
 

  

  

การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์

DEVELOPMENT OF A TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL TO 
ENHANCE THE SCIENCE TEACHING ABILITY USING SCIENTIFIC ARGUMENTATION 

FOR PRE – SERVICE SCIENCE TEACHERS 
 

พชัราภร พลูบญุ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2563  

 

 



 

  

การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์

 

พชัราภร พลูบญุ  

ปรญิญานิพนธน์ีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึษา 
ศนูยว์ิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2563 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

 

 



 

  

DEVELOPMENT OF A TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL TO 
ENHANCE THE SCIENCE TEACHING ABILITY USING SCIENTIFIC ARGUMENTATION 

FOR PRE – SERVICE SCIENCE TEACHERS 
 

PATCHARAPORN POOLBUN 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of DOCTOR OF EDUCATION 

(Science Education) 
Science Education Center, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 4 
 
 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์

ของ 
พชัราภร พลูบญุ 

  
ไดร้บัอนมุติัจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรพงษ ์แสงประดิษฐ์) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ)์ 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.พินิจ ข าวงษ)์ 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยั พชัราภร พลูบญุ 
ปริญญา การศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
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งานวิจัยครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1. พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2. ศึกษาความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3. 
ศกึษาความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในระยะการ
ติดตามเชิงลึก และ 4. ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 5 จ านวน 28 คน และเลือกนกัศกึษาจ านวน 3 คน เพ่ือ
ท าการศกึษาเชิงลกึ โดยเลือกจากมีระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต์่างกนั ใน 3 กลุ่ม คือ ดีมาก ดี และ พอใช ้เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั ดงันี ้หน่วยกิจกรรม จ านวน 6 หน่วย แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง แบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู  ้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอน  แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้ง ใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed - methods) การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณใชค้่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test for one sample) ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) และน าผล
การวิเคราะหต์ีความขอ้มูลร่วมกัน  ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบ BICAER model ที่พัฒนาขึน้ มีทั้งหมด 6 ขั้น คือ (1) ขั้นการ
วิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน (Basic Data Analysis: B) (2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Identification: I) (3) ขั้นสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
(Comprehension: C) (4) ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session: A) (5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation: E) และ (6) 
ขัน้การสะทอ้นผลการพฒันา (Reflection: R) 2. ระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูห้ลงัการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สูงกว่าก่อนอบรมที่ระดับ .05 3. ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นระยะการ
ติดตามเชิงลึกหลงัใชรู้ปแบบสูงกว่าก่อนอบรม พิจารณาจาก (1) ระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู  ้มีคะแนน
เฉลี่ยรอ้ยละ 73.44 และ (2) ระดบัความสามารถในการปฏิบตัิการสอน มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 79.00  และ 4. ระดบัความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบและโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึน้ไปทกุรายการ 

 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร,์ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร,์ ความสามารถ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
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Degree DOCTOR OF EDUCATION 
Academic Year 2020 
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The purposes of this research are as follows: (1) to develop a model of professional teacher 

development to promote science learning management ability and using scientific argumentation of pre-service 
science teachers; (2) to study their ability to make a science lesson plan using scientific argumentation among pre-
service science teachers in the workshop; (3) to study the ability of science learning management using scientific 
argumentation among pre-service science teachers in the in-depth monitoring phase; and (4) to study the satisfaction 
of the teacher professional development model to promote the ability of science learning management using scientific 
argumentation of pre-service science teachers. The participants were 28 Fifth Year pre-service science teachers at 
the Faculty of Education at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. There were three levels of scientific 
argument skills: excellent, good, and fair, used to conduct an in-depth study. The data was collected with six activity 
plans in the workshop, followed by the developed model, the self-efficacy in science learning management 
questionnaire, a science learning plan evaluation form, science teaching ability evaluation form, a satisfaction 
questionnaire and semi-structured interviews. The research methodology used mixed methods. The quantitative data 
was analyzed using mean, percentage, standard deviation, and a one-sample t-test. The qualitative data was 
analyzed by content analysis and interpreted the data analysis results. The results indicated that the model to 
enhance the ability of pre-service science teachers was the BICAER model, which has six steps: (1) basic data 
analysis; (2) identification; (3) comprehension; (4) argumentation session; (5) evaluation; and (6) reflection; (2) ability 
to make science learning management plans and the posttest score was higher than the pretest score at a .05 level of 
statistical significance; (3)  ability of science learning management in the in-depth monitoring phase and posttest 
scores were higher: (1) level of ability to make science learning management plans was 73.44%; and (2) level of 
ability in science teaching was 79.00%; and (4) the mean score of satisfaction with the model and the program was 
3.5 for all items. 
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ลกูศิษยค์นนีเ้สมอมาตลอดกระบวนการวิจยั 
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นิพนธใ์นครัง้นี ้
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และให้ค าแนะน าที่ดีจนท าให้งานวิจัยเกิดขึน้ได้  รวมถึงคณาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  คณะ
วิทยาศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ทกุท่านที่คอยติดตามดแูล ใหก้ าลงัใจ และค าแนะน าที่ดีมาโดย
ตลอด ขอบคุณคุณครู นักเรียน โรงเรียน และนักศึกษาครูวิทยาศาสตร  ์ที่ใหค้วามร่วมมือกับผูวิ้จัยไดเ้ก็บ
ขอ้มลูวิจยัจนเสรจ็สิน้ 

กราบขอบพระคุณพระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร. และพระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทรโ์ร) ที่ให้
ความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน าในการเขียนบทความวิจยัจนสามารถไดร้บัการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารสงัคมศาสตรแ์ละมานษุยวิทยาเชิงพทุธ ซึ่งเป็นวารสารที่มีคณุภาพกลุม่ที่ 1 (TCI ฐาน 1) 

กราบขอบพระคุณคุณพ่อเอกภาพ  – คุณแม่สุวิมล พูลบุญ และครอบครัว ผู้ที่คอยสนับสนุน
ก าลงัใจในการศกึษาและการท าปรญิญานิพนธ ์

คณุงามความดีและประโยชนท์ี่มีจากปริญญานิพนธฉ์บับนี ้ ผูวิ้จัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่คุณ
พ่อเอกภาพ – คณุแม่สวิุมล พลูบญุ และคณุครูบาอาจารยต์ลอดจนผูม้ีพระคณุทกุท่าน 
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บทที ่1 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
ครู คือ บุคคลส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู ้เจริญงอก

งาม ใหเ้ป็นผูม้ีความรู ้มีทักษะชีวิตในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 
สอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และ พ.ศ.
2553 (2553, น. 8) ในหมวด 4 มาตรา 22 ที่กลา่วไวว้่า “การจดัการศกึษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่าครูมีหนา้ที่ที่ส  าคญัในการพฒันาและจดักระท าสิ่งต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้รียน 
โดยที่มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรูข้องผู้เรียน  คือ คุณภาพของ
ครูผูส้อน ซึ่งจากการรายงานผลในงานวิจัยหลายฉบบัของกลุ่มประเทศองคก์รเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD : Organization for Economic and Co – operation 
Development) เช่น ผลการศึกษาระบบโรงเรียนคุณภาพชั้นน าระดับโลกของบริษัท Mckinsey 
and company (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555) ไดส้รุปผลการวิจยัจากการเก็บขอ้มูล
ในรฐัเทนเนสซี ที่ใหน้ักเรียนอายุ 8 ปี มีผลการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 2 คน โดยคนหนึ่งเรียน
กับค รูที่ สอนเก่ ง  (high-performance teacher) ส่วนอีกคนเรียนกับค รูที่ สอนไม่ เก่ ง  ( low-
performance teacher) พบว่าภายใน 3 ปี ผลการเรียนของนักเรียนทัง้สองคนมีความแตกต่างกัน
มากกว่า 50 เปอรเ์ซนไทล ์

นอกจากนีย้งัมีการศึกษาประเด็นดงักล่าวที่ดลัลสัในช่วงเวลาเดียวกนัก็พบว่าสอดคลอ้ง
กัน คือ นักเรียนที่มีโอกาสไดเ้รียนกับครูที่สอนเก่งจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากกว่านักเรียนที่
เรียนกบัครูที่สอนไม่เก่งถึง 3 เท่า และพบดว้ยว่า นกัเรียนระดบัประถมศกึษาที่เรียนกบัครูที่สอนไม่
เก่งติดต่อกันหลายปีจะมีความลา้หลังทางการศึกษาไปอย่างที่ไม่สามารถจะหวนกลับคืนมาได ้
โดยเฉพาะในช่วงแรกของการศึกษา ดงันัน้ นกัเรียนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิใหเ้รียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ
ตัง้แต่ช่วงแรกของการศึกษา เนื่องจากครูผูส้อนขาดคุณภาพ มีโอกาสนอ้ยมากที่จะแก้ไขในสิ่งที่
สูญเสียไปจากการขาดโอกาสเหล่านั้น แม้ว่าจะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดีใน
ภายหลงัก็ตาม 
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จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ยกเครื่องการศึกษาไทย : สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่จัดขึน้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 พบว่า 
การปฏิรูปการศึกษายงัพบปัญหาเก่ียวกบัครูหลายประการ เช่น การประกนัคณุภาพไดส้รา้งภาระ
งานใหก้ับครูอย่างมาก ท าใหค้รูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง ครูถูกเบี่ยงเบนความสนใจ
จากการสอน ภาระหนา้ที่มีมากเกินไป การฝึกอบรมไม่ตรงกับความตอ้งการ เงินเดือนครูต ่า ขาด
แคลนครูในบางสาขา ดังนั้น เมื่อครูซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนยัง
ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ย่อมสง่ผลกระทบทางตรงสูค่ณุภาพของผูเ้รียนไดแ้น่นอน 

อย่างไรก็ตามสงัคมสว่นใหญ่ยงัคงคาดหวงัว่าครูจะเป็นบคุคลที่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพ เนื่องจากครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจ าเป็นต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในสงัคมไทย อนัมีผลกระทบมาจากการพฒันาในยุคสงัคมโลกาภิวตันท์ี่ท าให้
ขอบข่ายของการสืบเสาะ ค้นคว้า แสวงหา  และการถ่ายทอดความรู ้การเรียนรูเ้ป็นไปอย่าง
กวา้งขวาง รวดเร็ว พรอ้มกับการขยายอย่างกวา้งขวางของความรูแ้ห่งศาสตรต่์าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่ความ
จ าเป็นในการปรบัและเปลี่ยนแปลงดา้นการศึกษาโดยรวมใหพ้ัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น วิชาชีพครูจึงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ ้นเป็นวิชาชีพในการพัฒนาให้รู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ชีน้  าสงัคมได ้ดังนัน้ มีความจ าเป็นที่ตอ้งมี การพัฒนาครู เพื่อใหเ้กิดผล
โดยตรงต่อดา้นคณุภาพของผูเ้รียน อีกทัง้เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
การเรียนรูข้องผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเปา้ประสงคข์องนโยบายดา้นการศึกษาของชาติอย่างแทจ้รงิ  

วิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานใหผู้เ้รียนไดม้ีการฝึกและพฒันาวิธีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห ์
ดว้ยการคิดไตรต่รองจากปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นสขุภาพ ดา้นความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรอบ ๆ ตวัในสงัคมปัจจบุนั รวมถึงประเด็นปัญหาทางสงัคมที่ยงัหาขอ้สรุปไม่ได ้เช่น 
การสรา้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์การโคลนนิ่งมนษุย ์การดดัแปลงพนัธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (GMOs) เป็น
ตน้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในสังคม ทั้งนีใ้นฐานะที่ผูเ้รียนทุกคนเป็นสมาชิกของสังคมจึงต้องมี
บทบาทในการช่วยกันแก้ปัญหา ส่งผลใหเ้ป้าหมายของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรต์อ้ง
สรา้งและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด การแสดงเหตุผลร่วมกนัเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา 
และเกิดทกัษะการสืบคน้หาขอ้มลูและความรู ้ ในการแกปั้ญหาบนพืน้ฐานของคณุธรรม จรยิธรรม 
จากการตัดสินใจโดยใช้ขอ้มูลที่หลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  และสามารถ
สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้เรียนทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู ้
วิทยาศาสตร ์เพื่อที่จะมีความรูค้วามเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้และ
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น าความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เอกภูมิ  
จนัทรขนัตี (2559) และ Zeidler and Nichols (2009) ว่าการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีทกัษะการโตแ้ยง้ที่
มีเหตุผลในวิชาวิทยาศาสตรจ์ะท าให้ผูเ้รียนเป็นผูรู้ว้ิทยาศาสตร ์มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์มีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์มีทักษะการสื่อสารจาก
การเรียนรูร้่วมกัน และมีความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้มูลหลกัฐาน อนัเป็น
การสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรต์อ้งการหอ้งเรียนที่สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูใ้นการสืบค้นร่วมกันใหไ้ดข้้อมูลที่หลากหลายเพื่อสรา้งมุมมองใหม่และอยู่ในสังคมของ
วิทยาศาสตรปั์จจุบนั สามารถระบุแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อคน้ควา้และใชเ้หตุผลในการโตแ้ยง้ที่มี
เหตุผลและหลกัฐานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ใน
สงัคม แต่จากการรายงานผลการประเมินภายนอกของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) ที่พบว่าภาพรวมระดับประเทศมาตรฐานที่มีผลการประเมินต ่าสุดคือ
มาตรฐานด้านผู้เรียน กล่าวคือ ผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปรบัปรุง มีสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่อยู่ในระดบัดีเพียงแค่รอ้ยละ 10.4 (ส านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา [สมศ.], 2550) และผลการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA 
และโครงการ TIMSS ในปี 2018 มีผลการประเมินต ่ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าสภาพการรู้
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนไทยสวนทางกบัความเจรญิกา้วหนา้ของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ทัง้นี ้
เป็นผลมาจากผูเ้รียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห ์ขาดการลงมือปฏิบติั ขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์ขาดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์และกระบวนการจัดการเรียนรูข้องครูใน
ปัจจุบันไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพัฒนา แสดงว่าครูผูส้อนยังดอ้ยคุณภาพ ยังคงเน้นการให้
ความรูแ้บบครูเป็นผูป้้อนความรู ้ดว้ยการให้ผูเ้รียนจ า ท า ใช ้มากกว่าการสรา้งและพัฒนา ไม่
สง่เสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอย่างมีเหตผุล คิดวิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์แกปั้ญหา รูจ้กัวิธีแสวงหาความรู้
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (ไพฑูรย,์ 2543 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงมีความจ าเป็นที่
ตอ้งไดร้บัการพัฒนาและแก้ไขเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเนือ้หา ความสามารถในการให้
เหตุผล และสรา้งค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ์แลว้สามารถน าความรูไ้ปเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง  ทั้งนี ้
อาจสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรท์ี่ใชก้ารสืบเสาะหาความรูเ้ป็นฐาน ( Inquiry 
Based Learning) ยังไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการรู ้วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) เพราะผูเ้รียนยังขาดทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรท์ี่เป็นระบบ โดยไม่สามารถ
สรา้งความเชื่อมโยงของขอ้มลู ความรู ้และหลกัฐานที่มีอยู่ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อความสอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงคข์องการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA และโครงการ TIMSS ที่มุ่งเน้นการ
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ประเมินการรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยการใชค้วามรูใ้นการระบุประเด็นปัญหา อธิบายปรากฎการณ์และ
ตัดสินใจต่อประเด็นที่เก่ียวกับวิทยาศาสตรบ์นพืน้ฐานของประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์การ
ประเมินดา้นเนือ้หาสาระและดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นรูปแบบการเรียนรูท้ี่จะน ามาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได ้คือ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรส์่งผลใหก้ระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดใหม้ีการ
ทบทวนหลกัสตูร วิธีการสอน รวมถึงคณุภาพของครูผูส้อน 

การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นการเรียนรูผ้่านบริบทที่เก่ียวกบัวิทยาศาสตรก์บัสงัคม ท า
ใหก้ารเรียนนั้นมีความหมายกับผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง การโตแ้ยง้เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์การใชค้วามรูเ้ก่ียวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์พฒันาพฤติกรรมและเจตคติ
เชิงบวกต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรูแ้ละบรบิทแวดลอ้ม นอกจากนัน้
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสรา้งค าถามที่มีความหมายในโลกความจริง เป็นการเรียนรูท้ี่สมาชิกภายใน
กลุม่รว่มกนัอภิปรายดว้ยการโตแ้ยง้อย่างมีเหตผุล ซึ่งผูเ้รียนมีรูปแบบแนวคิดในการหาเหตผุล และ
หลกัฐานเพื่อแกปั้ญหาน าไปสู่ค  าตอบของค าถามไดอ้ย่างอิสระ (Evagorou and Osborne, 2013 
และ Berland and McNeill, 2010) 

องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรป์ระกอบดว้ย ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน และ
การให้เหตุผล โดยมีความสัมพันธ์กัน คือจะใช้หลักฐานที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างและ
หลักฐานตอ้งแสดงถึงความมีเหตุผลไดม้าจากการวัด การสังเกตหรือขอ้คน้พบที่ไดม้ีการบันทึก 
วิเคราะห ์และตีความจากผูค้น้พบแลว้ ส่วนองคป์ระกอบของเหตผุลในการโตแ้ยง้นัน้อาจอยู่ในรูป
ของความขดัแยง้หรือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะของหลกัฐาน ตลอดจนแสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างขอ้กล่าวอา้งและหลกัฐานที่มาสนับสนุน (Toulmin, 1958; Lin and Mintzes, 2010 และ 
สนัติชยั  อนวุรชยั, 2557) 

 สิ่งที่จะมาขับเคลื่อนใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมแห่งการรูว้ิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้นั้นก็คือ ครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังคงยึดติดกับรูปแบบการเรียนรูท้ี่เน้นครูเป็น
ศนูยก์ลาง ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนรูน้อ้ย เนน้การบรรยายมากกว่าการใชก้ระบวนการคิด การ
ลงมือปฏิบติั และกระบวนการกลุม่ ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์(สิริลกัษณ ์นาค
วิสุทธิ์ 2548:2) อีกทั้งตัวครูวิทยาศาสตรเ์องก็ยังมีปัญหาขาดความรูค้วามเข้าใจอย่างถ่องแท้
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ที่อา้งอิงตามหลกัของ
ความเป็นเหตเุป็นผลเชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้เพราะผูเ้รียนยงัคงแสดงเหตผุลจากความรู ้ความเชื่อ และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเอง ขาดการอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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สอดคลอ้งกบั วิไลวรรณ ทรงศิลป์ (2561, น.119) ที่ไดท้ าการศึกษาการรบัรูแ้ละสภาพการจดัการ
เรียนรู ้ของครูผูส้อนวิชาชีววิทยาพืน้ฐาน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อสง่เสริมทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร  ์พบว่า ครูวิทยาศาสตรย์งัคงใหค้วามส าคญัที่
การสอนเนือ้หาเป็นหลกัมากกว่าการกระตุน้การเรียนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะกระบวนการรวมถึงทกัษะ
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ครูยังไม่ชัดเจนในการสอนที่แสดงองค์ประกอบการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร ์และการยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดีให้ผู ้เรียนได้เห็นชัดเจน และขาดการให้ข้อมูล
ยอ้นกลับไปสู่การโตแ้ยง้ของผูเ้รียน อีกทั้งยังพบปัญหาหรือขอ้จ ากัดที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่  ข้อจ ากัดด้านผู้เรียน 
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้และเวลา นอกจากนีค้รูตอ้งการที่จะ
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตรใ์ห้ดีขึน้ และ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู ้ ใหก้ระตุน้การโตแ้ยง้ และพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู ้
ทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรค์วบคู่กบัการมีจิตส านึกที่ดีต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  และจาก
ประสบการณ์ที่ผูว้ิจัยท าการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษา
ใหก้ับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านมา โดยก าหนดใหม้ีการทดลองปฏิบัติการสอนในชัน้เรียน 
(micro teaching) ก็มีผลสอดคล้องคือ มีเป้าหมายที่ต้องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มี
ความหลากหลาย มุ่งใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหม้ากที่สดุ ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ลือกมาทดลองปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน คือ การใชป้ระเด็นทางสงัคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตรม์าให้ผู ้เรียนได้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน แต่ไม่สามารถจะ
น าเสนอประเด็นเหล่านีอ้ย่างไรให้กระตุน้และเรา้ความสนใจของผู้เรียนในการคิด อีกทั้งจะท า
อย่างไรใหเ้กิดความสมดุลกันระหว่างการสอนเนือ้หาหลักและการพัฒนาทักษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ประกอบกบันกัศึกษาครูวิทยาศาสตรย์งัขาดความรูค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ก่ียวกบั
การจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ และไม่ทราบว่ากระบวนการ
การจัดการเรียนรูน้ัน้เป็นไปตามหลกัของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์หรือปฏิบัติการสอนไดค้รบ
ขั้นตอนของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์หรือไม่  แล้วจะท าอย่างไรที่จะให้ผู ้เรียนได้สนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึน้ รวมไปถึงจะท าอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งทางความคิดของ
ผูเ้รียนระหว่างด าเนินการสอน ดังนัน้จากผลการศึกษาขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าตอ้งมีการพัฒนา
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรใ์หแ้ก่ครูวิทยาศาสตร ์และนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
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เมื่อครูวิทยาศาสตรเ์ป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรข์อง
ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่เป็นนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ซึ่งการจะประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรไ์ดน้ัน้ นกัศึกษาครู
วิทยาศาสตรต์อ้งมีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับหลักการในการจัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน ยึดหลกัการที่ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้ดว้ยการพัฒนาดา้นความคิด 
การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การใชเ้หตผุล และการแกปั้ญหา ดงันัน้นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรต์อ้ง
มีความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการของการจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรเ์สียก่อนจึงจะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายได ้ซึ่งนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรจ์ะต้องออกแบบกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อหาความรูว้ิทยาศาสตร ์
รูปแบบวิธีการสอน และบรบิทต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่
มีประสิทธิภาพครบถว้น ทัง้นีน้กัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์จะมีความรูค้วามเขา้ใจไดอ้ย่างแทจ้รงิ ตอ้ง
ไดร้บัการฝึกฝนและการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจทัง้ความรูท้างวิทยาศาสตร ์ความรูใ้นการจดัการ
เรียนรู ้และการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการลงมือปฏิบติัจรงิ ผ่านรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
โดยมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ประเด็นทางสงัคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร ์(Socio-Scientific Issues: SSI) ลักษณะส าคัญ (Features) ของการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และ
การใชค้ าถามกบัทกัษะการคิด 

 ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง (Constructivism) มีแนวคิดว่าการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนต้องเกิดจากการที่ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าและสรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเองผ่านกิจกรรมทาง
สงัคม การเรียนรูเ้กิดขึน้เมื่อมีการรบัขอ้มูลใหม่เขา้ไปสัมพันธ์กับความรูเ้ดิมที่มีอยู่ท าใหเ้กิดการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางปัญญา และการแปลความหมายของสิ่งต่าง ๆ อาจแตกต่างกนัไปในแต่
ละบุคคล (ทิศนา แขมณี, 2555, น.90) โดยแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ ครูผูส้อนตอ้ง
ให้ความส าคัญของกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหา
ความรู ้ใชก้ระบวนการคิด และคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้นีก้ารเรียนรูจ้ะมีความหมายก็ต่อเมื่อ
สิ่งที่ก าลงัเรียนรูน้ัน้มีความหมายต่อผูเ้รียนเอง ดังนัน้กิจกรรมการเรียนรูต้อ้งสัมพันธ์กับชีวิตจริง 
โดยผ่านการมีปฏิสมัพันธท์างสงัคมดว้ยการท างานกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางความรูข้อง
มนุษยท์ี่ไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมต่อสิ่งเรา้ที่มากระตุน้เท่านัน้ แต่ตอ้งมีส่วนร่วม พยายามที่จะแสวงหา
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ความเขา้ใจของปรากฏการณ ์หรือสถานการณต่์าง ๆ ทางสงัคมและวฒันธรรมบนพืน้ฐานของการ
ใชค้วามรูเ้ดิมและประสบการณ์เดิมของแต่ละคน เพื่อใหข้อ้มูลที่ไดม้านั้นมีความน่าเชื่อถือและ
ไดร้บัการยอมรบั ซึ่งแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์ที่ออกแบบมาเพื่อสรา้งสงัคมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจการ
อธิบายเชิงวิทยาศาสตร ์เรียนรูก้ารใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตรท์ี่มีความถกูตอ้ง และน่าเชื่อถือของ
แหล่งขอ้มลู โดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรท์ี่ผูเ้รียนคุน้เคยและมีความส าคญั
กบัโลกในยุคปัจจุบนั เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรูข้องผูเ้รียนไปสู่การเรียนรูท้ี่จะพฒันาวิธีการใน
การสร้างข้อมูล และใช้ข้อมูลอย่างมีศักยภาพไปสู่การตอบค าถามในประเด็นปัญหาหรือ
สถานการณต่์าง ๆ อีกทัง้ยังสามารถสะทอ้นการเรียนรูเ้ชิงวิทยาศาสตรข์องตนเองไดผ้่านกิจกรรม
การโตแ้ยง้ในชัน้เรียนที่ส่งเสริมกระบวนสนทนา ซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
กลุ่มและชั้นเรียนผ่านบรรยากาศการเรียนรูท้ี่สนุกสนานและทา้ทายกระบวนการคิดของผูเ้รียน 
(Osborne, Erduran, and Simon, 2004 แ ล ะ  Zeidler, Sadler, Applebaum, and Callahan, 
2009) 

นอกจากนีแ้นวคิดที่จะมาส่งเสริมใหก้ารจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรม์ีประสิทธิภาพมากขึน้ คือ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นการคิด
ระดับสูงที่สามารถแยกแยะการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ดว้ยใจที่เป็นกลาง 
โดยไม่ด่วนตัดสินใจไม่คลอ้ยตามทนัทีแต่ตอ้งมีการตัง้ค าถามเพื่อโตแ้ยง้ขอ้อา้งนัน้ ๆ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง มีการแสวงหาความรู ้ขอ้เท็จจริง และหลกัฐานมายืนยัน ก่อนน าไปสู่การ
สรุปความอย่างมีเหตุผล ทัง้นี ้การคิดเชิงวิพากษ์จะเกิดขึน้ไดโ้ดยอาศยัเทคนิคการใชค้ าถามของ
ครูผูส้อน 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ จึงมุ่ งเน้นให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มี
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าใหผู้เ้รียนมีความรูท้างวิทยาศาสตร ์มีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ มีทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ทั้งนีรู้ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูจะต้องให้ความส าคัญกับ 1) การตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตรท์ี่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบ และน าขอ้มูลไปสู่การสรา้งค าอธิบายเพื่อสื่อสารใหผู้อ่ื้นรบัทราบต่อไป 2) หลกัฐานที่
สอดคลอ้งกับค าถามที่สรา้งขึน้ ฝึกใหผู้เ้รียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
การไดม้าซึ่งหลกัฐานและประจักษ์พยาน 3) สรา้งค าอธิบายจากหลักฐานที่มี เพื่อใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถามที่สงสยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเหตุและผล และการแสดงความสัมพันธ์ที่สอดคลอ้งกันของ
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เหตผุล อาศยัหลกัฐานหรือประจกัษพ์ยาน และการโตแ้ยง้อย่างมีเหตผุล 4) ประเมินค าอธิบายเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่ความรูท้างวิทยาศาสตร ์เป็นการตรวจสอบผูเ้รียนว่าค าอธิบายที่สรา้งขึน้มีหลกัฐาน
มาสนับสนุนสิ่งที่อธิบายนัน้มากนอ้ยเพียงใด และเพียงพอที่จะสามารถตอบค าถามไดห้รือไม่ ซึ่ง
จะท าให้ผู ้เรียนรูค้วามสามารถในการอธิบายความรูท้างวิทยาศาสตรข์องตนเอง 5) สื่อสาร
ค าอธิบายไปยงัผูอ่ื้นอย่างมีเหตผุล  ผูเ้รียนตอ้งมีความชดัเจนตัง้แต่การตัง้ค าถาม การหาและเก็บ
รวบรวมหลกัฐานและประจกัษ์พยาน การสรา้งและประเมินค าอธิบาย โดยครูผูส้อนเปิดโอกาสใหม้ี
การซักถาม การตรวจสอบหลักฐาน วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นที่
อาจจะสนบัสนนุ หรือโตแ้ยง้ต่อค าอธิบายของผูเ้รียน  

ดงันัน้จะเห็นไดว้่ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการสรา้งองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ประเด็นทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร ์(Socio-
Scientific Issues: SSI) ลักษณะส าคัญ (Features) ของการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการใชค้ าถามกับทักษะการคิด จะ
เป็นการส่งเสริมใหน้ักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ขา้ใจหลักของกระบวนการโตแ้ยง้ เชิงวิทยาศาสตร ์
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ การใชข้อ้มลู หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง มี
การสาธิตและยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับ
วิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกับความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อพัฒนาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรอ์ย่างมี
เหตผุลรว่มกนั ใชข้อ้มลูที่น่าเชื่อถือจากแหลง่อา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบัเชิงวิชาการในการสนบัสนุน
ขอ้กลา่วอา้งของตนเอง และมองเห็นมมุมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอื่นที่แตกต่างออกไปจากขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อโน้มน้าว
ความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้งของตนเอง 
โดยการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จริง ไดเ้รียนรูร้่วมกนัผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม ไดว้ิเคราะห์
ขอ้มลูจากสถานการณท์ี่ก าหนด ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดท้ าการออกแบบ น าเสนอแผนการ
จดัการเรียนรูแ้ละการปฏิบติัการจัดการเรียนรูต้ามแผนที่ก าหนด โดยมีการประเมินจากการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู ้และการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน อนัเป็นการสะทอ้นความสามารถในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์จาก
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูที่สรา้งขึน้ 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตรใ์ห้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อการ
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศึกษา ความถนดั ความ
สนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน โดยยึดหลกัการที่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง ดว้ยการพัฒนาดา้นความคิด การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การใชเ้หตุผล และการ
แกปั้ญหา ซึ่งครูผูส้อนจะเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ในการพัฒนาครัง้นีจ้ะเป็น
การยกระดบัศกัยภาพวิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์ละเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษา
ครูวิทยาศาสตร ์อีกทัง้เป็นการพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน อนัเนื่องมาจาก
การจดัการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรท์ี่มีประสิทธิภาพของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรน์ั่นเอง 

2. ค าถามงานวิจัย 
2.1 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 
2.2 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นอย่างไร 
2.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์

ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ระยะการติดตามเชิงลกึเป็นอย่างไร 
2.4 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริม

ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 

3. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
3.1 พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
3.2 ศกึษาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้

เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
3.3 ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในระยะการติดตามเชิงลกึ 
3.4 ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
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4. ความส าคัญของการวิจัย 

4.1 ได้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

4.2 เป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละความสามารถสู่การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ มุ่ งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี ทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ แสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างประจกัษ์พยาน หรือหลกัฐานเพื่อใชใ้นการสรุปผลและการตดัสินใจไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง  

4.3 ได้ทราบขอ้มูลและความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียนจรงิ 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 กลุ่มทีศ่ึกษา 

เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่  5 จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) และท าการศกึษาเชิงลกึและติดตามกบันกัศกึษา จ านวน 3 คน 

5.2 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
5.2.1 ตัวแปรตน้ การใชรู้ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
5.2.2 ตวัแปรตาม  

1) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
2) ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ

โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
3) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในระยะการติดตามเชิงลกึ 
4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
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6. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

6.1 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คือ BICAER 
model อ่านว่า บี ไอ ซี เอ อี อาร ์มีทัง้หมด 6 ขั้น ดังนี ้

1. ขั้นการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน (Basic Data Analysis: B) หมายถึง วิทยากรน า
ผู้เข้าร่วมอบรมสู่บรรยากาศการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิมของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยการตรวจสอบความรูเ้ดิมจากขอ้ความ รูปภาพ สถานการณ ์วีดีโอ หรือสื่อความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมสงัเกต พิจารณา วิเคราะห์ และสื่อสารสิ่งที่รู ้
ออกมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ขา้รว่มอบรมคนอ่ืน ๆ และวิทยากรน าสูข่ัน้ต่อไปของ
กิจกรรม 

2. ขัน้กระตุน้ความสนใจ (Identification: I) หมายถึง วิทยากรน าเสนอประเด็นหรือ
สถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน หรือเนือ้หาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม
อบรมไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ การคาด
เดาค าตอบ 

3. ขั้นสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ (Comprehension: C) หมายถึง วิทยากรอธิบายให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเรียนรู ้เขา้ใจหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบของการ
โต้แย้ง การใช้ข้อมูล หลักฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง มีการสาธิตและ
ยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อพฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้ขา้รว่มอบรม 

4. ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง  (Argumentation session: A) หมายถึง วิทยากรจัด
กิจกรรมให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการโตแ้ยง้ที่ส่งเสริมการโต้แยง้อย่างมีเหตุผล
ร่วมกัน ใชข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบัเชิงวิชาการในการสนับสนุนขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และมองเห็นมุมมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอ่ืนที่แตกต่างออกไปจากขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อโน้มน้าว
ความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้งของตนเอง 
โดยการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จรงิของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation :E) หมายถึง วิทยากรท าการประเมินผู้เข้าร่วม
อบรมในดา้นความรูค้วามเข้าใจต่อองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากสิ่งที่วิทยากรก าหนด เพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจตามองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
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6. ขัน้การสะทอ้นผลการพัฒนา (Reflection : R) หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมอบรมประมวล
แนวคิด ความรู ้และทกัษะจากการรว่มกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วยกิจกรรม โดยรูปแบบการ
สะทอ้นคิดในขัน้นีผู้เ้ขา้ร่วมอบรมบนัทึกในสมุดคู่มือการอบรมเป็นหลกัฐานการเรียนรูใ้นสิ่งที่ได้
เรียนรูแ้ละรว่มกิจกรรม 

6.2 โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์หมายถึง ชุดกิจกรรมในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการ มีระยะเวลา 4 วนั จ านวน 24 ชั่วโมง โดยใชรู้ปแบบ BICAER model ขบัเคลื่อนใน
การด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ งรูปแบบ
กิจกรรมมุ่งหวงัใหน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 รูจ้กัเนือ้หา 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดพ้ัฒนาความเขา้ใจใน

ธรรมชาติของเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์จากการพิจารณาแนวคิดหลัก (Big Ideas) เพื่อออกแบบ
กิจกรรมในการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้หาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดหลัก 
พรอ้มทัง้เรียนรูล้กัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกบัเนือ้หาวิทยาศาสตร ์

กิจกรรมที่ 2 รูจ้กัองคป์ระกอบ 
สาระส าคญัของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบ

อ่ืน ๆ ร่วมเพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ธรรมชาติการเรียนรูข้องผู้เรียน หลักสูตร 
กิจกรรม บรบิทหอ้งเรียน และการประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 รูจ้กัการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมได้เรียนรู ้ท าความเขา้ใจ

ในหลักของกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ์องค์ประกอบของการโต้แย้ง การใช้ข้อมูล 
หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง มีการสาธิตและยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
และส่งเสรมิการใชส้ถานการณท์างสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หา
ที่สอนเพื่อน ามารว่มในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ 

กิจกรรมที่ 4 รูจ้กัปรบัแผน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้รียนรู้แนวทางการบูร

ณาการ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียนวิทยาศาสตร ์โดยเรียนรูจ้ากการปรบัแผนการจดัการ
เรียนรูฉ้บบัเดิมของผูเ้ขา้รว่มอบรม 
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กิจกรรมที่ 5 รูจ้กัปฏิบติั 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ วิ ธีสอน และการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูภ้ายใตส้ถานการณท์ี่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 6 รูจ้กัผลงาน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ วิ ธีสอน และการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูล้่วงหนา้ตามบรบิทจรงิที่ผูเ้ขา้รว่ม
อบรมจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน พรอ้มรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากเพื่อน
ผูเ้ขา้รว่มอบรม และผูเ้ชี่ยวชาญ 

6.3 การติดตาม หมายถึง การติดตามไปที่ชั้นเรียนจริงของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพื่อสงัเกตการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชั้น
เรียน หลังจากการฝึกอบรมในบริบทชั้นเรียนจริง โดยพิจารณาจากความสามารถในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู ้และความสามารถในการปฏิบติัการสอน พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า และสะทอ้น
หลงัปฏิบติัการสอน 

6.4 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนของลกัษณะที่บ่งชีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างมีกระบวนการ 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร และสะทอ้นความเขา้ใจใน
การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยพิจารณาจาก 

1. ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

ตัวบ่งชี ้ : เขียนองค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ครบทุก
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1.1 การเขียนสาระส าคญั 
1.2 การเขียนสาระการเรียนรู ้(การก าหนดเนือ้หา) 
1.3 การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู ้(ครบ 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะ

พิสยั) โดยมุ่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.4 การก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้มี 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์
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ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

1.5 การใชส้ื่อการเรียนรู ้
1.6 การวดัและประเมินผล 

2. ความสามารถในการปฏิบติัการสอน 
ตัวบ่งชี ้ : ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ได้ครบทุกประเด็นที่ใช้ในการประเมินการ

ปฏิบติัการสอน ไดแ้ก่ 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้

อย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนือ้หา

สาระที่สอน 
2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 
2.5 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การเสริมแรง การใชน้ า้เสียง การ

อธิบาย ฯลฯ 
2.6 จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการใช้ค าถาม และอ านวยความสะดวก

เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้
2.7 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและผูเ้รียน 
2.8 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.9 ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลไดอ้ย่างเหมาะสม 

เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินประกอบดว้ย  
1) แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้ 
2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการสอน 
3) แบบบนัทกึภาคสนาม 
4) แบบสงัเกตการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 
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5) แบบสมัภาษณ ์
6.5 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การประเมินตนเองของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกับ
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรว์่า
ตนเองมีความสามารถ และมั่นใจว่าจะกระท าพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรูใ้หบ้รรลุ
เป้าหมายไดห้รือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรส์ามารถวัดไดจ้ากแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนในการจดัการเรียนรู ้ซึ่งผู้วิจยัไดพ้ฒันามาจากแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนในการ
จดัการเรียนรูข้อง ภทัราภรณ ์สงัขท์อง (2550) มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความมั่นใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ลือกตอบใหต้รงกับระดับความมั่นใจว่าจะสามารถกระท าพฤติกรรมที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
เช่น สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูไ้ดถู้กตอ้ง สามารถปฏิบัติการสอนที่พัฒนาผูเ้รียนเกิด
ทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เป็นต้น โดยนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่ไดค้ะแนนสูง (สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย) หมายถึง นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนในการจดัการเรียนรู้
สงู นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรท์ี่ไดค้ะแนนต ่า (ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย) หมายถึง นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่
มีการรบัรูค้วามสามารถของตนในการจดัการเรียนรูต้  ่า 
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สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตน้  

การใชรู้ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้

การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของ

นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ตวัแปรตาม     

1) ความสามารถในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์ในระหว่างการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 
2) ความสามารถในการจัดการเรียน รู้
วิ ท ย า ศ าส ต ร์โด ย ใช้ ก า ร โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตร ์ในระยะการติดตามเชิงลกึ 
3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้

เชิงวิทยาศาสตร ์
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บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.1 ความหมายของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.2 องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.3 ความส าคญัของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.4 รูปแบบและขัน้ตอนการจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.5 ปัจจยัที่มีผลต่อการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.6 การวดัและประเมินผลการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
1.7 แนวคิดที่ ใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์

2. ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
2.1 ความหมายของความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
2.2 องคป์ระกอบของความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
2.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรต์ามรูปแบบการโตแ้ยง้เชิง

วิทยาศาสตร ์
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

3.1 ความหมายของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
3.2 องคป์ระกอบของการรบัรูค้วามสามรถของตนเอง 
3.3 อิทธิพลของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่มีต่อพฤติกรรม 
3.4 แหลง่ที่มาของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
3.5 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร

โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
3.6 การวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
4.1 สถานภาพการผลิตครูหลกัสตูร 5 ปี ปัญหาและแนวทางพฒันา 
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4.2 ความหมายและเปา้หมายของการพฒันาวิชาชีพครู 
4.3 กรอบแนวคิดการออกแบบการพฒันาวิชาชีพครูส าหรบัครูวิทยาศาสตร ์

5. แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
6. ทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 

1. การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
1.1 ความหมายของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

การโตแ้ยง้ (Argumentation) หมายถึง การแสดงเหตผุลของบุคคลที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้สรุปโดยพิจารณาจากขอ้มลูต่าง  ๆ ที่มีความ
น่าเชื่อถือมาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนการโต้แย้ง โดยตั้งอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผล และ
ปราศจากอารมณ์หรืออคติ  (Foong and Daniel. 2013 ; Kuhn and Udell. 2003, p.1245 ; 
Besnard and Anthony. 2008)   

การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific argumentation) หมายถึง กระบวนการสรา้ง
องคค์วามรูจ้ากการมีส่วนร่วมทางสงัคมของผูเ้รียนที่มีการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน 
และการให้เหตุผลในบริบททางวิทยาศาสตรท์ี่เป็นหลักการ กฎ ทฤษฎี หรือแนวคิด ในการอา้ง
ขอ้มลูและใชห้ลกัฐานต่าง ๆ มาสนบัสนุนความคิดของตนใหส้มเหตสุมผล น่าเชื่อถือ อีกทัง้ยงัเห็น
และเขา้ใจมมุมองความคิดอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากความคิดของตนเอง และมีความพยายามในการใช้
เหตุผลมาอธิบายใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยกับมุมมองความคิดของตนเองได ้โดยพฤติกรรมบ่งชีข้องการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดังนี ้1. มีขอ้กล่าวอา้ง 2. ใชเ้หตุผลในการสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง 3. ใช้
หลกัฐานต่างๆมาสนับสนุนเหตุผล 4. ระบุขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไปและใหเ้หตุผลที่น่าเชื่อถือมา
สนับสนุน และ 5. ให้เหตุผลในการโต้แย้งข้ออ้างอ่ืนๆจนท าให้ข้อกล่าวอ้างอ่ืนๆหมดความ
น่ า เ ชื่ อ ถื อ  (Evagorou and Osborne. 2 0 1 3 ; Lin and Mintzes. 2010; Iordanou and 
Constantinou.  2015; Emig and McDonald. 2014)  

1.2 องคป์ระกอบของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ตอ้งมีการประเมินออกมาในลกัษณะของพฤติกรรมที่วดั

และประเมินค่าได้ จึงได้มีผู ้ที่ศึกษาและระบุรายละเอียดองค์ประกอบของการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรไ์วช้ดัเจน ดงันี ้
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ตาราง 1 องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ที่ไดร้บัการเสนอโดยนกัการศกึษา 

นักการศึกษา 

องคป์ระกอบของการโต้แย้ง 

cla
im

 

da
ta

 

wa
rra

nt
 

ba
ck

ing
 

qu
ali

fie
r 

re
bu

tta
l 

co
un

ter
 

su
pp

or
tiv

e 

ev
ide

nc
e 

Brem and Rips, 2000 √  √  √  √ √ √ 
Toulmin, 2003 √ √ √ √ √ √    
Osborne et al., 2004 √ √ √ √      
Maloney and Simmon, 2006 √ √ √ √      
Lin and Mintzes, 2010 √  √    √ √ √ 
Ruey–Yun Horng et al., 2013 √     √ √  √ 

 
จากตารางข้างต้นองค์ประกอบของการโต้แย้งแต่ละองค์ประกอบมีความหมาย

แตกต่างกนัดงัตาราง 2  

ตาราง 2 องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้และความหมาย 

องคป์ระกอบ 

ของการโต้แย้ง 
ความหมาย 

ขอ้อา้ง (Claim) สิ่งที่เป็นความคิดหรือขอ้คิดเห็น เป็นความรูส้ึกส่วนบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกนัโดยจะขึน้อยู่กับความเชื่อ ค่านิยม และวฒันธรรม
ในสงัคมนัน้ ๆ (Toulmin, 2003) 

ขอ้มลู (Data) สิ่งที่ใชใ้นการอธิบายขอ้อ้างให้มีความชัดเจน และท าให้
ขอ้อา้งนัน้ดนู่าเชื่อถือ (Toulmin, 2003) 

เหตผุลสนบัสนนุ

ขอ้อา้ง(Warrant) 

สิ่งที่ใช้ในการสนับสนุนข้ออ้างที่ประกอบด้วยขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ท าให้ข้ออ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ (Toulmin, 
2003) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

เหตผุลสนบัสนนุ

เพิ่มเติม(Backing) 

ค าอธิบายที่ถูกใช้สร้างเงื่อนไขที่มาสนับสนุนเพื่อการ
ยอมรบัเหุตผล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูล และข้ออ้าง 
(Besnard and Anthony, 2008) 

ระดบัของความเป็นไป

ได(้Qualifier) 

ข้ออ้างอ่ืน ๆ ที่แตกต่างออกไปโดยมีการคาดคะเนถึง
เหตผุลที่ผูอ่ื้นน ามาใชใ้นการคดัคา้น (Toulmin, 2003) 

การคดัคา้น 

(Rebuttal) 

สถานการณ์หรือหลกัฐานที่ท าใหเ้หตุผลของผูอ่ื้นที่มีความ
แตกต่างจากของตนไดร้บัความน่าเชื่อถือน้อยลง และตกไป (Toulmin, 
2003) 

ขอ้โตแ้ยง้ต่างออกไป

(Counter argument) 

การโตแ้ยง้กลบั ประกอบดว้ยขอ้อา้งที่ต่างออกไป (counter 
claim) และเหตุผลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนขอ้อา้งที่ต่างออกไปนัน้ (Lin 
and Mintzes, 2010) 

เหตผุลเสรมิ 

(Supportive 

argument) 

เหตุผลที่ใชเ้สริมขอ้โตแ้ยง้ เพื่อสนับสนุนขอ้อา้งใหม้ีความ
น่าเชื่อถือเพิ่มมากขึน้ การใชเ้หตผุลเสรมิอาจใชใ้นรูปของขอ้แยง้เหตผุลที่
ใชท้ าให้เหตุผลของอีกฝ่ายลดความน่าเชื่อถือลงไป นักเรียนที่มีทักษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นระดับสูงจะสามารถใชข้อ้แยง้เหตุผลเป็น
เหตผุลเสริมในการโตแ้ยง้ ขอ้โตแ้ยง้ของอีกฝ่าย (Sadler and Donnelly, 
2006) 

