และความเรง่” 

1 (พอใช)้ 

2 ตามารถไฟ “คณุตาเดนิทางจากอุบลราชธานีถงึศรสีะเกษได้

ระยะทางทัง้สิน้ 3,000 กโิลเมตร ” 

1 (พอใช)้ 

3 ป้ายน้ีมคีาํตอบ “รถมคีวามเรว็ปลาย 72 กโิลเมตรต่อชัว่โมงในการ

แซง ซึง่เกนิ 50 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ทีป้่ายกาํหนด” 

1 (พอใช)้ 

4 เรอืเลก็ควรออก   

จากฝ ัง่ 

“แอปเป๊ิลใชเ้วลาในการตก 8 วนิาท ี(จากการ

คาํนวณในขอ้ 5) อาแปะใชเ้วลาในการเดนิทาง 50

วนิาท ีจงึจะถงึหน้าผา ดงันัน้อาแปะตอ้งพายเรอืออก

จากฝ ัง่มาแลว้ 42 วนิาท ีจงึจะปลอ่ยแอปเป๊ิลลงมา” 

3 (ดมีาก) 

5 มองต่างมมุ “แมว้ตัถุจะอยูน่ิ่ง กไ็มไ่ดห้มายความว่าไมม่แีรงมา

กระทาํต่อวตัถุนัน้ และน้ําหนกัของวตัถุจะเปลีย่นไป

ตามค่าความเรง่เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของแต่ละที่” 

2 (ด)ี 

6 สิง่น้ีทีนิ่วตนัคน้พบ “จากสถานการณ์ที ่2 น่าจะผดิ เพราะเมือ่รถเคลือ่นที่

ไปขา้งหน้าดว้ยความเรว็คงทีเ่มือ่รถถูกเบรก เราจะ

เซไปขา้งหน้า ไมใ่ช่เซไปขา้งหลงั” 

2 (ด)ี 

7 แรงเสยีดทาน               

ตา้นการเคลือ่นที่ 

“จากภาพที ่1 นาย A น่าจะไปไดไ้กลกว่านาย B 

เพราะนาย B โดนหญา้เสยีดทานทาํใหไ้ปใกลก้วา่” 

2 (ด)ี 

8 โตว้าทใีนญตัต ิ“จะกี่

ชัน้ไมเ่กีย่วถา้ทางคด

เคีย้วแลว้อนัตราย” 

เป็นฝา่ยเสนอ 

“จากขา่วเมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2557 รายงานวา่รถ

พาเจา้หน้าที ่อบต. ไปทศันศกึษา แหกโคง้ทาํใหม้ี

ผูเ้สยีชวีติ นัน่แสดงวา่ถนนทีม่คีวามคดโคง้ ประกอบ

กบัมหีลุมมบ่ีอ เป็นสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ” 

2 (ด)ี 

 

 จากตาราง 33 พบวา่คณุภาพของ ข้อโตแ้ยง้ของกลุม่มกีารพฒันาขึน้ โดยสงัเกตไดจ้าก

ขอ้ความทีเ่ขยีนขึน้มกีารปรากฏของ ขอ้กลา่วอา้ง  หลกัฐาน และเหตุผล ชดัเจนขึน้ เรือ่ย ๆ  แต่ใน

ภาพรวมยงัมรีะดบัคณุภาพทีไ่มด่มีากนกั ทัง้น้ีพบวา่องคป์ระกอบของขอ้โตแ้ยง้ทีม่คีวามไมส่มบรูณ์

มากทีส่ดุ คอื หลกัฐาน แสดงว่านกัเรยีนยงัไมส่ามารถแสดงหลกัฐานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างและ เหตุ

ผลไดด้เีท่าทีค่วร และเมือ่พจิารณาภาพประกอบ 15 และตาราง 33 พบวา่ นกัเรยีนเริม่มคีวามเขา้ใจ

ในรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C มากขึน้ ตัง้แต่แผนการจดัการเรยีน

ที ่4 หรอืจากชัว่โมงที ่12 เป็นตน้ไป โดยพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของคะแนนความสามารถใน

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรแ์ละคณุภาพของขอ้โตแ้ยง้ทีน่กัเรยีนสรา้งขึน้  
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2.3 การเรียนรูร้่วมกนั 

  จากขอ้มลูการบนัทกึผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัของแต่ละกลุม่ ระหวา่ง

ดาํเนินกจิกรรมของผูว้จิยั สามารถแสดงรายละเอยีดขอ้มลูของแต่ละกลุ่มดงัตาราง 34 
 

ตาราง 34  รายละเอยีดขอ้มลูทัว่ไปของแต่ละกลุม่ 
 

กลุ่มท่ี สมาชิก ข้อมลูทัว่ไป 

1 6 คน  

(ผูช้าย 2 คน และ

ผูห้ญงิ 4 คน)  

• ชอบทาํกจิกรรมมากกวา่การนัง่ฟงับรรยาย  

• ตอ้งการความช่วยเหลอืและใหค้รคูอยชีแ้นะตลอดเวลา 

• ผูนํ้ากลุ่มจะคอยดแูลและแบ่งงานแก่สมาชกิ 

• สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานดี และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานทีม่อบหมาย แต่มคีวามกระตอืรอืรน้น้อย 

2 6 คน  

(ผูช้าย 2 คน และ

ผูห้ญงิ 4 คน)  

• ชอบการเรยีนทีไ่มต่อ้งทาํกจิกรรมเยอะ เช่น นัง่ฟงัเฉยๆ 

• ตอ้งการความช่วยเหลอืจากเพือ่นมากกวา่ครู 

• ไมม่ผีูนํ้ากลุ่มชดัเจน  

• สมาชกิแต่ละคนแบ่งหน้าทีก่นัทาํโดยไมแ่สดงความรว่มมอื

กนัทาํงานเท่าทีค่วร มคีวามรบัผดิชอบต่องานน้อยมาก 

และมคีวามกระตอืรอืรน้น้อยเช่นกนั 

3 6 คน  

(ผูห้ญงิ 6 คน)  
• ชอบทาํกจิกรรมมากกวา่การนัง่ฟงับรรยาย   

• กลา้แสดงความคดิเหน็  

• เมือ่ตอ้งการความช่วยเหลอืจะซกัถามสิง่ทีไ่มเ่ขา้ใจจากครู 

• ไมม่ผีูนํ้ากลุ่มชดัเจน  

• สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานดี และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานทีม่อบหมาย มคีวามกระตอืรอืรน้ 

4 5 คน  

(ผูห้ญงิ 5 คน)  
• ชอบทัง้การบรรยายเน้ือหาและการทาํกจิกรรม  สนุกสนาน

กบัการเรยีนในหอ้งเรยีน  

• กลา้แสดงความคดิเหน็ 

• ตอ้งการคาํชีแ้นะจากครเูลก็น้อยกส็ามารถทาํงานได้ 

• ไมม่ผีูนํ้ากลุ่มชดัเจน แต่ทุกคนแบ่งหน้าทีต่ามความถนดั 

• สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานดี และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานทีม่อบหมาย  

• มคีวามกระตอืรอืรน้มาก 



131 

ตาราง 34  (ต่อ) 

 

กลุ่มท่ี สมาชิก ข้อมลูทัว่ไป 

5 5 คน  

(ผูช้าย 1 คน และ

ผูห้ญงิ 4 คน)  

• ชอบทัง้การบรรยายเน้ือหาและการทาํกจิกรรม   

• กลา้แสดงความคดิเหน็ 

• ตอ้งการคาํชีแ้นะจากครเูลก็น้อยกส็ามารถทาํงานได้ 

• ผูนํ้ากลุม่จะคอยแบ่งหน้าทีใ่หส้มาชกิ  

• สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานดี และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานทีม่อบหมาย  

• มคีวามกระตอืรอืรน้ 

6 6 คน  

(ผูช้าย 2 คน และ

ผูห้ญงิ 4 คน)  

• ชอบทัง้การบรรยายเน้ือหาและการทาํกจิกรรม   

• กลา้แสดงความคดิเหน็ 

• ตอ้งการคาํชีแ้นะจากครเูลก็น้อยกส็ามารถทาํงานได้ 

• ผูนํ้ากลุม่จะคอยแบ่งหน้าทีแ่ละวางแผนการทาํกจิกรรมให้

สมาชกิแต่ละคน   

• สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานดี และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานทีม่อบหมาย  

• มคีวามกระตอืรอืรน้มาก 

7 5 คน  

(ผูช้าย 3 คน และ

ผูห้ญงิ 2 คน)  

• ชอบทาํกจิกรรมมากกวา่การนัง่ฟงับรรยาย   

• ตอ้งการความช่วยเหลอืและใหค้รคูอยชีแ้นะบางครัง้ 

• ผูนํ้ากลุ่มจะคอยดแูลและแบ่งงานแก่สมาชกิ 

• สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานดี และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานทีม่อบหมาย 

• มคีวามกระตอืรอืรน้ 

8 5 คน  

(ผูช้าย 1 คน และ

ผูห้ญงิ 4 คน)  

• ชอบการเรยีนทีไ่มต่อ้งทาํกจิกรรมเยอะ เช่น นัง่ฟงัเฉยๆ 

• ตอ้งการความช่วยเหลอืแต่ไมข่อความช่วยเหลอื จะคอย

สงัเกตและทาํตามกลุ่มอื่น  

• ผูนํ้ากลุ่มจะทาํเองทุกอยา่งโดยแบ่งหน้าทีใ่หส้มาชกิคนอื่น 

• สมาชกิแต่ละคนไมค่อ่ยรูบ้ทบาทของตนเอง  มคีวาม

รบัผดิชอบต่องานน้อยมาก และมคีวามกระตอืรอืรน้น้อย 

คอยตอ้งคอยกระตุน้และใหค้วามช่วยเหลอื 
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 จากตาราง  25, 27 และ 34 พบวา่ ลกัษณะพฤตกิรรมของกลุ่มทีส่่งผลเชงิบวกต่อความ  

สามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์และการเรยีนรูร้ว่มกนั มลีกัษณะดงัน้ี ชอบทัง้การเรยีนดว้ย

การรบัฟงัการบรรยายเน้ือหาและการทาํกจิกรรม  สนุกสนานกบัการเรยีนในหอ้งเรยีน  กลา้แสดง

ความคดิเหน็ มคีวามกระตอืรอืรน้ สมาชกิทุกคนใหร้ว่มมอืกนัทาํงานด ีและมคีวามรบัผดิชอบต่องาน

ทีม่อบหมาย จะมหีรอืไมม่ผีูนํ้ากลุม่กไ็ด ้ซึง่ในทางตรงกนัขา้มลกัษณะของกลุม่ที่ ไม่เอือ้ต่อการ

พฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์และการเรยีนรูร้ว่มกนั  มลีกัษณะดงัน้ี ชอบการ

เรยีนทีไ่มต่อ้งทาํกจิกรรมเยอะ ชอบนัง่ฟงัเฉยๆ  สมาชกิแต่ละคนไมรู่บ้ทบาทของตนเอง  มคีวาม

รบัผดิชอบต่องานน้อยมาก ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้ และตอ้งการผูนํ้ากลุม่ 

 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มสีาระสาํคญั

ของการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 

1. คาํถามงานวิจยั 

 1.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรส์ง่ผลต่อความเขา้ใจ

มโนทศัน์เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่หรอืไม ่อยา่งไร 

 2.  รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรส์่งผลต่อ

ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ความ สามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์          

การเรยีนรูร้ว่มกนั และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรห์รอืไม ่อยา่งไร 

 

2. ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรเ์พือ่

ส่งเสรมิความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ การเรยีนรูร้ว่มกนั และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

 2.  เพือ่ศกึษาผลจากการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตรใ์นดา้น 

  2.1  ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่  

  2.2  ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

  2.3  ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ 

  2.4  การเรยีนรูร้ว่มกนั 

  2.5  เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

 

3. สมมติฐานในการวิจยั 

 1.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์ี

คะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่า

กลุ่มควบคุม 

 2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์         

มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนและ        

สงูกว่ากลุ่มควบคุม 
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 3.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์            

มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 4.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์           

มคีา่เฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 5.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ ที่ใชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์             

มคีา่เฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดขีึน้ไป 

 

4. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้น้ี  ผูว้จิยัดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา  (Research and 

Development) ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

  1.  ศกึษานโยบายและแนวคดิในการจดัการศกึษาในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

  2.  ศกึษาสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนการเรยีนรู ้เรือ่ง แรงและการเคลือ่นทีว่ชิา

ฟิสกิส ์ โดยไดท้าํการศกึษาจาก 3 กจิกรรม ดงัน้ี 

   2.1  ศกึษาจากเอกสาร หนงัสอื บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพการเรยีน

การสอน รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันาความเขา้ใจมโนทศัน์ ลกัษณะของกจิกรรม และแนวทาง

การวดัและประเมนิผล  

   2.2  สาํรวจแนวคดิของผูเ้รยีนเกีย่วกบัความเขา้ใจมโนทศัน์ แรงและการเคลือ่นที ่ 

   2.3  สาํรวจสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อน แรงและการเคลือ่นที ่

  3.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีบทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั การพฒันา

ความเขา้ใจมโนทศัน์ วชิา ฟิสกิส ์การพฒันาการใหเ้หตุผล และ รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้าร

โตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

 ข ัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ท่ีใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

  1.  การสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

  2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3.  ประเมนิรปูแบบและเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ท่ีใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรโ์ดยการศึกษานําร่อง 

  นํารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรท์ีผ่า่นการปรบัปรงุแกไ้ข

แลว้มาทาํการศกึษานํารอ่งกบั นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา  2556 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตพิระศรนีครนิทร ์ศรสีะเกษ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 

สยามบรมราชกุมาร ีสงักดัสาํนกังานเขตมธัยมศกึษาเขต  28  จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 30 คน 
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โดยทาํการศกึษานํารอ่ง เป็นเวลา 7 สปัดาห ์ระหวา่งวนัที ่13 มกราคม – วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2557

ทัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่พจิารณาความเหมาะสมของเน้ือหา ลาํดบัขัน้ของการนําเสนอ เวลาในการจดั

กจิกรรม สือ่และอุปกรณ์ บรรยากาศในชัน้เรยีน และปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่งทาํ

การเรยีนการสอนซึง่หากมขีอ้บกพรอ่งผูว้จิยัจะไดท้าํการปรบัปรงุและแ กไ้ขก่อนนําไปทดลองเกบ็

ขอ้มลูจรงิ 

 ขัน้ตอนท่ี 4  การนํารปูแบบการจดัการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ท่ีใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรไ์ปทดลองใช้จริง 

  เป็นการนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์าทดลองจรงิ เพือ่

เกบ็ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยเป็นการทดลองแบบกึง่ทดลอง และมแีบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสตรสีริเิกศ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 28 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 2 หอ้งเรยีนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง จาํนวน 

44 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จาํนวน 45 คน ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั ดาํเนินการโดยใช้

เวลา 10 สปัดาห ์ระหวา่งวนัที ่3 มถุินายน – วนัที ่16 กนัยายน 2557 

 

5. สรปุผลการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้น้ี  สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 5.1  ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้ง เชิง

วิทยาศาสตร ์แบบ 2I3C สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  จากการพฒันาจงึทาํใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ วทิยาศาสตร์

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้  2) จดุมุง่หมายของ

รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้3) กระบวนการเรยีนตามสอนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตรแ์ละ  4) การวดัและประเมนิผล เป็นการจดัการเรยีนรู้  ซึง่ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ 1) ขัน้นําเขา้สูป่ระเดน็  (Introduce the issues : I) 2) ขัน้กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  (Identify 

the point : I) 3) ขัน้เกบ็รวบรวมหลกัฐาน (Collect the evidences :C)  4) ขัน้สรา้งการโตแ้ยง้ 

(Construct the argumentation : C) และ 5) ขัน้สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น  (Communicate the 

explanation to others : C) จงึเรยีกรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้น้ีวา่ “แบบ 2I3C” 

  นอกจากน้ียงัได ้คูม่อืการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ และสือ่ประกอบการใชร้ปูแบบ

การจดัการเรยีนรู ้ ทีป่ระกอบดว้ยใบความรู ้ใบกจิกรรม ใบงาน แบบบนัทกึการสรา้งขอ้โตแ้ยง้              

ใบสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการกาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้ คลปิขา่ว หรอืสถานการณ์ในชวีติประจาํวนั ซึง่

สามารถนําไปใชจ้ดัการเรยีนรูไ้ด ้
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 5.2  ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์แบบ 2I3C สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  เมือ่นํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  ไปทดลอง

กบักลุม่ตวัอยา่ง ปรากฏผลดงัน้ี 

  5.2.1 ดา้นความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ 

   รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ วชิา ฟิสกิส ์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C 

ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที่ สงูขึน้โดยคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน

และหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสงูกว่ากลุ่มควบ

คม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเน้ือหาทีม่รีอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโน

ทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่  หลงัเรยีนมากทีสุ่ด คอื แรง มวล และน้ําหนกั รองลงมาคอื ปรมิาณ

ทีเ่กดิจากการเคลือ่นทีข่องวตัถุ  และแรงตงึในเสน้เชอืก ส่วนเน้ือหาทีม่รีอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ตํ่า

ทีส่ดุ คอื การเคลือ่นที ่ 1 มติดิว้ยความเรง่คงทีใ่นแนวดิง่ รองลงมา คอื แรงเสยีดทาน และกฎการ

เคลือ่นทีข่อ้ทีส่ามของนิวตนัและเมือ่พจิารณาจาก รอ้ยละของความกา้วหน้า พบวา่เน้ือหาทีม่รีอ้ยละ

ความกา้วหน้าของคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื แรงตงึในเสน้เชอืก สว่นเน้ือหาทีม่คีวามกา้วหน้ารอ้ย

ละของคะแนนเฉ ลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ปรมิาณทีเ่กดิจากการเคลือ่นทีข่องวตัถุ  และการเคลือ่นที ่ 1 มติิ

ดว้ยความเรง่คงที ่ในแนวดิง่ 

  5.2.2 ดา้นความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

   รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ วชิา ฟิสกิส ์ ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C 

สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ สงูขึน้ โดยคะแนนเฉลีย่ของ

ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสงูกว่ากลุ่มควบคม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

นอกจากนัน้ยงัสง่ผลต่อระดบัการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการสงูขึน้ โดยหลงัเรยีนจาํนวนนกัเรยีน

ทีใ่หเ้หตุผลในระดบัทีเ่ป็นเหตุเป็นผล มมีากขึน้ 

   สว่นสถานการณ์ทีน่กัเรยีนสามารถ แสดงการ ใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการไดด้ ี

คอื สถานการณ์การสวมหมวกนิรภยั ขณะใชร้ถจกัรยานยนต์  การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ และการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาจากรปูแบบของการแสดงการใหเ้หตุผล

อยา่งไมเ่ป็นทางการ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ มากไปน้อย ใน การแสดงแนวคดิ การสรา้งขอ้โตแ้ยง้

สนบัสนุนการสรา้งขอ้คดัคา้นและการสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบัตามลาํดบั 

  5.2.3 ดา้นความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ 

   นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิา ฟิสกิส ์ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

แบบ 2I3C จากการประเมนิระหวา่งเรยีน 8 ครัง้ ตามจาํนวนแผนการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ คะแนน

เฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัที่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 

(ระดบัดี) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมแีนวโน้มสงูขึน้ แต่หากพจิารณาเป็นรายครัง้



137 

พบวา่ มแีนวโน้มลดลง 2 ช่วง คอื ครัง้ที ่1-3 และครัง้ที ่7-8 และมแีนวโน้มสงูขึน้ใน ครัง้ที ่4 -6 เมือ่

พจิารณาคะแนนเฉลีย่ตามกลุม่ พบวา่ ทุกกลุม่อยูใ่นระดบั  ด ี(คะแนนเฉลีย่ 10.51) ขึน้ไป ยกเวน้

กลุม่ที ่2 อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมคีะแนนเฉลีย่ 10.09 

  5.2.4 ดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนั 

   นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิา ฟิสกิส ์ทีใ่ชก้ารโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร์

มคีา่ เฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัโดยภาพรวมสงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนด (ระดบัดี) ขึน้ไป อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยกลุม่ทีม่กีารเรยีนรูร้ว่มกนัสงูกว่าค่าเฉลีย่โดยรวม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่4, 5 และ 6  

สว่นอกี 5 กลุ่มที่เหลอืมคีะแนนตํ่ากว่า ค่าเฉลีย่โดยรวม  เมือ่พจิารณาจากประเดน็ทีนํ่ามาใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการประเมนิ พบวา่ ประเดน็ ทีม่คีา่ เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นความรว่มมอืในการทาํงาน ส่วน

ประเดน็ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ดา้นความสาํเรจ็ของผลงาน  

  จากขอ้มลูคา่เฉลีย่ของการสงัเกตชัน้เรยีนของครผููร้ว่มวจิยัทีเ่ขา้รว่มสงัเกตการดาํเนิน

กจิกรรมระหวา่งทีน่กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  โดยใน

ภาพรวมผลการประเมนิการดาํเนินกจิกรรมอยูใ่นระดบัด ีเมือ่จาํแนกรายดา้นแลว้ พบวา่ การประเมนิ

ดา้นสือ่และอุปกรณ์  อยูใ่นระดบัดมีาก สว่นดา้นบรรยากาศในชัน้เรยีน  ดา้นผูเ้รยีน และดา้นรปูแบบ

กจิกรรมการเรยีนรู ้ อยูใ่นระดบัด ี และหวัขอ้การประเมนิทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุม ี 3 รายการไดแ้ก่  

1) กจิกรรมมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะห ์ และแปลความหมายขอ้มลู            

2) มสีือ่ประกอบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และ 3) สือ่ทีนํ่ามาใชม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั 

และหวัขอ้การประเมนิทีม่คีะแนนเฉลีย่ตํ่าสดุ คอื กจิกรรมมคีวามเชือ่มโยง ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์เพือ่

แกป้ญัหา และใหเ้หตุผลต่อสถานการณ์  

  5.2.5 ดา้นเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

   นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้ เชงิวทิยาศาสตร ์มคี่า เฉลีย่

เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ ในภาพรวมและรายดา้น สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (ระดบัดี) อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

6. อภิปรายผล 

 6.1 การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

  รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรแ์บบ 2I3C ทีผู่ว้จิยั

พฒันาขึน้สามารถนําไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี ทัง้น้ีเพราะการพฒันารปูแบบนัน้

ดาํเนินอยา่งเป็นขัน้ตอน กลา่วคอื ผูว้จิยัไดเ้ริม่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้ากการศกึษาการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ ภายใตท้ฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) และการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารสบืเสาะหา

ความรูเ้ป็นฐาน โดยใชใ้นบรบิททีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรก์บัสงัคมซึง่จะทาํใหก้ารเรยีนนัน้มคีวามหมาย

กบัผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ นอกจากนัน้ผูว้จิยัทาํการสาํรวจความเขา้ใจมโนทศัน์ของนกัเรยีน และสาํรวจ

สภาพการจดัการเรยีนรูข้องคร ูเรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่แลว้ ทาํการวเิคราะหเ์พือ่ใชเ้ป็นกรอบใน
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การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ทาํใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ช้  การโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตรซ์ึง่เรยีกว่า แบบ 2I3C ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้นําเขา้สูป่ระเดน็  

(Introduce the issues) 2) ขัน้กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  (Identify the point) 3) ขัน้เกบ็รวบรวม

หลกัฐาน (Collect the evidences) 4) ขัน้สรา้งการโตแ้ยง้ (Construct the argumentation) และ     

5) ขัน้สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น (Communicate the explanation to others) สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูข้อง จอยซแ์ละวลี (Joyce; & Weil. 1996: 80-88; อา้งองิจาก  

ทศินา แขมมณี . 2553: 248-250) แนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรต์ามตวัชีว้ดั

ในสาระที ่8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร . 2551) และแนวปฏบิตัิ

ทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม ตาม  NGSS (NRC. 2013) ทีใ่หค้วามสาํคญักบัรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันาปฏสิมัพนัธท์างสงัคม เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนสามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมโดยการเรยีนรู้

รว่มกนั ซึง่เป็นเป็นทกัษะทีส่าํคญัทีจ่ะใชใ้นการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และมุง่พฒันากระบวนการคดิ

เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการสบืเสาะหาขอ้มลู พฒันาความสามารถทางสมองโดยเฉพาะการมี

เหตุผล และการลงขอ้สรปุจากขอ้คน้ พบดว้ยตนเอง (วณีา ประชากลู ; และประสาท เนืองเฉลมิ . 

2554: 112)  

  รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรแ์บบ 2I3C ไดร้บั

การประเมนิความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุและ

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ เพือ่ใหร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูม้คีณุภาพ และมกีารนําไปศกึษานํารอ่ง เพือ่

พจิารณาความเป็นไปไดข้องรปูแบบ ความเหมาะสมของเวลาและกจิกรรมการเรยีนรู ้ก่อนนําไป

ทดลองใชจ้รงิ ดงันัน้รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ จงึมคีวามเหมาะสมนําไปใชไ้ดต้าม

วตัถุประสงค ์

 6.2 ผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ท่ีใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรท่ี์

มีต่อความเข้าใจมโนทศัน์เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี   

  จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนจากรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ทีใ่ช้

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C มคีะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่

หลงัเรยีน สงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีเพราะการใชก้จิกรรมการโตแ้ยง้ในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรน์ัน้  มุง่

สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย โดยกจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ที่

เกดิขึน้ในชวีติประจาํของนกัเรยีน  จงึจะทาํให้ นกัเรยีนใชค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมโนทศัน์ต่าง ๆ เพื่อ

นําไปสูก่ารแกป้ญัหา หรอืการตดัสนิใจยอมรบัหรอืปฏเิสธต่อประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยการนําเสนอ

ต่อผูอ้ื่นในรปูแบบทั ้งการพดูและการเขยีน (Sampson; & Blanchard. 2012: 1124) โดยผูว้จิยัได้

ออกแบบกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นใหน้กัเรยีนนําความเขา้ใจมโนทศัน์ มาใชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัหรอื

เชื่อตามแนวคดิทางเลอืกใดทางเลอื กหน่ึง จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ โดยในขัน้ที ่4 ขัน้การสรา้ง
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การโตแ้ยง้  นกัเรยีนไดร้ว่มอภปิรายภายในกลุม่และนําเสนอแนวคดิทีก่ลุม่ตนเองเลอืกผา่นการ

นําเสนอหน้า ชัน้เรยีนเพื่อแลกเปลีย่นแนวคดิ  และในขัน้ที ่ 5 ขัน้การ สือ่สารคาํอธบิายไปยงัผูอ้ื่น 

นกัเรยีน ตอ้งสรปุความเขา้ใจมโนทศัน์ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นรปูแบบ ผงัมโนทศัน์ ดงันัน้การทีน่กัเรยีนจะ

สามารถตดัสนิใจเลอืกแนวคดิทางเลอืกใดกต็ามนกัเรยีนตอ้งใชค้วามเขา้ใจ  มโนทศัน์เป็นเหตุผล

ประกอบการตดัสนิใจ หากนกัเรยีนคนใดมคีวามเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นครสูามารถแกไ้ขใหน้กัเรยีน

เขา้ใจอยา่งถกูตอ้งไดท้นัท ีจงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจมโนทศัน์ สงูขึน้ เพราะการใชก้ารโตแ้ยง้

ในการเรยีนการสอนฟิสกิสน์ัน้ ไมเ่พยีงแต่มุง่เน้นการอธบิายจากทฤษฎ ีกฎ แบบจาํลอง และมโนทศัน์

ต่าง ๆ เท่านัน้ แต่ครตูอ้งจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของ

นกัวทิยาศาสตรด์ว้ย (Sampson; & Blanchard. 2012: 1124) สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ ดอวส์นั

และเวนไวล ์ (Dawson; & Venville. 2010) ไดส้าํรวจผลของการใชก้จิกรรมการโตแ้ยง้ที่ ใชช้ัน้เรยีน

เป็นฐานทีม่ต่ีอความเขา้ใจในมโนทศัน์ เรือ่ง พนัธศุาสตร ์ของนกัเรยีนเกรด 10 โดยแบ่งเป็นหอ้งทดลอง 

2 หอ้ง และหอ้งควบคุม 2 หอ้ง พบว่า นกัเรยีนทัง้สองกลุ่มมคีวามเขา้ใจในมโนทศัน์ เรือ่ง พนัธุศาสตร์

สงูขึน้ แต่กลุ่มทดลองมคีะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญั โซหารแ์ละเนเมท (Zohar; & Nemet. 

2002) ไดศ้กึษาผลจากการใชก้จิกรรมการโตแ้ยง้ในประเดน็ทีม่กีารถกเถยีงเกีย่วกบั พนัธกุรรม

มนุษย ์ ทีม่ต่ีอความเขา้ใจมโนทศัน์วชิาชวีวทิยา ของนกัเรยีนเกรด 9 พบวา่  กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่

ใชก้ารโตแ้ยง้สง่เสรมิทัง้ความเขา้ใจมโนทศัน์วชิาชวีวทิยาและความสามารถในการโตแ้ยง้ โดย

นกัเรยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนความเขา้ใจมโนทศัน์วชิาชวีวทิยาสงูกวา่ก่อนเรยีนและสงูกวา่กลุม่

ควบคุมและนกัเรยีนทีม่คีะแนนความเขา้ใจมโนทศัน์สงูจะสามารถสรา้งขอ้โตแ้ยง้ทีด่ดีว้ยเช่นกนั

ทาํนองคลา้ยกนั กติตมิา พนัธุพ์ฤกษา (2555) ไดก้ารพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน วทิยาศาสตร์

ทีเ่น้นวธิกีารสอนโดยใชบ้รบิทเพือ่สง่เสรมิการคดิวเิคราะหแ์ละการนําความรูไ้ปใช ้เรือ่ง แรงและ  

การเคลือ่นที ่พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย รปูแบบFEACA มคีะแนนความเขา้ใจมโนทศัน์และการคดิ

วเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั และสงูกวา่การเรยีนการสอนแบบปกตอิยา่งมี

นยัสาํคญั  

  เมือ่พจิารณารายเน้ือหา พบว่าเน้ือหาทีม่รีอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ความเขา้ใจมโนทศัน์ 

เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่หลงัเรยีนสงูทีส่ดุ คอื แรง มวล และน้ําหนกั ทัง้น้ีเพราะผูว้จิยัไดอ้อกแบบ

กจิกรรมใหม้กีารทดลองทีใ่กลเ้คยีงกบัเหตุการณ์ในชวีติประจาํวนั กลา่วคอื กจิกรรมเป็นการชัง่มวล

จากเครือ่งชัง่ ชัง่น้ําหนกัจากเครือ่งชัง่สปรงิ และวดัขนาดของแรงและแรงลพัธด์ว้ยเครือ่งชัง่สปรงิ 

นอกจากนัน้ในขัน้การสรา้งการโตแ้ยง้จากสถานการณ์ทีม่ชีือ่วา่ “มองต่างมมุ” ซึง่มแีนวคดิทางเลอืก 

4 แนวคดิ จงึทาํใหเ้กดิประเดน็การอภปิรายเพือ่สรา้งความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ สว่นเน้ือหาทีม่รีอ้ยละ

ของคะแนนเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด คอื การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงทีใ่นแนวดิง่ ทัง้น้ีเพราะจากกจิกรรม

ในขัน้การเกบ็รวบรวมหลกัฐาน ผูว้จิยัได้ กาํหนดขอ้มลูสมมติในการปลอ่ยวตัถุใหต้กอยา่งอสิระจาก

หน้าผาสงู โดยกาํหนดคา่เวลาและระยะทางทีว่ตัถุเคลือ่นทีไ่ด ้ณ เวลาทีต่่างกนั แลว้ ใหน้กัเรยีน

คาํนวณหาอตัราเรว็เฉลีย่ในแต่ละจดุ หลงัจากนัน้ นําอตัราเรว็เฉลีย่ในแต่ละจดุไปเขยีนกราฟแสดง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเรว็เฉลีย่กบัเวลา เพือ่หาความชนัของกราฟ ต่อไป ซึง่ความชนัของกราฟ
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จากสถานการณ์น้ีแทนความเรง่เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) ซึง่พบวา่นกัเรยีนมปีญัหาเกีย่วกบั

การเขยีนกราฟ ประกอบกบักจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ในชวีติประจาํวนัน้อย 

จงึสง่ผลต่อความเขา้ใจในมโนทศัน์น้ีคอ่นขา้งตํ่า และเมือ่พจิารณาจากรอ้ยละของความกา้วหน้า 

พบวา่เน้ือหาทีม่รีอ้ยละความกา้วหน้าของคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื  แรงตงึในเสน้เชอืก ทัง้น้ีเพราะ 

นอกเหนือจากกจิกรรมการทดลองแลว้ผูว้จิยัไดเ้พิม่เตมิตวัอยา่ง  การเขยีน และวเิคราะหแ์รงที่

เกีย่วขอ้งกบัวตัถุ ดว้ยการแผนภาพอสิระ (Free Body Diagram) จงึทาํให้ นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจ

มากขึน้  สว่นเน้ือหาทีม่คีวาม กา้วหน้ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ตํ่า ที่สุด คอื ปรมิาณทีเ่กดิจากการ

เคลือ่นทีข่องวตัถุ ทัง้น้ีเพราะในขัน้การเกบ็รวบรวมหลกัฐาน  กจิกรรมเป็นการใหส้มาชกิแต่ละคนใน

กลุม่ไปศกึษาความหมาย และทาํความเขา้ใจวธิกีารคาํนวณหาปรมิาณต่าง ๆ จากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ 

โดยทีแ่ต่ละกลุม่จะทาํหน้าทีใ่นการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละเรือ่งทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม

เชีย่วชาญตามปรมิาณการเคลือ่นที ่ไดแ้ก่ ตําแหน่ง ระยะทางและการกระจดั อตัราเรว็และความเรว็ 

และความเรง่ ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้บวา่ นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในตาํแหน่ง และ ระยะทาง

และการกระจดั สว่นอตัราเรว็และความเรว็ และความเรง่ นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจไมม่ากนกั  ดงันัน้ครู

จงึตอ้งมกีารอธบิายเพิม่เตมิ  และอกีหน่ึงมโนทศัน์ทีม่ ีรอ้ยละความกา้วหน้าของคะแนนเฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ 

คอื การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงที ่ ในแนวดิง่ซึง่ทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนต่างมคีะแนนเฉลีย่

คอ่นขา้งตํ่า ทัง้น้ีเพราะสว่นหน่ึงมาจากกจิกรรมทีไ่มใ่ชส้ถานการณ์ในชวีติประจาํวนัหรอืสถานการณ์

จรงินกัเรยีนจงึ ไมเ่ขา้ใจเท่าทีค่วร เพราะผูว้จิยัพบวา่หากมกีารนําสถานการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบั

ชวีติประจาํวนัมาใหน้กัเรยีนศกึษาจะทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจมโนทศัน์ไดด้กีวา่การกาํหนดขอ้มลูสมมติ

แลว้ทาํการคาํนวณ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแซมป์สนั และบลนัชารด์ 

(Sampson; & Blanchard. 2012: 1124) จากผลการศกึษา  ดา้นมโนทศัน์ เรือ่งแรงและการเคลือ่นที ่

พบว่าความเขา้ใจของนกัเรยีนมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัผล การศกึษาของ ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ ์และ

เพญ็จนัทร ์ซงิห ์ (2550) และนิวฒัน์ ศรสีวสัดิ ์และคณะ (2548) ทีพ่บวา่  นกัเรยีนอาจมี มโนทศัน์

ทีค่ลาดเคลือ่น ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี  การใชป้รมิาณทางฟิสกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงและการเคลือ่นที ่

แรงขบัภายในของวตัถุ  แรงจากการกระทาํแรงคูก่ริยิา- ปฏกิริยิา และอทิธพิลจากแรงเสยีดทานหรอื

แรงโน้มถ่วงของโลก  ทีม่ต่ีอการเคลือ่นที ่การศกึษาของบารคัตาร ์(Bayraktar. 2009) พบวา่มโนทศัน์

ทีค่ลาดเคลือ่นของนกัศกึษาวชิาชพีครชูาวตุรกี  ไดแ้ก่ แรงขบัภายในของวตัถุและแรงจากการกระทาํ 

และการสาํรวจแนวคดิและรปูแบบความคดิของผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาของ ไจมอเยยีนนิส และโคมสิ 

(Jimoyiannis; & Komis. 2003) เกีย่วกบัแรงและการเคลื่อนที่ ภายใตอ้ทิธพิลของแรงโน้มถ่วงเพยีง

อยา่งเดยีว พบวา่แนวคดิส่วนใหญ่ของผูเ้รยีนคดิว่า แรงทีก่ระทาํต่อลกูบอลในตอนเริม่ตน้ยงัคงออก

กระทาํต่อลกูบอลขณะเคลื่อนทีด่ว้ย 
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 6.3  ผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ท่ีใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรท่ี์

มีต่อความสามารถในการให้เหตผุลอย่างไม่เป็นทางการ 

  จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส์ที่

ใชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการหลงั

เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนและสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีเพราะกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรม์ุง่เน้นการฝึกนกัเรยีน

ตามลกัษณะของการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู ้ โดยการสรา้งคาํอธบิายทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ   

เหตุและผล และการแสดงความสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้งกนัของเหตุและผลโดยอาศยัหลกัฐานหรอื

ประจกัษพ์ยาน สนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการทาํงานเช่นเดยีวกนักบันกัวทิยาศาสตร์  (Wellington; & 

Ireson. 2012: 185) พฒันาความสามารถในการสือ่สาร แ ละพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลที่

นําไปสูก่ารตดัสนิใจในประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม (BSCS. 2005: 24-25) นอกจากนัน้ยงัถอืไดว้า่

เป็นกจิกรรมทางสงัคมทีฝึ่กใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะการคดิเพือ่ใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามสามารถใน

การวเิคราะหว์จิารณ์ เขา้ใจธรรมชาตขิองความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยการมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนสามารถอธบิาย

และแสดงเหตุผลเพือ่ป้องกนัคาํอธบิายทีส่รา้งขึน้ ดว้ยการอภปิรายรว่มกบัเพือ่น ๆ (Kuhn. 2010: 

811-812) อกีทัง้ในทุกขัน้ตอนของรปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ดก้าํหนดแนวทางใหค้รไูดต้ัง้คาํถาม

เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงค วามคดิเหน็อยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้ในกระบวนการสรา้ง  ขอ้โตแ้ยง้ใน

แต่ละแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ มแีบบบนัทกึการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ทีเ่ป็นคาํถามปลายเปิดจาํนวน 7 ขอ้ 

เป็นตวัช่วยในการนําทางสู่การเขยีนขอ้โตแ้ยง้ทีด่ไีด ้ และสดุทา้ยนกัเรยีนสามารถใชท้กัษะการสรา้ง

ขอ้โตแ้ยง้ดงักลา่ว มาใชใ้นการแสดงการใหเ้หตุผลในรปูแบบ การแสดงแนวคดิของตนเอง การสรา้ง

ขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน การสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั และการสรา้งขอ้คดัคา้น ไดด้ขี ึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ดอวส์นัและเวนไวล ์ (Dawson; & Venville. 2010) ไดส้าํรวจผลของการโตแ้ยง้ทีใ่ชช้ัน้

เรยีนเป็นฐานทีม่ต่ีอการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ ของนกัเรยีนเกรด 10 พบว่า กลุ่มทดลองมี

การอธบิายเพื่อแสดงเหตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการดขีึน้ และสนัตชิยั อนุวรชยั (2553) ไดศ้กึษาผลของ

ใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบืเส าะหาความรูร้ว่มกบักลวธิกีารโตแ้ยง้ (Argument-Driven 

Inquiry : ADI) ในวชิาชวีวทิยาทีม่ต่ีอความสามารถในการสรา้งคาํอธบิายเชงิวทิยาศาสตรแ์ละความ

มเีหตุผลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยกลุ่มทดลองเรยีนดว้ยรปูแบบ ADI ส่วนกลุ่ม

ควบคมุเรยีนดว้ยรปูแบบวงจรการเรยีนรู ้ 5E พบว่า หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่

ความสามารถในการสรา้งคาํอธบิายเชงิวทิยาศาสตร ์และคะแนนเฉลีย่การทดสอบความมเีหตุผลสงู

กว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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  การจาํแนกประเภทของการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการหลงัเรยีนพบวา่ ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัเหตุผลเชงิอารมณ์ (Emotive reasoning)ทัง้น้ีเพราะการใหเ้หตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้

ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร ์จดัอยูใ่นระดบัการใหเ้หตุผลสงูสดุ และการใหเ้หตุผลทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน

ของความหว่งใย ใสใ่จต่อความรูส้กึของผูอ้ื่น จดัอยูใ่นระดบัการใหเ้หตุผลรองลงมา สว่นการใหเ้หตุผล

ทีต่อบสนองในทนัทต่ีอประเดน็ปญัหา จดัเป็นระดบัการใหเ้หตุผลทีต่ํ่าสดุ การทีน่กัเรยีนจะสามารถ

ใหเ้หตุผลในระดบัสงูไดจ้าํเป็นตอ้งใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรร์ว่มดว้ย เพราะการใ หเ้หตุผลนัน้เป็น

การอธบิายเพือ่แสดงความเชือ่มโยงระหวา่งขอ้กลา่วอา้งและหลกัฐานประจกั ษพ์ยานทีม่อียูใ่ห้

สอดคลอ้งกนั ซึง่หากผูเ้รยีนขาดความเขา้ใจในมโนทศัน์กจ็ะสง่ผลต่อความสามารถในการใหเ้หตุผล

อยา่งไมเ่ป็นทางการ (Tytler; et al. 2001; & Fleming. 1986b; citing Sadler. 2004: 531) และการ

สรา้งหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนแนวคดิมคีวามสมัพนัธก์บัความเขา้ใจมโนทศัน์และการใหเ้หตุผลอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการ (Hogan. 2002; & Zeidler; & Schafer. 1984; citing Sadler. 2004: 531) จากการ

วจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไมไ่ดมุ้ง่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งมโนทศัน์ กบัการใหเ้หตุผลแต่จากผลการสงัเกต

พบวา่ระดบัของความเขา้ใจมโนทศัน์ทางวทิยาศาสตรส์ง่ผลต่อระดบัของการใหเ้หตุผล แต่ทัง้น้ีกข็ึน้กบั

อกีหลายปจัจยัไดแ้ก่ ประสบการณ์เดมิ สิง่แวดลอ้มทางสงัคม สิง่แวดลอ้มเชงิศลีธรรมและจรยิธรรม 

และความเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ี(Topçu, Yılmaz-Tüzün; & Sadler. 2010)  

  สาํหรบัการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการต่อ สถานการณ์ ต่าง ๆ พบวา่ สถานการณ์

การสวมหมวกนิรภยัขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ  และการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ มคีะแนนเฉลีย่ของการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการมากไปน้อย ตามลาํดบั สาํหรบัการ

กําหนดสถานการณ์เพื่อใหน้กัเรยีนแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการนัน้ ผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์น

การสรา้งแบบทดสอบดงัน้ี 1) ตอ้งเป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคม และสง่ผลกระทบต่อสงัคม

ในวงกวา้ง 2) องคค์วามรูห้รอืมโนทศัน์ทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการอธบิายต่อสถานการณ์ตอ้งไมเ่กนิ

ระดบัความรูต้ามตวัชีว้ดักลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาํหรบั สถานการณ์ การสวมหมวกนิรภยัขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์ มี

คะแนนเฉลีย่สงูสดุเพราะเป็นสถานการณ์ที่เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนโดยตรงเพราะกลุม่ตวัอยา่งมกีารใช้

รถจกัรยานยนต์ ในชวีติประจาํวนัเป็นประจาํ จงึใหเ้หตุผลไดด้ี  สว่นสถานการณ์การใชโ้ทรศพัทข์ณะ

ขบัรถ นัน้รองลงมาเพราะกลุม่ตวัอยา่งมอีาย ุ 15-16 ปี ซึง่กฎหมายของประเทศไทยพลเมอืงตอ้งมี

อายุ 18 ปี ขึน้ไปจงึจะขบัรถยนตไ์ดน้กัเรยีนจงึ ใหเ้หตุผล ไดไ้มด่เีท่าทีค่วร สว่นสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ นกัเรยีนเหน็ว่าเป็นเรือ่งไกลตวั  และส่งผลกระทบทางออ้มต่อนกัเรยีน

จงึทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในการแสดงเหตุผล  ซึง่เป็นไปตามคาํกลา่วของ ลแีละเกรส (Lee; & Grace. 