หลกัฐาน (Evidence) สิ่งที่ใชส้นับสนุนองค์ประกอบใด ๆ ก็ไดใ้นขอ้โตแ้ย้ง โดย
หลกัฐานมีหลายรูปแบบ เช่น อาจอยู่ในรูปของขอ้ความ ตัวเลข รูปภาพ 
หรือกราฟ เป็นต้น ทั้งนี ้การพิจารณาหลักฐานต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมในการใชห้ลักฐานดว้ย นอกเหนือจากการพิจารณาในแง่ของ
ความหลากหลายของการใชห้ลกัฐาน (Lin and Mintzes, 2010) 

 
จากการพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ 

มีองคป์ระกอบหลักที่เหมือนกันคือ ขอ้กล่าวอา้ง ค าตอบ หรือความคิดเห็น (Claims) ที่มีการให้
เหตุผลสนับสนุน  (Warrants / Reasoning) จากหลักฐาน ต่าง  ๆ  (Evidence / Data)  แ ต่
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องคป์ระกอบการโตแ้ยง้ของ Lin and Mintzes และ Toulmin  ไดเ้พิ่มรายละเอียดขององคป์ระกอบ
ของการใหเ้หตุผลสนับสนุนการโตแ้ยง้กลับ (Supportive arguments / Backings) และ Lin and 
Mintzes ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบของขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) เพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้ห็นและแสดงมมุมองที่แตกต่างจากมุมมองเดิมของตนเอง และรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น อีกทัง้ยังส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเชื่อมโยงหลกัฐานเพื่อน าไปสู่การโตแ้ยง้กับขอ้กล่าวอา้ง  
อ่ืน ๆ อย่างมีเหตผุล น่าเชื่อถือ จนน าไปสูก่ารลงขอ้สรุปที่ถกูตอ้งและเป็นที่ยอมรบัรว่มกนั 

ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของ Lin and Mintzes ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีหลกัของงานวิจัยในมุมมองของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เพราะว่านอกจากที่ผูเ้รียนจะมี
มุมมองความคิดของตนเอง โดยพยายามที่จะหาหลักฐานและเหตุผลมาสนับสนุน ยืนยันใน
ความคิดของตนเองแลว้ ผูเ้รียนยงัควรมองเห็นความคิดหรือมมุมองอื่นที่แตกต่างจากความคิดของ
ตนเองด้วย และพยายามที่จะรบัฟัง เข้าใจ เคารพในความคิดของผู้อ่ืนด้วย อีกทั้งยังส่งเสริม
ความสามารถในการพูดโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามกบัความคิดของตนเองดว้ย ซึ่งจะท าใหผู้ว้ิจัย
เขา้ใจว่าท าไมผูเ้รียนบางคนถึงพฒันาการโตแ้ยง้ของพวกเขาได ้และในขณะที่บางคนไม่สามารถ
พัฒนาการโต้แยง้นั้นได ้เพื่อน าไปสู่การออกแบบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์ห้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

1.3 ความส าคัญของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งไดก้ล่าวถึงบทบาทและความส าคัญ

ของโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี ้ (Jimine'z-Aleixandre; & Erduran. 2008 , p. 5 ; citing 
Bottcher; & Meisert. 2011 , p. 104 ; Duschl. 2008 , p. 277 ; citing Sampson; Grooms; & 
Walker. 2010, p. 218; & Dawson; & Venville. 2010, p. 134) 

1) ส่งเสริมความเขา้ใจในวิทยาศาสตร ์หากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ผูเ้รียนจะเขา้ถึงแบบแผน และภาษาของการอภิปรายเชิงวิทยาศาสตร ์และวิธีการ
สรา้งความรูเ้ชิงวิทยาศาสตร ์

2) ส่งเสริมการสืบ เสาะหาความ รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การโต้แย้งเชิ ง
วิทยาศาสตรต์อ้งมีการใหข้อ้เสนอ การหาหลักฐาน มีการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อ
น ามาสู่ข้อสรุป ซึ่งการกระท าเช่นนี ้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

3) พัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นการแสดงความสามารถเชิงภาษาที่ผ่านการพูด 
หรือ การเขียนอธิบายความสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มลู และหลกัฐาน 
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4) พัฒนาทักษะการตัดสินใจ การประเมินความสมบูรณ์ของหลักฐาน และ
หลกัฐานที่ใชใ้นการโตแ้ยง้เพื่อใหม้ีการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง 

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็น
ปัญหา พรอ้มทั้งคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ มีการท ากิจกรรมร่วมกันส่งผลให้มีการลง
ความเห็น และหาขอ้สรุปรว่มกนัโดยผ่านการลงมติของกลุม่ 

6) ส่งเสรมิใหเ้กิดการใชเ้หตผุลมากกว่าอารมณ ์ตอ้งอาศยัขอ้มลู และหลกัฐานที่
น่าเชื่อถือจากแหลง่ขอ้มลูที่สามารถอา้งอิงกลบัไปไดม้าใชป้ระกอบในการโตแ้ยง้ 

7) เป็นกระบวนการพัฒนา และเป็นการพิสูจน์ความจริงของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการตรวจสอบ พิสูจน ์และยืนยนั แลว้แสดงเหตผุล อธิบายความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์
ระหว่างหลกัฐานและขอ้กล่าวอา้ง ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาความสามารถในการ
ใหเ้หตผุล ความเขา้ใจมโนทศันท์างวิทยาศาสตร ์และการเรียนรูร้่วมกนัจากการท างานกลุม่ จึงนบั
ไดว้่าเป็นการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายและสอดคลอ้งกับรูปแบบการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
และทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

1.4 รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
1.4.1 รูปแบบของกิจกรรมที่สง่เสรมิการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัย  The European Quality in Social Services (EQASS) ของออ
สบอรน์และคณะ (Osborne; et al, 2004; citing Simon. 2011, p. 73-74) ไดพ้ฒันากรอบแนวคิด
เพื่อเป็นตวัเลือกใหค้รูไดน้ าไปใชใ้นการพฒันากิจกรรมการโตแ้ยง้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้กบั
ความพรอ้มของแต่ละโรงเรียนตามกรอบแนวคิดดงันี ้

ตาราง 3 การใชก้รอบแนวคิดเพื่อพฒันาการสรา้งการโตแ้ยง้ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 

กรอบแนวคิด ลักษณะกิจกรรม 

ตารางสถานการณ ์ ผูเ้รียนเสนอสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับประเด็น
ทางวิทยาศาสตร ์แลว้ใหผู้ ้เรียนแสดงความเห็นด้วยหรือไม่
เห็นดว้ย 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

กรอบแนวคิด ลักษณะกิจกรรม 

ผงัมโนทศันค์วามคิดของผูเ้รียน ผูเ้รียนเขียนผังมโนทัศนส์ถานการณท์ี่แบ่งตาม
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งอภิปรายเพื่อเชื่อมโยง
เหตผุลในการเลือก 

รายงานผลการทดลองของ

นกัเรียน 

เขียนรายงานการทดลองใหม้ีความชดัเจน หาก
ขอ้สรุปไม่สอดคลอ้งกบัหลกัฐาน นักเรียนดอ้งอภิปรายว่าจะ
ปรบัปรุงอย่างไร 

การแข่งขนัทางทฤษฎีโดยใช้

การต์นู 

ผู้เรียนน าเสนอแนวคิดตั้งแต่ 2 แนวคิดเพี่ อ
แข่งขันโดยใช้การต์ูน แล้วถามว่าแนวคิดใดถูกต้องเพราะ
อะไร 

การแข่งขนัทางทฤษฎีโดยใช้

เรื่องราว 

ผู้เรียนน าเสนอแนวคิดเพื่ อแข่ งขัน โดยใช้
เรื่องราว แลว้ถามว่าเชื่อตามแนวคิดใดพรอ้มแสดงหลกัฐาน
และเหตผุล 

การแข่งขนัทางทฤษฎีโดยใช้

แนวคิดและหลกัฐาน 

ผูเ้รียนน าเสนอปรากฏการณท์างธรรมชาติและ
เข่งขันกันอธิบาย แลว้ถามว่าสถานการณ์ที่ยกมาควรไดร้บั
การสนับสนุนจากทฤษฎีใด หลังจากนั้นให้สรา้งข้อโต้แย้ง
จากหลกัฐาน 

การสรา้งขอ้โตแ้ยง้ ผูเ้รียนน าเสนอขอ้มูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติและใหข้อ้โตแ้ยง้ 

ท านาย สงัเกต และอธิบาย ให้ผู ้เรียนน าเขา้สู่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และสรา้งการท านายว่าจะเกิดอะไรจากการสาธิตใหเ้หตุผล 
ถามเพื่อประเมินข้อโต้แย้ง เริ่มต้นอภิปรายถึงทฤษฎีและ
หลกัฐานที่ใชป้ระกอบการท านาย 

 
ออกแบบการทดลอง จับคู่ เพื่ อออกแบบการทดลองเพี่ อทดสอบ

สมมติฐาน แล้วเปลี่ยนคู่ เพี่ออภิปราย น าไปสู่การเสนอ
ทางเลือกและโตแ้ยง้ตลอดจนขอ้ดีที่ไดร้บั 
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ดงันัน้รูปแบบของกิจกรรมที่จะส่งเสริมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรน์ัน้ ผูส้อนควร
เริ่มตน้ดว้ยการสนทนาในประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรแ์ลว้ใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็นว่าเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตใุด และบทบาทใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้สนอประเด็นในการอภิปราย
บา้ง ต่อจากนัน้สรา้งความเขา้ใจในรูปแบบการโต้แยง้ดว้ยเทคนิคและวิธีต่าง ๆ และฝึกการบนัทึก
ขอ้มูลเพื่อน าไปวิเคราะหแ์ละใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป ตลอดจนการสรา้งขอ้กล่าวอา้งและการแสดง
เหตุผลในการอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างขอ้กล่าวอา้งและหลักฐาน และฝึกใหผู้เ้รียนสามารถ
ป้องกันขอ้กล่าวอา้งของตนเองดว้ยการแยง้กลบัได ้ในรูปของการสื่อสารผ่านการเขียน หรือการ
แสดงออกทางวาจา 

1.4.2 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูด้ว้ยการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
มีนักการศึกษาไดท้ าการวิจัยที่ใชก้ารโตแ้ยง้เป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยมีรูปแบบและขัน้ตอนที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้
1) ไซมอน (Simon. 2011, pp. 76-77) ได้เสนอกรอบแนวคิดในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการโต้แยง้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนทั้งชั้นหรือ
ระหว่างกลุม่ย่อย เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสดงการใหเ้หตผุลดว้ยหลกัฐานไดด้ว้ยกระบวนการต่าง ๆ 
ตามล าดบันี ้

 ขั้นตอนที่  1 การสนทนาและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความติดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ
และคาดเดาค าตอบ เป็นการสะทอ้นความรูเ้ติมทัง้ดา้นแนวคิด และการโตแ้ยง้ 

 ขัน้ตอนที่ 2 เรียนรูค้วามหมายของการโตแ้ยง้ เพี่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจ
ความหมาย องคป์ระกอบและรูปแบบการเรียนดว้ยการการโตแ้ยง้ ตลอดจนเขา้ใจในบทบาทของ
ผูเ้รียนในการด าเนินกิจกรรม 

 ขัน้ตอนที่ 3 ก าหนดมมุมองหรือประเด็นที่จะโตแ้ยง้ จ ากดัการสนทนาท า
ใหเ้กิดมมุมองและประเด็นที่หลากหลาย ครูจึงมีหนา้ที่น าผูเ้รียนเขา้สู่ประเด็นที่เรียนรูใ้นขอบเขตที่
ก าหนด 

 ขัน้ตอนที่ 4 แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชห้ลกัฐาน ผูเ้รียนท าการวางแผน
และออกแบบการทดลอง ตรวจสอบ และคน้หา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมาใชเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

 ขั้นตอนที่  5 สร้างข้อโต้แย้ง เป็นการน าเสนอข้อกล่าวอ้าง โดยใช้
หลกัฐานในการสนบัสนุนและใชเ้หตผุลในการอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัฐานและขอ้กล่าว
อา้ง 



 25 
 

 ขั้น ตอนที่  6 ป กป้ อ งข้อกล่ าวอ้า งด้วยการแย้งกลับ  (Counter-
arguments)  

 ขัน้ตอนที่ 7 การสะทอ้นผลของกระบวนการโตแ้ยง้ 
2) แซมป์สันและคณะ (Sampson; et al. 2010:219-223) ไดใ้ชรู้ปแบบการ

สอนสื บ เส าะห าความ รู้ที่ ขับ เคลื่ อน กลวิ ธี ก ารโต้แ ย้ ง  (The Argument-Driven Inquiry 
Instructional model: ADI) ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการโต้แย้งและเพิ่มทักษะการเขียน
รายงานการโตแ้ยง้ (Craft written arguments) ในการเรียนการสอนปฏิบติัการโดยรูปแบบกรสอน
แบ ADI ประกอบดว้ยกิจกรรม 7 ขัน้ตอนดงันี ้

 ขั้นตอนที่  1 การระบุภาระงาน (Identification of the task) เป็นการ
น าเขา้สูภ่าระงานดว้ยการสรา้งความสนใจและเชื่อมโยงความรูใ้นเรื่องที่จะศกึษา 

 ขั้นตอนที่  2 การสรา้งและวิเคราะห์ข้อมูล (The generation of data) 
เป็นการร่วมกันท างานกลุ่มขนาดเล็กเพื่อหาวิธีและออกแบบการทดลอง เก็บรวบรวม จัดกระท า 
วิเคราะห ์และน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการส ารวจตรวจสอบ 

 ขั้นตอนที่  3 การสร้างข้อโต้แย้งชั่ วคราว (Production of a tentative 
argument) เป็นการสรา้งขอ้โตแ้ยง้ที่ประกอบดว้ย ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน และเหตผุลแบบชั่วคราว
ที่สามารถแกไ้ขได ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนภายในกลุ่มดว้ยการเขียนลงบนกระดาน 
หรือกระดาษพลิก 

 ขั้นตอนที่  4 กิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session) เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อโต้แย้งระหว่างกลุ่มทั้งห้อง ตลอดจนวิพากษ์งานของกลุ่มอ่ืนเพื่อหาข้อสรุปที่
เหมาะสมกว่า 

 ขั้นตอนที่  5 การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ (Creation of 
written investigation report) หลงัจากที่ไดร้บัการวิพากษ์จากเพื่อนแลว้ สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายเพื่อหาขอ้สรุปของกลุ่มตนเอง พรอ้มทั้งเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบตามความ
เขา้ใจของตนเองเป็นรายบคุคล 

 ขัน้ตอนที่ 6 การตรวจสอบจากเพื่อน (Double-blind peer review) เป็น
การรายงานผลการส ารวจตรวจสอบโดยเพื่อนเป็นผูส้ะทอ้นขอ้มลูยอ้นกลบั 

 ขั้นตอนที่  7 การปรับปรุงรายงาน (Revision of the report) เป็นการ
แกไ้ขปรบัปรุงรายงานตามค าแนะน าของเพื่อน 
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3) อีวาโกรูและออสบอรน์ (Evagorou: & Osborne. 2013, p. 209) ไดศ้ึกษา
การสรา้งขอ้โตแ้ยง้และลกัษณะการเขียนรายงานการโตแ้ยง้จากการท างานร่วมกันเป็นคู่โดยให้
ผูเ้รียนศึกษาประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในคอมพิวเตอรด์ว้ยระบบออนไลนด์ว้ยเครื่องมือที
เรียกว่า Argue-WISE (Web-Based Inquiry Science Environment) ประกอบด้วยกิจกรรม 2 
ขัน้ตอน คือ ก่อนการเรียนการโตแ้ยง้ และเรียนการโตแ้ยง้ รายละเอียดดงันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 ก่อนการเรียนการโตแ้ยง้โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 
1) การประเมินการโตแ้ยง้ก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบ เพื่อใหท้ราบ

ขอ้มลูเก่ียวกบัความรูแ้ละความสามารถในการโตแ้ยง้เติมของผูเ้รียน 
2) การน าเสนอการเรียนดว้ยการโตแ้ยง้ เพี่อใหท้ราบวิธีการ ขัน้ตอน 

และองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 2 เรียนการโตแ้ยง้ ประกอบดว้ยการเรียนตามบทเรียน 4 บท 

ดงันี ้
1) บทที่ 1 ครูแนะน าใหแ้ต่ละคู่รูจ้ักวิธีเขา้สู่บทเรียนในคอมพิวเตอร ์

หลงัจากนัน้ศกึษาประเด็นที่มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อสรา้งขอ้กลา่วอา้งกบัคู่ของตนเอง 
2) บทที่ 2 แต่ละคู่หาหลกัฐานเพื่อน าไปสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งดว้ย

การท างานเป็นคู่เหมือนเดิม 
3) บทท่ี 3 แต่ละคู่กรอกขอ้มลูลงในคอมพิวเตอร ์
4) บทที่  4 แต่ละคู่น าเสนอแนวคิดที่คู่ของตนเองเห็นด้วยและร่วม

อภิปรายในชัน้เรียนโดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
4) เลเวลลีนและราเยส (Llewellyn; & Rajesh. 2011: 23-27) ไดน้ าประเด็น

ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เช่น สภาพดินที่เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช มาท าการเรียน
การสอนที่ใชก้ารโตแ้ยง้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 ขั้นตอนที่ 1 น าเขา้สู่บทเรียน ด้วยการร่วมกันอภิปรายเพื่อสรา้งความ
สนใจและอยากรู ้ดว้ยการดตัง้ค าถาม (Question) และขอ้กลา่วองั (Claim) 

 ขัน้ตอนที่ 2 วางแผน ทดลอง และสืบคันเพื่อหาขอ้มูล และน าขอ้มูลไป
วิเคราะหเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขัน้ตอนที่ 3 น าขอ้มูลตัง้แต่ขัน้เริ่มตน้ของการเรียนมาเติมในแบบบนัทึก 
QCEE (Question-Claim-Evidence-Explanation) 

 ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่เพื่อเตรียมน าเสนอ ที่ใชก้ารโตแ้ยง้ 
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 ขั้นตอนที่  5 น าเสนอสิ่งที่ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึก 
QCEE ตลอดจนชีใ้หเ้ห็นถึงจดุแข็งและขอ้จ ากดัที่คน้พบ 

5) โอลิ เวียร ์ เอเคอร์สันและโอลด์ฟิลด์ (Oliveira; Akerson; & oldfield. 
2012, pp. 873-874) ไดน้ าประเด็นความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มมาใชใ้นการโตแ้ยง้กบันักเรียน
เกรด 4 ตามขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 ครูอ่านเนือ้หาที่เป็นประเด็นใหน้กัเรียนทุกคนฟังทัง้ชัน้ 
 ขัน้ตอนที่ 2 ผูเ้รียนอภิปรายแต่ละเรื่อง เพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
 ขัน้ตอนที่ 3 ผูเ้รียนเขียนบรรยายเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่ครู

น ามาเสนอลงบนกระดาษ 
6) ฟอรด์และวารโ์ก (Ford; & Wargo. 2012: citing Osborne; & Patterson. 

2012, p. 815) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งขอ้โตแ้ยง้ไดต้ามส าดบัดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 สรา้งความสนใจในประเด็นท่ีจะเรียนรู ้
 ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งค าอธิบาย 
 ขัน้ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค าอธิบายที่สรา้งขึน้ 
 ขัน้ตอนที่ 4 ประเมินค าอธิบายที่เลือก 

ซึ่งความสามารถในแต่ละขัน้นัน้ตอ้งมีฐานของความสามารถจากขัน้ที่ต  ่ากว่า
เสมอนั่นคือผูเ้รียนตอ้งสามารถสรา้งค าอธิบายปรากฏการณไ์ดก้่อนที่จะไปท าการโตแ้ยง้ 

7) ประภา สมสุข (2558, น. 41 - 43) ไดเ้สนอขั้นตอนในการช่วยใหผู้ ้เรียน
สามารถสรา้งขอ้โตแ้ยง้ไดต้ามล าดบัดงันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 การน าเขา้สูป่ระเด็น      
 ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดหวัขอ้ในการโตแ้ยง้ 
 ขัน้ตอนที่ 3 เก็บรวบรวมหลกัฐาน  
 ขัน้ตอนที่ 4 สรา้งการโตแ้ยง้  
 ขัน้ตอนที่ 5 สื่อสารค าอธิบายไปยงัผูอ่ื้น 

8) วิไลวรรณ ทรงศิลป์ (2561, น. 39 - 42) ได้น าประเด็นผู้เรียนที่ยังขาด
ทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรแ์ละมีปัญหาดา้นการอ่านตีความขอ้มลู อีกทัง้ยงัมีปัญหาในการ
เขียนแสดงเหตผุลและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร ์โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้หาความรูเ้ดิม (แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร)์  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้กิจกรรมการสืบหาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
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ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้อภิปรายสรา้งค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ 
ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้การสง่เสรมิศกัยภาพการสืบเสาะจากประเด็นใหม่  
ขัน้ตอนที่ 5 ขัน้การสรา้งขอ้มลู  
ขัน้ตอนที่ 6 ขัน้การสรา้งขอ้โตแ้ยง้ชั่วคราว  
ขัน้ตอนที่ 7 ขัน้กิจกรรมการโตแ้ยง้  
ขัน้ตอนที่ 8 ขัน้การเขียนรายงานผลการศกึษาจากกิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 9 ขัน้การตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบและแกไ้ขรายงาน  

จากรูปแบบและขัน้ตอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรด์ว้ยการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัวิจยัหลาย ๆ ท่านผูว้ิจยัจึงไดส้รุปดงัตาราง 4 

ตาราง 4 รูปแบบและขัน้ตอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรด์ว้ยการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
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ตาราง 4 (ต่อ) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
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จากแนวคิดของนักการศึกษาแต่ละท่านเก่ียวกับรูปแบบและขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรท์ี่ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สามารถสงัเคราะหป์ระเด็นและ
ขัน้ตอนที่ใชใ้นการประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรใ์นการวิจยัครัง้นีไ้ด ้7 ขัน้ตอน สรุปไดด้งัตาราง 5 ดงันี ้
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ตาราง 5 รูปแบบและขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์

ขั้นที่ 
ประเด็นและขั้นตอนที่
ใช้ในการประเมิน 

ทีม่าของประเด็นและขั้นตอนที่
ใช้ในการประเมิน 

ความส าคัญของ
ประเด็นและขั้นตอน
ทีใ่ช้ในการประเมิน 

1 ประเมินความรูเ้ดิม
เก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์

ขัน้หาความรูเ้ดิมของ 
วิไลวรรณ ทรงศิลป์ (2018) 

ประเมินความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์

2 สรา้งความสนใจใน
ประเด็น 

ขัน้น าเขา้สู่ประเด็นจากทัง้ของไซ
มอน (2011)  
เลเวลลีนและราเยส (2011) 
ฟอรด์และวารโ์ก (2012) 
ประภา สมสขุ (2015) 

กระตุน้ความสนใจและ
สรา้งการอภิปราย 

3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง ขัน้สรา้งขอ้กล่าวอา้ง 
เลเวลลีนและราเยส (2011) 

การสรา้งขอ้กลา่วอา้ง 

4 อภิปรายภายในกลุม่ ขัน้อภิปรายภายในกลุม่ 
เลเวลลีนและราเยส (2011) 

สรา้งขอ้มลู/หลกัฐาน
จากความรว่มมือของ
สมาชิกในลุม่เพื่อ
สนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขั้นที่ 
ประเด็นและขั้นตอนที่
ใช้ในการประเมิน 

ทีม่าของประเด็นและขั้นตอนที่
ใช้ในการประเมิน 

ความส าคัญของ
ประเด็นและขั้นตอน
ทีใ่ช้ในการประเมิน 

5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1) ขัน้สรา้งขอ้โตแ้ยง้ชั่วคราว 
กิจกรรมการโตแ้ยง้ของแซมป์สนั
และคณะ (2010) 
2) ขัน้สรา้งและปกปอ้งขอ้โตแ้ยง้ของ
ไซมอน (2011) 
3) ขัน้อภิปรายกลุม่และทัง้ชัน้ของอี
วาโกรูและออสบอรน์ (2013) เลเว
ลลีนและราเยส (2011) และโอลิ
เวียร ์เอเคอรส์นัและโอลดฟิ์ลด ์
(2012) 
4) ขัน้สรา้ง เปรียบเทียบ และ
ประเมินค าอธิบายที่สรา้งขึน้ของ
ฟอรด์และวารโ์ก (2012) 
5) ขัน้สรา้งการโตแ้ยง้ของประภา 
สมสขุ (2015) 
6) ขัน้กิจกรรมการโตแ้ยง้ของวิไล
วรรณ ทรงศิลป์ (2018) 

1) ตรวจสอบขอ้กลา่ว
อา้ง 
2) ปกป้องขอ้กลา่วอา้ง 
3) อภิปรายต่อชัน้เรียน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขั้นที่ 
ประเด็นและขั้นตอนที่
ใช้ในการประเมิน 

ทีม่าของประเด็นและขั้นตอนที่
ใช้ในการประเมิน 

ความส าคัญของ
ประเด็นและขั้นตอน
ทีใ่ช้ในการประเมิน 

6 การเขียนรายงาน 1) ขัน้สะทอ้นผลการโตแ้ยง้ของ ไซ
มอน (2011) 
2) ขัน้ปรบัปรุงรายงานของแซมป์สนั
และคณะ (2010) 
3) โอลิเวียร ์เอเคอรส์นัและโอลด์
ฟิลด ์(2012) 
4) ขัน้บนัทึกสิ่งที่ไดเ้รียนรูข้องอีวาโก
รูและออสบอรน์ (2013) 
5) ขัน้น าเสนอขอ้คน้พบของเลเว
ลลีนและราเยส (2011) 
6) ขัน้การเขียนรายงานของวิไล
วรรณ ทรงศิลป์ (2018) 

สะทอ้นการเรียนรูด้ว้ย
การเขียน 

7 การตรวจสอบผลและ
แกไ้ขรายงาน 

1) ขัน้ปรบัปรุงรายงานของแซมป์สนั
และคณะ (2010) 
2) ขัน้สะทอ้นผลการโตแ้ยง้ของ ไซ
มอน (2011) 
3) ขัน้ของฟอรด์และวารโ์ก (2012) 
4) ขัน้การตรวจสอบผลและแกไ้ข
รายงานของวิไลวรรณ ทรงศิลป์ 
(2018) 

การตรวจสอบจาก
เพื่อน และครู เพื่อ
ปรบัปรุงใหร้ายงานมี
ความถูกตอ้ง 
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จากการสงัเคราะหรู์ปแบบและขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรใ์นการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยจะน ามาเป็นแนวทางในการประเมินความสามารถของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งตอ้งมีล  าดับขัน้ตอนในการจัดกิจกรรม ครบ 7 
ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร์ (Determining 
the students’ prior science knowledge) คือ การน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อตรวจสอบความรูเ้ดิมของ
ผูเ้รียน จากการตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรูอ้อกมาผ่านการตอบค าถามหรือการ
อธิบาย โดยผูส้อนใชค้ าถามที่กระตุน้การตอบค าถามของผูเ้รียนเพื่อหาความรู ้ความเขา้ใจ และ
ความรูท้ี่คาดเคลื่อนของผูเ้รียนแต่ละคนในภาพรวมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตรใ์นประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อนไดป้ระเมินสถานการณ์ว่าควรวางแผนการสอนในเนือ้หา ความยากง่ายและ
ล าดบัของเนือ้หานัน้ ๆ 

ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น (Identification of the issues) เป็นการ
น าเสนอประเด็นหรือสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั หรือเนือ้หาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ 
การคาดเดาค าตอบ 

ขั้นตอนที่  3 สร้างข้อกล่าวอ้าง  (Creating a claim) การสร้างข้อสรุป หรือ
ค ายืนยนั เป็นค าตอบของค าถามที่เกิดจากการส ารวจ ตรวจสอบ ที่สามารถหาค าตอบได ้

ขั้นตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม (Discussion in the group) เป็นการร่วมกัน
ท างานกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็นพรอ้มเหตุผล เพื่อหาวิธี และออกแบบการทดลอง เก็บ
รวบรวม จดักระท า วิเคราะห ์ขอ้มลู/หลกัฐานอนัน าไปสูก่ารสนบัสนนุขอ้กล่าวอา้งของกลุม่ 

ขั้นตอนที่  5 กิจกรรมการโต้แย้ง  (Argumentation activities) คือ การโต้แย้ง
ระหว่างกลุม่ทัง้หอ้งเรียน ซึ่งผูเ้รียนแต่ละกลุม่น าเสนอขอ้กลา่วอา้งของกลุม่ตนเองต่อเพื่อนกลุม่อื่น 
ๆ และร่วมกันวิพากษ์แนวคิดของขอ้กล่าวอา้งร่วมกันเพื่อหาว่าขอ้กล่าวอา้งใดที่ถูกตอ้งและไดร้บั
การยอมรบัมากที่สดุ น าไปสูก่ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เนื่องจากกิจกรรมนีส้นบัสนุนและส่งเสริม
การเรียนรูแ้นวคิดต่างๆของผูเ้รียนที่พบในกิจกรรมชั้นเรียนนี ้และช่วยใหผู้เ้รียนไดม้ีการสนทนา 
แลกเปลี่ยนความรู ้น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนเกณฑแ์นวคิดใหม่ส าหรบัการประเมินขอ้กล่าวอา้งหรือ
การโต้แยง้ อีกทั้งผูเ้รียนยังมีโอกาสได้ปรบัแต่ง เปลี่ยนแปลงแนวคิด ขอ้กล่าวอา้ง ขอ้สรุป หรือ
วิธีการเดิม จากกระบวนการเรียนรูร้่วมกนัระหว่างกลุ่มทัง้หอ้งเรียน ซึ่งค าตอบที่ไดจ้ะไม่มีถูกหรือ
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ผิดตายตัวขึน้อยู่กับเหตุและผลในการอธิบาย ท าให้เกิดความรูส้ึกที่สบายใจและปลอดภัยทาง
ความคิดในทกุครัง้ที่มีการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน (Generating group reports) คือ การให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาและผลที่เกิดจากการโต้แยง้ ซึ่งผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ดา้นการเขียนสะทอ้นเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อที่จะช่วยใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจในประเด็นนั้น และ
พัฒนาความเข้าใจได้ดีขึน้จากงานเขียนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ส่งเสริมการสร้างความรู้ และสามารถปรับปรุงความเข้าใจของผู้เรียนเก่ียวกับเนื ้อหาและ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์เพื่อใหผู้เ้รียนรูว้่าตนเองไดเ้รียนรูอ้ะไร มีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของตัวเองหรือไม่อย่างไร และท าไมถึงเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตัวเองภายหลังจากการโตแ้ยง้ระหว่างกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนพยายามสรา้ง
ความหมายจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรูสู้่การเขียนสรุปความรู ้และยังช่วยให้พวกเขาสามารถ
ปรบัแต่งความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาภายใตก้ารส ารวจ ซึ่งการเขียนรายงานจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและ
จดจ าสิ่งที่เรียนไดม้ากขึน้ (มีการประเมินการเรียนรูต้าม Lin and Mintzes) 

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน (Double - blind peer review 
and revise of the report) คือ การที่ผูเ้รียนส่งรายงานผลการส ารวจตรวจสอบสิ่งที่ไดศ้ึกษาแลว้ 
โดยไม่ ระบุข้อมูลที่ ระบุตัวตนของตนเอง มาที่ผู ้สอน เพื่ อให้ผู ้สอน ได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) โดยผูส้อนมีหนา้ที่น ารายงานผลการส ารวจตรวจสอบสิ่งที่ไดศ้ึกษาแลว้ของผูเ้รียนแต่
ละกลุ่มมาสลบักนัตรวจคณุของรายงานนัน้ โดยที่ผูเ้รียนจะไม่รูว้่ารายนัน้นัน้เป็นของเพื่อนคนไหน 
อย่างไร เพื่อลดการมีอคติต่อตวับุคคล ซึ่งครูจะมีเกณฑก์ารประเมินคณุภาพของรายงานผล (Peer 
review sheet) ที่มีเกณฑเ์ฉพาะส าหรบัการใชใ้นการประเมินคุณภาพของรายงานผลการส ารวจ
ตรวจสอบ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปสู่เจา้ของรายงานนัน้ ซึ่งเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินเป็นเหมือน
กรอบการพิจารณาจาก ค าถาม ดังนี ้ผูเ้ขียนมีความชดัเจนเก่ียวกบัค าถามวิจัย หรือเป้าหมายใน
การศึกษาหรือไม่ ผูเ้ขียนไดบ้รรยายเก่ียวกับงานหรือสิ่งที่ เขาไดศ้ึกษา เรียนรูห้รือไม่ ผูเ้ขียนไดใ้ช้
หลกัฐานที่ดี เหมาะสมไปสู่การสนับสนุนการอธิบายของเขาหรือไม่ และเหตุผลที่ผูเ้ขียนไดใ้ชม้ี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมหรือไม่เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ข 

1.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
1.5.1 ความชดัเจนของประเด็นปัญหาที่น ามาใชใ้นการอภิปรายหรือการโตแ้ยง้ และ

เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน หรือเป็นเรื่องใกล้ตัว และเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของูเ้รียน (Dori, Tal, and Tsaushu, 2003; Dawson and Venville, 2008) 
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1.5.2 ความรูพ้ืน้ฐานทางการเรียนทักษะในการโตแ้ยง้มีผลโดยตรงต่อทกัษะในการ
โตแ้ยง้ หากผูเ้รียนที่มีแนวคิดหรือความรูเ้ดิมในเรื่องนัน้ๆ เป็นอย่างดีจะท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ
โตแ้ยง้ที่ดีดว้ย (Dori et al., 2003; Dawson and Venville, 2008) 

1.5.3 วิธีการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูท้ี่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการโตแ้ยง้ กิจกรรมที่
ใชต้อ้งมีความหลากหลาย ผูส้อนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทักษะในการโตแ้ยง้ทักษะใน
การโตแ้ยง้ ในการจัดการเรียนรู ้ผู ้สอนจะตอ้งมีการสอดแทรกให้เกิดการโตแ้ยง้ระหว่างที่มีการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้และน าไปใช้ในการโต้แย้งในประเด็นอ่ืนๆ ได้ (Dori et al., 
2003; Dawson and Venville, 2008) 

1.5.4 ทัศนคติต่อการเรียน ผูเ้รียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน หรือ มีความเขา้ใจใน
เนือ้หานัน้ๆ ดีจะท าให้เกิดการโตแ้ยง้ไดดี้ หากผูเ้รียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเนือ้หาที่เรียน การโตแ้ยง้
ของผูเ้รียนก็จะไม่ดีไปดว้ย (Dori et al., 2003; Dawson and Venville, 2008) 

1.5.5 การจัดล าดับขัน้ตอนในการโตแ้ยง้ จะตอ้งมีการเรียงล าดับของเรื่องราว เพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุปโดยผู้สอนต้องควบคุมสถานการณ์ ควบคุมเวลา และเป็นผู้ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการโตแ้ยง้ ไม่ควรปลอ่ยใหก้ารโตแ้ยง้ยืดเยือ้ (Aufschnaiter, 2008) 

1.5.6 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการโต้แย้ง การโต้แยง้บางครัง้ไม่มีการแสดงออก
ชัดเจนในค าพูด แต่จะมีการระบุลักษณะที่เป็นนัยแทน อาจจะแสดงออกผ่านท่าทาง การชีว้ัตถ ุ
หรือการพยักหนา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางวิทยาศาสตรม์ักมีการใชว้ัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น ผูส้อน
ควรสงัเกตจากพฤติกรรมระหว่างกิจกรรม (Aufschnaiter, 2008) 

1.5.7 การยึดติดความถูกตอ้ง ผูเ้รียนมกัจะยดึติดอยู่กบัการยืนยนัผลที่เกิดขึน้ และมี
แนวโน้มที่จะยืนยันข้อเรียกรอ้งนั้นๆ ว่าหลักฐานที่ได้มานั้นเป็นจริงมากกว่าเท็จ หรือเชื่อตาม
หลกัฐานเฉพาะที่ตนเองสนใจ แมว้่าจะมีหลกัฐานเพียงเล็กน้อย หรือขอ้มูลเหล่านัน้ไม่ไดร้บัการ
ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู แต่ผูเ้รียนมีความเชื่อว่าขอ้มลูนัน้ถูกตอ้งแลว้ ซึ่งมีแนวโนม้ว่าผูเ้รียน
จะน าข้อมูล และหลักฐานดังกล่าวไปสู่การสรา้งข้อสรุปก่อนที่จะสามารถประเมินหลักฐานว่า
สามารถใชไ้ด ้ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดการโตแ้ยง้ที่ผิดพลาด หรือมีการโตแ้ยง้นอกประเด็นได ้(Zeidler 
and Nichols, 2009) 

1.5.8 ความเชื่อหลงัจากการโตแ้ยง้ ผูเ้รียนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง 
เมื่อสิน้สดุการโตแ้ยง้ ผูเ้รียนมกัจะคลอ้ยตามคนที่มีแนวคิดตรงกนัขา้ม ซึ่งจุดอ่อนนีจ้ะเป็นการบั่น
ทอนความสามารถของผู้เรียนในการประเมินผลจากหลักฐาน การวิจารณ์ และการหักล้าง
หลกัฐานที่ไม่เป็นจรงิ (Zeidler, 1997) 
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1.6 การวัดและประเมินผลการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์  
การวดัและประเมินผลการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรน์ัน้ สามารถประเมินไดจ้ากผลงาน 

(Product of scientific argumentation) ซึ่ ง อ ยู่ ใ น รู ป ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ว า จ า  (Oral 
argumentation) หรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (Written arguments) และกระบวนการ
เรียนรูร้่วมกันในการโตแ้ยง้ (Collaborative scientific argumentation) ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่านกัการศึกษาใชว้ิธีและเกณฑใ์นการประเมินที่แตกต่างกนั ดงันัน้จึง
จ าเป็นตอ้งนิยามวิธีที่ใชใ้นการวิเคราะหแ์ละเกณฑใ์นการประเมินการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์ห้
ชดัเจน (Garcia-Mila; et al. 2013, p. 500) ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลงานที่เก่ียวขอ้งไวด้งันี ้

รูปแบบการโตแ้ยง้ของทูลมิน (TAP) ยงัไดร้บัความนิยมมากในการน ามาใชว้ิเคราะห์
คณุภาพของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรศ์ึกษา มุ่งเนน้วิเคราะหอ์งคป์ระกอบตามโครงสรา้งของการ
โตแ้ยง้เป็นส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย ขอ้งกล่าวอา้ง ขอ้มูล การรบัรอง การสนบัสนุน คณุสมบติั และ
ขอ้คัดคา้น ซึ่งเป็นการวิเคราะหก์ารโตแ้ยง้เชิงบุคคลมากกว่าเชิงปฏิสมัพันธ ์มีจุดเด่นคือสามารถ
วิเคราะหข์อ้โตแ้ยง้ สัน้ ๆ แทนการบรรยายไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ออสบอรน์และคณะ (Osborne; et 
al. 2004; citing simon. 2011, p. 80) ได้ใช้แบบจ าลองการโต้แย้งของทูลมิน (TAP) ในการ
วิเคราะห์วิธีการโต้แยง้ด้วยการเขียน โดยข้อโต้แยง้ที่ดีและมีคุณภาพนั้นตอ้งประกอบด้วยการ
รบัรองและการสนบัสนุนเสมือนเป็นการใชห้ลกัฐานในการใหเ้หตผุลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งไดดี้ขึน้ 
แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยของดัสซ ์ซีตเลอรแ์ละคณะ และเออดูรนั (Duschl. 2008, p. 160; 
citing Garcia-Mila; et al. 2013, p. 501; Zeidier; et al. 2003, p. 107; & Erduran. 2008; 
citing Garcia-Mila; el al. 2013, p. 501) ที่ เห็ น ว่ า รูป แบบการวิ เค ราะห์ก ารโต้แย้ งตาม
องคป์ระกอบของโครงสรา้งของทูลมินมีข้อจ ากัด เช่น ถ้อยค าที่ใช้มีความไม่ชัดเจน สมามารถ
ตีความไดห้ลากหลายไม่คงที่ และการใชก้ารรบัรองและการสนับสนุนยังไม่มีความน่าเชื่อถือมาก
พอ ยากต่อการใช ้จึงมีนักวิจัยหลายท่าน (Zeidler. el al. 2003, p. 107; Erduran; el al. 2004; 
citing Simon. 2011, p. 80) ไม่ใชรู้ปแบบของทูลมินโดยตรงแต่น าไปประยุกตใ์ชต้ามจุดประสงค์
ของงานตนเอง และสรา้งเกณฑ์ ในการประเมินระดับคุณภาพของการโต้แยง้ ดว้ยการก าหนด
ระดับ โดยใหค้วามส าคัญกับขอ้กล่าวอา้งตรงขา้ม (Counter-claim) และขอ้คัดคา้น (Rebuttal) 
มาใชใ้นการเปรียบเทียบระดบัคณุภาพ (Erduran; el al. 2004) ดงันี ้

ระดบั 1 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ประกอบขอ้กลา่วอา้งเพียงอย่างเดียว 
ระดบั 2 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ประกอบดว้ยขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู การรบัรอง หรือการ

สนบัสนนุ แต่ไม่มีขอ้คดัคา้น 
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ระดับ 3 หมายถึง ข้อโต้แย้งประกอบด้วยชุดของข้อกล่าวอ้าง หรือชุดของข้อ
กลา่วอา้งตรงขา้ม ที่มีทัง้ขอ้มลู การรบัรอง หรือการสนบัสนนุ และขอ้คดัคา้นที่ไม่ชดัเจนมากนกั 

ระดบั 4 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ประกอบดว้ยขอ้กลา่วอา้งและขอ้คดัคา้นที่ชดัเจน 
ระดับ 5 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ประกอบด้วยขอ้มูล และการรบัรองที่สนับสนุนขอ้

กลา่วอา้งและมีขอ้คดัคา้นมากกว่า 1 ขอ้คดัคา้น 
ในท านองเดียวกันเวนไวนแ์ละดอรส์นั (Venville: & Dawson. 2010, pp. 960-962) 

ไดก้ าหนดเกณฑใ์นการวิเคราะหค์วามซบัซอ้นของการโตแ้ยง้ และวิเคราะหค์ุณภาพของการให้
เหตผุลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal reasoning) ที่ใชใ้นระหว่างการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดย
ใช้ TAP ในการประเมินโครงสรา้งของการโต้แย้งจากการเขียนตอบค าถามเป็นรายบุคคล ซึ่ง
งานวิจัยนีจ้ะไม่น าองค์ประกอบ ขอ้คัดค้าน (Rebuttals) มาพิจารณาเนื่องจากผูเ้รียนไม่เข้าใจ
ความคิดของคนอ่ืนไดแ้ละไดน้ ารูปแบบของ ออสบอรน์ เออดรูนั และไซมอน (Osborne, Erduran; 
& Simon. 2004b) มาปรบัใชใ้นการประเมินบทสนมนาซึ่งผูเ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดกันภายใน
กลุ่มซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงขอ้คัดคา้นได ้โดยไม่จ าแนกระดับคุณภาพของการ
โตแ้ยง้ออกเป็น 4 ระดบัตามการปรากฏหรือไม่ปรากฏของ ขอ้กล่าวอา้ง ขอ้มลู การสนบัสนุน และ
คณุสมบติั ดงันี ้ 

ระดบั 1 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ที่ประกอบดว้ยขอ้กลา่วอา้งเพียงขอ้เดียว 
ระดับ 2 หมายถึง ข้อโต้แย้งที่ประกอบด้วยข้อกล่าวอ้าง ข้อมูล และ/หรือการ

รบัรอง 
ระดับ 3 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ที่ประกอบดว้ยขอ้กล่าวอา้ง ขอ้มูล การรบัรองหรือ

การสนบัสนนุ หรือคณุสมบติั 
ระดบั 4 หมายถึง ขอ้โตแ้ยง้ที่ประกอบดว้ยขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลูหรือการรบัรองการ

สนบัสนนุ คณุสมบติั 
การเ์ซีย-มิลา และคณะ (Garcia-Mila; et al. 2013, p. 505) ไดจ้ าแนกรูปแบบตาม

ขอ้ความที่ปรากฏในกระบวนการของการโต้แยง้จากการรวมองคป์ระกอบการโตแ้ยง้จากการรวม
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้ของทูลมิน ขอ้กล่าวอา้ง (C) ขอ้มูล (D) การรบัรอง (W) การสนบัสนุน (B) 
และขอ้คดัคา้น (R) ออกเป็น 11 รูปแบบ ประกอบดว้ย 

1) ขอ้กลา่วอา้งอย่างเดียว (C) 
2) ขอ้กลา่อา้งกบัขอ้มลู (CD) 
3) ขอ้กลา่วอา้งกบัการสนบัสนนุ (CB) 
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4) ขอ้กลา่วอา้งกบัขอ้คดัคา้น (CR) 
5) ขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู และการรบัรอง (CDW) 
6) ขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู และการสนบัสนนุ (CDB) 
7) ขอ้กลา่วอา้ง การสนบัสนนุ และขอ้คดัคา้น (CBR) 
8) ขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู การรบัรอง และการสนบัสนนุ (CDWB) 
9) ขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู การรบัรอง และขอ้คดัคา้น (CDWR) 
10) ขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู การสนบัสนนุ และขอ้คดัคา้น (CDBR) 
11) ขอ้กลา่วอา้ง ขอ้มลู การรบัรอง การสนบัสนนุ และขอ้คดัคา้น (CDWBR) 

ซึ่งการใสร่หสัใหก้บัรูปแบบการโตแ้ยง้นีเ้พื่อน าไปวิเคราะหเ์พื่อระบรุะดบัคณุภาพของ
การโต้แย้งจากขั้นต ่าสุดไปถึงสูงสุดตามเกณฑ์ของ เออดูรนั และคณะ (Erduran; et al. 2004) 
ต่อไป 

นอกจากนั้นการใชรู้ปแบบ Science Writing Heuristic (SWH) ยังสามารถส่งเสริม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดโ้ดยการบนัทึกผลการท าการทดลองแบบสืบเสาะหาความรูไ้ปแลว้
นัน้ดว้ย การสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างค าถาม ขอ้กล่าวอา้ง และการสะทอ้นความคิด เพื่อสรา้ง
การเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย โดยผ่านทัง้กระบวนการเจรจาดว้ยวาจาในระหว่างท าการทดลอง
และกระบวนการเขียนรายงาน ซึ่งซอย (Choi. 2008; citing Hand; & Choi. 2010, pp. 33-34)  
ไดพ้ฒันาเกณฑก์ารประเมินการโตแ้ยง้ในภาพรวม ดงันี ้

- ผูเ้รียนสามารถพฒันาขอ้โตแ้ยง้ที่ดีไดอ้ย่างไร 
- มีการเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลูจาก SWH ไปยงัแหลง่อื่นหรือไม่ 
- ค าถาม ขอ้กลา่วอา้ง และการสะทอ้นความคิด เขา้กนัไดดี้หรือไม่ 