2012: 788) ทีก่ล่าวว่าลกัษณะของการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการไมเ่พยีงแต่ใหค้วามสาํคญักบั

กระบวนการคดิ หรอืการตดัสนิใจเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งคาํนึงถงึประสบการณ์ของผูเ้รยีนต่อประเดน็ที่

ศกึษา และบรบิททีนํ่ามาใช ้เพราะความเขา้ใจในบรบิทช่วยใหผู้เ้รยีนสรา้งการตดัสนิใจต่ อประเดน็

ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคมโดยหลายงานวจิยัไดเ้ลอืกประเดน็ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม มาใชใ้น

การศกึษา เช่น ไขห้วดันก พลงังานไฟฟ้านิวเคลยีร ์เทคโนโลยชีวีภาพ และภาวะโลกรอ้น เป็นตน้  
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  การจาํแนกระดบัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการโดยใช้ รปูแบบ

ของการแสดงการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ เป็นเกณฑน์ัน้ พบว่า  การแสดงแนวคดิ  การสรา้ง

ขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน การสรา้งขอ้คดัคา้น และการสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนจาก

มากไปน้อยตามลาํดบั  ทัง้น้ีเพราะการพฒันาการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการในประเดน็ท าง

วทิยาศาสตรก์บัสงัคม ทีจ่ะประสบผลสาํเรจ็ไดน้ัน้ควรประกอบดว้ย การสรา้งขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุน 

การสรา้งขอ้โตแ้ยง้กลบั และการสรา้งขอ้คดัคา้น ซึง่ความสามารถในการสรา้งขอ้คดัคา้นน้ีเองทีเ่ป็น

ตวัแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Sadler; & Zeidler. 2004; 

citing Wu; & Tsai. 2011: 785) เมือ่พจิารณาถงึรอ้ยละของความกา้วหน้าพบวา่ นกัเรยีน มกีาร

พฒันาการสรา้งขอ้คดัคา้นตํ่าทีส่ดุ เพราะการพฒันาใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งขอ้คดัคา้นไดน้ัน้เป็นเรือ่ง

ยาก เพราะการทีน่กัเรยีนจะสามารถสรา้งขอ้คดัคา้นไดด้เีกีย่วขอ้งกบั  ความเขา้ใจมโนทศัน์  และ

นอกจากนัน้ยงัเกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์เดมิของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสถานการณ์หรอืประเดน็นัน้ จงึมี

ขอ้เสนอแนะใหม้กีารพฒันาความเขา้ใจมโนทศัน์เพราะสามารถนําไปสูก่ารพฒันาความสามารถใน

การใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการตามมา (Wu; & Tsai. 2007; citing Wu; & Tsai.  2011: 772)  

 6.4  ผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรท่ี์

มีต่อความสามารถในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

  ผลการทดลองสรปุ ได้วา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้ วชิาฟิสกิส ์ ทีใ่ชก้าร

โตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์จากการประเมนิระหวา่งเรยีน 8 ครัง้ ตามแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ คะแนน

เฉลีย่  ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นคะแนนรายกลุม่  โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัสงูกวา่ระดบัด ีซึง่เป็นเกณฑท์ีก่าํหนด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมแีนวโน้ม

สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีเพราะรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ได้ พฒันากจิกรรมที่มุง่ส่งเสรมิกระบวนการหาคาํตอบหรอืลงขอ้สรปุ 

ทีต่อ้งการการพสิจูน์ ซึง่คาํตอบของสถานการณ์อาจมไีดห้ ลากหลาย ทัง้น้ี เพือ่ให้นกัเรยีนได้ เขา้ใจ

ธรรมชาตขิองความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนพฒันาคาํอธบิายและแสดงเหตุผลเพื่อป้องกนัคาํอธบิายที่

สรา้งขึน้ ดว้ยการอภปิรายรว่มกบัเพือ่น ๆ ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีว่า่ การเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ

การโตแ้ยง้ นอกเหนือจากนกั เรยีนจะไดพ้ฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  และการใหเ้หตุผล

แลว้ ยงัเป็นสรา้งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สง่เสรมิความสมัพนัธด์า้นมติทิางสงัคม ความเชือ่ คา่นิยม 

ทีนํ่าไปสูก่ารตดัสนิใจต่อประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคมต่อไป  (Nussbaum; & Sinatra. 2003: 385-

386; & Eskin; & Ogan. 2009: 63) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แซมป์สนั กรมูส ์และวอลค์เกอร ์

(Sampson; Grooms; & Walker. 2010) ทีไ่ดศ้กึษาผลของการใชชุ้ดปฏบิตักิารดว้ยรปูแบบสบืเสาะหา

ความรูร้ว่มกบักลวธิกีารโตแ้ยง้ (ADI) ทีม่ต่ีอความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรแ์ละคณุภาพ

ของการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรผ์า่นการเขยีนรายงานการทดลอง โดยทาํปฏบิตักิาร 15 กจิกรรม 

และทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่ขนาดเลก็ พบวา่ หลงัจากใชเ้วลาเรยีน 18 สปัดาห ์พบวา่นกัเรยีนมี

ความรบัผดิชอบสงูขึน้ และสามารถสรา้งขอ้โตแ้ยง้ไดด้ขี ึน้ 
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  โดยเมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ความสา มารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ตามช่วง  

เวลา พบว่า คะแนนเฉลีย่มแีนวโน้มลดลง 2 ช่วง คอื ครัง้ที ่1-3 และครัง้ที ่7-8 ทัง้น้ีเพราะ ในช่วงที่

มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1-3 นัน้ เน้ือหาและสาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบั

ปรมิาณทางฟิสกิส ์ และความสมัพนัธก์นัของปรมิาณการเคลือ่นทีท่างฟิสกิสใ์นทัง้ในรปูแบบสมการ 

และกราฟ ซึง่นกัเรยีนตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความเขา้ใจมากพอสมควร เน่ืองจากในแผนการจดัการ

เรยีนรูท้ี ่2-3 ในขัน้ที ่3 การเกบ็รวบรวมหลกัฐาน นกัเรยีนตอ้งทาํการทดลองแลว้นําผลทีไ่ดม้าแสดง

ความสมัพนัธใ์นรปูแบบของกราฟ กลา่วคอื แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง กราฟแสดงความสมัพนัธ์

ปรมิาณการเคลือ่นที ่กจิกรรมการทดลองเป็นการใหน้กัเรยีนจบัเวลาในการเดนิไปขา้งหน้าเป็นระยะ 

4 เมตร แลว้หยดุเดนิเป็นเวลา 4 วนิาท ีหลงัจากนัน้เดนิถอยหลงัมายงัจดุเริม่ตน้แลว้หยดุเดนิ 4 วนิาท ี

และเดนิถอยหลงัอกี 1 เมตร แลว้ใหนํ้าเวลากบัระ ยะทางและการกระจดัมาเขยีนความสมัพนัธใ์น

รปูแบบกราฟ แลว้ทาํการหาความชนัของกราฟเพือ่แสดงอตัราเรว็เฉลีย่และความเรว็เฉลีย่  ซึง่พบวา่

นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจการระบุคา่บนแกน x และแกน y จงึไมส่ามารถลงพกิดับนระนาบ xy ได ้นัน่เป็น

เพราะนกัเรยีนมทีกัษะ ตํ่าในการกาํหนดตวัแปร  ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการสรา้งความเขา้ใจ ในทาํนอง

เดยีวกนั แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง การเคลือ่นที ่1 มติดิว้ยความเรง่คงที่  ในแนวราบ กจิกรรม

การทดลองออกแบบใหน้กัเรยีนจบัเวลาในการเคลือ่นทีข่องรถของเลน่บนราง PVC แลว้ทาํการบนัทกึ

ขอ้มลูระหวา่งระยะทางทีร่ถของเลน่เคลือ่นทีไ่ดก้บัเวลา แลว้ทาํการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์

เช่นเดยีวกบัแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 2 ซึง่เกดิปญัหาเช่นเดยีวกนั จงึส่งผลใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้

โตแ้ยง้ไดไ้มด่ ีรวมทัง้กระบวนการสรา้งขอ้โตแ้ยง้กไ็มด่เีท่าทีค่วรดว้ยเช่นกนั สว่นในแผนการจดัการ

เรยีนรูท้ี ่7-8 นัน้ ในกจิกรรมทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบไวใ้หน้กัเรยีนมกีารนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ของตนเองใน

รปูแบบทีห่ลากหลายมากขึน้ กลา่วคอื นอกจากนกัเรยีนตอ้งใชก้ระบวนการสบืเสาะหาหลกัฐาน และ

ใหเ้หตุผล เพือ่อธบิายความสมัพนัธใ์นรปูแบบการเขยีนแลว้ นกัเรยีนตอ้งนําเสนอดว้ยวาจาใน

รปูแบบการโตว้าท ีซึง่นกัเรยีนแต่ละกลุม่ตอ้งมกีารวางแผนการทาํงาน การมอบหมายบทบาทและ

หน้าทีผู่นํ้าเสนอเป็นอยา่งด ีตลอดจนรปูแบบของการแสดงหลกัฐานตอ้งมคีวามชดัเจนและ เกดิขึน้

จรงิในเหตุการณ์ในชวีติประจาํวนั ดงันัน้การนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ในรปูแบบน้ีนกัเรยีนจงึยงัทาํไดไ้มด่ี

เท่าทีค่วร สว่นคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ในครัง้ที ่

4 -6 นัน้ เพราะนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้า รโตแ้ยง้มากขึน้ ประกอบกบัมช่ีวง

ระยะเวลาเรยีนทีต่่อเน่ือง โดยไมม่กีจิกรรมอื่นมากระทบกบัเวลาเรยีน จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีะแนน

เฉลีย่สงูขึน้ 

  โดยเมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ตามกลุม่  

พบวา่ เกอืบทุกกลุ่มมคีะแนนเฉลีย่ อยูใ่นระดบัดี ขึน้ไป ยกเวน้กลุม่ที ่ 2 มคีะแนนเฉลีย่ อยูใ่นระดบั

พอใช ้ ทัง้น้ีเพราะ การโตแ้ยง้แบบรว่มมอื (Collaborative argumentation) ทีส่มาชกิภายในกลุม่

รว่มกนัแลกเปลีย่นแนวคดิ และปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของความรูใ้หมบ่นพืน้ฐานของความสนใจของ

กลุม่ ซึง่ความสาํเรจ็แล ะประสทิธภิาพของการเรยีนรูน้อกจากจะขึน้กบัความสามารถเฉพาะบุคคล

แลว้ยงัเกีย่วขอ้งกบั อาย ุเพศ และความสามารถในการรบัรูข้องสมาชกิภายในกลุม่  (Evagorou; & 
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Osborne. 2013: 212-213) โดยกลุ่มทีม่คีะแนนเฉลีย่ตํ่ากว่าเกณฑน์ัน้พบว่า สมาชกิภายในกลุม่ ไม่

สนใจอยากเรยีนรูใ้นเ น้ือหา ชอบการเรยีนทีไ่มต่อ้งทาํกจิกรรมเยอะ  ถงึแมส้มาชกิแต่ละคนจะแบ่ง

หน้าทีก่นัทาํ แต่ยงัมคีวามรว่มมอืกนัทาํงานรบัผดิชอบต่องาน และความกระตอืรอืรน้น้อยมาก      

จงึส่งผลใหค้ะแนนเฉลีย่ตํ่ากว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 

 6.5  ผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรท่ี์

มีต่อการเรียนรูร้่วมกนั 

  ผลการทดลองสรปุไดว้่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร ์จากการประเมนิการทาํงานรว่มกนัของสมาชกิภายในกลุม่ โดยทาํการประเมนิ ระหวา่ง

เรยีนจาํนวน 8 ครัง้ ตามแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ คา่ เฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัโดยภาพรวมสงูกวา่

ระดบัดขีึน้ไป ซึง่เป็นเกณฑท์ีก่ําหนด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้  ทัง้น้ีเพราะรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C 

นัน้ มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดใ้ชก้ระบวนการทีส่มาชกิทุกคนใชใ้นการ สบืเสาะหาความรูร้ว่มกนั รว่มกนั

สนทนาเพือ่ถามตอบในขณะทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่เกีย่วกบัการวางแผนการทาํงาน กาํหนดบทบาท

และหน้าที ่ในการหาคาํตอบ การ สรา้งและนําเสนอขอ้โตแ้ยง้ และนําไปสูก่ารลงขอ้สรปุในทา้ยทีส่ดุ  

โดยสมาชกิทุกคนในกลุ่มตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์นั สมาชกิแต่ละคนช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แลกเปลีย่น

ประสบการณ์  การรว่มมอืกนัทาํงาน จงึจะสง่ผลต่อความสาํเรจ็ของผลงาน (Evagorou; & Osborne.  

2013: 213; Rozenszayn; & Ben-Zvi Assaraf. 2011; & Sampson; & Clark. 2009: 449) ซึง่

รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรน้ี์ สนบัสนุนแนวคดิที่ เชื่อว่าการศกึษาเป็น

เรือ่งทีซ่บัซอ้นและเกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูใ้นหลายมติ ิ และเป็นทกัษะทีส่าํคญัทีจ่ะใชใ้นการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21 เพราะการเรยีนรูน้ัน้ ไมเ่พยีงแต่มุง่เน้นในเน้ือหาเท่านัน้ แต่ยงัใหค้วามสาํคญักบัการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของสมาชกิภายในกลุม่ สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นใหเ้คารพและ

ใหเ้กยีรตทิมีงาน  ประนีประนอมเพือ่บร รลเุป้าหมาย รบัผดิชอบรว่มกนัในงานทีต่อ้งทาํรว่มกนัเป็น

ทมีและเหน็คณุคา่ของบทบาทของผูร้ว่มทมีคนอื่น  ๆ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัภายใน

กลุ่ม (วจิารณ์ พานิช . 2555: 19; Sampson; & Clark. 2008: 449) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เทเลอร ์ลกูสั และวทัเทอร ์ (Taylor; Lucas; & Watters. 1999) ไดศ้กึษาผลของการใชก้จิกรรมการ

เรยีนวทิยาศาสตรอ์ยา่งรว่มมอืและความเขา้ใจในมโนทศัน์ของวทิยาศาสตรก์ายภาพ พบวา่ การ

เรยีนรูร้ว่มกนัดว้ยการทาํงานกลุม่เป็นปจัจยัทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการอภปิรายมากขึน้และสนบัสนุนใหเ้กดิ

ความเขา้ใจในมโนทศัน์มากขึน้เช่นกนั  และงานวจิยัของ ไซชารสิ (Psycharis. 2008) ระบุวา่ การ

เรยีนรูร้ว่มกนันัน้ การสนทนาสามารถสง่เสรมิทกัษะการรูค้ดิของผูเ้รยีนใหด้ขีึน้ได ้การตอบคาํถามที่

มหีลายคาํตอบโดยใช ้ Cmap ของผูเ้รยีนนัน้ ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ในระหวา่งการเ รยีนรูร้ว่มกนั

แต่ผูเ้รยีนสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ไดด้กีวา่กลุม่ทีต่อบคาํถามทีม่เีพยีงคาํตอบเดยีว นอกจากน้ี 

การเรยีนรูร้ว่มกนั เป็นวธิกีารเรยีนทีท่าํใหน้กัเรยีนไดท้าํกจิกรรมรว่มกนั รว่มกนัวางแผนศกึษา

คน้ควา้ โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษาและใหค้วามช่วยเหลอื ทาํใหผู้เ้รยีนไม่ เครง่เครยีด สนุกสนาน กลา้



146 

แสดงออก เกดิทกัษะการคน้ควา้หาขอ้มลู สรา้งชิน้งานและนําเสนอผลงานดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย

ตลอดจนเรยีนรูนิ้สยัของเพื่อนและเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึง่กนัและกนั และสามารถแก้

โจทยป์ญัหาวชิาฟิสกิสไ์ด ้(สรุยิะ ป้องขนัธ.์ 2550; ไพบลูย ์วริยิะวฒันะ. 2547)   

  เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่การเรยีนรูร้ว่มกนัตามรายกลุม่ พบวา่ มเีพยีง 3 กลุม่เท่านัน้จาก

ทัง้หมด 8 กลุ่ม ที่มคีา่เฉลีย่ การเรยีนรูร้ว่มกนัสงูกวา่คา่ เฉลีย่ โดยรวม  ทัง้น้ีเพราะทัง้สามกลุม่ มี

ลกัษณะและความสมัพนัธข์องสมาชกิภายในกลุม่ ดงัน้ี มคีวามกระตอืรอืรน้ กลา้แสดงความคดิเหน็ 

ชอบทัง้การบรรยายเน้ือหาและการทาํกจิกรรม สนุกสนานกบัการเรยีนในหอ้งเรยีน สมาชกิทุกคนให้

รว่มมอืกนัทาํงานด ีและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีม่อบหมาย ตอ้งการคาํชีแ้นะจากครเูพยีงเลก็น้อย

กส็ามารถทาํ งานใหส้าํเรจ็ได ้และมหีรอืไมม่ผีูนํ้ากลุ่มกไ็ด ้ ซึง่กลุ่มทีม่คีะแนนสงูนัน้มลีกัษณะแบบ

แผนการเรยีนรู้ ตรงกบัแบบแผนการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ กราชาและไรชแ์มน  คอื การเรยีนรูใ้น

แบบมสีว่นรว่ม แบบรว่มมอื และแบบพึง่พา (วณีา ประชากลู; และประสาท เนืองเฉลมิ. 2554: 44-45) 

และเมือ่พจิารณาจากประเดน็ทีนํ่ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิ พบวา่ ประเดน็ ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสุด 

คอื ดา้นความรว่มมอืในการทาํงาน สว่นประเดน็ ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ดา้นความสาํเรจ็ของผลงาน 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แซมป์ซนั และคลารก์ (Sampson; & Clark. 2009) ทีไ่ดท้าํการศกึษา

ผลของการเรยีนรูร้ว่มกนัทีม่ต่ีอผลของการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย ทีเ่รยีนวชิาเคม ีพบว่า กลุ่มทีโ่ตแ้ยง้แบบเรยีนรูร้ว่มกนั ไมไ่ดส้รา้งขอ้โตแ้ยง้ทีด่ ี ไปกว่ากลุ่มที่

โตแ้ยง้ดว้ยตวัเอง แต่กลุ่มทีโ่ตแ้ยง้แบบเรยีนรูร้ว่ม กนัแสดงออกถงึความสามารถในการแกป้ญัหาได้

ดกีว่า และแสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนรูร้ว่มกนัมปีระโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคลแต่ไมส่่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ขัน้ตน้ของผลงาน 

  จากขอ้มลูแบบสงัเกตชัน้เรยีนของครผููร้ว่มวจิยัทีเ่ขา้รว่ม สงัเกตการดาํเนินกจิกรรมใน

ระหว่างทีน่กัเรียนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์โดยในภาพรวมผล

การประเมนิการดาํเนินกจิกรรมอยูใ่นระดบัด ีเมือ่จาํแนกรายดา้นแลว้ พบวา่ การประเมนิดา้นสือ่

และอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัดมีาก สว่นดา้นบรรยากาศในชัน้เรยีน  ดา้นผูเ้รยีน และดา้นรปูแบบกจิกรรม

การเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัด ี และหวัขอ้การประเมนิทีม่คีา่ เฉลีย่สงูสุดม ี 3 รายการไดแ้ก่ 1) กจิกรรม

มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และแปลความหมายขอ้มลู 2) มสีือ่ประกอบการ

จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  และ 3) สื่อทีนํ่ามาใชม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั  ส่วนหวัขอ้การ

ประเมนิทีม่คีา่ เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื กจิกรรมมคีวามเชื่อมโยง ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์เพื่อแกป้ญัหา และให้

เหตุผลต่อสถานการณ์  ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์

แบบ 2I3C นัน้ กจิกรรมสง่เสรมิใหเ้กดิการสบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง ผา่นกระบวนการคดิและ

ตรวจสอบของกลุม่ แลว้นําเสนอความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษารว่มกนั ทาํใหเ้กดิปฏสิมัพนัธก์นัภายใน

กลุ่มและสรา้งความสมัพนัธน์อกกลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เขมณฏัฐ์ มิ่งศริธิรรม (2554: 439) 

นอกจากนัน้การจดัเตรยีมสือ่ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

ชวีติประจาํวนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของไซมอน (Simon. 2011: 71-72) ทีก่ลา่วถงึการนําประเดน็

ปญัหาทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมในชวีติจรงิของผูเ้รยีนจะทาํใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 
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แต่สถานการณ์ และกจิกรรมการทดลองทีผู่ว้จิยักาํหนดในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูย้งัไมเ่ชือ่มโยง

กบัมโนทศัน์โดยตรง เพราะบางสถานการณ์และบางกจิกรรมจาํเป็นตอ้งใชม้โนทศัน์หลายมโนทศัน์

ในการอธบิายและเหตุผล ดงันัน้ การเรยีนรูร้ว่มกนัจงึมคีวามสาํคญัต่อการโตแ้ยง้เชงิวิ ทยาศาสตรใ์น

แงข่องเป็นการทาํงานรว่มกนัของสมาชกิภายในกลุม่ แสดงความคดิเหน็ สรา้งขอ้ตกลงภายในกลุม่ 

ซึง่ทาํใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาไปพรอ้ม ๆ กนั 

 6.6  ผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสท่ี์ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรท่ี์

มีต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร ์

  ผลการทดลองสรปุไดว้่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิ

วทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C มคีะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์นภาพรวมและรายดา้น ในระดบัดี

ขึน้ไป ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีเพราะรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึน้นัน้ ไดอ้อกแบบกจิกรรมทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการ

ตัง้คาํถาม การคดิ อภปิราย การคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ การออกแบบและใชอุ้ปกรณ์ใน

การทดลอง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหแ์ละแปลความหมายขอ้มลู เพือ่นํามาอธบิายและลง

ขอ้สรปุของตนเอง จงึส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึว่าเข าสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาฟิสกิสไ์ดโ้ดยที่

ไมต่อ้งคาํนวณเพยีงอยา่งเดยีว เกดิความสนุกสนานและอยากมสีว่นรว่มกบักจิกรรมการทดลอง  

เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็ แมค้วามคดินัน้จะแตกต่างจากกลุ่มอื่น และครไูดเ้ปิด

โอกาสใหแ้สดงเหตุผลทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็ทีค่รนํูาเสนอในชัน้เรยีน เหน็ความสาํคญั

และตระหนกัวา่เน้ือทีเ่รยีนมคีวามสมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัอยา่งไร สอดคลอ้งกบั      

คาํกลา่วของ  ประมวล ศริผินัแกว้ (ออนไลน์ ) ทีก่ลา่ววา่ การนํารปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบื

เสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตรม์าใชใ้นชัน้เรยีน ไมเ่พยีงแต่เป็นการพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  

ทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาเท่านัน้แต่ยงัรวมเอากระบวนการและเจตคตเิขา้ไปดว้ย  และ สสวท. (2555: 148-

151) ไดก้ล่าวถงึ เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ไวว้า่ เป็นความรูส้กึ ความเชือ่ และการยดึถอืในคณุคา่ของ

งานดา้นวทิยาศาสตร ์ทีม่ผีลกระทบต่อบุคคลและสงัคมในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นผลจากการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร์  โดยผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เดเมอรช์โิอกล ูและอูคาร์  

(Demircioğlu; & Uçar. 2012) ไดท้าํการศกึษาผลของ  ADI ในการทาํปฏบิตักิารทางฟิสกิสข์อง

นกัศกึษาครวูทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา ทีม่ต่ีอเจคตต่ิอการทาํปฏบิตักิารทางฟิสกิส์  โดยแบ่ง

นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบ ADI และกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยการ

เรยีนรปูแบบเดมิ พบว่า เจตคตต่ิอการทาํปฏบิตักิารทางฟิสกิส์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์  แบบ 

2I3C ไปใชผู้ว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใชแ้ละการวจิยัในครัง้ต่อไปดงัน้ี 

 1.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ 

  1.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ช้

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้น้ี สอดรบักบันโยบาย การพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีัง้ความรู้

และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัใชก้บัทัง้ นกัเรยีนที่

เรยีนวทิยาศาสตรท์ัว่ไปและเหมาะสมอย่างยิง่สาํหรบันกัเรยีนหอ้งเรยีน พเิศษทางวทิยาศาสตร ์ทัง้น้ี

เพราะกจิกรรม ทีผู่ว้จิยั ไดอ้อกแบบ ไวน้ัน้ไมเ่พยีงส่งเสรมิความเขา้ใจเน้ือหาเท่านัน้แต่ยงัให้

ความสาํคญักบัการรว่มกนัทาํงานเป็นทมี ซึง่เป็นทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัศตวรรษที ่ 21 แต่หาก

นกัเรยีนมีพืน้ฐานดา้นมโนทศัน์ ทางฟิสกิส์ อยูใ่นระดบัทีไ่มด่ี  อาจมกีารปรบัลดระดบัความยาก และ

ความซบัซอ้นของเน้ือหาลงได ้ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึสามารถสนบัสนุนใหค้รนํูารปูแบบการจดัการเรยีนรู้

น้ีไปใชใ้นหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรไ์ด ้

  1.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัครวูทิยาศาสตรห์รอืผูท้ีส่นใจนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิา

ฟิสกิสท์ีใ่ช้การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้ ครจูาํเป็นตอ้ง

มกีารเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนในดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรก่์อน  ซึง่อยา่งน้อย

นกัเรยีนควรมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 8 ขัน้ เพราะกจิกรรมทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบ

ไวไ้ดมุ้ง่เน้นใหน้กัเรยีนสามารถหาคาํตอบไดห้ลากหลาย และผูว้จิยัไดป้รบัใหเ้ขา้กบันกัเรยีนกลุ่ม

ตวัอยา่ง ซึง่เป็นนกัเรยีนหอ้งเรยีนด ี ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่านกัเรยีน จาํเป็นต้ องมทีกัษะกระบวนการ  

ทางวทิยาศาสตรม์าก่อน ไมเ่ช่นนัน้แลว้อาจใชเ้วลามากเกนิไปในการเรยีน ซึง่อาจทาํใหน้กัเรยีน  

เกดิความกงัวลได้  อกีทัง้ครตูอ้งเตรยีมสือ่ และอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันัน้

ครจูาํเป็นตอ้งศกึษาขัน้ตอนการใช ้และทดสอบความพรอ้มในการใชง้านก่อนการนําไปใชจ้รงิ และ

สถานการณ์ทีนํ่ามาใชใ้นการสรา้งการโตแ้ยง้ครสูามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

  1.3  ขอ้เสนอแนะในการวดัและประเมนิผลความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร์

ซึง่ มกีารประเมนิทัง้กระบวนการ ในการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ และขอ้โตแ้ยง้ ซึง่จากการวจิยัครัง้น้ี            

มขีอ้สงัเกตจากการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ของนกัเรยีน ในภาพรวม ยงัมรีะดบัคุณภาพทีไ่มด่มีากนกั ทัง้น้ี

พบว่าองคป์ระกอบของขอ้โตแ้ยง้ทีม่คีวามไมส่มบรูณ์มากทีสุ่ด คอื หลกัฐาน กล่าวคอื นกัเรยีนยงัไม่

สามารถแสดงหลกัฐานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างขอ้กล่าวอา้งและเหตุผลไดด้เีท่าทีค่วร ผูว้จิยัไดท้าํการ

แกไ้ขดว้ยการตรวจแบบบนัทกึการสรา้งขอ้โตแ้ยง้อยา่งละเอยีด เพื่อเป็นก ารยกระดบัความสามารถ

ในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรใ์หด้ยีิง่ขึน้ นกัเรยีนจงึตอ้งมคีวามเขา้ใจต่อลกัษณะการเขยีนขอ้โตแ้ยง้

ทีส่มบรูณ์ จงึควรมกีารฝึกเขยีนขอ้โตแ้ยง้อยา่งต่อเน่ือง และครตูอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีนทุก

ครัง้ รวมทัง้อาจมตีวัอยา่งของการสรา้งขอ้โตแ้ย้ งทีส่มบรูณ์ใหห้ลงัตรวจ และใหข้อ้เสนอแนะแก่

นกัเรยีนเพื่อปรบัปรงุการเขยีนในครัง้ต่อไปใหด้ยีิง่ขึน้ 
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 2.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 

  2.1  ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความเขา้ใจมโนทศัน์ ความสามารถในการ

ใหเ้หตุผล ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์การเรยีนรูร้ว่มกนั และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

ว่าส่งผลต่อกนัมากน้อยเพยีงใด 

  2.2  ควรมกีารศกึษาตวัแปรทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัความเขา้ใจมโนทศัน์ ความสามารถ

ในการใหเ้หตุผล ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์การเรยีนรูร้ว่มกั น และเจตคตต่ิอ

วทิยาศาสตร ์เช่น เพศ ช่วงวยั ภมูลิาํเนา แบบแผนการเรยีนรู ้ (Learning Style) ของนกัเรยีนแต่ละ

คน ซึง่ผูว้จิยัพบวา่ตวัแปรดงักลา่วมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยเช่นกนั 

  2.3  ควรมกีารศกึษา ความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์และการเรยีนรู้

รว่มกนั เป็นรายบุคคล เพราะจะสามารถเขา้ใจและพฒันาความสามารถของนกัเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

  2.4  ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสาํหรบัครผููส้อนวทิยาศาสตร ์

เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์ตลอดจนสามารถ

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้และประเมนิผล ได้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะและความสามารถใน

การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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 สภาพการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในปจจุบันนั้นยังนับวาประสบปญหาอยู ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุหลายอยาง และสาเหตุประการหนึ่งน้ันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนของครูไมไดเปน
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นักเรียน เนนการทองจําสูตรใหได และการแทนคาใหถูกตอง จึงสงผลใหนักเรียนไมสามารถสราง
คําอธิบาย ในการตอบคําถามเชิงการใหเหตุผลได หรือคําตอบที่แสดงเหตุผลประกอบมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน รวมอยูดวย ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจึงตองเปลี่ยนแปลงไป  
โดยครูตองไมเปนผูถายทอดความรู แตเปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ออกแบบกิจกรรม
ใหนักเรียนไดลงมือทําโดยมุงเนนใหจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการฝกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ  และประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหาได ภายใตประสบการณจริง 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล แลวเกิดการเรียนรูภายในใจและสมองของนักเรียนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) และรูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนแนวคิดนี้
ไดอยางเหมาะสม ไดแก การเรียนรูที่ใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน (Inquiry-based learning)  
 ผลการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA และTIMSS เปนตัวบงชี้ความสําเร็จของการ
พัฒนาการศึกษาชาติ ซึ่งในครั้งที่ผาน ๆ มา พบวาประเทศไทยยังมีคะแนนการประเมินต่ํากวา
คาเฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิก จึงแสดงใหเห็นวาการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของ
ประเทศไทยจําเปนตองไดรับการพัฒนาและแกไข เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา สามารถ
ใหเหตุผลและสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรบนพ้ืนฐานของประจักษพยานทางวิทยาศาสตร และ
เชื่อมโยงสูชีวิตจริง จากการเรียนรูรวมกันผานกิจกรรมกลุมได  ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่
นักการศึกษาและนักวิจัยไดเสนอและสนับสนุนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวและสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 นี้ คือ การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร (Scientific argumentation) เปน
รูปแบบที่สงเสริมใหเกิดการรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy) สงเสริมการใชความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร พัฒนาพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกตอการเรียนวิทยาศาสตร  เปนการ
เชื่อมโยงระหวางความรูและบริบทแวดลอม นอกจากนั้นยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสราง
คําถามที่มีความหมายในโลกความจริง เปนการเรียนรูที่สมาชิกภายในกลุมรวมกันอภิปรายดวยการ
โตแยงอยางมีเหตุผล ซึ่งนักเรียนมีรูปแบบแนวคิดในการหาเหตุผล และหลักฐานเพื่อแกปญหา 
นําไปสูคําตอบของคําถามไดอยางอิสระ 
 สภาวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NRC) ไดเสนอมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (Next 
Generation Science Standards : NGSS) ที่ใหความสําคัญกับแนวคิดแกนหลักของสาขาวิชา 
(Disciplinary Core Ideas) แนวคิดเชื่อมโยงระหวางสาขาวิชา (Crosscutting Concepts) และแนว
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม (Science and Engineering Practices) โดยที่แนวปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมนี้เองที่มีลักษณะคลายคลึงกับการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Inquiry) ซึ่งนักเรียนจะเขาใจไดก็ตอเม่ือไดลงมือใชความรูและทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติ
จริง และไดกําหนดใหการรวมสนใจในการโตแยงทางวิทยาศาสตรจากหลักฐานที่หามาได เปนหน่ึง
ในแนวทางในการปฏิบัติสําหรับหองเรียนวิทยาศาสตร  
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 จากสภาพปญหาและความจําเปนดังกลาว จึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู วิชา
ฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรแบบ 2I3C สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ  ความเขาใจมโนทัศน วิชาฟสิกส เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตลอดจนสงเสริมการเรียน
รวมกันในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชประเด็นทางวิทยาศาสตรกับ
สังคม หรือเหตุการณ สถานการณ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในบริบทสังคมไทย ที่เอ้ือตอการนํามาเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางเนื้อหาทางวิทยาศาสตรในชั้นเรียนกับชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเขาใจและมีความหมาย ตลอดจนนําความรูและความเขาใจไปใชในการแกปญหาและ
เปนทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 
 
 

แนวคิดพื้นฐาน 
 แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร
แบบ 2I3C สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ 
คือ ทฤษฎีสรรคนิยม การเรียนรูที่ใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน และมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ยุคใหม ซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน โดยมุงเนนให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเพ่ือหาคําตอบดวยการสืบเสาะหาความรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และนําเสนอผลการสืบเสาะดวยการแสดงออกทางทางวาจา ลายลักษณอักษร เพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับผูอ่ืน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตัดสินขอสรุปหรือขอกลาวอาง ดวยเหตุผล ผานการคิดอยางมี
วิจารณญาณในบริบทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับสังคม 
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หลักการจัดการเรียนรู 
 

 เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยง
เชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สงผลใหนักเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ความสามารถในการใหเหตุผลอยางไม
เปนทางการ ความเขาใจมโนทัศน วิชาฟสิกส เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ และเรียนรูรวมกันผานการ
ทํางานกลุม จึงกําหนดหลักการดังนี้ 
 1.  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
ในการแสวงหาคําตอบ จากสถานการณหรือประเด็นที่ครูจัดใหนักเรียนไดเผชิญ 
 2.  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารญาณในการ
ตัดสินขอสรุปหรือขอกลาวอางดวยเหตุผล ผานประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับสังคม 
 3.  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอ่ืน ทั้งที่
คิดเห็นตรงกันและที่เห็นขัดแยงกัน ดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรจากหลักฐานที่หามาได 
 4.  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกันจากการทํางานเปนทีม  
 5.  เปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจมโนทัศนทางฟสิกส และนํา
ความรูไปประยุกตใชกับเหตุการณในชีวิตประจําวันได 
 

จุดมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C มีจุดมุงหมาย 
ของการจัดการเรียนรูดังน้ี 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติในการสํารวจ คนควา สืบคน ทดลอง เพ่ือแสวงหาคําตอบ  
ของสถานการณหรือประเด็นที่ครูจัดใหนักเรียนไดเผชิญดวยตนเอง 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงเหตุผลในการอธิบายความเชื่อมโยงระหวางหลักฐานที่หามาได
และขอกลาวอาง แลวนําไปสูการลงขอสรุป ดวยการทํางานเปนกลุม 

3.  เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสในการนําเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอ่ืน  
 4.  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสที่ถูกตอง และนําความรูไป ใชอธิบาย
และแกปญหาเหตุการณในชีวิตประจําวันได 
 5.  เพ่ือใหนักเรียนเกิดเจตคติทีดี่ตอวิชาฟสิกส  
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รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C 
 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น เปนการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 
1) ขั้นนําเขาสูประเด็น (Introduce the issues) 2) ขั้นกําหนดหัวขอในการโตแยง (Identify the 
point) 3) ขั้นเก็บรวบรวมหลักฐาน (Collect the evidences) 4) ขั้นสรางการโตแยง (Construct the 
argumentation) และ 5) ขั้นสื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืน (Communicate the explanation to others) 
โดยรายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C มี
ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูประเด็น (Introduce the issues) เปนการนําเสนอประเด็นหรือ
สถานการณ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันหรือเน้ือหาทางวิทยาศาสตร ดวยภาพขาว บทความ หรือ
วีดิทัศน โดยผูเสนอประเด็นอาจเปนครูหรือนักเรียน แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดหัวขอในการโตแยง (Identify the point) ระบุประเด็นที่จะนํามา
โตแยง ที่ไดมาจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นที่นําเสนอ ซึ่งอาจมีความหลากหลาย โดย
ประเด็นที่เลือกนั้นตองสามารถตรวจสอบ หรือหาคําตอบได  
  ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมหลักฐาน (Collect the evidences) เปนการสํารวจตรวจสอบ 
ทดลอง หรือสืบคนขอมูล แลวทําการบันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและการสังเกต วิเคราะหแลวใช
เปนหลักฐาน ซึ่งมีไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลเชิงตัวเลข กราฟ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว 
ขอความบรรยาย หรืออ่ืน ๆ  
  ขั้นตอนที่ 4 สรางการโตแยง (Construct the argumentation) เปนกิจกรรมในสวนของ
การโตแยง โดยเริ่มจากการอภิปรายในกลุมของตนเอง แลวนําเสนอขอโตแยงของกลุมตอเพ่ือนใน
ชั้นเรียน โดยมีขั้นยอย ๆ  5 ขั้น ดังน้ี 

ขั้น 1 แตละกลุมสรางขอกลาวอางของตนเอง  
ขั้น 2 แตละกลุมตรวจสอบขอกลาวอางของกลุมตนเองที่สรางขึ้น  
ขั้น 3 แตละกลุมนําเสนอขอโตแยงของตนเอง  
ขั้น 4 กลุมที่มีแนวคิดแตกตางทําการซักคานเพื่ออภิปรายรวมกัน  

    ขั้น 5 หากกลุมยังคงยืนยันในแนวคิดเดิมตองทําการแยงกลับดวยเหตุผลและ
หลักฐานที่สามารถหักลางแนวคิดที่แตกตางได แตหากเห็นวาขอโตแยงของกลุมตนเองมีขอบกพรอง 
ก็ทําการแกไขขอโตแยงของกลุมตนเองตอไป 
  ในขั้นตอนนี้ครูมีบทบาทในการชี้แจงบทบาทของสมาชิกแตละคนภายในกลุมใหชัดเจน 
และบทบาทของแตละกลุมในการอภิปรายทั้งชั้น ตลอดจนพิจารณาและตัดสินขอโตแยงของแตละ
กลุมวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด 
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ขั้น 1 แตละกลุมสรางขอกลาวอาง
ขั้น 2 แตละกลุมตรวจสอบขอกลาว
อางของกลุมตนเอง  
ขั้น 3 แตละกลุมนําเสนอขอโตแยง
ของตนเอง  
ขั้น 4 กลุมที่มีแนวคิดแตกตางทํา
การซักคาน  
ขั้น 5 ทําการแยงกลับเพ่ือยืนยันใน   
แนวคิดหรือแกไขหากมีขอบกพรอง 

   ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืน (Communicate the explanation to others) 
เปนการสื่อสารเพื่อแสดงถึง ความเขาใจสวนบุคคลในการศึกษาในแตละเรื่อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงาน การเขียนผังมโนทัศน หรือการนําเสนอดวยวาจา โดยครูอาจมีแบบฟอรมในการเขียน
รายงาน หรือหัวขอในการนําเสนอหรือไมก็ได 
   ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะปรากฏอยูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทุกเนื้อหา 
ซึ่งสามารถแสดงภาพลําดับขั้นตอนในการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยง      
เชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C 
 
 
 
 

นําเขาสูประเด็น
(Introduce the issues) 

กําหนดหัวขอในการโตแยง
(Identify the point) 

เก็บรวบรวมหลักฐาน 
(Collect the evidences) 

สรางการโตแยง
(Construct the argumentation) 

สื่อสารคําอธิบายไปยังผูอ่ืน
(Communicate the explanation to others) 
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แนวปฏิบัตขิองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  
 

 แนวปฏิบัติของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกส ที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
แบบ 2I3C สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ผูที่นํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C ไปใช : 
ครูผูสอนควรมีความเชื่อในแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ โดยการศึกษาขั้นตอนของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ทบทวนเทคนิควิธีการสอนที่ตองใช  ทําความเขาใจตอสถานการณหรือ
ประเด็นที่ตองนํามาใหนักเรียนตองศึกษาเพื่อนําไปสูการปรับประยุกตสถานการณที่ครูเห็นวา
เหมาะสมกับบริบท ตลอดจนจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใช จากคูมือการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรแบบ 2I3C สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  กลุมเปาหมาย : นักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของรูปแบบการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตร แบบ 2I3C คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนวิชาฟสิกส เร่ือง แรงและการ
เคลื่อนที่ ซึ่งครูผูสอนสามารถปรับใชกับเนื้อหาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม 
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 30 คาบ คาบละ 55 นาที แบงเปน 
2 ชวง ไดแก 1) ชวงเตรียมความพรอมเพ่ือใหมีทักษะทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอการเรียนรูดวย
การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร ใชเวลา 5 คาบ โดยเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบ 5E และ 2) ชวง
การจัดการเรียนรู วิชาฟสิกส ที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C ใชเวลา 25 คาบ  
 4.  รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C นี้ใชควบคูกับ
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีเอกสารประกอบการเรียนรูและเอกสารครูผูสอน  
 5.  เพ่ือใหการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C นี้
ประสบผลสําเร็จสูงสุด ครูผูสอนจําเปนอยางยิ่งตองศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบนี้ 
อยางละเอียดกอนดําเนินการ ดังน้ี 
  5.1 ศึกษาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
แบบ 2I3C วาประกอบดวยเอกสารตาง ๆ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบกิจกรรม ใบงาน  
รวมทั้งแบบประเมินตาง ๆ  
  5.2  ศึกษาเนื้อหาในเอกสาร ใหเขาใจกอนจะดําเนินการใช 
  5.3  จัดเตรียมอุปกรณ และบรรยากาศ สภาพชั้นเรียน ใหพรอม กอนการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C 
  5.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยง 
เชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C ใชแผนการจัดการเรียนรูเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
ครูผูสอนสามารถปรับใชประเด็น หรือสถานการณที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม นอกจากนั้นครู
สามารถเลือกใชสื่อ ที่เหมาะสมได 
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การเตรียมความพรอม 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยง เชิง
วิทยาศาสตร แบบ 2I3C สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 
สื่อวัสดุอุปกรณที่ใช และเครื่องมือที่ใชสําหรับประเมินผลใหครูใชไดทันที หรือครูสามารถที่จะนําไป
ปรับประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และเพื่อใหการเรียนรูเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
ครูผูสอนควรเตรียมความพรอมดังนี้ 
 

การเตรียมนักเรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตร แบบ 2I3C สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการมุงเนนใหนักเรียนมี
ทักษะในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ในการแสวงหาคําตอบ ดวยการลงมือปฏิบัติในการสํารวจ 
คนควา สืบคน ทดลอง ใหไดขอมูลแลวทําการวิเคราะห และแปลความหมายของขอมูลเหลานั้น  
เพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานและประจักษพยานในการตัดสินใจ หรือลงขอสรุป ตอสถานการณหรือ
ประเด็นที่นักเรียนตองเผชิญ ดังนั้นครูจึงจําเปนตองตรวจสอบความพรอมของทักษะทาง
วิทยาศาสตรที่จําเปนตอการเรียนรูดวยการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเบื้องตน ซึ่งหาก
พบวานักเรียนยังขาดหรือไมเพียงพอ ครูจําเปนตองจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน 
ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใช  การโตแยงเชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ ไดจัดกิจกรรมสําหรับเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนไว 2 กิจกรรม 
ไดแก การจม-ลอย ของมิสเตอรแอนมิสแคน  และการเคลื่อนที่ของเพนดูลัม 
 