แซมป์สันและคลารก์ (Sampson; & Ciark. 2008, pp. 462-463) ได้ก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนผลงานการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรโ์ดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความเพียงพอของค าอธิบาย 
2. คณุภาพของค าอธิบาย 
3. คณุภาพของหลกัฐาน 
4. ความเหมาะสมของเหตผุล 

อีวาโกรูและออสบอรน์ (Evagarou; & Osborne. 2013, pp. 218-222) ได้ประเมิน
การโตแ้ยง้ในดา้นต่างๆ ดงันี ้
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1. คณุภาพของการโตแ้ยง้จากการเรียน  
เป็นการประเมินผลงานจากการโต้แย้งซึ่งอยู่ในรูปแบบการเขียน โดยใช้

เกณฑ์การประเมินของเออดูรนั และคณะ (Erduran: et al. 2004) ที่เป็นการปรบัประยุกต์จาก 
TAP มาใชเ้พื่อความเหมาะสมทั้งนีค้วรตระหนักว่า TAP มีความเหมาะสมในการประเมินการ
โตแ้ยง้ทางวาจามากกว่า โดยเฉพาะการสรา้งขอ้คดัคา้นในการเขียน 

2. คณุภาพของการโตแ้ยง้ในขณะอภิปรายกบัคู่ของตนเอง 
ลักษณะของการโต้แย้งอย่างร่วมมือ (Collaborative argumentation) โดย

ไดน้ าบทสนทนาที่บนัทึกไวม้าท าการวิเคราะหเ์พื่อคน้หาการสรา้งขอ้กล่าว และหลกัฐาน และใส่
รหสัใหก้บัประโยคในการสนทนา แลว้ท าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและโครงสรา้งโดยใช ้TAP และ
ระบรุะดบัคณุภาพดว้ยเกณฑก์ารประเมินของ เออดรูนั และคณะ (Erduran: et al. 2004) 

ลินและมินทเ์ซส (Lin and Mintzes. 2010) ที่ศึกษาทกัษะการโตแ้ยง้ของผูเ้รียนผ่าน
ประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์จากการใชแ้บบสอบถามเก่ียวกับทักษะการโตแ้ยง้ 
(The Argumentation Skills Questionnaire : ASQ) ที่มีส่วนแรกเป็นสถานการณ์ที่ ให้ข้อมูลที่
ก าลังเป็นปัญหา ถกเถียงในปัจจุบันเก่ียวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ซึ่งมีค าถาม
ย่อยๆเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อส ารวจการมีส่วนร่วมทางความคิดต่อองคป์ระกอบที่แตกต่างกัน
ของการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรผ์่านการเขียนสะทอ้นการโตแ้ย้งจากประเด็นที่ก าหนดให ้เช่น เห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เพราะอะไร และหากมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัตนเอง เขามีเหตผุลอะไรถึงไม่เห็นดว้ย
กับข้อกล่าวอา้งของเรา แลว้จะให้เหตุผล หลักฐานอะไรมาโน้มน้าวผู้อ่ืนที่ไม่ไดม้ีข้อกล่าวอา้ง
เหมือนกบัตนเอง และการสมัภาษณร์ายบคุคล 

โดยใชแ้บบวดัการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรท์ี่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
ended questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเนื ้อเรื่องหรือประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์และส่วนของค าถามย่อย จ านวน 4 ขอ้ย่อยในแต่ละประเด็น ที่เก่ียวขอ้ง
กบัองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ ซึ่งครอบคลมุ 5 องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์ ของ 
Lin and Mintzes (2010) ประกอบไปดว้ย  

1) ข้อกล่าวอ้าง (Claims) ที่ผู ้เรียนได้น าเสนอผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง หรือความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นที่ก าลงัเป็นที่พิจารณาอยู่ในขณะนัน้  

2) เหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) เป็นการใหเ้หตุผลกับขอ้กล่าวอา้ง 
เพื่อสนบัสนนุใหข้อ้กลา่วอา้งนัน้น่าเชื่อถือ  
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3) หลกัฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidence) เป็นการน าเสนอหลกัฐาน ขอ้เท็จจริง
หรือขอ้มลูเพื่อประกอบการอธิบายเหตผุลที่ใชส้นบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง เพื่อใหข้อ้กล่าวอา้งนัน้ไดร้บั
การยอมรบั  

4) ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไป (Counter arguments) เป็นการให้เหตุผลต่อข้อ
กล่าวอา้งจากมุมมองอ่ืนที่แตกต่างไปจากขอ้กล่าวอา้งเดิมของตนเอง ท าใหข้อ้กล่าวอา้งเดิมมี
ความน่าเชื่อถือนอ้ยลง เพื่อขจดัขอ้ผิดพลาดจากขอ้กลา่วอา้งที่สรา้งขึน้ไวใ้นตอนแรก  

5) เหตุผลสนับสนุนการโตแ้ยง้กลบั (Supportive arguments) เป็นการโตแ้ยง้ที่
ท าใหข้อ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไปจากขอ้กล่าวอา้งเดิมมีความน่าเชื่อนอ้ยลงและตกไปในที่สุด โดย
การหาพยานหลกัฐานและการใหเ้หตผุลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ามาสนบัสนุน โดยมีค าถามดงันี ้

1. นักเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัประเด็นที่ศึกษาและนกัเรียนมีเหตุผล
อะไรมาสนบัสนนุความคิดเห็นของนกัเรียน (Claim and Warrant) 

2. จากข้อความที่นักเรียนอ่าน นักเรียนคิดว่าขอ้ความใดที่สามารถน ามา
สนบัสนนุและยืนยนัความคิดเห็นของนกัเรียนจากค าตอบขอ้ที่ 1 ได ้(Evidence) 

3. หากมีเพื่อนของนกัเรียนคนหนึ่งที่ตอบตรงขา้มกบัความคิดของนกัเรียนใน
ขอ้ที่ 1 นกัเรียนคิดว่าเหตผุลของเพื่อนคืออะไร (Counter argument) 

4. นักเรียนจะใช้เหตุผลอะไรในการโต้แย้งเพื่อให้เพื่อนที่ ไม่ เห็นด้วยกับ
ความคิดของนักเรียนในตอนแรกให้มาคล้อยตามและเห็นด้วยกับความคิดของนักเรียน 
(Supportive argument)  

โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้
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ตาราง 6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ในงานวิจยัของ Lin and 
Mintzes (2010) 

ค าถามที่ 
องคป์ระกอบการ

โต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

แนวทางตรวจสอบ และเกณฑก์ารให้คะแนน 

1 ขอ้กลา่วอา้ง และ 
เหตผุลสนบัสนนุขอ้
กลา่วอา้ง (Claims and 
warrants) 

- ไม่ตอบหรือมีเหตผุลที่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กลา้วอา้ง (0 
คะแนน) 
- แสดงขอ้กลา่วอา้งแต่ไม่ใหเ้หตผุล (1 คะแนน) 
- แสดงขอ้กลา่วอา้งและเหตผุลที่ถกูตอ้ง 1 เหตผุล (1+1 
คะแนน) 
- แสดงขอ้กลา่วอา้งและเหตผุลที่ถกูตอ้งมากกว่า 1 
เหตผุล  
(2+1 คะแนน) 

2 ขอ้กลา่วอา้งอ่ืนที่ต่าง
ออกไป 
(Counterarguments) 

- ไม่แสดงค าตอบ หรือเหตผุลไม่ถกูตอ้ง (0 คะแนน) 
- ใหเ้หตผุล 1 เหตผุล หรือมากกว่า 1 เหตผุล  
(1 คะแนน/1 เหตผุล) 

3 เหตผุลในการโตแ้ยง้
กลบั (Supportive 
arguments) 

- ไม่แสดงค าตอบ หรือเหตผุลไม่ถกูตอ้ง (0 คะแนน) 
- มีการแสดงเหตผุลที่ถกูตอ้งและขยายแนวคิดจากค าถาม
ที่ 1  
(1 คะแนน/ 1 เหตผุล) 
- มีการแสดงเหตผุลที่ถกูตอ้งและเสรมิประเด็นจากค าถาม
ที่ 1  
(1 คะแนน/ 1 เหตผุล) 
- มีการโตแ้ยง้กลบัไดต้รงประเด็นต่อขอ้กลา่วอา้งที่ต่าง
ออกไป 
 (2 คะแนน/ 1 เหตผุล) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ค าถามที่ 
องคป์ระกอบการ

โต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

แนวทางตรวจสอบ และเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 หลกัฐาน (Evidence) - ไม่แสดงขอ้มลูหลกัฐานต่อการอธิบาย (0 คะแนน) 
- แสดงขอ้มลูหลกัฐานต่อการอธิบาย (1 คะแนน/ 1 
เหตผุล) 

ที่มา: Lin and Mintzes (2010) 

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าการวัดและประเมินผลการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรน์ัน้สามารถวัด
และประเมินไดจ้าก 2 มิติ โดยใชว้ิธีและเกณฑใ์นการประเมินดงันี ้

1. ประเมินจากผลงาน ซึ่งวดัจากการเขียนหรือการพูด โดยเครื่องมือที่ใชว้ัดมีได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบบนัทึกผลการทดลอง แบบรายงานการโตแ้ยง้ แบบบนัทึกความเรียง
ส าหรบัการเขียน และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการน าเสนอการโตแ้ยง้ภายในกลุ่มหรือหน้าชั้น
เรียน ส่วนเกณฑท์ี่ใชใ้นการตดัสินหรือระบรุะดบัคณุภาพนัน้ ครูผูส้อนสามารถใชรู้ปแบบ TAP หรือ 
เกณฑข์องเออดรูนั และคณะ (Erduran: et al. 2004) หรือเกณฑอ่ื์น ๆ ตามความเหมาะสม 

2. ประเมินจากกระบวนการ ซึ่งวดัจากการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มท าใหเ้กิดการ
แบ่งหน้าที่ หรือร่วมกันอภิปรายเพื่อหาค าตอบ โดยการใชแ้บบสังเกตชั้นเรียนดูเหตุการณ์ในชั้น
เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน หรือระหว่างที่ผูเ้รียนสนทนา อภิปรายกนัภายในกลุ่ม แลว้น ามา
วิเคราะหล์ักษณะการท างานเป็นกลุ่ม ส่วนเกณฑ์ที่ใชใ้นการระบุระดับคุณภาพนั้น สามารถใช ้
TAP หรือเกณฑข์องเออดรูนั และคณะ (Erduran: et al. 2004) หรือเกณฑอ่ื์น ๆ ตามความเหมาะ
สามารถ 

1.7 แนวคิดที่ใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

1.7.1 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่เน้นบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-cultural constructivism) 
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มุมมองเก่ียวกับการเรียนรูข้องผูเ้รียนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการ
เรียนรูท้ี่ผู ้เรียนมีความกระตือรือรน้ที่จะมีความรบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพัฒนาความรูข้อง
ตนเองได ้ซึ่งบุคคลจะสรา้งความรูแ้ละท าความเขา้ใจความรูไ้ดอ้ย่างกระตือรือรน้นัน้ขึน้อยู่กบัการ
ใชบ้ริบทหรือประเด็นการเรียนรูเ้ป็นสิ่งกระตุน้การเรียนรูข้องผู้เรียนเป็นส าคัญ (Resnick, 1987) 
หากเราจะท าความเขา้ใจในประเด็นการเรียนรูข้องผูเ้รียนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนี ้
จ  าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานทฤษฎีการเรียนรูข้อง Piaget (1954) ซึ่งอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีการ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Constructivist theory) หรือ แนวคิดการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
(Constructivism) ที่ไดอ้ธิบายถึงความสมดลุของการเรียนรูจ้ากสิ่งที่คุน้เคยกบัการเรียนรูส้ิ่งใหม่ 

ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง (Constructivist theory) หรือ แนวคิดการ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) มีแนวคิดหลกัว่าบุคคลเรียนรูโ้ดยวิธีการที่ต่าง ๆ กนั
โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โดยมีโครงสรา้งทางปัญญาที่มีอยู่ ความสนใจ และแรงจูงใจภายใน
เป็นพื ้นฐาน ซึ่งได้แก่ ความรูค้วามเข้าใจ หรือกระบวนการรูคิ้ด กระบวนการคิด (Cognitive 
processes) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากความขัดแย้งทางปัญญาท าให้เกิดการ
ไตรต่รอง (Reflection) น าไปสู่การสรา้งโครงสรา้งทางปัญญา (Cognitive  restructuring) ที่ไดร้บั
การตรวจสอบความรูน้ัน้ทัง้โดยตนเองและผูอ่ื้นผ่านกระบวรการเรียนรูท้างสงัคม และสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือส าหรบัการสรา้งโครงสรา้งใหม่อ่ืน ๆ ต่อไป (Pitsoe, 2007)   

ห ล ากห ล ายพื ้ น ฐ าน แน ว คิ ด ขอ งก า รส ร้า งอ งค์ ค วาม รู้ด้ ว ย ตั ว เอ ง 
(Constructivism) มีพื ้นฐานจากการศึกษาวิจัยของ Piaget (1954), Vygotsky (1978) และ 
Bruner (1966,1990) ซึ่งแนวคิดของ Piaget เน้นผูเ้รียนเป็นผู้สรา้งความรูจ้ากการลงมือกระท า 
(Cognitive constructivism) จากการถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางปัญญา 
(Cognitive conflict) และผูเ้รียนตอ้งพยายามปรบัโครงสรา้งทางปัญญา (Cognitive structuring) 
ใหเ้ขา้สู่ภาวะสมดุลทางปัญญา (Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึมความรูห้รือขอ้มลู (Assimilation) 
ไดแ้ก่ การรบัขอ้มูลใหม่จากสิ่งแวดลอ้มเขา้ไปไวใ้นโครงสรา้งทางปัญญา และการปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งทางปัญญา (Accommodation) คือ การเชื่อมโยงโครงสรา้งทางปัญญาเดิม หรือความรู้
เดิมที่มีมาก่อนกับขอ้มูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งผูเ้รียนสามารถปรบัโครงสรา้งทางปัญญาเขา้สู่
สภาพสมดลุ หรือสามารถที่จะสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มาได ้หรือเกิดการเรียนรูน้ั่นเอง  

แต่ Vygotsky ไดแ้ยง้ว่าบริบททางสงัคมและการมีปฏิสมัพันธ์กนัของผูเ้รียนเป็น
สิ่งส าคัญในการพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รียนมากกว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ดังนั้นการ
เรียนรูไ้ม่ไดถู้กก าหนดแค่ว่าตอ้งเกิดจากเรียนรูด้ว้ยตัวเองเพียงล าพงัเสมอไป แต่การสรา้งความรู้
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เกิดจากกระบวนการทางสงัคมเป็นเหมือนสื่อกลางทางภาษาผ่านการสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียน (Pitsoe, 2007) ยิ่งไปกว่านั้นแนวคิดของการสร้างองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการทางสงัคม (Social constructivism) ไดพ้ิจารณาเขา้ไปถึงบริบททางสงัคมที่ท าใหเ้กิด
การเรียนรู ้ซึ่งเป็นเสมือนศนูยก์ลางการเรียนรู ้(Pitsoe, 2007)  

ต่อมา Bruner (1966,1990) ไดพ้ัฒนาแนวคิดการสรา้งองคค์วามรูจ้ากแนวคิด
ของ Vygotsky ซึ่งใหค้วามส าคัญที่มากขึน้ในการมีปฏิสมัพันธข์องผูเ้รียนกบับริบททางสงัคมต่าง 
ๆ การเมือง นโยบาย สังคมและวัฒนธรรม เป็นตน้ ซึ่งเป็นมุมมองเก่ียวกับการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural constructivism) โดย Wilson and Myers 
(2000) อธิบายว่าเป็นกระบวนการของการพฒันาความเขา้ใจรว่มกนั ที่มีการสรา้งความหมายการ
เรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงไปสู่บริบททางสังคมและจุดมุ่งหมายของการเรียนรูท้ี่ เฉพาะ โดยผู้เรียนจะ
พฒันาการรบัรูด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ ไปสู่การตอบสนองต่อรูปแบบและลกัษณะในบริบทที่เฉพาะ ซึ่ง 
De Miranda (2004) ไดอ้ธิบายว่าลกัษณะของสถานการณข์องการเรียนรูท้ี่ถูกเชื่อมโยงอย่างมาก
ไปสู่สงัคมวฒันธรรม และสถานการณต่์าง ๆ ที่ท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณใ์นการเรียนรู ้ฉะนัน้การ
สนทนาจึงเป็นบทบาทที่ส  าคัญมากในการเรียนรู ้ที่ผูเ้รียนจะตอ้งสื่อสารกันโดยตรงกับประเด็น
ปัญหาและไดร้บัโอกาสไปสูก่ารสรา้งมมุมองเฉพาะในสถานการณน์ัน้ ๆ 

จากแนวคิดพืน้ฐานรว่มกนัของการสรา้งองคค์วามรูท้ัง้สามมมุมองนี ้(Cognitive, 
social and socio-cultural constructivism) คื อการที่ ผู ้ เรียนแ ต่ละคน เกิ ดการเรียน รู้จ าก
กระบวนการคิดวิเคราะหอ์ย่างใคร่ครวญ ทัง้การเรียนรูด้ว้ยตนเองและจากการเรียนรูร้่วมกนัผ่าน
บริบทต่าง ๆ ทางสงัคม ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางความรูข้องมนุษยท์ี่ไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมต่อสิ่ง
เรา้ที่มากระตุน้เท่านัน้ แต่ตอ้งมีส่วนร่วม พยายามที่จะแสวงหาความเขา้ใจของปรากฏการณ ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทางสงัคมและวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของการใชค้วามรูเ้ดิมและประสบการณ์
เดิมของแต่ละคน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ซึ่งแนวคิด
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ที่ออกแบบ
มาเพื่อสรา้งสังคมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน ให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ์
เรียนรูก้ารใชห้ลักฐานทางวิทยาศาสตรท์ี่มีความถูกตอ้ง และน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูล โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตรท์ี่ผู ้เรียนคุ้นเคยและมีความส าคัญกับโลกในยุค
ปัจจุบัน เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรูข้องผูเ้รียนไปสู่การเรียนรูท้ี่จะพัฒนาวิธีการในการสรา้ง
ขอ้มลู และใชข้อ้มลูอย่างมีศกัยภาพไปสู่การตอบค าถามในประเด็นปัญหาหรือสถานการณต่์าง ๆ 
อีกทั้งยังสามารถสะทอ้นการเรียนรูเ้ชิงวิทยาศาสตรข์องตนเองไดผ้่านกิจกรรมการโตแ้ยง้ในชั้น
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เรียนที่ส่งเสริมกระบวนสนทนา ซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัระหว่างกลุ่มและชัน้เรียน
ผ่านบรรยากาศการเรียนรูท้ี่สนกุสนานและทา้ทายกระบวนการคิดของผูเ้รียน  

ปัจจุบันนี ้มีการยอมรบัอย่างกว้างขวางเก่ียวกับวิธีการสรา้งองค์ความรูผ้่าน
กระบวนการทางสงัคมวัฒนธรรมว่าเป็นการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในวงการวิทยาศาสตร์
ศึกษา (Coll and Taylor, 2012) ที่ระดับการศึกษาวิทยาศาสตรป์ระถมศึกษาพบว่าวิธีการสรา้ง
องคค์วามรูผ้่านกระบวนการทางสังคมถูกน ามาปรบัใชอ้ย่างเพิ่มขึน้ในหลายประเทศที่เชื่อมโยง
ไปสู่วฒันธรรมดัง้เดิมแบบตะวนัตกผ่านลกัษณะเด่นของวิธีการสืบเสาะเป็นฐาน ( Inquiry-based 
approaches) (Anderson, 2007) ไปสู่การส่งเสริมการสนทนา เจรจากันระหว่างผูเ้รียน (Hand, 
2011) ที่ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรูใ้ชห้อ้งเรียน และมีปฏิสมัพนัธก์บัครู และเพื่อนร่วม
ชัน้เรียน และใชค้วามรูเ้ดิมที่มีอยู่ไปสูก่ารสรา้งความรูใ้หม่  

แนวคิดการสรา้งองคค์วามรูผ้่านการเรียนรูร้่วมกันทางสงัคมสอดคลอ้งกับการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรท์ี่ผูเ้รียนเป็นส่วนหนึ่งของของกระบวนการทางสงัคม ที่พยายามสนทนา 
สื่อสาร และปรบัเปลี่ยนแนวคิดร่วมกนัในประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์หรือหวัขอ้
ที่ก าลังพิจารณาอยู่ ผ่านการตีความจากหลักฐานและขอ้มูลที่มีอยู่ ดว้ยการคิดบนพืน้ฐานของ
ความเป็นเหตุและผล ผ่านการน าเสนอต่อผูอ่ื้นใหน้่าเชื่อถือ ซึ่งการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรน์ีเ้ป็น
เปา้หมายส าคญัของการสง่เสรมิการเรียนรูท้างวิทยาศาสตร ์

1) ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (Socio-Scientific 
Issues: SSI) 

ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรเ์ป็นการใช้ประเด็นทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยเจาะประเด็นที่น่าสนใจ ก าลงัเป็นกระแสความคิด และถกเถียงกนัอยู่ของผูค้นใน
ยคุปัจจบุนั ยงัไม่มีขอ้สรุปที่ชดัเจน มาใชใ้นการน าไปสูก่ารกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจ และรว่มกิจกรรม
การเรียนรูผ้่านการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดจากการโตแ้ยง้ประเด็นที่ก าลังศึกษานี ้
รว่มกนั จากเหตกุารณท์ี่พบไดท้ั่วไป แต่เพิ่มองคป์ระกอบดา้นเหตผุลเชิงจรยิธรรมหรือประเมินดา้น
จริยธรรมในกระบวนการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา โดยมุ่งหวงัว่าประเด็นดงักลา่วจะมีความหมายและ
สรา้งความสนใจต่อผูเ้รียน ในการหาหลกัฐานตามเหตผุล, ความเขา้ใจขอ้มลูวิทยาศาสตรใ์นบรบิท
ต่าง ๆ (Sadler, 2004  และ Zeidler and Nichols, 2009) ซึ่งประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมนีม้ี
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละสังคม จึงต้องอาศัยความรู ้กระบวนการและเจคติทาง
วิทยาศาสตร ์ค่านิยม เหตุผลที่ค  านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ในการตัดสินใจหรือเลือกแนวทาง
ปฏิบติั (Sadler, 2004; Zeidler, Sadler, Simmons, and Howes, 2005 และ Kolst et al., 2006)  
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รูปแบบการสนทนา อภิปรายในประเด็นทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับ
คณุธรรม จริยธรรม (Socio-moral discourse) ไดร้บัความสนใจและใหค้วามส าคญัอย่างยิ่ง ไปสู่
การบูรณการแบบสืบเสาะ การสนทนา การโตแ้ยง้ และการตัดสินใจ ซึ่งกลายเป็นจุดเนน้ในการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตรม์ากขึน้  จากการที่ผู ้เรียนสามารถใช้เหตุผลของตนเอง
สื่อสารต่อผู้อ่ืน และเหตุผลนั้นมีอิทธิผลต่อผู้อ่ืนในการโน้มน้าวจากหลักฐาน และเหตุผลที่ ดี 
น่าเชื่อถือ ซึ่งการเรียนรูผ้่านรูปแบบการสนทนาระหว่างผูเ้รียนนีไ้ดร้บัการพิสูจน ์ตรวจสอบ และ
ยืนยนัจากงานวิจยัมากมายในปัจจบุนั น าไปสู่การพฒันาเพื่อเสริมสรา้งคณุภาพของการใหเ้หตผุล
จากการใหมุ้มมองต่าง ๆ เช่น การเสนอการจัดกิจกรรมสนับสนุนการโตแ้ยง้ที่หลากหลาย การ
สนับสนุนการใชห้ลักฐานของผู้เรียนเพื่อยืนยันขอ้กล่าวอา้ง และการเรียนรูจ้ากการโต้แยง้ทาง
ความคิดเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากประเด็นที่ก าลังศึกษา และสามารถน าไปเชื่อมโยง 
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันของผูเ้รียนได ้แมว้่าสถานการณ์เหล่านั้นจะไม่ไดผ้่านการเรียนรูม้า
จากในหอ้งเรียนโดยตรง แต่ผูเ้รียนสามารถที่จะปรบัรูปแบบ มมุมองการคิดที่ซบัซอ้น มีการเจรจา
ต่อรองภายในความคิดของตนเอง สู่การลบลา้งความขดัแยง้ที่เกิดขึน้ ในจิตใจ อีกทัง้ยงัเสริมสรา้ง
คณุภาพของการโตแ้ยง้ของตนเองอีกดว้ย  