การเตรียมสื่อการเรียนรู 
 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งของ อุปกรณ
จริง เหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้นสื่อและอุปกรณจึงมีความหลากหลาย
ดวยเชนกัน ไดแก คลิปวีดิทัศนขาวหรือเหตุการณจริง ขอความเกี่ยวกับสถานการณที่นักเรียนตอง
ตัดสินใจหรือลงขอสรุป ใบความรู ใบกิจกรรม ใบงาน ไฟลนําเสนอ และอุปกรณที่ใชประกอบการ
ทดลอง ครูผูสอนจึงควรเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี และมีจํานวนเพียงพอ
ตอนักเรียน ตลอดจนครูตองทดลองดวยตนเองกอนเพ่ือตรวจสอบเหมาะสม 

 

การเตรียมเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตรแบบ 
2I3C นี้ มีการประเมินผลทั้งดานผลงาน และกระบวนการ ดังน้ันครูพึงตระหนักวาเพื่อใหขอมูลที่
สะทอนถึงความสามารถที่แทจริงของนักเรียนจึงตองใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชน แบบ
สังเกตชั้นเรียน แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน แบบประเมินความสามารถในการโตแยง และ
แบบทดสอบตาง ๆ ครูจึงจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจในเครื่องมือวัดและวิธีการวัดใหชัดเจน
เพ่ือใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง และนําไปสูการแปลผลและลงขอสรุปที่สมเหตุสมผล 
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บทบาทครูผูสอน 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร
แบบ 2I3C นี้ มีเปาหมายเพื่อใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดังน้ันบทบาทของ
ครูจึงเปนผูทําหนาที่คอยอํานวยความสะดวก ชวยเหลือนักเรียนในลักษณะฐานการชวยเหลือ 
มุงเนนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย โดยดําเนินการดังนี้ 
  1)  ฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางองคความรู
ดวยตนเอง โดยเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง   
  2)  กระตุนใหนักเรียนเกิดการถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณกับ
ครู และเพื่อน ใหกําลังใจหากนักเรียนตอบผิดหรือไมเขาใจดวยการเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นออกมา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและสรางความมั่นใจใหแกนักเรียนวาทุกคน
สามารถทําไดและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของกลุม 
  3)  คอยชวยใหนักเรียนสามารถสรางความหมายของสิ่งตาง ๆ ดวยความเขาใจของ
นักเรียนเอง สาธิตใหเห็นถึงกระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลากหลาย  
  4)  จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูและจัดหาสื่อและอุปกรณที่หลากหลายและตรงกับ
ความสนใจของนักเรียน และออกแบบกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธกับสื่อ เหตุการณ อุปกรณ หรือขอมูล
ตาง ๆ ซึ่งเปนบริบทจริง  
  5)  เปดโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสบรรยากาศที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทั้ง
กับบุคคล สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดการรวมมือ การแลกเปลี่ยนทางความคิดและ
วัฒนธรรม ที่หลากหลายในชีวิตจริง  
  6)  อธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน และปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง ดวยภาษาที่จูงใจ นุมนวลและใหกําลังใจ 
  7)  ดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียนใหดําเนินไปตามแนวทาง อยางถูกตอง เหมาะสม 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหการทํากิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค 
  8)  ควรใหกําลังใจและกลาวชมเชยเมื่อใหความรวมมือในการทํากิจกรรม แมวาผลลัพธ
ที่ออกมาจะถูกตองหรือยังไมถูกตองก็ตาม  
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บทบาทนักเรียน 
 

 บทบาทนักเรียนที่ตองปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร
แบบ 2I3C นี้ ครูควรชี้แจงบทบาทใหนักเรียนเขาใจวาในแตละขั้นตอนของกิจกรรมนักเรียนมี
บทบาทอยางไรบาง พรอมทั้งชี้แนะการทําหนาที่ของสมาชิกแตละคนที่มีตอความสําเร็จของกลุม 
โดยในแตละขั้นตอนนักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
   1)  รวมแสดงความคิดเห็น มีการถาม-ตอบ ตอคลิปวีดิทัศน หรือขาวเกี่ยวกับประเด็น
หรือสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่ครูนํามาเสนอ  
   2)  รวมกันอภิปรายภายในกลุม และในชั้นเรียน ตอสถานการณที่ครูยกมาเพื่อให
นักเรียนรวมกันหาคําตอบ 
   3)  รวมมือกับสมาชิกภายในกลุมทําการตั้งปญหา และสรางแนวคิดในการแกปญหา 
ตลอดจนศึกษาคนควา สํารวจ ทดลอง ใหไดขอมูลนําไปสูการลงสรุปหรือตัดสินใจตอสถานการณที่
ครูยกมา  
   4)  นําเสนอขอคนพบของกลุมใหเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนไดรับทราบ ตลอดจนรวมแสดง
ขอโตแยงทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับขอคนพบของกลุมอ่ืน ๆ  
   5)  สื่อสารความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสที่ไดจากการเรียนรูในรูปแบบที่
หลากหลายใหผูอ่ืนไดรับทราบ 
 

 เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง จึงขอแสดง 
บทบาทครูและบทบาทนักเรียนในแตละขัน้ตอนใหเห็นอยางชัดเจน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 35  บทบาทครูและบทบาทนักเรยีนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาฟสกิส  
      ที่ใชการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร แบบ 2I3C          
 

ข้ันตอน กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน
1 

นําเขาสูประเด็น 
(Introduce the 

issues) 

นําเสนอประเด็นหรือ
เหตุการณ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวติประจําวันดวยภาพ
ขาว หรือวีดิทศัน 

ครูใชคําถามกระตุนความ
สนใจวาเหตุการณที่ครูนํามา
เสนอเกี่ยวของกับการเรียน
วิชาฟสิกสอยางไร

 นักเรียนรวมกนัตอบ
คําถามและอภิปราย
ตอเหตุการณที่ครู
นํามาเสนอ

2 
กําหนดหัวขอ ใน

การโตแยง 
(Identify the 

point) 

นักเรียนรวมกนัศึกษา
สถานการณทีจ่ะใหหา
คําตอบและระบุประเด็นที่
นําไปสูการโตแยง 

ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับเหตุผล 
หรือปจจัย ที่นักเรียนใชใน
การพิจารณาและตัดสินใจ
เลือกตวัเลือก 
 ครูทบทวนความรูเดิม 

 นักเรียนรวมกนั
แสดงความคดิเห็นใน
การตัดสินใจเลือก
ตัวเลือกพรอมทั้งระบุ
เหตุผลประกอบการ
ตัดสนิใจ 
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ตาราง 35  (ตอ)  
 

ข้ันตอน กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน
3 

เก็บรวบรวม
หลักฐาน 

(Collect the 
evidences) 

สรางขอมูล/หลักฐาน 
จากการศึกษา สํารวจ 
ตรวจสอบ คนควา 
ทดลอง 

ครูชี้แจงลําดับและขั้นตอน 
ในการศึกษา สํารวจตรวจสอบ 
คนควา ทดลอง วิเคราะหและ
แปลความหมายขอมูล กอน
ทําการเก็บรวบรวมหลักฐาน 

 นักเรียนรับฟงลําดับ 
ขั้นตอน ในการศึกษา 
สํารวจตรวจสอบ 
คนควา ทดลอง 
วิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูล 
 นักเรียน ศึกษา  

สํารวจตรวจสอบ 
คนควา ทดลอง 
วิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูล 

4 
สรางการโตแยง 
(Construct the 
argumentation) 

นําเสนอขอคนพบ 
ของกลุมตอชัน้เรียน 
 รวมแสดงขอโตแยง 

ทั้งที่เห็นดวยและไมเห็น
ดวยกับขอคนพบของ
กลุมอ่ืน 

ครูคอยดูแลใหการนําเสนอ 
ของแตละกลุมดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย 
 ครูกระตุนใหกลุมที่มี 

แนวคิดที่แตกตางไดรวม
แลกเปลีย่นแนวคิด 
 ครูอธิบายเนื้อหาบางสวน 

ที่มีความซับซอนและแสดง
ตัวอยางการคาํนวณโจทย
ปญหาจากใบความรู ใบงาน 
และอธิบายความเชื่อมโยงกับ
สถานการณในชีวติประจําวนั 

 นักเรียนแตละกลุม 
นําเสนอขอคนพบของ
กลุมตอชั้นเรยีน 
 นักเรียนแตละกลุม 

รวมแสดงขอโตแยงทั้ง
ที่เห็นดวยและไมเห็น
ดวยกับขอคนพบของ
กลุมอ่ืน 
 นักเรียนตั้งคําถาม 

เกี่ยวกับขอสงสัยในใบ
ความรูหรือใบงาน 

5 
สื่อสารคําอธิบาย

ไปยังผูอ่ืน 
(Communicate 
the explanation 

to others) 

เปนการสะทอนการ 
เรียนรูดวยการเขียน การ
วาดภาพหรือ การพูด 

ครูสรุปมโนทศันที่สําคัญให 
นักเรียนไดเขาใจ และให
นักเรียนแสดงความเขาใจใน
มโนทัศนทางฟสิกสที่ไดเรียนรู
ในรูปแบบที่หลาหลาย 

 นักเรียนเขียน  
วาดภาพ หรือพูดเพื่อ
แสดงถึงความเขาใจใน
มโนทัศนทางฟสิกสที่
ไดเรียนรู 
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โครงสรางเนื้อหา 
 เน้ือหาสาระของหนวยการเรียนรู เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ เปนสวนหนึ่งของรายวิชา
ฟสิกส (เพ่ิมเติม) ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังน้ี 
 
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที ่
 มาตรฐาน ว.4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 
การสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน อยางถูกตอง 
  ตัวชี้วัดที่ ว4.1 ม. 4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสนามโนมถวง และนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว.4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวน 
การสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
  ตัวชี้วัดที่ ว4.2 ม. 4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา 
ความเร็ว ความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
 
สาระที่ 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/1 ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม และเชื่อถือได 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/3 คนควารวบรวมขอมูลที่ตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ 
ปจจัยที่มีผลตอปจจัยอ่ืน ปจจัยที่ควบคุมไมได และจํานวนครั้งของการสํารวจตรวจสอบ เพ่ือให
ไดผลที่มีความเชื่อม่ันอยางเพียงพอ 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/5 รวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปน
ระบบถูกตองครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสม
หรือความผิดพลาดของขอมูล 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/7 วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล และประเมินความ
สอดคลองของขอสรุป หรือสาระสําคัญเพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/9 นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ไดทั้งวิธีการและองคความรู
ที่ไดไปสรางคําถามใหม นําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมและในชีวิตจริง 
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  ตัวชี้วัดที่ ว8.1 ม. 4-6/10 ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบ
การอธิบายการลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่นําเสนอตอสาธารณชนดวย
ความถูกตอง 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผล ใช
พยานหลักฐานอางอิงหรือคนควาเพิ่มเติมเพ่ือหาหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และยอมรับวาความรู
เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได เม่ือมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพ่ิมเติมหรือโตแยงจากเดิมซ่ึงทา
ทายใหมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังอันจะนํามาสูการยอมรับเปนความรูใหม 
เวลาที่ใชสอน 30 คาบ รายละเอียดตามแผนการจัดการเรียนรูดังน้ี 
 การสรางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกสที่ใชการโตแยง
เชิงวิทยาศาสตร แบบ 2I3C สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มุงเนนใหนักเรียน
สามารถพัฒนาความคิดที่เปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห วิจารณ ใชความรูในการระบุประเด็นปญหา 
อธิบายปรากฏการณ มีทักษะในการคนควาหาความรู สามารถในการแกไขปญหา และตัดสินใจโดย
ใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได มีทั้งสิ้น 8 แผน และแผนการจัดการ
เรียนรูสําหรับเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูที่ใชการโตแยงเชิง
วิทยาศาสตรอีก 1 แผน ดังน้ี 
 

หนวยที ่ แผนการจัดการเรียนรู เวลา 
(คาบ) 

การเตรียมความพรอม  
ของนักเรียน 

ทักษะทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอการเรยีนรูที่ใช
การโตแยงเชงิวิทยาศาสตร 

5 

1 
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 

1. ปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวตัถุ
2. กราฟแสดงความสัมพันธปริมาณการเคลื่อนที ่
3. การเคลื่อนที่ 1 มิติดวยความเรงคงที่ในแนวราบ 
4. การเคลื่อนที่ 1 มิติดวยความเรงคงที่ในแนวดิ่ง 

3 
3 
4 
2 

2 
มวล แรง และ 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

5. แรง มวล น้ําหนักและกฏแรงดึงดูดระหวางมวล 
6. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั 
7. แรงเสียดทาน 
8. การโตวาทปีระเด็นทางสงัคม 
   ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 

3 
5 
3 
2 

รวม 30 
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จุดประสงคการเรียนรู 
1 อธิบายความหมายของระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรงได 
2 บอกความแตกตางของระยะทางกับการกระจัด  อัตราเร็วกับความเรว็ ได 
3 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุดวยการทํางาน

เปนกลุมได 
4 แปลความหมายลักษณะการเคลื่อนที่จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ

ในการเคลื่อนที่แนวตรงได 
5 เขียนกราฟ แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ในการเคลือ่นที่แนวตรงได 
6 คํานวณหาปรมิาณตาง ๆ ในการเคลื่อนที่แนวตรงได
7 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ 

ในการเคลื่อนที่แนวตรง ดวยการทํางานเปนกลุมได 
8 อธิบายความสัมพันธระหวาง ความเร็วตน ความเร็วสดุทาย ความเรงคงตัว การกระจัด  

และเวลาในการเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงตวัได 
9 ทดลองและสรปุผลการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงได
10 คํานวณหาปรมิาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงตวัได 
11 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงตวั  

ดวยการทํางานเปนกลุมได 
12 อธิบายการตกของวัตถุอยางอิสระภายใตสนามความโนมถวงโลกได
13 คํานวณหาความสัมพันธของปริมาณที่เกี่ยวของกับการตกของวตัถอุยางอิสระภายใต 

สนามความโนมถวงโลกได 
14 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับการการตกของวตัถุอยางอิสระภายใตสนามความโนมถวง

ของโลกดวยการทํางานเปนกลุมได 
15 บอกความหมายของ แรง มวล และนํ้าหนักได
16 อธิบายความแตกตางของแรง มวล และน้าํหนัก ได
17 คํานวณหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธได
18 อธิบายและคํานวณเกี่ยวกบักฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตันได
19 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับแรง มวล น้ําหนัก และกฎแรงดึงดูดระหวางมวลได 
20 อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได
21 ใชกฎการเคลือ่นที่ของนิวตนัอธิบายสถานการณที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวันได 
22 คํานวณโดยใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเพื่อแกโจทยปญหาได
23 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันได
24 อธิบายผลของการเคลื่อนทีส่ัมพัทธกันระหวางวัตถุกับผิวสัมผัสได
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25 ระบุปจจัยที่เกีย่วของกับแรงเสียดทานได
26 คํานวณหาแรงเสียดทานได 
27 สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับแรงเสียดทานได
28 สํารวจและสบืคนประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ในชวีติประจําวันได 
29 เก็บรวบรวม และวเิคราะหขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับ

การเคลื่อนที่ในชีวติประจําวนัได 
30 สรางขอโตแยงเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ในชวีิตประจําวันได
31 โตวาทเีกี่ยวกบัประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ในชวีิตประจําวันได 
32 ตั้งคําถามที่อยูบนพื้นฐานของความสนใจหรือจากสถานการณที่เกิดขึ้นที่และสามารถ      

ทําการสํารวจตรวจสอบหรอืศึกษาคนควาดวยการทํางานรวมกันได 
33 คนควา รวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบ 
34 วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ เพ่ือนําไปใชเปนหลกัฐาน 

และประเมินความสอดคลองของหลักฐานกับคําถามทีต่ั้งไว และนําเสนอขอมูลดวยวิธทีี่
เหมาะสม 

35 อธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผล โดยใชประจักษพยานหรือหลักฐาน และ 
โตแยงเพ่ือเปลี่ยนแปลงความรูเดิม ดวยประจักษพยานใหมที่เชื่อถอืไดมากกวา 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  รายวิชา  ฟสกิส 1    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   เร่ือง กราฟแสดงความสมัพันธปริมาณการเคลื่อนที่ 
วันที่  24,26 มิถุนายน 2557  เวลา 3  คาบ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที ่
 มาตรฐาน ว.4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวน 
การสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
   ตัวชี้วัดที่ ว4.2 ม. 4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา 
ความเร็ว ความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
   ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/1 ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม และเชื่อถือได 
  ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/5 รวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปน
ระบบถูกตองครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสม
หรือความผิดพลาดของขอมูล 
   ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/7 วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล และประเมินความ
สอดคลองของขอสรุป หรือสาระสําคัญเพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   ตัวชี้วัดที่ ว8.1 ม. 4-6/10 ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบ 
การอธิบายการลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่นําเสนอตอสาธารณชนดวย
ความถูกตอง 
   ตัวชี้วัดที่  ว8.1 ม. 4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผล ใช
พยานหลักฐานอางอิงหรือคนควาเพิ่มเติมเพ่ือหาหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และยอมรับวาความรูเดิม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได เม่ือมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพ่ิมเติมหรือโตแยงจากเดิม ซึ่งทาทาย
ใหมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังอันจะนํามาสูการยอมรับเปนความรูใหม  
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2.  สาระสําคัญ 

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง ไดแก 
 1.  กราฟความสมัพันธระหวางการกระจัดกับเวลา ความชันของกราฟ คือ ความเร็ว 
 2.  กราฟความสัมพันธระหวางความเร็วกับเวลา ความชันของกราฟ คือ ความเรง สวน
พ้ืนที่ใตกราฟ คือ ขนาดของการกระจัด 
 3.  กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา  พ้ืนที่ใตกราฟ คือ ความเร็วที่เปลี่ยนไป
ในชวงเวลานั้น 
 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  แปลความหมายลักษณะการเคลื่อนที่จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ 
ในการเคลื่อนที่แนวตรงได 
 2.  เขียนกราฟ แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ในการเคลือ่นที่แนวตรงได 

3.  คํานวณหาปรมิาณตาง ๆ ในการเคลื่อนที่แนวตรงได 
 4.  สรางและนําเสนอขอโตแยงเกี่ยวกับกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ใน
การเคลื่อนที่แนวตรง ดวยการทํางานเปนกลุมได 

 

4.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
ข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู 

เวลา 
(นาที) 

กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1 
นําเขาสูประเด็น 

15 1. ครูใหนักเรียนชม simulation เรื่อง moving – man แลวถามนักเรยีนวา 
“จากการเคลือ่นที่ของผูชายคนนี้มีลักษณะอยางไรบาง  นักเรียนคิดวา
ปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่จะสัมพันธกันอยางไร” 
2. ครูใหนักเรียนศึกษาการเลาเหตุการณการเดินทางของคุณตาที่เดินทาง
มาหาหลาน ๆ ดวยรถไฟ จากสถานีอุบลราชธานถีึงสถานีศรีสะเกษ จาก
สถานการณ “ตามารถไฟ” แลวใหแตรวมกลุมรวมกันอภิปรายโดยใช 
คําถามวา  “นักเรียนคิดวาการสรุปการเดินทางของคุณตาของหลานคนใด
ไมถูกตอง” 
3. ครูใหแตละกลุมรวมกันแสดงเหตุผลในการตัดสินใจสรุปวาหลานคนใด
สรุปการเดินทางของคุณตาผิดและแสดงเหตุผลที่ไมเลอืกการสรุปของหลาน
คนที่เหลือ  ลงในกระดานไวทบอรด 

 
 



183 
 
ข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู 

เวลา 
(นาที) 

กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 
กําหนดหัวขอใน
การโตแยง 

25 1. ครูรวมแสดงความคิดเห็นกับผูเรียน โดยใหแตละกลุมรวมกันกําหนด
หัวขอหรือประเด็นที่จะนําไปสูการโตแยง โดยแนวคิดควรครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี 

• กราฟความสมัพันธระหวางการกระจัดกับเวลา  

• กราฟความสมัพันธระหวางความเร็วกบัเวลา 

• กราฟความสมัพันธระหวางความเรงกับเวลา   
2. นักเรียนรับฟงการนําเสนอความเชื่อมโยงระหวางสถานการณ  
“ตามารถไฟ” กับกราฟแสดงความสัมพันธปริมาณการเคลื่อนที ่
ที่จะใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจากกิจกรรม เพ่ือบอกความหมายและ
ความสัมพันธของปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเคลื่อนที่ของวัตถ ุ 
3. นักเรียนบันทึกสิ่งที่อยากรูดวยการตั้งคําถามลงในแบบบันทึกการสราง
ขอโตแยงขอ 1 
4. นักเรียนรวมกันวางแผนเพื่อหาคําตอบลงในแบบบันทึกการสรางขอ
โตแยงขอ 2 

ขั้นตอนที่ 3 
เก็บรวบรวม
หลักฐาน 

 

70 1. แตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและทําใบกิจกรรมดังนี้ 

• ใบความรูที่ 2.1 กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา  
 ใบกิจกรรมที่ 2.1 กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 

• ใบความรูที่ 2.2 กราฟความสัมพันธระหวางความเร็วกบัเวลา 
 ใบกิจกรรมที่ 2.2 กราฟความสัมพันธระหวางความเรว็กับเวลา 

• ใบความรูที่ 2.3 กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา 
 ใบกิจกรรมที่ 2.3 กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา 

2. นักเรียนแตละกลุมทําการบันทึกผลทีพ่บจากการสืบคน และตรวจสอบ 
ลงในแบบบันทึกการสรางขอโตแยงขอ 3 

ขั้นตอนที่ 4     
สรางการโตแยง 

45 1. นักเรียนดําเนินการในขั้นตอนการสรางขอโตแยงตามลําดับขั้นตอไปน้ี
   ข้ัน 1 นักเรยีนแตละกลุมสรางขอกลาวอางของกลุมตนเอง ลงในแบบ
บันทึกการสรางขอโตแยงขอ 4 และใชหลกัฐานอะไรบางมาสนับสนุน           
ขอกลาวอาง และบันทึกลงในแบบบันทึกการสรางขอโตแยงขอ 5 แลวแสดง
เหตุผลเชื่อมโยงระหวางหลกัฐานกับขอกลาวอาง ลงในแบบบันทึกการสราง
ขอโตแยงขอ 6 และรวมกันสรางขอโตแยง ลงในแบบบนัทึกการสรางขอ
โตแยงขอ 7 
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ข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู 

เวลา 
(นาที) 

กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4     
สรางการโตแยง 

(ตอ) 

    ขั้น 2 แตละกลุมตรวจสอบขอกลาวอางของกลุมตนเองที่สรางขึ้นวา
แนวคิดที่รวมกันสรางขึ้นเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดตอนแรกเริ่มที่ได
ตัดสินใจสรุปวาหลานคนใดสรุปการเดินทางของคุณตาผิดไป เหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร 
   ข้ัน 3 ครูใหแตละกลุมนําเสนอขอกลาวอางของกลุมตนเองดวยการ
นําเสนอดวยการเขียนลงในกระดาษฟลปิชารท ใหกับเพื่อนกลุมอ่ืนไดรับ
ฟงแนวคิดที่ไดจากการศึกษา 
   ข้ัน 4 แตละกลุมที่มีแนวคดิหรือขอคนพบที่แตกตางทาํการซักคานเพื่อ
อภิปรายรวมกัน 
   ข้ัน 5 หากกลุมใดยังคงยนืยันในแนวคดิเดิมตองทําการแยงกลับดวย
เหตุผลและหลักฐานทีส่ามารถหักลางแนวคิดที่แตกตางไดแตหากเห็นวา
ขอโตแยงของกลุมตนเองมีขอบกพรอง ก็ทําแกไข และปรับปรุงขอโตแยง
ของกลุมใหม 
2. ครูทําการเฉลยวาหลานคนใดที่สรุปการเดินทางของคุณตาผิดไป 
ตลอดจนแนะนําการปรับปรุงแกไขขอโตแยงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นใน
ครั้งตอไป 
3. ครูสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม และเฉลยโจทยในใบกิจกรรมบางขอโดยละเอียด 

ขั้นตอนที่ 5 สื่อสาร
คําอธิบายไปยัง

ผูอ่ืน 

10 1. นักเรียนแตละคนเขียนสรุปความรูที่ไดรับ ในรูปแบบผังมโนทัศน
นักเรียนคนใดที่มีขอสงสัยหรือคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามครูได  
 

 
5. สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

1. ใบความรูที ่2.1 กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 
2. ใบความรูที ่2.2 กราฟความสัมพันธระหวางความเรว็กับเวลา 
3. ใบความรูที ่2.3 กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา 
4. ใบกิจกรรมที่ 2.1 กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 
5. ใบกิจกรรมที่ 2.2 กราฟความสัมพันธระหวางความเร็วกับเวลา 
6. ใบกิจกรรมที่ 2.3 กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา 
7. สถานการณ “ตามารถไฟ” 
8. สถานการณจําลอง (Simulation) เร่ือง moving – man 
 



185 
 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
6.1.1 วัดความเขาใจ 
6.1.2 ประเมินความสามารถในการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร 
6.1.3 ประเมินการเรียนรูรวมกัน 

6.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดผลและประเมนิผล 
6.2.1 ผังมโนทัศน 
6.2.2 แบบบนัทึกการสรางขอโตแยง 
6.2.3 แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน  

6.3 เกณฑการประเมินผล 
6.3.1 มีคะแนนการสรางผังมโนทัศน ในระดับดี ขึ้นไป 
6.3.2 ความสามารถในการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร อยูในระดบัดี ขึ้นไป 
6.3.4 ประเมินการเรียนรูรวมกัน อยูในระดับดี ขึ้นไป 
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เกณฑการใหคะแนนการสรางผังมโนทัศน 
ปรับมาจากโนแว็กและโกวิน Novak; & Gowin. 1984: 36 ที่มีองคประกอบในการใหคะแนน

ประกอบดวย การนําเสนอ (Proposition) การลําดับขั้น (Hierarchy) ความสัมพันธขามสาย (Cross 
links) และการยกตัวอยาง (Examples) มีดังน้ี 
 

คะแนน ระดับ ลักษณะที่ปรากฏ
4 
 

ดีมาก เขียนมโนทัศนหลักครบ (1. กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา ความชัน
ของกราฟ คือ ความเร็ว 2. กราฟความสมัพันธระหวางความเร็วกบัเวลา ความชนัของ
กราฟ คือ ความเรง สวนพ้ืนที่ใตกราฟ คอืขนาดของการกระจัด 3. กราฟความสมัพันธ 
ระหวางความเรงกับเวลา  พ้ืนที่ใตกราฟ คือ ความเร็วที่เปลี่ยนไปในชวงเวลานั้น) มี
การแสดงใหเห็นถึงมโนทัศนรอง และมโนทัศนยอยของมโนทัศนหลกัแตละตวั พรอม
ทั้งยกตวัอยางประกอบ และแสดงความสมัพันธของมโนทัศนหลักกบัมโนทัศนหลกั 
หรือมโนทัศนรองของสายอื่นๆ

3 
 

ดี เขียนมโนทัศนหลักครบ (กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา กราฟความ 
สัมพันธระหวางความเร็วกบัเวลา กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา) มีการ
แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนรอง และมโนทัศนยอยของมโนทัศนหลักแตละตวั ยกตวัอยาง
ประกอบแตไมครบทุกมโนทัศน และแสดงความสัมพันธของ มโนทัศนหลักกับมโนทัศน
หลัก หรือมโนทัศนรองของสายอื่นๆ บางมโนทัศน 

2 
 

พอใช เขียนมโนทัศนหลักครบ มีการแสดงใหเห็นถึงมโนทัศนรอง และมโนทัศนยอย  บางตัว  
ยกตัวอยางประกอบแตไมครบทุกมโนทศัน และไมแสดงความสัมพันธ ของมโนทัศนไป
ยังสายอื่นๆ  

1 
 

ปรับปรุง เขียนมโนทัศนหลักไมครบ แสดงใหเห็นถึงมโนทัศนรอง และมโนทัศนยอยบางตวั     
ไมยกตัวอยางประกอบ และไมแสดงความสัมพันธ ของมโนทัศนไปยงัสายอื่นๆ  
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แบบบันทึก 
การสรางขอโตแยง 

 

คําชี้แจง  จากสถานการณ “ตามารถไฟ”  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
1. จากสถานการณ “ตามารถไฟ”  นักเรียนมีคําถามเกี่ยวกับสถานการณนี้อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. สิ่งที่นักเรียนตองทําเพื่อหาคําตอบของขอ 1 คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. จากผลการสืบคน และตรวจสอบของนกัเรียนพบวา 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. จากสถานการณ “ตามารถไฟ”  ขอกลาวอางของนักเรียนคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. หลักฐานทีน่ักเรียนนํามาใชสนับสนุนขอกลาวอางมีอะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
6. เหตุผลที่นกัเรียนจะใชแสดงความเชื่อมโยงระหวางหลักฐานกับขอกลาวอางคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. ขอโตแยงของนักเรียนคือ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

กลุม.................................................................. 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการโตแยงเชงิวิทยาศาสตร   
ดานผลงานการสรางขอโตแยง ตามแบบบันทึกการสรางขอโตแยง 

1.  การสรางคําถาม
คะแนน ตัวบงชี้

3 คําถามสามารถหาคําตอบได และแสดงตวัแปรที่สนใจ
2 คําถามสามารถหาคําตอบได แตไมแสดงถึงตัวแปรที่สนใจ
1 คําถามไมเกี่ยวกับสถานการณที่นําเสนอ
0 ไมเขียนคําถาม 

2.  การวางแผนการทํางาน 
คะแนน ตัวบงชี้

3 แสดงวิธี และขั้นตอน ในการสํารวจตรวจสอบ อยางครบถวนและเปนลําดับ 
2 แสดงวิธี และขั้นตอน ในการสํารวจตรวจสอบ แตขาดลาํดับ
1 แสดงวิธี และขั้นตอน ในการสํารวจตรวจสอบ แตไมครบถวน
0 ไมแสดงขั้นตอนและวธิีการวางแผนในการสํารวจตรวจสอบ

3.  ผลการสํารวจตรวจสอบ 
คะแนน ตัวบงชี้

3 แสดงขอมูลครบถวน แปลความหมาย และแสดงความสัมพันธอยางสมบูรณ 
2 แสดงขอมูลครบถวน แตการแปลความหมายและการแสดงความสัมพันธไมสัมพันธกัน
1 แสดงขอมูลไมครบและขาดการแปลความหมายและการแสดงความสัมพันธ      
0 ไมแสดงขอมูลใดๆ  

4.  ขอกลาวอาง 
คะแนน ตัวบงชี้

3 ขอกลาวอางชดัเจน 
2 ขอกลาวอางไมชัดเจน 
1 ขอกลาวอางไมเกี่ยวของกบัสถานการณ
0 ไมเขียนขอกลาวอาง 

5. หลักฐาน 
คะแนน ตัวบงชี้

3 หลักฐานที่นํามาสนับสนุนสมัพันธกับขอกลาวอางและเหตุผลที่ใชอธบิายอยางครบถวน 
2 หลักฐานที่นํามาสนับสนุนสมัพันธกับขอกลาวอางและเหตุผลที่ใชอธบิายแตไมครบถวน
1 หลักฐานที่นํามาใชสนับสนนุไมเกี่ยวของกับขอกลาวอางและเหตุผลที่ใชอธบิาย 
0 ไมแสดงหลักฐานใดๆ 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการโตแยงเชงิวิทยาศาสตร   
ดานผลงานการสรางขอโตแยง ตามแบบบันทึกการสรางขอโตแยง 

(ตอ) 
 
6. เหตุผล 
คะแนน ตัวบงชี้

3 คําอธิบายสัมพันธกับคําถาม ขอกลาวอาง และหลักฐาน อยางชัดเจน 
2 คําอธิบายสัมพันธกับคําถาม ขอกลาวอาง และหลักฐาน แตไมชัดเจน 
1 คําอธิบายไมสัมพันธกับคําถาม ขอกลาวอาง และหลักฐาน
0 ไมเขียนแสดงคําอธิบาย 

7. ขอโตแยง 
คะแนน ตัวบงชี้

3 ขอกลาวอางมีความชัดเจน หลักฐานที่นําแสดงมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการ
สนับสนุนขอกลาวอาง และเหตุผลทีใ่ชอธบิาย มีความเชื่อมโยงระหวางขอกลาวอาง 
และหลักฐาน และใชหลักการเชิงวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 

2 ขอกลาวอางทีมี่ความชัดเจน หลักฐานทีน่ําแสดงมีความเหมาะสมแตไมเพียงพอตอ  
การสนับสนุนขอกลาวอาง และเหตผุลทีใ่ชอธิบาย ความเชื่อมโยงระหวางขอกลาวอาง
และหลักฐาน ยังไมเหมาะสม 

1 ขอกลาวอางทีมี่ความชัดเจน หลักฐานทีน่ําแสดงยังไมสนับสนุนขอกลาวอาง และเหตุผล
ที่ใชอธบิายไมมีความเชื่อมโยงระหวางขอกลาวอางและหลักฐาน 

0 ไมแสดงขอกลาวอางหรือขอกลาวอางไมชัดเจน ไมแสดงหลักฐานหรือ หลักฐานไมมี
ความเกี่ยวของ และไมแสดงเหตุผลหรือเหตุผลไมมีความเชื่อมโยงระหวางขอกลาวอาง
และหลักฐาน 

 
การแปลผลระดับความสามารถในการโตแยงเชิงวทิยาศาสตร 

 
คะแนน (21 คะแนน) ระดับความสามารถ 

15.76 – 21.00 ดีเยี่ยม
10.51 – 15.75 ดี
5.26 – 10.50 พอใช

0 – 5.25 ปรับปรุง
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เกณฑการประเมินความสามารถในการโตแยงเชงิวิทยาศาสตร   
ดานขอโตแยงที่สรางข้ึน  

************************************************************* 
 

คะแนน ระดับ เกณฑการประเมิน ตัวอยางคําตอบ
3 ดีมาก ขอกลาวอางมีความชัดเจน หลักฐานที่นํา

แสดงมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
การสนับสนุนขอกลาวอาง และเหตผุลที่
ใชอธิบาย มีความเชื่อมโยงระหวางขอ
กลาวอางและหลักฐาน และใชหลักการ
เชิงวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 

การสรุปการเดินทางของคุณตาบุญมีของ
หลานหนอยไมถูกตองเพราะจากขอความที่
กลาววา รถไฟจอดนั้นหมายถึงมีอัตราเรว็
เปนศูนยซึ่งในชวงเวลาที่หนอยกลาวถึง คือ 
ในนาทีที1่0-30 และนาทีที่ 60-70 นั้นเปน
ชวงที่รถไฟเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ไมใช
อัตราเร็วเปนศูนย 

2 ดี ขอกลาวอางทีมี่ความชัดเจน หลักฐานที่
นําแสดงมีความเหมาะสมแตไมเพียงพอ
ตอการสนับสนุนขอกลาวอาง และเหตุผล
ที่ใชอธบิาย ความเชื่อมโยงระหวางขอ
กลาวอางและหลักฐาน ยังไมเหมาะสม 

การสรุปการเดินทางของคุณตาบุญมีของ
หลานหนอยไมถูกตองเพราะ ในนาทีที่      
10-30 และนาทีที่ 60-70 นั้นรถไฟยังวิ่งดวย
อัตราเร็วคงทีอ่ยู ไมใชจอด 

1 พอใช ขอกลาวอางทีมี่ความชัดเจน หลักฐานที่
นําแสดงยังไมสนับสนุนขอกลาวอาง และ
เหตุผลที่ใชอธบิายไมมีความเชื่อมโยง
ระหวางขอกลาวอางและหลกัฐาน 

การสรุปการเดินทางของคุณตาบุญมีของ
หลานหนอยไมถูกตองเพราะรถไฟจอดนั้น
หมายถึงมีอัตราเร็วเปนศูนย ดังน้ันที่หนอย
พูดจึงไมถูกตอง 

0 ปรับ 
ปรุง 

ไมแสดงขอกลาวอางหรือขอกลาวอางไม
ชัดเจน ไมแสดงหลักฐานหรือ หลักฐาน
ไมมีความเกี่ยวของ และไมแสดงเหตุผล
หรือเหตุผลไมมีความเชื่อมโยงระหวาง
ขอกลาวอางและหลักฐาน 

หนอยพูดไมถูกตอง เพราะกราฟมันสูง
แสดงวาเคลื่อนที่ 
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7. บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
8. ปญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
9. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                      ลงชื่อ………………………………..ผูสอน 
                                                                                 (นางประภา  สมสุข) 
                                                                      วันที่ ..... เดือน .......................พ.ศ.......... 
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ราฟแสดงปริม
างของคุณตา
ตาเดินทางได
ฟจอดสถานี 
ั้งแตนาทีที1่-
การเดินทางข

มตรตอชั่วโมง

 40    50     60

งมากับรถไฟ
การเดินทางด
เรื่องราวการเ

  

  

  

  

  

  

  

มาณการเคลื่
าดังนี้  
ดระยะทาง 50
2 ชวง คอื ใน

-10 และนาที
ของคุณตาขอ

ง) 

0    70     80     

ตามารถไ
 

ฟขบวนทองถิ่
ดังภาพ โดยเ
เดินทางใหหล

  

  

  

  

  

  

  

อนที่ของคุณ

0 กิโลเมตร 
นนาทีที่10-3
ที่ 50-60 คุณ
องหลานคนใ

 

    เวลา นา(

ไฟ 

นจากสถานรี
เม่ือรถไฟเขา
ลาน ๆ ฟง รา

  

  

  

  

  

  

  

ณตาบุญมีทีเ่ล
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ณตาเคลื่อนที่ด
ใดไมถูกตอง
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าใหหลาน ๆ

 60-70 
ดวยความเรง

ชธานีเพ่ือมา
าสถานีรถไฟ 
ังกราฟตอไป

 ฟง หลานแต

งที่มีขนาดเท
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ใบความรูที่ 2.1 
กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 

 

 กราฟความสมัพันธระหวางการกระจัดกับเวลา สามารถแปลความหมายจากกราฟโดย 
1. ความชันของกราฟการกระจัดกับเวลาคือความเร็วในการเคลื่อนที่ 
2. การหาความเร็วเฉลี่ยระหวาง 2 จุดใดๆ หาจากความชันของเสนตรงที่ลากจากจุดทั้งสอง 

บนกราฟตรงชวงเวลานั้น ความชันจะแทนความเรว็เฉลี่ย 
 ตัวอยางการแปลความหมายและหาคาความชันกราฟ ระหวางการกระจัดกับเวลา ของการ
เดินทางของชายคนหนึ่งในเวลา 35 วินาที ดังน้ี 
 

 
 

จากกราฟ ลักษณะการเคลือ่นที่ของชายนี้เปนดังนี้ 
ชวงที ่1 ชายคนนี้มีความเร็วคงที่คาหนึง่ เคลื่อนที่ไปขางหนา 
ชวงที ่2 ชายคนนี้หยุดนิ่งชั่วขณะ 
ชวงที ่3 ชายคนนี้เคลื่อนทีย่อนกลับทางเดิมดวยความเร็วคงทีค่าหนึ่ง 
ชวงที ่4 ชายคนนี้กลับมาทีจุ่ดเริ่มตนและหยุดนิ่งชั่วขณะ 
ชวงที ่5 ชายคนนี้เคลื่อนทีถ่อยหลังเลยตําแหนงเริ่มตนเดิมไป ดวยความเร็วคงที ่

และในตอนทายชายคนนี้อยูหางจากจุดเริ่มตนไปขางหลังของจุดเริ่มตนเปนระยะ 10 เมตร 
การคํานวณหาคาความชันของกราฟ   
 จากกราฟความชันของกราฟ คือ ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ สามารถคํานวณไดจาก 
  

ความชันของกราฟ (m) = ความเร็วเฉลีย่ (vav) =  =  
 

ความเร็วเฉลีย่ในชวงเวลาt = 0 วินาทีถึง t = 35 วินาท ีคือ vav =  =  = -0.28 m/s 

ความเร็วเฉลีย่ในชวงเวลาt = 0 วินาทีถึง t = 5 วินาที คือ vav =  =  = 2.0 m/s 

ความเร็วเฉลีย่ในชวงเวลาt = 5 วินาทีถึง t = 15 วินาท ีคือ vav =  =  = 0 m/s 

 จากการคํานวณพบวาเราสามารถหาความเร็วเฉลี่ยไดทั้งตลอดการเคลื่อนที่หรือ           
บางชวงเวลาได 

การกระจัด (m)

เวลา (s) 

10 
 
 
 
-10 

 0       5    10    15   20   25   30    35
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 
กราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมตามขั้นตอนตอไปน้ี แลวทําการบันทึกขอมูล เพ่ือนําไปเขียนกราฟ
แลวตอบคําถาม 
ข้ันตอนการทํากิจกรรม 

1. ใหนักเรียนจับเวลาในการเดินไปขางหนาเปนระยะ 4 เมตร แลวหยุดเดินเปนเวลา           
   4 วินาที หลังจากนั้นเดินถอยหลังมายังจุดเริ่มตนแลวหยุดเดิน  4 วินาที  
   และเดินถอยหลังอีก 1 เมตร 
2. จงเขียนแผนภาพแสดงการเดินทางของนักเรียนจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด พรอมทั้ง 
   แสดงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ไปยังตาํแหนงตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3. นําการกระจัดกับเวลาไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ โดยใหเวลาเปนแกนนอน (x) 
และการกระจดัเปนแกนตั้ง (y) โดยกําหนดใหการเดินไปขางหนามีการกระจัดเปนบวก สวนการเดิน
ไปขางหลังมีการกระจัดเปนลบ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่สําหรับเขียนแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่สําหรับติดกราฟ 
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คําถาม 
1. จงแสดงวิธีหาความชันของกราฟในชวงการเดินไปขางหนา  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงแสดงวิธีหาความชันของกราฟจากเวลาเริ่มตนถึงเวลาสิ้นสุด  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่เปนเทาใด  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรูที่ 2.2 
กราฟความสัมพันธระหวางความเรว็กับเวลา 

 

 กราฟความสมัพันธระหวางความเร็วกบัเวลา สามารถแปลความหมายจากกราฟโดย 
1. ความชันของกราฟความเร็วกับเวลาเปนคาความเรง 
2. พ้ืนที่ใตกราฟระหวางความเร็วกับเวลาสามารถเปนการกระจัด 
ตัวอยางการแปลความหมายและหาคาความชันกราฟ ระหวางความเร็วกับเวลา              

ของการเคลื่อนที่ของรถยนตคันหนึ่งในเวลา 9 วินาที ดังน้ี 

 
จากกราฟ ลักษณะการเคลือ่นที่ของรถยนตคันนี้เปนดังนี้ 

ชวงที ่1 รถยนตคันนี้เคลื่อนที่ดวยความเรงคาหนึ่ง  
ชวงที ่2 รถยนตคันนี้เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ หรือความเรงเปนศูนย 
ชวงที ่3 รถยนตคันนี้เคลื่อนที่ดวยความหนวงคาหนึ่ง 

การคํานวณหาคาความชนัและพื้นทีใ่ตกราฟ   
 จากกราฟความชันของกราฟ คือ ความเรงเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ สามารถคํานวณไดจาก 
  

ความชันของกราฟ (m) = ความเรงเฉลีย่ (aav) =  =  

 

ความเรงเฉลีย่ในชวงเวลา t = 0 วินาทถีงึ t = 9 วินาท ีคือ aav =  =  = -0.89 m/s2 

ความเรงเฉลีย่ในชวงเวลาt = 0 วินาทีถึง t = 3 วินาที คือ aav =  =  = 2.67 m/s2 

 

พ้ืนที่ใตกราฟ คือ การกระจัดของการเคลือ่นที่  สามารถคํานวณไดจาก 
พ้ืนที่ใตกราฟ=การกระจัด=(พ.ท.สามเหลี่ยม1+พ.ท.สี่เหลี่ยม+พ.ท.สามเหลี่ยม2+พ.ท.สามเหลี่ยม3) 