ดังนั้นการประยุกตแ์ละบูรณการวิธีการสอนร่วมกับการใชป้ระเด็นทาง
สงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์สิ่งแรกคือ ครูผูส้อนตอ้งคน้หาประเด็นทางวิทยาศาสตรก์บัสงัคม
จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เช่น ทางอินเทอรเ์น็ต เพื่อใชเ้ป็นประเด็นปัญหา คน้หาแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือ
ไดแ้ละไม่น่าเชื่อถือเพื่อน าเขา้สูก่ารเรียนรูแ้บบการโตแ้ยง้ในรูปแบบการอภิปราย สนทนารว่มกนัใน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตรท์ี่ยังมีการถกเถียงกัน หรือหาขอ้สรุปของ
ปัญหานัน้ยังไม่ได ้อีกทัง้ยังตอ้งจัดการเรียนรูใ้หผู้ ้เรียนเผชิญกับปัญหา ใชเ้วลาในการอ่าน และ
การประเมินด้านต่าง ๆ ของประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบและประเมินความสมบูรณข์องขอ้มลูที่หลากหลายที่น าไปสู่การอา้งอิง ดงันัน้การปฏิบติั
โดยการจดัการเรียนรูใ้หม้ีการอภิปรายร่วมกนัก่อนที่จะพยายามน าไปสู่การโตแ้ยง้ทางความคิดจะ
ช่วยใหท้ัง้ครูและผูเ้รียนเกิดการรวมกนัของพฤติกรรมการเรียนรูร้ว่มกนั ซึ่งจะเป็นประโยชนม์ากต่อ
การสรา้งการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรท์ี่มีประสิทธิภาพ ครูจึงตอ้งท าหนา้ที่เป็นผูท้ี่ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดพ้ิจารณาขอ้โตแ้ยง้จากประเด็นทางวิทยาศาสตรก์ับสังคม ซึ่งเป็นขัน้พืน้ฐานที่ส  าคัญกระตุน้
ผูเ้รียนใหแ้สดงมมุมอง ศกึษาและประเมินปัญหาที่อย่างใครค่รวญ ไม่อาศยัเพียงความเชื่อเดิม แต่
ตอ้งอาศัยการรวบรวมหลกัฐานเชื่อมโยงจากสถานการณก์ารเรียนรูเ้ขา้กบัขอ้กล่าวอา้งที่นัก เรียน
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ไดส้รา้งขึน้ ที่จะน าไปสู่การโตแ้ยง้กบัขอ้กลา่วอา้งอื่น ๆ ที่คิดเห็นแตกต่างออกไป จนน าไปสู่การลง
ขอ้สรุปที่ถกูตอ้งและเป็นที่ยอมรบัรว่มกนัต่อประเด็นการโตแ้ยง้ที่เกิดขึน้ 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทาง
สังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรจ์ากการส่งเสริมผูเ้รียนสู่การสนทนา อภิปรายในประเด็นทาง
สงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัคณุธรรม จริยธรรม (Socio-moral discourse) จะเห็นไดว้่ารูปแบบการจดัการ
เรียนนีส้ามารถส่งเสริมผูเ้รียนใหใ้ชเ้หตุผล และหลักฐานต่าง ๆ ในการสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งให้
น่าเชื่อถือระบุ อีกทั้งผู้ยังส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรูจ้ากมุมมอง ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไปบน
พืน้ฐานของคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการตัดสินใจและแกไ้ขปัญหา ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้
บริบทประเด็นสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรเ์นื่องจากว่าบริบทดงักล่าว  สามารถดึงดดูผูเ้รียน
ใหส้นใจในการโตแ้ยง้ที่ซบัซอ้นมากขึน้ บนพืน้ฐานของคณุธรรม จรยิธรรมในกระบวนการตดัสินใจ
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต่ า ง  ๆ  (Osborne, Erduran, and Simon, 2004 แ ล ะ  Zeidler, Sadler, 
Applebaum, and Callahan, 2009)  

ผูว้ิจัยไดม้องการโตแ้ยง้ในประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์
(Socio-scientific argumentation) แตก ต่ างจากการโต้แย้ ง เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific 
argumentation) เนื่องจากการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างขอ้กล่าวอา้ง 
(Claims) และขอ้มลูต่าง ๆ (Data) ผ่านการใหเ้หตุผล หรือการประเมินขอ้กล่าวอา้งทางความรูใ้น
แง่มุมที่ชัดเจนของหลกัฐานเชิงประจกัษ์หรือทฤษฎี (Jimenez-Aleixandre and Erduran, 2008) 
ในขณะที่การโตแ้ยง้ในประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์ไม่ไดข้ึน้อยู่เพียงแค่ความรู้
ทางวิทยาศาสตรเ์พียงอย่างเดียว แต่ยังคงอยู่บนพืน้ฐานทางคุณธรรม และการให้คุณค่าดา้น
จริยธรรม และความคิดส่วนบุคคล (Evagorou, 2011 และ Evagorou, Jimenez-Aleixandre, 
and Osborne, 2012)  

ดังนั้นสิ่ งที่ เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรแ์ละการโตแ้ยง้ในประเด็นทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์คือ การโตแ้ยง้ ใน
ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรไ์ม่ไดม้ีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และการแก้ไขที่
น าเสนอไม่สามารถก าหนดไดอ้ย่างเต็มที่โดยหลกัฐานเชิงประจกัษห์รือทฤษฎี (Sadler, 2011) 

2) ลั กษณ ะส าคัญ ของการสอนแบบ เชิ งโต้ แย้ ง  (Features of 
argumentation teaching) 

งานวิจัยสมัยใหม่พยายามผลกัดันใหม้ีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ
จัดการเรียนรูใ้นห้องเรียนวิทยาศาสตรท์ี่แต่เดิมได้ให้ความส าคัญแค่การส่งผ่านแนวคิดจาก
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ครูผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน ไปสู่การเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้และการตรวจสอบกระบวนไดม้าขององค์
ความ รู้นั้ น  ๆ  (Duschl, 2008 และ  Duschl and Osborne, 2002) มี วิ ธี ก ารเรียนการสอน
หลากหลายวิธี เช่น การเรียนการสอนจากการสรา้งแบบจ าลอง ที่ผู ้เรียนใช้แบบจ าลองในการ
อธิบายปรากฏการณธ์รรมชาติใหพ้วกเขาเขา้ใจเหตแุละผลของปรากฏการณน์ัน้มากยิ่งขึน้ ถือว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงวิธีคิดแบบต่าง ๆ ในการเรียนรูเ้นือ้หาวิทยาศาสตร ์และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(Wells, Hestenes and Swackhamer, 1995) มีการพัฒนาการสอน
โดยใช้แบบจ าลอง MORE จากแนวคิดของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เพื่อ
กระตุน้ความเขา้ใจ และการคาดคะเนค าตอบของปรากฏการณ์ที่ศึกษาโดยการสรา้งแบบจ าลอง
มาอธิบาย ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้การสรา้งแบบจ าลองเบือ้งตน้ (Model) จากความรูห้รือ
ประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน เพื่อท าความเขา้ใจเบือ้งตน้และคาดคะเนสิ่งที่ก าลงัศึกษา ต่อมาขัน้
การสังเกต (Observe) ผู้เรียนได้วางแผนและด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้า
อธิบายสิ่งที่ก าลงัศึกษา และต่อมาขัน้สะทอ้นความคิด (Reflect) ผูเ้รียนเสนอแนวคิดจากขอ้มลูที่มี
จากการสงัเกต เพื่อน ามาใชใ้นการตรวจสอบและแกไ้ขแบบจ าลอง และขัน้สดุทา้ยคือขัน้การสรา้ง
ค าอธิบาย (Explain) ผูเ้รียนใชแ้บบจ าลองในการเขียนค าอธิบายทางวิทยาศาสตรต่์อสิ่งที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ประกอบด้วยข้อกล่าวอ้างที่มีหลักฐานมาสนับสนุน และให้เหตุผลเชื่อมโยงระหว่าง
หลักฐานนั้นกับข้อกล่าวอ้าง และการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาการเขียนเชิง
วิทยาศาสตร ์ให้ผู ้เรียนเขา้ใจในเนือ้หาทางวิทยาศาสตร ์และสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ถ่ายทอดแนวคิดผ่านการเขียนอธิบายทางวิทยาศาสตรต่์อปรากฏการณข์องสิ่งที่ก าลงั
ศึกษา จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางวิทยาศาสตรส์นบัสนุนค าอธิบายนัน้และใหเ้หตุผลเชื่อมโยง
ความสมัพันธร์ะหว่างหลกัฐานและขอ้ขอ้สรุปของตนเองได ้(Peker and Wallace, 2011) และใน
เวลาต่อมาไดม้ีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเหลา่นี ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสมากขึน้ในการ
สรา้งการอธิบายในการบรรยาย การเขียนชีแ้จงรายละเอียดของปรากฏการณต่์าง ๆ ในธรรมชาติ 
และสามารถสื่อสารกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง น่าเชื่อถือ ผ่านกระบวนสนทนาในหอ้งเรียน และการ
สนทนาระหว่างกลุ่มเล็ก ซึ่งรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเหล่านีถู้กออกแบบมาเพื่อสรา้งสงัคม
การเรียนรูใ้นหอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ์เรียนรูก้ารใชห้ลกัฐาน
ทางวิทยาศาสตรท์ี่มีความถูกตอ้ง และน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อีกทัง้ยงัสามารถสะทอ้น
การเรียนรูเ้ชิงวิทยาศาสตรข์องตนเองได ้

จากการวิเคราะหล์ักษณะส าคัญ (Features) ของการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
ส่ ง เส ริม ทั กษ ะการ โต้แย้ ง เชิ งวิ ท ยาศาสต ร์ทั้ ง เอกสารและงาน วิ จั ยที่ เ ก่ี ย วข้อ งกั บ 
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การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(Erduran, Ardac and Yakmaci-Guzel, 2006; Howell-Richardson, 
Christodoulou, Osborne, Richardson and Simon, 2009 และ Lin and Mintzes, 2010)  

ผู้วิจัยได้สรุปลักษณะส าคัญ (Features) ของการจัดการเรียนรู้เพื่ อ
พฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์6 ประการ ดงันี ้

1) ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ (Well-
structured tasks) 

ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้การโต้แย้งที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ไปสู่การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงเหตุผลในประเด็นทางสงัคมที่
เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรท์ี่ทา้ทายความคิด อีกทั้งกิจกรรมตอ้งส่งเสริมการน าเสนอผลงานการ
คน้ควา้ร่วมกัน การสรา้งชิน้งาน/การรายงานผลการศึกษาจากกิจกรรมกลุ่มการโตแ้ยง้ การตรวจ
คณุภาพของรายงานผลการโตแ้ยง้และการแกไ้ขปรบัปรุงรายงานผลการโตแ้ยง้ 

2) ครูน าเสนอองคป์ระกอบการโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และ
ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี (Explanation of the argumentation process) 

ครูอธิบายใหผู้เ้รียนเรียนรู ้เขา้ใจหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ การใชข้อ้มูล หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนบัสนุน
ขอ้กล่าวอา้ง มีการสาธิตและยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสรมิการใชส้ถานการณท์างสงัคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตรท์ี่ เชื่อมโยงกับความรู้ในเนื ้อหาที่สอนเพื่ อพัฒนาการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

3) ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ (Use group discussions) 
กิจกรรมการโต้แย้งส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันผ่าน

กระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ ์ความคิด เพื่อให้
ไดข้อ้สรุปของขอ้กลา่วอา้งรว่มกนั และยงัรบัฟังความคิดเห็นและมมุมองอื่น ๆ ดว้ย 

4) ผู้ เรี ย น ได้ ฝึ กป ฏิ บั ติ ก า รโต้ แ ย้ ง  (Argumentation-focused 
activities) 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการโตแ้ยง้อย่าง
มีเหตุผลร่วมกัน ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับเชิงวิชาการในการ
สนับสนุนขอ้กล่าวอ้างของตนเอง และมองเห็นมุมมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอ่ืนที่แตกต่าง
ออกไปจากขอ้กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผล
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เพื่อโนม้นา้วความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้ง
ของตนเอง 

5) ค รูให้ข้อมู ลย้อนกลับ การโต้แย้งของผู้ เรียน  ( Immediate 
feedback) 

ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ค  าตอบของผู้เรียนแต่ละคนใน
ระหว่างการโต้แย้งอย่างทันท่วงทีเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการโต้แย้งของผู้ เรียนระหว่าง
กระบวนการท างานกลุ่มและในชัน้เรียน และเมื่อสิน้สดุกิจกรรมการโตแ้ยง้แลว้ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
เขียนรายงานผลการศึกษาจากกิจกรรมการโตแ้ยง้ หลงัจากนัน้ครูและเพื่อนจากต่างกลุ่มมีการให้
ขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อหาคุณภาพของการเขียนรายงานนั้นอีกครัง้เพื่อปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนา
คณุภาพของทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

6) ครูจัดบรรยากาศที่ เอื ้อต่อการโต้แย้ง (Safe and respectful 
learning atmosphere) 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ารโต้แยง้ที่น่าสนใจ มีสถานการณ์ที่
กระตุน้การเรียนรูข้องผูเ้รียน สนุก ทา้ทายความคิด และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูท้ี่อิสระ เป็น
บรรยากาศที่ปลอดภยัทางความคิด ส่งเสริมใหร้บัฟังมุมมองทางความคิดที่หลากหลาย รบัรูแ้ละ
เขา้ใจมุมมองอ่ืน ๆ และเห็นเหตผุลของความคิดเพื่อนคนอ่ืน ๆ ที่คิดต่างออกไปจากตนเอง โดยที่
ผูเ้รียนตอ้งรูส้ึกปลอดภัยทางความคิดและการแสดงออกในความคิดที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ 
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการเห็นคุณค่าของความคิดของผูอ่ื้นและเกิดการยอมรบัความคิดเหล่านัน้ 
ซึ่งครูผูส้อนมีส่วนส าคญัในการเกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อการแสดงออกทางความคิดของผูเ้รียน
แต่ละคน ครูใชค้  าถามที่เป็นกลาง ไม่มีอคติต่อความคิดของผูเ้รียน เพื่อเสริมสรา้งความมั่นใจให้
ผู้เรียนด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายกันในบรรยากาศที่สนุกสนาน ปลอดภัยทาง
ความคิด และเคารพความคิดซึ่งกนัและกนั 

ลกัษณะส าคัญ (Features) ของการจัดการเรียนรูท้ี่ไดก้ล่าวมานี ้
มีความส าคัญในการน ามาเป็นกรอบแนวทางเพื่อออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
ตอบสนองผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์หม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

1.7.2 การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) 
1) ลักษณะส าคัญของการคิด  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายค าว่า คิด หมายถึง ท าให้เป็น
รูปร่าง หรือประกอบ ให้เป็นรูปหรือเรื่องขึน้ในใจใคร่ครวญ คาดคะเน ค านวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ 
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ชนาธิป พรกลุ (2554) กลา่วว่า การคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติแต่การจะท าใหเ้กิดการคิด
ทีมีคณุภาพจนท าใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวมจ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะการคิดและวิธีคิดอย่าง
ถกูวิธี การคิดมีลกัษณะ ต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญา (Cognitive process) ที่คนเรา
ใชส้รา้ง ความหมายและความเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตวั  

2. การคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ในสมอง จดักระท าขอ้มูลที่รบัเขา้มา
ทางประสาทสมัผสั สามารถสงัเกตไดจ้ากการกระท าหรือการแสดงออก  

3. การคิดเป็นกระบวนการ มีขัน้ตอนการคิดเป็นล าดับในสมองการคิด
แบบต่าง ๆ มีขัน้ตอนการคิดที่ต่างกนั การคิดไม่ใช่เนือ้หาที่จะถ่ายทอดใหจ้ดจ ากนัได ้

4. การคิดเป็นงานเฉพาะตน ผูเ้รียนตอ้งด าเนินการเอง จะใหผู้อ่ื้นคิดแทน
ไม่ได ้

5. การคิดเป็นกระบวนการเรียนรู ้
นอกจากนั้น สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2551) กล่าวว่า การคิดเป็น

พฤติกรรมที่เกิดขึน้ในสมอง ที่มีการคน้หาหลกัการหรือขอ้ความจริงแลว้วิเคราะหเ์พื่อหาขอ้สรุป ซึ่ง
การคิดนัน้อาจเกิดจากสิ่งเรา้หรือขอ้ความจริงที่ไดร้บัรวมกับประสบการณเ์ดิมที่มีอยู่ ผลของการ
ปรบัเปลี่ยนการคิดจะช่วยพฒันาระดบัความคิดใหส้งูขึน้ 

สรุปไดว้่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของแต่ละบุคคลเพื่อท าการตอบ
โตก้บัสิ่งเรา้ที่มากระตุน้ ซึ่งการคิดเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่มีล  าดบัขัน้ตอนตอนที่แตกต่างกนัในแต่
ละบุคคลโดยสามารถสังเกตไดผ้่านพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม  
ต่าง ๆ สงัคมรอบขา้งจะมีอิทธิพลต่อการคิดของบคุคล 

2) ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) 
ธีรนุช อนุฤทธิ์ (2559) ได้จัดการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อยู่ใน

กลุ่มทักษะการคิดขั้นสูงตามระดับทักษะการคิด ของ Anderson & Krathwohl ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการแยกวตัถสุิ่งของ เรื่องราวและเหตกุารณต่์าง ๆ ออกเป็นสว่น ๆ โดยมีหลกัการ
หรือกฎเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้เพื่อคน้หาความส าคัญ องคป์ระกอบ ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ 
เพื่อน าไปสูก่ารคิดหาหลกัการหรือขอ้สรุปจากองคป์ระกอบเหลา่นัน้อย่างมีเหตผุล 

สคุนธ ์สินธพานนท ์วรรตัน ์วรรณเลิซลกัษณ ์และพรรณี สินธพานนท ์(2555) 
กล่าวว่า การคิดเชิงวิพากษ์  (Critical Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดที่ ใช้เหตุผลโดยมี
การศึกษาขอ้เท็จจริง หลกัฐาน และขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แลว้น ามาพิจารณา
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วิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล ก่อนการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรเชื่อ ผู้ที่มีความคิดเชิง
วิพากษ์ จะเป็นผูม้ีใจกวา้ง ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเอง ก่อนจะตดัสินใจในเรื่องใดก็จะตอ้งมีขอ้มลูหลกัฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ถ้าผู้นั้น มีเหตุผลที่เหมาะสม ถูกต้องกว่า เป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือรน้ในการแสวงหาขอ้มลูและความรู ้

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555) กล่าวว่า คุณลักษณะส าคัญของการคิดเชิง
วิพากษ์ (Critical Thinking) คือ ลักษณะความคิดที่ไม่ด่วนสรุป มีการวิเคราะหห์าขอ้สมมติฐาน
หรือสาเหตุ การหาขอ้มูล การประเมินขอ้มูลว่าอะไรเก่ียวขอ้ง หรือส าคัญหรือไม่ การพิสูจน ์การ
สรุป การประเมิน ว่าเหมาะสมหรือไม่ มีประโยชนห์รือไม่ เมื่อไดป้ระมวลความรูท้ัง้หมดแลว้อาจ
สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิด พิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เก่ียวกับขอ้มูล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การหาขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผลและ
การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกว่า สิ่งใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สิ่งใดดีหรือไม่ดีสิ่งใดควรเชื่อ
หรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรท า ไม่ควรท า 

ริชารด์ พอล และ ลินดา เอลเดอร์ (2551) ให้ค าจ ากัดความว่า การคิดเชิง
วิพากษ์ คือ ศิลปะแห่งการวิเคราะหแ์ละประเมินการคิดดว้ยแนวคิดที่มุ่งสู่การปรบัปรุงวิธีคิดของ
ตนเองใหดี้ขึน้เรื่อย ๆ เป็นการชีน้  าตนเอง การท าใหม้ีวินัยดว้ยตนเองและการคิดแบบปรบัแก้ไข
ตนเอง ช่วยใหก้ารติดต่อสื่อความและเพิ่มความสามารถในการแกปั้ญหาที่มีประสิทธิภาพ 

การคิดเชิงวิพากษ์คือ กระบวนการที่มีหลากหลายขั้นตอน เป็นกระบวนการ
คิดที่เก่ียวขอ้งกบัการสงัเกต การวิเคราะห ์และการสะทอ้นกลบัความรูใ้หม่ รวมถึงการรวบรวมหรือ
หลอมรวมความรูค้วามเขา้ใจที่เพิ่งไดร้บัมากบัความรูเ้ดิมที่มีอยู่ (Deakin university, n.d.) 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ (2549) ใหค้ าจ ากัดความของค าว่า ความคิดเชิง
วิพากษ ์หมายถึง ความตัง้ใจที่จะพิจารณาตดัสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคลอ้ยตามขอ้อา้ง
ที่น าเสนอ แต่ตัง้ค าถามทา้ทาย หรือโตแ้ยง้ขอ้อา้งนัน้ เพื่อเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่าง ๆ  
ที่แตกต่างอนัจะน าไปสูก่ารแสวงหาค าตอบที่สมเหตสุมผลมากกว่าขอ้อา้งเดิม 

Costtrell (2005) ให้ค าจ ากัดความ การคิดเชิงวิพากษ์ ว่าเป็นกระบวนการ
ทางปัญญาที่ซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบัทกัษะที่หลากหลาย ไดแ้ก่ การระบุตวัตน การอธิบายความ 
การประเมิน สถานการณ ์การใหข้อ้สนบัสนุนและขอ้โตแ้ยง้ต่อประเด็นต่าง ๆ การตีความ การสรุป
ความ การคิดอย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ 
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จากการใหค้วามหมาย ค าจ ากัดความ คุณลักษณะของการคิดเชิงวิพากษ ์
(Critical Thinking) ของนักวิชาการการและผู้เชี่ยวชาญนั้นอาจกล่าวได้ว่า การคิดเชิงวิพากษ ์
(Critical Thinking) คือ การคิดระดบัสงูที่สามารถแยกแยะการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ 
โดยไม่ด่วนตดัสินใจไม่คล้อยตามทนัทีแต่ตอ้งมีการตั้งค าถามเพื่อโตแ้ยง้ขอ้อา้งนัน้ ๆ ก่อนน าไปสู่
การสรุปความอย่างมีเหตผุล 