                    การกระจัด = {( x ฐาน x สูง)+(กวาง x ยาว) + ( x ฐาน x สูง) + ( x ฐาน x สูง)} 

                    การกระจัด = {( x 3 x 8) + (2 x 8) + ( x 2 x 8) + ( x 2 x (-8))} 

                    การกระจัด = 28  เมตร 
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 
กราฟความสัมพันธระหวางความเรว็กับเวลา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอมูลแสดงความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถยนตคันหนึ่งกับเวลาที่เปลีย่นไป
ที่กําหนดใหไปเขียนกราฟ แลวตอบคําถาม 
เวลา (s) 0 10 20 30 40
ความเร็ว (m/s) 0 30 30 30 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การกระจัดที่เคลื่อนที่ไดในชวง 30 วินาทีแรกเปนเทาใด  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความเรงเฉลี่ยในวินาททีี่ 0 - 10  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในชวงวินาทีที่ 10 – 30 มีการเคลื่อนที่อยางไร  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรูที่ 2.3 
กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา 

 
จากกราฟความเรงกับเวลา พ้ืนที่ใตกราฟ คือ ความเรว็ที่เปลี่ยนไปในชวงเวลานั้น 

ตัวอยางการแปลความหมาย ระหวางความเรงกับเวลา ของการเคลือ่นที่ของรถยนตคันหนึ่ง
ในเวลา 20 วนิาที ดังน้ี 

 
จากกราฟ ลักษณะการเคลือ่นที่ของรถยนตคันนี้เปนดังนี้ 

ชวงที ่1 รถยนตคันนี้เคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัว 2 m/s2   
ชวงที ่2 รถยนตคันนี้เคลื่อนที่ดวยความเรงเปนศูนย หรือความเร็วคงตัว 
ชวงที ่3 รถยนตคันนี้เคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัว -3 m/s2 

การคํานวณหาพื้นที่ใตกราฟ   
พ้ืนที่ใตกราฟ คือ ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่  สามารถคํานวณไดจาก 

พ้ืนที่ใตกราฟ = ความเร็วเฉลี่ย = (พ.ท.สี่เหลี่ยม 1 + พ.ท.สี่เหลี่ยม 2) 

                    ความเรว็เฉลี่ย = {(กวาง x ยาว) + (กวาง x ยาว)} 

                    ความเรว็เฉลี่ย = {(10 x 2) + (5 x (-3))} 
                    ความเรว็เฉลี่ย = 20 + (-15)   
                    ความเรว็เฉลี่ย = 5  เมตรตอวินาท ี
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ใบกิจกรรมที่ 2.3 
กราฟความสัมพันธระหวางความเรงกับเวลา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอมูลแสดงความเรงในการเคลื่อนที่ของรถยนต 3 คันกับเวลาที่เปลี่ยนไป
ไปเขียนลงบนกราฟเดียวกัน แลวตอบคําถาม 
เวลา (s) 0 1 2 3 4 
ความเรงรถคนัที่ 1 (m/s2) 2 2 2 2 2 
ความเรงรถคนัที่ 2 (m/s2) 0 0 0 0 0 
ความเรงรถคนัที่ 3 (m/s2) 0 -2 -2 -2 -2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. รถแตละคนัมีการเคลื่อนที่อยางไร  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ความเร็วเฉลี่ยของรถยนตแตละคันมีคาเทาใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน 2 

กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณการเคลื่อนที่ 
 

1. กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลาของการเคลือ่นที่ของอนุภาคในเวลา 8 วินาที 
ดังน้ี 

      
 1.2 จงหาความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของอนุภาคในเวลา 50 วินาที 
ดังน้ี 

 

ชื่อ-สกุล ...............................................................................................................กลุม ......................................

1.1 จงหาความเร็วเฉลี่ยในชวงเวลา t = 0 วินาที
ถึง t = 2 วินาที  
………………………………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………
………………………………………………………

2.1 จงหาการกระจัดตลอดการเคลื่อนที่  
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
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 2.2 จงบรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ในชวง a-b 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.3 จงหาความเรงเฉลี่ยในชวงเวลา t = 0 วินาทีถึง t = 20 วินาท ี
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. วัตถุอันหนึง่เคลื่อนที่จากนิ่งดวยความเรง a ที่เวลา t  แสดงดังกราฟ จงหาความเร็วเฉลี่ยของ
วัตถ ุในชวงเวลา 0-5 วินาที 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
 

- แบบทดสอบวัดความเขาใจมโนทัศน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที ่  
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
- แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร 
- แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน 
- แบบสังเกตชั้นเรียน 
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ตัวอยางแบบทดสอบวดัความเขาใจ 
เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส 

************************************************************* 
 
คําชี้แจง  
 1. แบบทดสอบฉบบันี้มีจํานวน 30  ขอ  ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

2. ใหนักเรียนพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด เพียงคําตอบเดียว  
   แลวทําเครือ่งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ   
3. เขียน ชื่อ – นามสกุล  เลขที่  ระดับชัน้  โรงเรียน ลงในกระดาษคาํตอบใหเรียบรอย 

 
 
 

 
กําหนดให 

ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกมีคาเทากับ 10 เมตรตอ(วินาท)ี2 

sin30๐ =      cos30๐ = 
√

  

 

sin37๐ =      cos37๐ =  

 

sin53๐ =      cos53๐ =  

 

π =  
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การกระจัด (เมตร) 
8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 
 

-2 

-4 
 

-6 
-8 

    20        40       60       80       100      120        เวลา (วินาที)

1. กีกี้ ขับรถยนตไปบนถนนตรง กําหนดใหการเคลื่อนที่ไปขางหนามีการกระจัดเปนบวกและ      
การเคลื่อนทีถ่อยหลังมีการกระจัดเปนลบ  หากพบวารถยนตมีความเร็วเปนคาบวกแตมี                  
ความเรงเปนคาลบ  สภาพการเคลื่อนที่ของรถยนตเปนอยางไร 
 1. รถยนตกําลังแลนไปขางหนา  แตถูกเบรกเพื่อใหรถชาลง 
 2. รถยนตกําลังแลนถอยหลัง  แตถูกเบรกเพื่อใหรถชาลง 
 3. รถยนตกําลังแลนถอยหลัง  และถูกเรงใหรถถอยหลังเร็วขึ้น 
 4. รถยนตกําลังแลนไปขางหนา  และถูกเรงใหรถเดินหนาเร็วขึ้น 
2. บอม วิ่งรอบสระน้ําที่เปนวงกลมรัศมี 7 เมตร เม่ือวิง่ไปไดระยะหนึ่ง บอมหยุดยืนในตําแหนงที่อยู
ตรงขามกับจุดเริ่มออกวิ่งพอดี บอมมีขนาดของการกระจัดเปนเทาใด  
 1. 0  เมตร  2. 7  เมตร  3. 14  เมตร  4. 22  เมตร 
4. จงพิจารณากราฟความสัมพันธระหวางการกระจัดกับเวลา 

 

กําหนดใหการเคลื่อนที่ไปทางทิศไปทางตะวันออกเปนบวก จากกราฟแสดงการเดินของชายคนหนึ่ง
ที่กําลังมุงหนาไปทางทิศตะวันออกและหยุดเดินเม่ือเวลาผานไป 120 วินาที ขอใดถูกตอง 
 1. ในชวงเวลา 0 – 40 วินาที ชายคนนี้เดินดวยความเรง 
 2. ในชวงเวลา 0 – 40 วินาที ชายคนนี้เดินดวยความเรว็คงที ่
 3. เม่ือหยุดเดินชายคนนี้อยูหางจากจุดเริ่มตน 2 เมตร ในทิศตะวันตก 
 4. เม่ือหยุดเดินชายคนนี้อยูหางจากจุดเริ่มตน 6 เมตร ในทิศตะวันตก 
8. ลูกบอล 2 ลูก มีขนาดเทากัน ลูกแรกทาํมาจากไมมีมวลนอยกวาอีกลูกหนึ่งซึ่งทํามาจากเหล็ก         
ถาปลอยลูกบอลทั้งสองลงจากยอดตึกพรอมกัน  ขอใดกลาวผิด 

1. ลูกบอลทั้งสองมีความเรงเทากัน 
2. ลูกบอลทั้งสองมีความเร็วตนเทากัน 
3. ลูกบอลเหล็กตกถึงพ้ืนกอนเพราะมีน้ําหนักมากกวา 
4. ขนาดของแรงดึงดูดระหวางโลกกับลูกบอลเหล็กมีคามากกวา 
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13. ลูกบอลวางนิ่งบนพ้ืนราบลื่น ขอใดกลาวผิด 

1. ไมมีแรงกระทําตอลูกบอล 
 2. ลูกบอลอยูในสภาพสมดุล 
 3. ลูกบอลนิ่งอยูไดตามกฎขอที่ 1 ของนิวตัน 
 4. แรงดึงดูดระหวางโลกกบัลูกบอลมขีนาดเทากบัแรงลพัธที่พ้ืนกระทาํตอลกูบอลในแนวด่ิง 
จากภาพตอไปน้ีใชตอบคําถามขอ 18 
 

                                    30° 
 

 
 

18. กลองมวล m วางบนพืน้ราบลื่น มีแรง  กระทําดังภาพ ขนาดของแรงที่พ้ืนดันกลองในแนวดิ่ง  
มีคาเทาใด  
 1. mg     2. Fsin30๐ 
 3. mg - Fsin30๐   4. mg + Fsin30๐ 
21. ดาวเทียม A มีมวล m มีรัศมีวงโคจร R ดาวเทียม B มีมวล 2m มีรัศมีวงโคจร 2R ดาวเทียม  
ทั้งสองดวงโครจรรอบโลก ซึ่งมีมวล M ดวยความเร็วขนาดคงที่ เม่ือกําหนดให G เปนคาคงที่โนม
ถวงสากล ขอใดถูกตอง 

1. ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกของดาวเทียมทั้งสองดวงเทากัน 
2. ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกของดาวเทียม A  นอยกวา ดาวเทียม B 
3. แรงดึงดูดระหวางโลกและดาวเทียม A มีคาเปน 2 เทา ของแรงที่กระทํากับดาวเทียม B 
4. แรงดึงดูดระหวางโลกและดาวเทียม B มีคาเปน 2 เทา ของแรงที่กระทํากับดาวเทียม A 

จากภาพตอไปน้ีใชตอบคําถามขอ 24  
    

 
 
 
 
 

24. ผูกตุมไวดวยเชือกเบา และแขวนติดกับเพดาน ดังภาพ  แรงในขอใดเปนคูกิรยิา-ปฏิกิริยา     
กับน้ําหนักของตุมนํ้าหนัก 

1. แรงที่ตุมนํ้าหนักดึงเชือก   
2. แรงตึงเชือกที่ดึงเพดาน 
3. แรงที่ตุมนํ้าหนักดึงดูดโลก   
4. แรงตึงเชือกที่ดึงตุมนํ้าหนัก 

 m
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ตัวอยางแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

************************************************************************************* 

ชื่อ ........................................ นามสกุล ......................................  เลขที่.......  ระดับชั้น ......... 
โรงเรียน ..........................................................................จังหวัด.................................................. 
 
คําชี้แจง  

1. แบบทดสอบฉบบันี้ประกอบดวยขอความแสดงสถานการณที่เกี่ยวของกับประเด็น
วิทยาศาสตรกับสังคม จํานวน 3 สถานการณ  และในแตละสถานการณจะประกอบดวย  
คําถาม 4 ขอ  ใชเวลา 1 ชั่วโมง  โดยรายละเอียดของแตละคําถามมีดังน้ี 

o คําถามขอที่ 1 ถามความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม ตอสถานการณนั้น ๆ       
เพราะเหตใุด 

o คําถามขอที่ 2 นักเรียนจะใชขอโตแยงอะไรในการโนมนาวใหคนอ่ืนเห็นดวย 
กับความคิดของนักเรียน 

o คําถามขอที่ 3 หากมีคนที่ไมเห็นดวยกับความคิดของนักเรียน เขาจะมีแนวคิด
อยางไร 

o คําถามขอที่ 4 จากแนวคิดของคนที่ไมเห็นดวยกับนักเรียน นักเรียนจะมีขอโตแยง
ใดบางที่จะแสดงจุดยืนของตนเอง 

2. แบบทดสอบเปนคําถามปลายเปดใหเขียนตอบในลกัษณะความเรียงพรอมทั้งอธิบาย
เหตุผล 

3. เขียน ชื่อ – นามสกุล  เลขที่  ระดับชัน้  โรงเรียน ลงในแบบทดสอบใหเรียบรอย 
4. สงแบบทดสอบคืนทันทีเม่ือกรรมการคุมสอบบอกหมดเวลา 
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2. หยุดความเสี่ยงเลี่ยงการโทร (Stop the Risk with Avoid Using a Mobile Phone) 
 

จงอานขอความจากสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 
 

ปจจุบันสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนถนนมากขึ้นก็คือ การใชโทรศัพทมือถือขณะ
ขับรถ แลวโทรศัพทมือถือจะเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดอยางไร ในเม่ือผูขับขี่ไมไดเมาหรือ
หลับขณะขับรถ   แตพบวา จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใชโทรศัพทมือถือน้ัน มีมากกวาการ
เมาแลวขับ และนอกจากพฤติกรรมการคุยโทรศัพทขณะขับรถแลว ยังพบวาผูขับขี่ในทุกชวงอายุ มี
การใชโทรศัพทมือถือเพ่ือสงขอความขณะขับขี่สูงถึง 34% ของจํานวนผูขับขี่ทั้งหมด และโดยเฉพาะ
ในกลุมผูที่ขับขี่ที่มีอายุเฉลี่ยระหวาง 18-29 ป พบวาเปนกลุมที่มีพฤติกรรมการสงขอความขณะขับขี่
สูงถึง 68% รวมไปถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ เชน การทองเว็บ 48% ล็อกอินเขาใชงานโซเชียลมีเดีย 37% 
อัพเดทขอมูลผานโซเชียลมีเดีย 33% 

 

 
 

การพิมพขอความบนมือถือแตละครั้ง จะตองละสายตาจากถนนเฉลี่ย 4.6 วินาที ดังน้ัน หาก
ขับรถดวยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะเทากับการละสายตาจากถนนขณะขับรถเปนระยะทาง 
100 เมตร นั่นหมายความวา ถึงแมผูขับขี่ จะไมไดเมา หรือหลับระหวางขับรถ แตการใช
โทรศัพทมือถือระหวางขับรถ ก็เปรียบเสมือนการที่เรากําลังหลับอยูนั่นเอง นอกจากนั้นพบวาหากมี
การใชโทรศัพทมือถือเกิน 5 นาที จะเปนการเพิ่มปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถึง 3.91 เทา 
เน่ืองจากการใชโทรศัพทขณะขับรถเปนการเพิ่มภาระทางสมองและทําใหเกิดความพิการทางสายตา
อันเกิดจากความเสียสมาธิ  
 

ที่มา :  
กาญจนา ศรีสวัสด์ิ และคณะ (2552).  การสํารวจความเสี่ยงจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับรถยนต  ใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถบนถนน.   
http://www.techmoblog.com/avoid-using-mobile-phone-while-driving/ 
http://thumbsup.in.th/2013/04/cell-phones-and-driving-dangerous-combination-2/ 
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จากสถานการณ เรื่อง หยุดความเสี่ยงเลีย่งการโทร จงตอบคําถามที ่1-4  
 
คําถามที่ 1 : นักเรียนเห็นดวยหรือไม กับการรณรงคเพ่ือใหหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทขณะขบัรถ        
เพราะเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําถามที่ 2 : หากนักเรียนตองการใหคนอ่ืนเห็นดวยแนวคิดของนกัเรยีน จะใชขอโตแยงสนับสนนุใด 
ในการโนมนาวใหคนอ่ืนเห็นดวยกับการหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทขณะขับรถ         
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําถามที่ 3 : หากมีคนอ่ืนที่เขาไมเห็นดวยกับแนวคิดของนักเรียนในหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท 
ขณะขับรถ ขอคิดเห็นของเขาคืออะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําถามที่ 4 : หากนักเรียนตองการคัดคานแนวคิดของคนอื่นตามขอ 3  ขอคัดคานของนักเรียน    
คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการประเมิน 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ 

เร่ือง หยุดความเสี่ยงเลีย่งการโทร 
 

ขอที่ สิ่งที่ตองการวัด คะแนน เกณฑการประเมิน ตัวอยางคําตอบ
1 แนวคิด        

ของผูเรียน 
NA ไมตอบ - 
0 คําตอบไมเกี่ยว ก็แลวแตเขา ถาคิดวาดีก็ทาํ

ตอไป แตอยามาเปนภาระให
คนอ่ืน 

1 เห็นดวย/ไมเห็นดวย เปนการให
เหตุผลเชิงสญัชาตญาณและไมได
อางถึงหลักฐานเชิงประจักษ  

เห็นดวย เพราะมีประโยชนและ
เปนเรื่องใกลตัว อาจเกิด
อุบัติเหตุไดตลอดเวลา 

2 เห็นดวย/ไมเห็นดวย เปนการให
เหตุผลเชิงอารมณ อธิบายถึงขอดี
หรือขอเสียได และมีการอางถึง
หลักฐานเชิงประจักษ  

เห็นดวย เพราะการใชโทรศัพท
ขณะขับรถไมวาจะเปนการโทร 
การพิมพหรือสงขอความทาง
ไลน เฟสบุค ดูอินสตราแกรม 
หรือเลนเกม ทําใหเราเสียสมาธิ 
อาจเกิดอุบัติเหตุและสรางความ
เสียหายแกตนเองและผูอ่ืนได 

3 เห็นดวย/ไมเห็นดวย เปนการให
เหตุผลที่เปนเหตุเปนผล อธบิาย
ดวยความเขาใจ และอางถึง
หลักฐานเชิงประจักษ  

เห็นดวย เพราะการใชโทรศัพท
ขณะขับรถ เราตองละสายตา
เพ่ือมองโทรศัพท ซึ่งเทากับ
การหลับตาขบัรถ รวมทั้งให
ความสนใจถนนนอยลง จึงทํา
ใหเสียสมาธิและการตัดสินใจ
นอยลง ทําใหเกิดอุบัติเหตไุด 
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ขอที่ สิ่งที่ตองการวัด คะแนน เกณฑการประเมิน ตัวอยางคําตอบ
2 การสรางขอ

โตแยงสนับสนุน 
NA ไมตอบ - 
0 คําตอบไมเกี่ยว การใชโทรศัพทขณะขบัรถอาจ

ทําใหแบตเตอรี่โทรศัพทหมด 
เม่ือจําเปนตองใชจะใชไมได 

1 เหตุผลที่ใชอธบิายขอโตแยงที่
สรางขึ้นเปนเชิงสัญชาตญาณ 

มันจะเปนการเพิ่มภาระใหคน
อ่ืน ถามัวแตเลนโทรศัพทแลว
ไปชนคนอื่น 

2 เหตุผลที่ใชอธบิายขอโตแยงที่
สรางขึ้นเปนเชิงอารมณ 

การใชโทรศัพทขณะขบัรถ ตอง
ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง คนที่นัง่มากับเราและ
คนที่ใชถนนรวมกัน เพราะอุบัติ
เกิดขึ้นในชัว่พริบตา ถาเรามัว
แตเลนโทรศพัท อาจสรางความ
เสียหายได ดังน้ันใหอดทนเม่ือ
ถึงที่หมายแลวคอยโทรหรือเลน 
ใหคิดดูกอนวาระหวางความ
บันเทิงกับความตายจะเลือกอัน
ไหน   

3 เหตุผลที่ใชอธบิายขอโตแยงที่
สรางขึ้นเปนเหตุเปนผล  

การใชโทรศัพทขณะขบัรถ ใน
การพิมพหรือสงขอความแตละ
ครั้งตองละสายตาจากถนน 4.6 
วินาที เทากบัการหลับตาขบัรถ 
ซึ่งเสี่ยงมากกวาการเมาแลวขับ 
ทั้งยังเปนการเพิ่มภาระใหสมอง
ถามีเด็กขามถนน สุนัขวิ่งตัด
หนา หรือรถจักรยานยนตวิง่
สวนทางมา อาจตัดสินใจ
เหยียบเบรกไมทัน จึงนับไดวา
เปนการเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหต ุ
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ขอที่ สิ่งที่ตองการวัด คะแนน เกณฑการประเมิน ตัวอยางคําตอบ
3 การสราง       

ขอโตแยงกลบั 
NA ไมตอบ - 
0 คําตอบไมเกี่ยว เราไมสามารถรูไดวาใครจะโทร

หาเราเวลาไหน  เขาโทรมา
เม่ือไหรก็ตองรับตอนนั้น 

1 เหตุผลที่ใชอธบิายขอโตแยงกลับ 
ที่สรางขึ้นเปนเชิงสัญชาตญาณ 

ใครๆ ก็ใชไมเปนไร อุบัติเหตุ
ไมไดเกิดขึ้นงาย ๆ ที่สําคัญ
บานเรารถไมไดคับคั่งมาก
พอที่จะเกิดอุบัติเหตุอยาง
กะทันหันกับเรา 

2 เหตุผลที่ใชอธบิายขอโตแยงกลับ 
ที่สรางขึ้นเปนเชิงอารมณ 

การใชโทรศัพทขณะขบัรถ อาจ
เกิดขึ้นไดในระหวางทางที่ถนน
โลง หรือขณะหยุดรถติดไฟแดง 
ซึ่งมันก็ไมเสี่ยงมาก ที่สําคัญ
เราใชเวลาแคนิดเดียว และเรา
มีสติในการขบัรถอยูแลว 

3 เหตุผลที่ใชอธบิายขอโตแยงกลับ 
ที่สรางขึ้นเปนเหตุเปนผล 

การใชโทรศัพทขณะขบัรถ 
เพราะอาจมีความจําเปน
เรงดวน สามารถใช
อุปกรณเสริม เชน Small Talk 
หรือ Bluetooth ได โดยไมตอง
หยิบโทรศัพท ประสิทธิภาพใน
การขับรถจึงไมไดลดลง 
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ขอที่ สิ่งที่ตองการวัด คะแนน เกณฑการประเมิน ตัวอยางคําตอบ
4 การสราง       

ขอคัดคาน 
NA ไมตอบ - 
0 คําตอบไมเกี่ยว มันเปนเรื่องของเขา เราอยาไป

ยุง 
1 เหตุผลที่ใชอธบิายขอคัดคาน      

ที่สรางขึ้นเปนเชิงสัญชาตญาณ 
หากมีธุระดวน ควรหยุดรถขาง
ทางแลวโทร ไมใชขับไปคยุไป 

2 เหตุผลที่ใชอธบิายขอคัดคาน      
ที่สรางขึ้นเปนเชิงอารมณ 

การใชโทรศัพทขณะขบัรถ  
นอกจากเปนการเพิ่มภาระทาง
สมองแลว หากขณะใชงานอยู
ทะเลาะหรือโมโหใหกับคู
สนทนา ยิ่งเปนการเพิ่มความ
เสี่ยงในการเกดิอุบัติเหตุได 

3 เหตุผลที่ใชอธบิายขอคัดคาน      
ที่สรางขึ้นเปนเหตุเปนผล 

การใชโทรศัพทขณะขบัรถ    
ทั้งการโทรหรือการกระทําอ่ืนๆ 
แมจะใชอุปกรณเสริม แตความ
สนใจยังคงอยูที่โทรศัพท และคู
สนทนาจึงเปนการเพิ่มภาระ
ทางสมอง ลดความใสใจตอ
สภาพการจราจร ประสิทธิภาพ
ในการตัดสินใจลดลงเพราะเสีย
สมาธิ ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
กวาเมาแลวขบั 
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ตัวอยางแบบวัดเจตคตติอวิทยาศาสตร 
  
คําชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับนี้มีวตัถปุระสงคเพ่ือวดัเจตคตติอวทิยาศาสตรซึง่เปนความรูสกึที่ 
นักเรียนที่มีตอการทํากิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย     
ลงในชองที่ตรงความเห็น หรือความรูสึกของนักเรียน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5   หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง  
4   หมายถึง   เห็นดวย  
3   หมายถึง   ไมแนใจ   
2   หมายถึง   ไมเห็นดวย 
1   หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................เลขที่.................. 
ชั้น..........................โรงเรียน......................................................................................... 

 
ตอนที่ 2   ความเห็นหรือความรูสึกของนักเรียน 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน

5 4 3 2 1
ดานความสนใจในวิทยาศาสตร   
1 นักเรียนชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร    
2 การเรียนวิชาวิทยาศาสตรมีความสนุกสนาน    
3 การไดปฏิบัตกิารทดลองทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่นาตืน่เตน    
4 นักเรียนชอบดูรายการโทรทัศนหรือสารคดีที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร    
5 นักเรียนมีความตองการจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร    
ดานการเห็นคุณคาทางวทิยาศาสตร
6 การไดเรียนรูวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนไดคนพบสิ่งใหม ๆ    
7 การเรียนวิทยาศาสตรทําใหเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติ    
8 การเรียนวิชาวิทยาศาสตรทําใหสามารถคิดสรางเทคโนโลยีใหม ๆ    
9 วิทยาศาสตรมีความสําคัญกับทุกอาชีพในสังคม    
10 วิทยาศาสตรทําใหมีแนวทางในการดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัย    
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ตัวอยางแบบประเมินการเรียนรูรวมกัน 
กลุมที่ ........................................................................................................................................ 
สมาชิกภายในกลุม 1. ........................................................ 2. ...................................................  
                        3. ........................................................ 4. ...................................................  
                        5. ........................................................ 6. ................................................... 

 

คร้ัง
ที่ 

เร่ือง 
พฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน

คะแนน ระดับ 
ขอสังเกต
เพิ่มเติม วางแผน แบงหนาที่ รวมมือ ความสําเร็จ

ของงาน 
1      

2      

3      

4      

5      
6      

7      

8      

รวม     

เฉลีย่     

 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผูประเมิน 
(.................................................................) 

  ตําแหนง.................................................................. 
 

การแปลผลระดับการเรียนรูรวมกัน 
 

คะแนน (16 คะแนน) ระดับ
13 - 16 ดีมาก
9 – 12 ดี
5 - 8 พอใช
1 - 4 ปรับปรุง
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เกณฑการประเมินการเรยีนรูรวมกัน 

 
คําชี้แจง  โปรดใหคะแนนตามความเปนจริง โดยใชเกณฑการใหคะแนนมีดังน้ี 

 
1.  ดานการวางแผนการทาํงาน 
คะแนน พฤติกรรมทีแ่สดงออก

4 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันครอบคลุมกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน  
3 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันแตไมครอบคลุมกระบวนการทํางาน 
2 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันที่นําไปปฏิบัติไมชัดเจน
1 ไมมีการปรึกษาและวางแผนรวมกัน 

2.  ดานการแบงหนาที่ในการทํางาน
คะแนน พฤติกรรมทีแ่สดงออก

4 มีการแบงหนาที่แกสมาชิกทุกคนตรงตามความสามารถและความถนัด   
3 มีการแบงหนาที่แกสมาชิกทุกคนแตไมตรงตามความถนัด 
2 มีการแบงหนาที่แกสมาชิกแตมีความซ้ําซอน 
1 ไมมีการแบงหนาที่แกสมาชิก ตางคนตางทํา 

3.  ดานความรวมมือในการทํางาน 
คะแนน พฤติกรรมทีแ่สดงออก

4 รับผิดชอบตอหนาที่อยางครบถวน แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3 รับผิดชอบตอหนาที่อยางครบถวน รบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนแตไมแสดงความคิดเห็น
2 รับผิดชอบตอหนาที่แตไมครบถวน ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนหรือไมแสดงความคิดเห็น
1 ไมรับผิดชอบตอหนาที่ ไมแสดงความคดิเห็นและไมรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

4.  ดานความสําเร็จของผลงาน 
คะแนน พฤติกรรมทีแ่สดงออก

4 ผลงานมีองคประกอบครบถวน เสร็จทันเวลาและนําเสนอนาสนใจ
3 ผลงานมีองคประกอบครบถวน เสร็จทันเวลาแตนําเสนอไมนาสนใจ 
2 ผลงานมีองคประกอบไมครบ เสร็จไมทนัเวลาหรือนําเสนอไมนาสนใจ 
1 ผลงานมีองคประกอบไมครบถวน เสร็จไมทันเวลาและนําเสนอไมนาสนใจ 
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ตัวอยางแบบสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) 
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2557 

  
คําชี้แจง    

แบบสังเกตชัน้เรียนน้ี เปนแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย ในขณะทํา  
การเรียนการสอนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการโตแยงเชิงวิทยาศาสตร โดยครูผูรวมวิจัย
เปนผูสังเกต กรุณาบันทึกขอมูลจากการสังเกตและทําเครื่องหมาย ในแบบสังเกตทุกขอ 
 
ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  วชิาฟสิกส 
2. เรื่องที่สอน ...........................................................................ชั้น............คาบที่........... 
3. วันที่สังเกตการสอน................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2   ขอมูลชั้นเรียน 

1. จํานวนนักเรียนในชั้นเรียน  
เปนชาย..........คน  หญิง............คน   มาเรียน..................คน 

2. รูปแบบหองเรียน       
     แบบธรรมดา         หอง Lab       อ่ืน ๆ ระบุ................................. 

3. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ............................................................................................................................ 
4. รูปแบบการจัดหองเรียน  

     นั่งเรียงแถวแบบชั้นเรยีนทั่วไป       จัดโตะเปนกลุม     อ่ืน ๆ ระบุ..................... 
5. ผังหองเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาน 
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ตอนที่ 3   ผลการสังเกตการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

เกณฑการใหคะแนน   5 หมายถึง  ระดับดีมาก    
4 หมายถึง  ระดับดี    
3 หมายถึง  ระดับปานกลาง    
2 หมายถึง  ระดับพอใช    
1 หมายถึง  ระดับปรับปรุง 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน

ขอสังเกตเพิม่เติม 
5 4 3 2 1

ดานบรรยากาศในชั้นเรียน 
1 กิจกรรมทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ความสุข   
 

2 กิจกรรมกระตุนความสนใจใหลงมือปฏิบัติ  
 

3 จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู  
 

4 กิจกรรมดําเนินตามขั้นตอนของแผนการจัดการ
เรียนรู 

 

5 พ้ืนที่เหมาะสาํหรับการทํากิจกรรมของผูเรียน  
 

ดานผูเรียน 
6 มีความกระตอืรือรนในการศึกษาหาความรู  

 
7 มีการโตตอบสื่อสารกับครู   

 
8 ใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม  

 
9 มีการแบงงานและหนาที่ของสมาชิกในกลุม  

 
10 มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย  
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ภาคผนวก ค 

ผลการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

 

- ผลการประเมนิความเหมาะสมสว่นประกอบของโครงรา่งรปูแบบการเรยีนการสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

- ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของสว่นประกอบของโครงรา่งรปูแบบการเรยีนการสอนโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

- ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญ  

- ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์    

โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

- แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) รายขอ้  และคา่ความ

เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่วชิาฟิสกิส์ 

- แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) รายขอ้  และคา่ความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล 

- แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และคา่อาํนาจจาํแนก (t)  ของแบบวดัเจคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

- ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยผูเ้ชีย่วชาญ  

- ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตชัน้เรยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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ตาราง 36 แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ีใ่ช้ 

     การโตแ้ยง้เชงิวทิยาศาสตร ์แบบ 2I3C สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

     โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ขอ้

ที ่
รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

1 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการเรยีนรู้

ตามทฤษฎสีรรคนิยม 

1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารสบื

เสาะหาความรูเ้ป็นฐาน 

1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้สามารถ

สง่เสรมิความสามารถในการโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตร ์

1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้สามารถ

สง่เสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผล

อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้สามารถ

พฒันาความเขา้ใจมโนทศัน์ เรือ่ง   

แรงและการเคลือ่นที ่วชิา ฟิสกิส ์ 

1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6 
รปูแบบการจดัการเรยีนรู้มคีวาม

ชดัเจน 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
รปูแบบการจดัการเรยีนรู้มลีาํดบั

ขัน้ตอนต่อเน่ือง 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

8 
รปูแบบการจดัการเรยีนรู้มคีวาม

เหมาะสมต่อการนําไปใช้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 37 แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ขอ้ที ่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

แผนท่ี  1 ปริมาณท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

แผนท่ี 2 กราฟแสดงความสมัพนัธป์ริมาณการเคล่ือนท่ี  

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

 

 



221 

 

ตาราง 37 (ต่อ) 
 

ขอ้ที ่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

แผนท่ี  3 การเคล่ือนท่ี 1 มิติด้วยความเร่งคงตวัในแนวราบ 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

แผนท่ี 4 การเคล่ือนท่ี 1 มิติด้วยความเร่งคงตวัในแนวด่ิง 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

แผนท่ี 5 แรง มวล น้ําหนักและกฏแรงดึงดดูระหว่างมวล 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

แผนท่ี  6  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 37 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ที ่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

แผนท่ี 7  แรงเสียดทาน 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

แผนท่ี  8  การโต้วาทีประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 

1 แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบครบ   1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูม้คีวามถกูตอ้ง 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

3 จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

4 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงค์ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

5 
กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัรปูแบบ 2I3C ทีพ่ฒันาขึน้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

6 เน้ือหามคีวามถกูตอ้งตามสาระการเรยีนรู้ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

7 
สื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีใ่ชส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

8 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
1 1 0 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 38 แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบประเมนิความสามารถในการโตแ้ยง้  

     เชงิวทิยาศาสตร ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ขอ้

ที ่
รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

1 
แบบประเมนิสอดคลอ้งกบัจดุประสงค์

ในการวดั 
1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2 
แบบประเมนิครอบคลมุพฤตกิรรมที่

ตอ้งการวดั 
0 1 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 

3 

รายการทีป่ระเมนิสะทอ้นสามารถวดั

ความสามารถ          ในการโตแ้ยง้

เชงิวทิยาศาสตร ์

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4 

รายการประเมนิครอบคลมุทัง้ขอ้

โตแ้ยง้ทีส่รา้งขึน้  และกระบวนการ

สรา้งขอ้โตแ้ยง้ 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5 
แบบประเมนิมคีวามเหมาะสมต่อการ

นําไปใชง้าน 
1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 39  แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล 

     อยา่งไมเ่ป็นทางการ  สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ขอ้ที ่ สิง่ทีต่อ้งการวดั รายละเอยีดแบบทดสอบ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

สถานการณ์ท่ี 1  ปลอดภยัไว้ก่อน (Safety First) 

1 แนวคดิของ

ผูเ้รยีน 

นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่กบัการ

รณรงคเ์พือ่สรา้งความตระหนกัใน

การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัรถ

จกัยานยนต ์ เพราะเหตุใด 

0 1 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 

2 การสรา้ง     

ขอ้โตแ้ยง้

สนบัสนุน 

หากเพื่อนของนกัเรยีนตอ้งขบั

รถจกัรยานยนตไ์ปสง่น้องทีเ่รยีน

อยูช่ ัน้อนุบาลทุกวนัซึง่บา้นของ

เพื่อนนกัเรยีนกอ็ยูไ่มไ่กลจาก

โรงเรยีน ทัง้เพื่อนของนกัเรยีน

และน้องของเขาจงึไมเ่คยสวม

หมวกนิรภยัเลย นกัเรยีนจะเสนอ

ขอ้คดิเหน็อะไรบา้งเพื่อใหเ้พื่อน

และน้องของเพื่อนสวมหมวก

นิรภยัขณะขบัและนัง่ซอ้นทา้ย 

รถจกัยานยนต์ 

0 1 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 

3 การสรา้ง     

ขอ้โตแ้ยง้กลบั 

หากป้าสมศรใีชร้ถจกัยานยนต ์

แคเ่พยีงขบัไปซือ้ของภายใน 

ซอยหมูบ่า้นของตนเองเท่านัน้        

ไมเ่หน็ดว้ยกบัการสวมหมวก

นิรภยัขณะขบัรถ  จกัยานยนต ์

จงยกตวัอยา่งขอ้คดิเหน็ของ        

ป้าสมศรทีีจ่ะเป็นไปไดว้า่มี

อะไรบา้ง 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4 การสรา้ง     

ขอ้คดัคา้น 

หากนกัเรยีนตอ้งการคดัคา้น

แนวคดิของป้าสมศร ี ขอ้คดัคา้น

ของนกัเรยีนคอือะไร 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 39  (ต่อ) 
 

ขอ้ที ่ สิง่ทีต่อ้งการวดั รายละเอยีดแบบทดสอบ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

สถานการณ์ท่ี 2 หยดุความเส่ียงเล่ียงการโทร (Stop the Risk with Avoid Using a Mobile Phone) 

1 แนวคดิของ

ผูเ้รยีน 

นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่กบัการ

รณรงคเ์พื่อใหห้ลกีเลีย่งการใช้

โทรศพัทข์ณะขบัรถ เพราะเหตุใด 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2 การสรา้ง     

ขอ้โตแ้ยง้

สนบัสนุน 

หากนกัเรยีนตอ้งการใหค้นอื่น

เหน็ดว้ยกบัแนวคดิของนกัเรยีน

จะใชข้อ้โตแ้ยง้สนบัสนุนใด     

โน้มน้าวใหค้นอื่นเหน็ดว้ยกบั 

การหลกีเลีย่งการใชโ้ทรศพัท์

ขณะขบัรถ 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3 การสรา้ง     

ขอ้โตแ้ยง้กลบั 

หากมคีนอื่นทีเ่ขาไมเ่หน็ดว้ยกบั

แนวคดิของนกัเรยีนในหลกีเลีย่ง

การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ          

ขอ้คดิเหน็ของเขาคอือะไรบา้ง 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4 การสรา้ง     

ขอ้คดัคา้น 

หากนกัเรยีนตอ้งการคดัคา้น

แนวคดิของคนอื่นตามขอ้ 3  ขอ้

คดัคา้นของนกัเรยีนคอือะไร 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 39  (ต่อ) 
 

ขอ้ที ่ สิง่ทีต่อ้งการวดั รายละเอยีดแบบทดสอบ 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 
1 2 3 4 5 

สถานการณ์ท่ี 3 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  (Climate Change) 

1 แนวคดิของ

ผูเ้รยีน 

นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่         

กบัขอ้สรปุของนายวจิารณ์  

เพราะเหตุใด 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2 การสรา้ง     

ขอ้โตแ้ยง้

สนบัสนุน 

หากนายวจิารณ์ตอ้งการใหค้น

อื่นเหน็ดว้ยกบัขอ้สรปุของเขา     

ขอ้โตแ้ยง้สนบัสนุนใดบา้งทีเ่ขา 

จะนําเสนอเพือ่โน้มน้าวคนอื่น

ใหค้ลอ้ยตาม 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3 การสรา้ง     

ขอ้โตแ้ยง้กลบั 

ถา้นายสจุรติ ไมเ่หน็ดว้ยกบั

ขอ้สรปุของนายวจิารณ์ และให้

เหตุผลวา่ขอ้สรปุของนาย

วจิารณ์ยงัไมค่รอบคลมุปจัจยั

ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งจง

ยกตวัอยา่งปจัจยัทีน่ายสจุรติ  

กล่าวถงึพรอ้มทัง้อธบิาย

คาํตอบ 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4 การสรา้ง     

ขอ้คดัคา้น 

หากนายวจิารณ์ตอ้งการยนืยนั

ขอ้สรปุของตนเอง ขอ้คดัคา้น 

ของเขาทีม่ต่ีอขอ้โตแ้ยง้ ของ 

นายสุจรติ  คอือะไร 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

ตาราง 40 แสดงคา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) รายขอ้  และคา่ความเชือ่มัน่ 

     ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ   

 

แบบทดสอบขอ้ที ่ คา่ IOC คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1.1 0.8 0.65 0.23 

1.2 0.8 0.58 0.27 

1.3 1 0.44 0.58 

1.4 1 0.50 0.51 

2.1 1 0.62 0.24 

2.2 1 0.58 0.30 

2.3 1 0.71 0.22 

2.4 1 0.58 0.37 

3.1 1 0.70 0.20 

3.2 1 0.50 0.20 

3.3 1 0.50 0.33 

3.4 1 0.66 0.22 
 

คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ เท่ากบั 0.79 
 

ตาราง 41 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) รายขอ้   

     และคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่  
 

ขอ้ที ่

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คา่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 

คา่ความยาก   

(p) 

คา่อาํนาจ

จาํแนก (r) 
1 2 3 

1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.83 0.27 

2 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.68 0.63 

3 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.73 0.27 

4 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.32 0.30 

5 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.58 0.23 

6 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.48 0.50 

7 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.73 0.47 

8 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.47 0.27 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คา่ IOC 
ผลการ 

ประเมนิ 

คา่ความยาก 

(p) 

คา่อาํนาจ

จาํแนก (r) 
1 2 3 

9 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.45 0.50 

10 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.78 0.37 

11 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.52 0.70 

12 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 0.53 0.42 

13 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.38 0.30 

14 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.47 0.63 

15 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.32 0.30 

16 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.32 0.43 

17 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.35 0.30 

18 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.45 0.37 

19 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.48 0.37 

20 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 045 0.37 

21 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.38 0.30 

22 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.42 0.70 

23 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.40 0.53 

24 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.30 0.40 

25 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.20 0.33 

26 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.43 0.47 

27 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.25 0.23 

28 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.43 0.27 

29 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 0.25 0.50 

30 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 0.40 0.40 

 

คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่ วชิาฟิสกิส์ เท่ากบั 0.81 
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ตาราง 42 แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบวดัเจคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ขอ้ที ่

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คา่ IOC ผลการประเมนิ 

1 2 3 

1 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

6 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

7 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

8 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

9 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

10 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

11 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

12 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

13 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

14 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

15 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

16 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

17 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

18 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

19 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

20 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 43 แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบประเมนิการเรยีนรูร้ว่มกนั  โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ขอ้ที ่ รายละเอยีด 

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คา่ IOC ผลการประเมนิ 

1 2 3 

1 แบบประเมนิสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคใ์นการวดั 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

2 แบบประเมนิครอบคลมุ

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

3 รายการทีป่ระเมนิสะทอ้น  

ถงึการเรยีนรูร้ว่มกนั 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

4 มกีารประเมนิการมสีว่นรว่ม

ของสมาชกิภายในกลุม่ 

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5 แบบประเมนิมคีวาม

เหมาะสมแก่การนําไปใชง้าน 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 44 แสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตชัน้เรยีน  โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ขอ้ที ่

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คา่ IOC ผลการประเมนิ 

1 2 3 

ตอนที ่1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ตอนที ่2 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

    ตอนที ่3 

1 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

6 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

7 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

8 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

9 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

10 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่

ผลการประเมนิ 

ของผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ คา่ IOC ผลการประเมนิ 

1 2 3 

11 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

12 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

13 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

14 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

15 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

16 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

17 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

18 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

19 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

20 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมและตวัอย่างผลงานนักเรียน  
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นกัเรยีนชมคลปิขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัหรอืเน้ือหาทางวทิยาศาสตร ์ในขัน้นําเขา้สูป่ระเดน็  

 

      
นกัเรยีนนําเสนอแนวคดิของกลุม่ตนเอง ในขัน้กาํหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้  

 

      
นกัเรยีนทาํการทดลองเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐาน ในขัน้เกบ็รวบรวมหลกัฐาน  
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อภปิรายภายในกลุม่เพือ่สรา้งขอ้โตแ้ยง้ ในขัน้สรา้งการโตแ้ยง้  

 

        
นําเสนอขอ้โตแ้ยง้ของแต่ละกลุม่ใหเ้พือ่นรว่มชัน้รว่มกนัอภปิราย ในขัน้สรา้งการโตแ้ยง้ 

      

           
การโตว้าทปีระเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 
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ประวติัย่อผูว้ิจยั 
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ประวติัย่อผูว้ิจยั 
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    อําเภอราษไีศล  จงัหวดัศรสีะเกษ 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั คร ู วทิยฐานะครชูาํนาญการ 
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    ตําบลเมอืงใต ้ อําเภอเมอืง  จงัหวดัศรสีะเกษ   

    สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ. 2546  วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาฟิสกิส ์  

(เกยีรตนิิยม  อนัดบั 2)  

จาก สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2547  ประกาศนียบตัรบณัฑติ วชิาชพีคร ู

    จาก สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2551  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวทิยาศาสตรศ์กึษา   

    จาก มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2558  การศกึษาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวทิยาศาสตรศกึษา   

    จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