3) ล าดับขั้นของการคิดเชิงวิพากษ ์
การคิดเชิงวิพากษ์มีล  าดบัขัน้และองคป์ระกอบของการคิดที่ซบัซบัซ้อน Dick 

(1991) อธิบายว่าล าดบัขัน้ของการคิดเชิงวิพากษ ์มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ระบุขอ้โต้แย้ง (identifying arguments) ประกอบด้วย การระบุประเด็น

หลกั (theme) การสรุป (conclusions) เหตผุล (reasons) และการสรา้ง (organization) 
2. วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง (analyzing arguments) ประกอบด้วย ข้อตกลง

เบือ้งตน้ (assumptions) ความไม่ชดัเจน (vagueness) และขอ้มลูที่หายไป (omissions) 
3. พิ จ า รณ า อิ ท ธิ พ ล ภ า ย น อ ก  (considering external influences) 

ประกอบด้วย  ค่ านิ ยม  (values) อ านาจ  (authority) และภาษาทางอารมณ์  (emotional 
language) 

4. การคิดวิเคราะห์อย่างวิทยาศาสตร ์(scientific analytical reasoning) 
ประกอบดว้ยการบอกเหตผุลของความเป็นนสาเหต-ุผลลพัธ ์(causality statistical reasoning) 

5. ให้เหตุผลและโลจิค (reasoning and logic) ประกอบด้วย การอุปมา 
อปุมยั (analogy) อปุนยั (deduction) นิรนยั (induction) 

4) ประโยชนข์องการคิดวิพากษ ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2549) ไดอ้ธิบายประโยชน์ของการคิดวิพากษ์ไว้

ดงันี ้
1) การคิดวิพากษ์ช่วยสืบคน้ความจริงแทนคลอ้ยตามความคิด เราจะไม่

คลอ้ยตามความเคยชิน หรือเชื่อตาม ๆ กัน แต่เราจะตั้งค าถามใหก้ับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อันจะ
น าไปสูก่ารสืบคน้ความจรงิ การวิพากษช์่วยแก้ไขนิสยัด่วนสรุปตามความเคยชิน ท าใหเ้ราสามารถ
ตดัสินเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ย่างรอบคอบและสามารถป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได ้  

2) การคิดวิพากษ์ช่วยสังเกตความแตกต่างท่ามกลางความเหมือน 
เหตุการณ์ที่เหมือนเดิม เช่น กิจวัตรประจ าวนั การขับรถไปท างาน การจราจรที่ติดขัดในตอนเชา้ 
เป็นต้น มักก่อให้เกิดความเคยชิน คิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม เหตุการณ์ในทุก ๆ วันจะ
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เหมือนเดิม แต่ในความเป็นจริง ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้สองครั้งในลักษณะที่เหมือนกันทุก
ประการ ดงันัน้ เราจึงไม่สามารถใชข้อ้สรุปเดียวกนักับส าหรบัทุกเหตกุารณไ์ดแ้ต่จ าเป็นตอ้งมีการ
วิพากษ์เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดนัน้เป็นจริงมากนอ้ยเพียงใด ถกูตอ้งเหมาะสมหรือไม่โดยดจูาก
บรบิทแวดลอ้มเป็นส าคญั 

3) การคิดวิพากษช์่วยใหเ้ชื่อในสิ่งที่ถูกตอ้ง ไม่ถกูหลอกการคิดวิพากษจ์ะ
ท าใหเ้กิดการคิดหลากหลายแง่มุม เกิดการตัง้ค าถามว่าซือ้ไปท าไม ซือ้แลว้ดีหรือไม่ เทียบกับไม่
ซือ้แลว้เป็นอย่างไร ช่วยท าใหเ้ราตดัสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่า ท่ามกลางสิ่งที่ดีและไมดีท าใหเ้ป็นคนที่
ไม่ถูกหลอกง่าย เพราะเป็นคนไม่เชื่อขอ้มูลเหล่านัน้ทันทีแต่จะพิจารณาขอ้เท็จจริงอย่างรอบดา้น
ก่อนการตดัสินใจ 

4) การคิดวิพากษ์ช่วยใหต้ัดสินตามขอ้เท็จจริง ไม่ใช่อารมณ์ความรูส้ึก 
คนเรามักจะใชค้วามรูส้ึกตัดสินสิ่งต่าง ๆ มากกว่าการใชข้อ้เท็จจริง และมักตัดสินเรื่องเหล่านั้น
อย่างปราศจากข้อมูลอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่า เป็นจริงตามนั้น นอกจากนั้นเราต้องตระหนักว่าข้อ
สมมติฐานของเรามีโอกาสผิดพลาดไดเ้สมอ และในบางเรื่องอาจจะยังไม่มีเหตุผลเหมาะสมมา
ยืนยันสมมติฐานที่เราคิด หากเราสรุปโดยปราศจากการวิพากษ์และใหเ้หตุผลสนับสนุนขอ้อา้งที่
หนกัแน่นพอแลว้อาจท าใหเ้ราตดัสินใจผิดพลาด เราจ าเป็นตอ้งคิดวิพากษเ์พื่อตรวจสอบความจริง
ไดอ้ย่างรอบคอบและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง การพิจารณาตดัสินเรื่องใด ๆ ก็ตาม หากขาด
การคิดวิพากษ์ หมายถึง ขาดการสืบค้นความจริงอย่างรอบคอบและยุติธรรม ส่งผลท าให้ได้
ขอ้สรุปเพียงดา้นเดียว โดยผูส้รุปอาจยดึสมมติฐานของตนเป็นหลกัซึ่งอาจถกูหรือผิดก็ได ้

5) การคิดวิพากษ์เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสรา้งสรรคเ์พราะกลา้คิด
แนวใหม่ ไม่ปักใจในสิ่งเดิม เพราะการวิพากษ์เริ่มตน้ดว้ยความสงสยั เริ่มที่จะไม่เชื่อและไม่ยอมรบั
ความคิดเดิม ๆ วิธีปฏิบติัเดิม ๆเนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป อนัน าไปสู่การ
หาแนวคิดใหม่ ๆ 

นอกจากนัน้ สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2551) ไดอ้ธิบายประโยชนข์อง
การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) ในการด าเนินชีวิต ดงันี ้

1) การคิดเชิงวิพากษ์ ท าใหเ้รามีความมั่นใจในการเผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ 
และแกปั้ญหาไดถ้กูทาง  

2) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ จะสามารถตดัสินใจในสถานการณต่์าง 
ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีเหตผุล 
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3) ผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  จะมีบุคลิกภาพที่ ดี  เป็นคนสุขุม
รอบคอบละเอียดลออ ก่อนการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตอ้งมีขอ้มลูหลกัฐานประกอบ แลว้
วิเคราะหด์ว้ยเหตผุลก่อนการตดัสินใจ 

4) ผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  จะท ากิจการงานต่าง ๆ ประสบ
ความส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ก าหนดอย่างมีคณุภาพ เนื่องจากมีระบบความคิดอย่างเป็นขัน้ตอน 

5) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์จะมีทกัษะการสื่อสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
6) การพัฒนาวิธีการคิดเชิงวิพากษ์ อยู่เสมอ ส่งผลใหส้ติปัญญาเฉียบ

แหลม พัฒนาความสามารถในการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

7) ผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นผูท้ี่มีความรบัผิดชอบ มีระเบียบ
วินยั 

8) ผูท้ี่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นผูท้ี่ปฏิบติังานอยู่บนหลกัการและ
เหตผุล สง่ผลใหง้านส าเรจ็อย่างมีคณุภาพ 

อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีการพัฒนาและฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking) อย่างสม ่าเสมอ จะส่งผลดีทัง้ต่อตนเองและส่วนร่วม การคิดเชิงวิพากษ์จะช่วยใหเ้รา
มองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ดว้ยใจที่เป็นกลาง ไม่ตดัสินใจเชื่อในสิ่งที่ไดร้บัทนัทีแต่จะตัง้ค าถามเพื่อเป็น
การตรวจสอบความถูกตอ้ง มีการแสวงหาความรู้ขอ้เท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ มายืนยัน ในสิ่งที่
ตดัสินใจว่าเป็นสิ่งที่มีเหตผุลสมควรแก่การเลือก สง่ผลใหเ้ราไม่ถกูหลอก ท าใหเ้ป็นคนที่มีความคิด
สรา้งสรรค์และพรอ้มจะยอมรับสิ่งใหม่หากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ ดีและ
ถกูตอ้ง 

1.7.3 ค าถามกับทักษะการคิด 
Ennis (1985 อ้างใน Iakovos, 2011) ได้จ าแนกองค์ประกอบของการคิดเชิง

วิพากษ์ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การใหค้ าจ ากดัความและการอธิบายความ 2) การถามค าถามที่
เหมาะสมเพื่ออธิบาย ขยายความหรือท้าทายความคิด 3) การตัดสินความน่าเชื่อถือของ
แหลง่ขอ้มลู และ 4) การแกปั้ญหาและการสรุปความ นอกจากนัน้ ผูส้อนควรสง่เสรมิทกัษะการคิด
เชิงวิพากษ์โดยการถามค าถามที่หลากหลาย เป็นค าถามที่ไม่เพียงแต่ให้ผู ้เรียนเสาะแสวงหา
ค าตอบ แต่ยังเป็นค าถามที่ผูเ้รียนไดฝึ้กวิเคราะห ์คิดอย่างมีระบบ ประยุกต์ความรูแ้ละสามารถ
ประเมินขอ้มลูแลความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
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นอกจากนั้น Pierce (2004) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการคิดว่า 
ผูส้อนควรเนน้ในประเด็นต่อไปนี ้

1) การพัฒนาความสามารถการรูคิ้ด (Metacognitive Abilities) ของผูเ้รียน 
โดยใหผู้เ้รียนมีการประเมินความรูข้องตนและสะทอ้นความคิดออกมาเป็นการเขียนแบบไม่เป็น
ทางการ 

2) การใช้กลยุทธ์การถามอย่างมีประสิทธิผล เป็นการถามเพื่อให้ผู ้เรียน
สามารถแจกแจง อธิบาย ใหเ้หตผุลสนับสนนุ และเป็นค าถามที่ตอ้งใชก้ารคิดที่หลากหลาย เพื่อให้
ไดค้  าตอบที่เป็นไปไดท้ี่หลากหลายไม่ใช่เป็นการถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่ถกูตอ้งเพียงค าตอบเดียว 

3) การฝึกใหผู้เ้รียนสื่อสารโดยการพดูและการเขียนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น 
การฝึกตอบค าถามของตนเอง ก่อนการแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน การฝึกท างานเป็นกลุม่ย่อย 
การใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลยุทธก์ารอ่านและการจดบนัทึก การฝึกเขียนสะทอ้นความคิดของตนเองและ
การเขียนแบบวิชาการ 

4) การออกแบบงานที่ตอ้งการการคิดเก่ียวกบัเนือ้หาเป็นเบือ้งตน้ โดยการให้
ผูเ้รียนไดใ้ชก้ารเรียนรูแ้บบเชิงรุก เนน้การลงมือท า (Active Learning) เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระมวลผล
ขอ้มลูที่ไดแ้ละงานที่มอบหมายควรเป็นงานที่มีการพฒันาทกัษะอย่างเป็นระบบ 

5) การสอนใหผู้เ้รียนไดรู้ว้่าทักษะการคิดแบบไหนที่เหมาะสมกับงานแต่ละ
ชิน้ ท าใหผู้เ้รียนทราบว่า การฝึกฝนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางการรูคิ้ด
หรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) เป็นสิ่งส าคัญ และการใหผ้ลสะทอ้นกลบั (Feedback) 
แก่ผูเ้รียนเป็นสิ่งที่จ  าเป็นต่อกระบวนการทางการรูคิ้ดของผูเ้รียน 

6) การสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรียนให้เหมาะสมต่อการปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ผูเ้รียน โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขนั 

ส าหรบั Cotton (n.d.) การใช้ค าถามในห้องเรียนได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ เกิดแก่
ผูเ้รียนรวมถึงความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการเรียนที่ก าหนดไว ้ความสามารถ/ความคงทนใน
การจดจ า และการมีส่วนรว่มของผูเ้รียน โดยจดุประสงคห์ลกัในการตัง้ค าถามในหอ้งเรียนสามารถ
แยกเป็นประเด็นกวา้ง ๆ ไดด้งันี ้

1) เพื่อดึงดูดความสนใจและสรา้งแรงจูงใจของผูเ้รียนจนกลายเป็นการเรียน
อย่างกระตือรือรน้ 

2) เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมและความส าเร็จของงานที่ผู ้เรียนได้รับ
มอบหมาย 
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3) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และเจตคติการสืบเสาะข้อมูล 
(Inquiring Attitudes) 

4) เพื่อทบทวนความรูเ้ดิม 
5) เพื่อเชื่อมโยงความรูใ้หม่ 
6) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้
7) เพื่อกระตุน้ผูเ้รียนใหส้ามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองได ้

Cotton (n.d.) ยงัไดเ้สนอขอ้แนะน า ส าหรบัการตัง้ค าถามในหอ้งเรียน ดงันี ้
1) ผูส้อนควรรวมการตั้งค าถามไวก้ับการฝึกฝนการเรียนรูแ้ละกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
2) ผูส้อนควรถามค าถามที่เน้นส่วนส าคัญของบทเรียน หลีกเลี่ยงการถาม

ค าถามเก่ียวกบัประเด็นที่ไม่เก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
3) ส าหรบัผูเ้รียนที่มีความสามารถทางการเรียนรูส้งู ควรถามค าถามก่อนหรือ

หลงัการอ่านบทความหรือกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ถา้เป็นผูเ้รียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนรูต้  ่าหรือผูเ้รียนวยัเด็ก ควรถามค าถามหลงัจากการอ่านบทความ 

4) ค าถามที่ใชก้ารคิดระดบัต ่าเหมาะส าหรบัผูเ้รียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนอ่อนหรือผูเ้รียนวยัเด็ก เพราะผูเ้รียนสามารถตอบสนองค าถามระดบันีไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

5) ค าถามที่ใชก้ารคิดระดบัสงูควรถามผูเ้รียนที่อยู่ในระดบัที่สงูขึ ้นทัง้ในดา้น
ความสามารถทางการเรียนรูแ้ละวยัวฒุิ 

6) เมื่อสามารถถามค าถามความคิดระดับสูงไดแ้ลว้ ควรใหผู้เ้รียนฝึกกลวิธี
การอนมุาน 

7) เมื่อถามค าถามที่ใชก้ารคิดระดับต ่าควรใหเ้วลาแก่นักเรียนประมาณ 2-3 
วินาทีในการทบทวนความจ า 

8) เมื่อถามค าถามที่ใชก้ารคิดระดบัสงู เพิ่มเวลาอีก 3 นาท ี
9) การถามแบบชีน้  า และการถามแบบซกัไซ้ไล่เลียงจะเป็นการถามที่เนน้ไป

ยงัสว่นส าคญัของบทเรียน 
10) หลีกเลี่ยงการตอบสนองที่ใช้การคิดวิพากษ์ในการตรวจสอบค าตอบ

ผูเ้รียนระหว่างกิจกรรมการทบทวนความจ าหรือการท่องจ า 



 59 
 

ทิศนา แขมมณี (2557) ไดก้ล่าวว่า การอภิวัฒนก์ารเรียนรูท้ักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหเ้น้นทักษะในการกระท า ที่มีลกัษณะเป็นขั้นตอน
หรือเป็นกระบวนการ (Process Skills) ซึ่งทกัษะกระบวนการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1) ทักษะกระบวนการปฏิบติั เป็นการกระท าที่แสดงออกทางพฤติกรรม เป็น
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ทักษะนี ้
สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมการแสดงออก เช่น ทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน 

2) ทกัษะกระบวนการ ทางปัญญา เป็นการ กระท าภายในสมองที่มองไม่เห็น 
ผูอ่ื้นจะทราบก็ต่อเมื่อผูคิ้ดแสดงออกทางการบอกเล่าหรืออนุมานจากผลงานที่ท า ทกัษะการคิดมี
จ านวนมาก ทัง้ทกัษะการคิดพืน้ฐานและทกัษะการคิดขัน้สงูเช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
ทกัษะการคิดวิพากษ์ คิดแกปั้ญหา คิดสรา้งสรรคแ์ละคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะทางปัญญา
เหลา่นีล้ว้นเป็นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่จ  าเป็นต่อผูเ้รียน 

3) ทกัษะกระบวนการทางสงัคม คือความสามารถในการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
ไดแ้ก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทักษะการเป็นผูน้  าและผูต้าม ทักษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะการลด/ขจดัความขดัแยง้ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

เทคนิคการสอนที่นิ ยมใช้ในการสอนทักษะกระบวนการทั้ง  3 ประเภทมี
หลากหลายมากมาย เช่น เทคนิคการใชผ้ังกราฟิกแบบต่าง ๆ เทคนิคการใชค้ าถาม เทคนิคการ
อภิปรายกลุม่ 

นอกจากนัน้ ทิศนา แขมมณี (2551) ยงัอธิบายถึงเทคนิคการใชค้ าถามตามระดับ
จุดมุ่งหมายทางดา้นพุทธิพิสยัของ Bloom ซึ่งจุดมุ่งหมายทางดา้นพุทธิพิสัย 6 ระดับ คือ ระดับ
ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห ์การสังเคราะห ์และการประเมินผล ซึ่ง
ผูส้อนสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้ค า ถามไดเ้พื่อกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดในระดบัที่
สงูขึน้ เช่น หากผูเ้รียนมีความรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งแลว้ ผูส้อนควรตัง้ค าถามในระดบัที่สูงขึน้คือระดับ
ความเข้าใจ ดังนั้นการที่ผู ้สอนจะสามารถตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ผู้สอนจึง
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจลกัษณะของความรูแ้ต่ละระดบัและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูน้ัน้ดงันี ้

1) การเรียนรูใ้นระดบัความรู ้ความจ า (Knowledge) 
การเรียนรู้ในระดับนี ้ ผู ้เรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่ เรียนรูม้ามีสาระ

อะไรบา้ง ซึ่งการที่สามารถตอบไดน้ั้น ไดม้าจากการจดจ า ดังนั้น ค าถามที่ใชใ้นการทดสอบการ
เรียนรูม้กัเป็นค าถามที่ถามถึงขอ้มลู สาระ รายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู ้
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2) การเรียนรูใ้นระดบัความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึงการเรียนรูใ้น
ระดบัที่ผูเ้รียนเขา้ใจความหมาย ความสมัพนัธแ์ละโครงสรา้งของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายสิ่ง
ที่เรียนได้ดว้ยค าพูดของตน ผู้เรียนที่มีความเขา้ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะสามารถแสดงออกได้
หลายทาง เช่น สามารถตีความได ้แปลความได ้เปรียบเทียบได ้บอกความแตกต่างได ้

3) การเรียนรูใ้นระดับการน าไปใช้ (Application) หมายถึง การเรียนรูใ้น
ระดบัที่ผูเ้รียนสามารถน าขอ้มลู ความรู ้และความเขา้ใจที่ไดเ้รียนรูม้าไปใชใ้นการหาค าตอบและ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ดังนัน้ค าถามในระดับมักจะจะประกอบไปดว้ยสถานการณ์ที่
ผูเ้รียนจะตอ้งดงึความรู ้ความเขา้ใจ มาใชใ้นการหาค าตอบ 

4) การเรียนรูใ้นระดบัการวิเคราะห ์(Analysis) หมายถึง การเรียนรูใ้นระดบัที่
ผูเ้รียนตอ้งใชก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดที่ลึกซึง้ขึน้ เนื่องจากไม่สามารถหาค าตอบได้
จากข้อมูลที่มีอยู่โดยตรง ผู้เรียนต้อง ใช้ความคิดหาค าตอบจากการแยกแยะข้อมูลและหา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที่แยกแยะนัน้ ผูเ้รียนตอ้งสามารถจบัประเด็นไดว้่า อะไรคือสาเหตุ เหตผุล 
หรือแรงจูงใจที่อยู่เบือ้งหลงัปรากฏการณ์นั้น ๆ การวิเคราะหโ์ดยทั่วไปมี 2 ลกัษณะ คือ (1) การ
วิเคราะหจ์ากขอ้มูลที่มีอยู่เพื่อให้ไดข้อ้สรุปและหลักการที่สามารถน าไปใชส้ถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้
และ (2) การวิเคราะหข์อ้สรุป ขอ้อา้งอิง หรือหลกัการต่าง ๆ เพื่อหาหลกัฐานที่ สามารถสนับสนุน
หรือปฏิเสธขอ้ความนัน้ 

5) การเรียนรูใ้นระดับสงัเคราะห ์(Synthesis) หมายถึง การเรียนรูใ้นระดับที่
ผูเ้รียนสามารถคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ท านายสถานการณ์ในอนาคต และคิดวิธีการแก้ปัญหาที่มี
หลากหลายวิธีได ้

6) การเรียนรูร้ะดับประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเรียนรูใ้นระดับที่
ผูเ้รียนตอ้งใชก้ารตัดสินคุณค่า ผูเ้รียนตอ้งสามารถตั้งเกณฑใ์นการประเมินหรือตัดสินคุณค่าสิ่ง
ต่าง ๆ ไดแ้ละแสดงความคิดเห็นในเรื่องนัน้ได ้

Rezaei et al. (2011) ได้สนับสนุนการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผูเ้รียนโดยอธิบายว่า การใชค้ าถามอย่างมีประสิทธิภาพของครูจะท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูค้วามคิด และการตัง้ค าถามต่อสิ่งที่เห็นของผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนมองไปยงัสิ่ง
ที่อยู่ลกึและซบัซอ้นไปจากสิ่งที่เห็น ดงันัน้การจะเป็นผูท้ี่คิดเชิงวิพากษไ์ดจ้ะตอ้งสามารถตัง้ค าถาม
ต่อสิ่งที่เห็นและสามารถค้นหาค าตอบต่อขอ้สงสัยนั้น โดยค า ตอบที่ได้ตอ้งอยู่บนพื ้นฐานของ
หลกัการหรือหลกัฐานที่น่าเชื่อถือ 



 61 
 

DeWaelsche (2015) และ Fahim and Bagheri (2012) สนบัสนนุการใชเ้ทคนิค
การตัง้ค าถามในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการ
เรียนไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active 
Reading) การเขียนเชิง วิจารณเ์พื่อแสดงความคิดเห็น (Analytic Writing) หรือการประเมินแบบมี
ปฏิสมัพนัธ ์(Dynamic Assessment) จะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จะกา้ว
ขา้มผ่านความแตกต่างในกระบวนการคิดของวฒันธรรมและสงัคมที่มีความเชื่อที่แตกต่างได ้

จากการศึกษาของนกัการศึกษาทัง้หลายขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า ค าถามสามารถ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทักษะการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีตั้งแต่การเรียนรูแ้ละการคิด
ระดับพืน้ฐานจนถึงการเรียนรูแ้ละการคิดระดับสูง รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จ  าเป็นส าหรบัการ
เรียนรูแ้ละใชช้ีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้        
2.1 ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรู้  

ค าว่า “ความสามารถ” หมายถึง ก าลงัที่มีจริงในการแสดงหรือในการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นการกระท าทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่าก าลงันัน้จะไดม้า
จากการฝึกฝนอบรมหรือไม่ก็ตาม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ ความสามารถทั่วไป (general 
ability) และความสามารถพิเศษ (specific ability) 

ดังนั้น ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้สอนใช้กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อที่จะท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน จัด
กิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างมีกระบวนการ ครบองคป์ระกอบของการสอน ไดแ้ก่ การตัง้จุดประสงค ์
การก าหนดเนือ้หา การจดักิจกรรมการเรียนรู ้การใชส้ื่อการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลตอ้ง
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ตรงตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

2.2 องคป์ระกอบของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
-  จิตวิทยาการเรียนรู ้(psychology of learning)  
-  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน รู้อย่ างชัดเจน (specific of 

objectives) 
-  การวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis) 
-  การจดักิจกรรมการเรียนรู ้(learning activities) 
-  การน าโสตทศันปูกรณม์าช่วยสอน (the application of audiovisual aids) 
-  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้(course syllabus and Lesson planning) 
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-  การประเมินการจดัการเรียนรู ้(assessment) 
2.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์
Danielson (2011, pp. 1 – 18) ได้กล่าวถึงกรอบการท างานส าหรับการเรียนการ

สอนที่อธิบายถึงความรบัผิดชอบของครู เพื่อเป็นสะทอ้นผลและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนเชิงประจกัษแ์ละใชเ้ป็นขอ้มลูเชิงทฤษฎีส าหรบัท าวิจยัเพื่อเสรมิสรา้งการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียนได้
ดียิ่งขึน้ ซึ่งกรอบการท างานส าหรบัการจัดการเรียนการสอนไดอ้ธิบายถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบ
ของครูเพื่อก าหนดระดบัความรูค้วามสามารถที่จะใชใ้นการพฒันาวิชาชีพครูนั่นเอง 

กรอบการท างานส าหรบัการจัดการเรียนการสอนของ Danielson ไดก้ าหนดกรอบ
การท างานส าหรบัการเรียนการสอนออกเป็น 4 ดา้น 22 องคป์ระกอบ และในแต่ละองคป์ระกอบ
จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบย่อย (ตัวชีว้ัด) เพื่อวัดระดับความรูค้วามรูค้วามสามารถในการ
สอนของครูโดย Danielson ไดก้ าหนดกรอบการท างานไวด้งันี ้

ดา้นที่ 1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 
ดา้นที่ 2 : สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 
ดา้นที่ 3 : การสอน 
ดา้นที่ 4 : ความรบัผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ 

แต่ละองคป์ระกอบจะก าหนดลกัษณะที่แตกต่างกนัของแต่ละดา้นโดยที่องคป์ระกอบ
จะ อธิบาย 

ลกัษณะเฉพาะขององคป์ระกอบ ตวัอย่างเช่น ดา้นที่ 2 สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 
มีองคป์ระกอบย่อย 5 องคป์ระกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้2a การสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรียนใหเ้กิดความรกั ความเคารพ และความสามคัคี ซึ่งจะมี 2 ตวับ่งชี ้ประกอบดว้ย 1) 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ซึ่ง
องคป์ระกอบเหล่านีจ้ะเป็นตวัก าหนดค่าระดบัคณุภาพเพี่อใชส้  าหรบัเป็นกรอบด าเนินงานของครู
ถึงแม้ครูจะสอนในรายวิชาและระดับชั้นที่แตกต่างกันก็สามารถก าหนดระดับคุณภาพให้เป็น
รูปแบบที่แตกต่างตามความธรรมชาติของรายวิชาและระดบัชัน้ของครูไดเ้ช่นเดียวกนั 

Danielson ไดก้ าหนดกรอบความสามารถส าหรบัการจัดการเรียนการสอนและราย
องคป์ระกอบไวด้งันี ้

ด้านที ่1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 
องคป์ระกอบที ่1a : ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นเนือ้หาของครู 

ตวับ่งชีท้ี่ 1 : ความรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หา ศาสตรแ์ละธรรมชาติของแต่ละวิชา 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2 : ความรูเ้ก่ียวกับเนื ้อหาที่มีความส าคัญและความจ าเป็น
ส าหรบัผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท้ี่ 3 : ความรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอน 

องคป์ระกอบที ่1b : ความรูแ้ละทกัษะของผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 1 : พฒันาการและความรูข้องผูเ้รียนแต่ละวยั 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 : ความรูเ้ก่ียวกับทักษะ ความรูแ้ละความสามารถในการใช้

ภาษา  
ตวับ่งชีท้ี่ 4 : ความรูท้ี่เกิดจากความสนใจของผูเ้รียน และความรูเ้ก่ียวกบั

มรดกและวฒันธรรม 
ตวับ่งชีท้ี่ 5 : ความรูท้ี่เกิดจากความสามารถพิเศษของผูเ้รียน 

องคป์ระกอบที ่1c : การก าหนดผลลพัธท์ี่เกิดจากจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 1 : การจดัล าดบัความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : ความชดัเจนที่เกิดจากการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : ความสมดลุของการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 : ความเหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนที่มีความความแตกต่างกนั 

องคป์ระกอบที ่1d : ความรูแ้ละทกัษะในการใชส้ื่อการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี ้ที่  1 : ความรูแ้ละทักษะในการใช้สื่อและทรัพยากรที่มีอยู่ใน

หอ้งเรียน 
ตัวบ่งชี ้ที่  2 : ความรูแ้ละทักษะในการใช้สื่อและทรัพยากรที่มีความ

สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : ความรูแ้ละทกัษะในการใชส้ื่อที่มีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

องคป์ระกอบที ่1e :การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงสู่การเรียนรู ้
ตวับ่งชีท้ี่ 1 : การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : สื่อวสัดอุปุกรณแ์ละทรพัยากรในการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : การจดักลุม่การเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 : บทเรียน โครงสรา้งเนือ้หาและหน่วยการจดัการเรียนรู ้
 



 64 
 

องคป์ระกอบที ่1f :การออกแบบการวดัผลประเมินผลส าหรบัผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 1 : ผลที่เกิดมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : การก าหนดเกณฑ ์และมาตรฐานในการประเมินผล 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : มีการออกแบบและสรา้งเครื่องมือการประเมินผล 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 : น าผลการประเมินที่ได้มาใชใ้นการวางแผนการเรียนการ

สอน 
ด้านที ่2 : สภาพแวดล้อมของห้องเรียน 

องคป์ระกอบที ่2c :การก าหนดขัน้ตอนในการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 1 : การจดการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการกลุม่ 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : การปรบัเปลี่ยนวิธีการสอน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 : การบริหารจดัการเก่ียวกบสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยอ านวย

ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 : การปฏิบติัหนา้ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 5 : การก ากบัดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน อาสาสมัครที่จะช่วยในการ

จดัการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ 
องคป์ระกอบที ่2d : การบรหิารจดัการพฤติกรรมของผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท้ี่ 1 : สงัเกตพฤติกรรมที่เกิดขึน้จากการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : การตรวจสอบพฤติกรรมที่เกิดขึน้ส  าหรบัผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : การสะทอ้นผลพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์หก้บัผูเ้รียน 

ด้านที ่3 : การสอน 
องคป์ระกอบที ่3a : การสื่อสารระหว่างครูกบัผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท้ี่ 1 : การก าหนดผลการเรียนรู ้
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : การก าหนดทิศทางและวิธีการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : การก าหนดค าอธิบายของเนือ้หา 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 : การใชภ้าษาพดูและภาษาเขียนที่สามารถสื่อสารกบัผูเ้รียน 

องคป์ระกอบที ่3b :การใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามและการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
ครูและผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท้ี่ 1 : การใชค้ าถามที่มีคณุภาพ 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : การใชเ้ทคนิคการอภิปราย 
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ตวับ่งชีท้ี่ 3 : การใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการตัง้และตอบค าถาม 
องคป์ระกอบที ่3c : นกัเรียนมสีว่นรว่มในการเรียนรู ้

ตวับ่งชีท้ี่ 1 : กิจกรรม ภาระงาน ชิน้งานส าหรบัผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : การจดกลุม่ผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : สื่อวสัดอุปุกรณแ์ละทรพัยากรที่ใชก้ารจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 : การจดัหอ้งเรียนใหส้ามารถเขา้ถึงผูเ้รียนไดท้กุคน 

องค์ประกอบที่ 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

ตัวบ่ งชี ้ที่  1  : การป รับ เปลี่ ยน เนื ้อห าให้มี ความสอดคล้อ งกับ
ความสามารถของผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท้ี่ 2 : สนองตอบความตองการของผูเ้รียน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : ความรูฝั้งแน่น 

ด้านที ่4 : ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ 
องคป์ระกอบที ่4c : การสื่อสารและปฏิสมัพนัธก์บัครอบครวัของผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท้ี่ 1 : ขอ้มลูเก่ียวกบการจดัโปรแกรมการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 : ขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้รียนรายบคุคล 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : ขอ้มูลส าหรบัชีแ้จงการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนใหก้ับ

ผูป้กครองผูเ้รียน 
องคป์ระกอบที ่4e : ความเจรญิกาวหนา้และการพฒันาอย่างมืออาชีพ 

ตัวบ่งชี ้ที่  1 : การเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางด้านความรูใ้นเนื ้อหาและ
ทกัษะการสอน  

ตวับ่งชีท้ี่ 2 : รบัฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเพื่อนรว่มงาน 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 : เผยแพรผ่ลงานที่ประสบผลส าเรจ็ 

จากการศึกษาความสามารถที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนการสอนของ Danielson ผูว้ิจัย
จึงเลือกมาสรา้งเป็นกรอบและประยุกตใ์ชส้  าหรบัพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจยัขอเลือก
ความสามารถที่ส  าคญัต่อการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นที่ 1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน และ ดา้นที่ 3 : การสอน และจาก
การที่ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
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วิทยาศาสตร ์โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องไปแลว้นั้น (ในหัวขอ้รูปแบบและ
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร)์ ซึ่งมีล  าดบัขัน้ตอนในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตร ์(Determining 
the students’ prior science knowledge) คือ การน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อตรวจสอบความรูเ้ดิมของ
ผูเ้รียน จากการตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรูอ้อกมาผ่านการตอบค าถามหรือการ
อธิบาย โดยผูส้อนใชค้ าถามที่กระตุน้การตอบค าถามของผูเ้รียนเพื่อหาความรู ้ความเขา้ใจ และ
ความรูท้ี่คาดเคลื่อนของผูเ้รียนแต่ละคนในภาพรวมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตรใ์นประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อนไดป้ระเมินสถานการณ์ว่าควรวางแผนการสอนในเนือ้หา ความยากง่ายและ
ล าดบัของเนือ้หานัน้ ๆ 

ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น (Identification of the issues) เป็นการ
น าเสนอประเด็นหรือสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั หรือเนือ้หาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ 
การคาดเดาค าตอบ 

ขั้นตอนที่  3 สร้างข้อกล่าวอ้าง (Creating a claim) การสร้างข้อสรุป หรือ
ค ายืนยนั เป็นค าตอบของค าถามที่เกิดจากการส ารวจ ตรวจสอบ ที่สามารถหาค าตอบได ้

ขั้นตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม (Discussion in the group) เป็นการร่วมกัน
ท างานกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็นพรอ้มเหตุผล เพื่อหาวิธี และออกแบบการทดลอง เก็บ
รวบรวม จดักระท า วิเคราะห ์ขอ้มลู/หลกัฐานอนัน าไปสูก่ารสนบัสนนุขอ้กล่าวอา้งของกลุม่ 

ขั้นตอนที่  5 กิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation activities) คือ การโต้แย้ง
ระหว่างกลุม่ทัง้หอ้งเรียน ซึ่งผูเ้รียนแต่ละกลุม่น าเสนอขอ้กลา่วอา้งของกลุม่ตนเองต่อเพื่อนกลุม่อื่น 
ๆ และร่วมกันวิพากษ์แนวคิดของขอ้กล่าวอา้งร่วมกันเพื่อหาว่าขอ้กล่าวอา้งใดที่ถูกตอ้งและไดร้บั
การยอมรบัมากที่สดุ น าไปสูก่ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เนื่องจากกิจกรรมนีส้นบัสนุนและส่งเสริม
การเรียนรูแ้นวคิดต่างๆของผูเ้รียนที่พบในกิจกรรมชั้นเรียนนี ้และช่วยใหผู้เ้รียนไดม้ีการสนทนา 
แลกเปลี่ยนความรู ้น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนเกณฑแ์นวคิดใหม่ส าหรบัการประเมินขอ้กล่าวอา้งหรือ
การโต้แยง้ อีกทั้งผูเ้รียนยังมีโอกาสได้ปรบัแต่ง เปลี่ยนแปลงแนวคิด ขอ้กล่าวอา้ง ขอ้สรุป หรือ
วิธีการเดิม จากกระบวนการเรียนรูร้่วมกนัระหว่างกลุ่มทัง้หอ้งเรียน ซึ่งค าตอบที่ไดจ้ะไม่มีถูกหรือ
ผิดตายตัวขึน้อยู่กับเหตุและผลในการอธิบาย ท าให้เกิดความรูส้ึกที่สบายใจและปลอดภัยทาง
ความคิดในทกุครัง้ที่มีการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน (Generating group reports) คือ การให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาและผลที่เกิดจากการโตแ้ยง้ ซึ่งผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ดา้นการเขียนสะทอ้นเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อที่จะช่วยใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจในประเด็นนั้น และ
พัฒนาความเข้าใจได้ดีขึน้จากงานเขียนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ส่งเสริมการสร้างความรู้ และสามารถปรับปรุงความเข้าใจของผู้เรียนเก่ียวกับเนื ้อหาและ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์เพื่อใหผู้เ้รียนรูว้่าตนเองไดเ้รียนรูอ้ะไร มีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของตัวเองหรือไม่อย่างไร และท าไมถึงเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตัวเองภายหลังจากการโตแ้ยง้ระหว่างกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนพยายามสรา้ง
ความหมายจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรูสู้่การเขียนสรุปความรู ้และยังช่วยให้พวกเขาสามารถ
ปรบัแต่งความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาภายใตก้ารส ารวจ ซึ่งการเขียนรายงานจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและ
จดจ าสิ่งที่เรียนไดม้ากขึน้ (มีการประเมินการเรียนรูต้าม Lin and Mintzes) 

ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน (Double - blind peer review 
and revise of the report) คือ การที่ผูเ้รียนส่งรายงานผลการส ารวจตรวจสอบสิ่งที่ไดศ้ึกษาแลว้ 
โดยไม่ ระบุข้อมูลที่ ระบุตัวตนของตนเอง มาที่ผู ้สอน เพื่ อให้ผู ้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) โดยผูส้อนมีหนา้ที่น ารายงานผลการส ารวจตรวจสอบสิ่งที่ไดศ้ึกษาแลว้ของผูเ้รียนแต่
ละกลุ่มมาสลบักนัตรวจคณุของรายงานนัน้ โดยที่ผูเ้รียนจะไม่รู ้ว่ารายนัน้นัน้เป็นของเพื่อนคนไหน 
อย่างไร เพื่อลดการมีอคติต่อตวับุคคล ซึ่งครูจะมีเกณฑก์ารประเมินคณุภาพของรายงานผล (Peer 
review sheet) ที่มีเกณฑเ์ฉพาะส าหรบัการใชใ้นการประเมินคุณภาพของรายงานผลการส ารวจ
ตรวจสอบ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปสู่เจา้ของรายงานนัน้ ซึ่งเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินเป็นเหมือน
กรอบการพิจารณาจาก ค าถาม ดังนี ้ผูเ้ขียนมีความชดัเจนเก่ียวกบัค าถามวิจัย หรือเป้าหมายใน
การศึกษาหรือไม่ ผูเ้ขียนไดบ้รรยายเก่ียวกับงานหรือสิ่งที่เขาไดศ้ึกษา เรียนรูห้รือไม่ ผูเ้ขียนไดใ้ช้
หลกัฐานที่ดี เหมาะสมไปสู่การสนับสนุนการอธิบายของเขาหรือไม่ และเหตุผลที่ผูเ้ขียนไดใ้ชม้ี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมหรือไม่เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ข 

นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบติัการสอน จากคู่มือการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ พบว่า มีการใช้ค า
ที่หลากหลาย เช่น การปฏิบติัการสอน พฤติกรรมการจดัการเรียนรู ้สมรรถนะการสอน การจดัการ
เรียนรูใ้นชัน้เรียน การสอน ซึ่งลว้นแต่มีความหมายที่ตรงกนัคือ การสอนของครู ดงันัน้ ในงานวิจยั
ครัง้นีใ้ชค้  าว่า “การปฏิบติัการสอน” ทัง้นีผู้ว้ิจัยตอ้งการศึกษาว่ามีประเด็นใดบ้างที่ใชเ้ป็นประเด็น
ในการประเมินการปฏิบติัการสอน 
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ดงันัน้ จากการศึกษาในเบือ้งตน้ พบว่า องคป์ระกอบที่เป็นตัวชีว้ดัความสามารถใน
การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีดงันี ้

1. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

ตัวบ่งชี ้: เขียนองค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ครบทุก
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

- การเขียนสาระส าคญั 
- การเขียนสาระการเรียนรู ้(การก าหนดเนือ้หา) 
- การตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรู ้(ครบ 3 ดา้น คือ พทุธิพิสยั จิตพิสยั ทกัษะ

พิสยั) โดยมุ่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
- การก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้มี 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็นขัน้ตอนที่ 3  

สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

- การใชส้ื่อการเรียนรู ้
- การวดัและประเมินผล 

2. ความสามารถในการปฏิบติัการสอน 
ตัวบ่งชี ้: ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ไดค้รบทุกประเด็นที่ใชใ้นการประเมิน

การปฏิบติัการสอน ไดแ้ก่ 
1. น าเสนอประเด็น สถานการณ์  เรื่องที่ จะสอนในการโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
2. เลือกใช้วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับจุดประสงค ์

เนือ้หาสาระที่สอน 
3. จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้เป็นล าดับ
ขัน้ตอน 

5. ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น การเสริมแรง การใชน้ า้เสียง 
การอธิบาย ฯลฯ 

6. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการใช้ค าถาม และอ านวยความ
สะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

7. การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและผูเ้รียน 
8. สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 
9. ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self efficacy) 
ทฤษฎีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน (Self – Efficacy Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้

ปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1977, pp. 191-193) ซึ่ งเป็นนักจิตวิทยาที่ อธิบาย
พฤติกรรมมนษุยอ์งคป์ระกอบภายในมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้มต่างมีอิทธิพลต่อกนัและกนัในลกัษณะ
ที่แต่ละองคป์ระกอบตอ้งสมัพนัธก์นัอย่างถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ความสมัพนัธเ์กิดระหว่างองคป์ระกอบ 
3 ประการ คือ1) ความคาดหวงัหรือความเชื่อ และปัจจยัภายในตวับุคคล (Person) 2) พฤติกรรม 
(Behavior) 3) สิ่งแวดลอ้ม (Environmental) ซึ่งแบนดูรา (Bandura. 1977,1978,1986) มีความ
เชื่อว่าการรับรูค้วามสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคล 2 คนอาจมี
ความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันไดถ้้าพบว่าคน 2 คนนีม้ีการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองต่างกนั ในคนคนเดียวก็เช่นกนั ถา้รบัรูค้วามสามารถของตนเองในแต่
ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน แบนดูรา  
มีความเห็นว่าความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ ์ดงันัน้สิ่งที่
จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสภาวะ
นัน้ ๆ นั่นคือ ถา้เรารบัรูว้่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ออกมา คนที่
รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทนอุตสาหะไม่ทอ้ถอย และจะประสบความส าเร็จใน
ที่สุด การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้นัน้มีความสัมพันธ์กัน
มาก โดยที่ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองนี ้มีผลต่อการตัดสินใจ ที่จะกระท าพฤติกรรมของ
บคุคลนัน้ ๆ 
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แนวความคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) แนวความคิดการเห็น
คณุค่าในตนเอง (Self-Esteem) และทฤษฎี VIE (VIE Theory) มีความเก่ียวขอ้งกนั ดงันี ้

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - esteem) การเห็นคุณค่าในตนเองและการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองมักถูกคิดว่ามีความหมายเหมือนกัน แต่จริงๆ มีความต่างกันอย่างมาก
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองต่างจากการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านที่ว่า มีลักษณะของ
ความสามารถมากกว่าจะเป็นเรื่องการเห็นคณุค่าในตวัเองโดยทั่วไป (Beck. 2008) เช่น พนกังาน
อาจมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่าในช่วงของการเป็นพนกังานใหม่ แต่มนัก็ไม่มีผลต่อการ
เห็นคุณค่าในตนเอง แนวความคิดของ Bandura เก่ียวกับ Triadic Reciprocal Determinism คือ
การที่ปัจจยัในการกระตุน้ทัง้หมดขึน้อยู่กบัหนา้ที่ มีการปฏิสมัพันธ์และอิทธิพลต่อกัน (Bandura. 
1997) ดังนั้นคนที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงและประสบความส าเร็จในหน้าที่เกือบ
ทัง้หมดที่รบัผิดชอบจะมีแนวโนม้ที่จะสรา้งการเห็นคุณค่าในตนเองที่สูงแก่ตนเอง ในทางกลบักัน
การเห็นคณุค่าในตนเองก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองได ้เป็นเรื่องจริงที่ว่า
คนเราจะพัฒนาความสามารถผ่านกิจกรรมที่ตนมีความรูส้ึกภูมิใจ ยกย่องตนว่ามีค่าพอ หากท า
การวิเคราะหใ์นการทดลอง อันเก็บไดจ้ากกิจกรรมเรื่อความภูมิใจ การมีค่าในตนเอง ก็จะพบว่า
เกิดการพัฒนาร่วมระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะ
การวิเคราะห์จะปฏิเสธโดเมนหน้าที่ทั้งสองหากบุคคลพิจารณาว่าตนไม่มีความสามารถแต่ให้
ความใส่ใจเรื่องความภูมิใจ ยกย่องตน และการที่พวกเขารูส้กึว่ามีความสามารถในการท าไดแ้ต่ไม่
ภูมิใจในการการท ากิจกรรมนัก เนื่องจากผลของกิจกรรมนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสังคม” 
(Bandura. 1997) 

2. ทฤษฎีVIE (VIE Theory) ทฤษฎีความคาดหวงั ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานความเชื่อว่าความ
พยายามของคนเราจะน าไปสู่การท าหน้าที่ ซึ่งก็จะน ามาซึ่งผลลัพธ์ เมื่อมองภาพรวม การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง อยู่บนพืน้ฐานดา้นความเชื่อส่วนบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง 
ในการแสดงพฤติกรรมเฉพาะ ซึ่งทฤษฎีความคาดหวังจะท าการส ารวจว่ารางวัลมีผลอย่างไรกับ
แรงจูงใจ ส่วนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจะท าการส ารวจความเชื่อเก่ียวกบัความสามารถมี
ผลอย่างไรกับแรงจูงใจ Bandura (1997) ก่อนหน้านี ้ Wood and Bandura (1989) อธิบายว่า 
คนเราจะท าสิ่งต่าง ๆ เมื่อมีความเชื่อว่ามีความสามารถและการคาดหวงัผลที่สรา้งความพยายาม
ที่ดูว่าคุ้ม ค่ากับการกระท า  นอกจากนี ้Smith and Hitt (2005) กล่าวว่าในการจะประสบ
ความส าเร็จไดต้ามผลที่ตอ้งการ บุคคลนัน้ตอ้งมีทกัษะอนัจ าเป็นและความเชื่อในตวัเองดา้นบวก
ว่าจะสามารถควบคมุปัจจยัตามสถานการณเ์ฉพาะได ้คนที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูง 
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มีแนวโนม้จะแสดงความพยายามซ า้แลว้ซ า้อีก (ความคาดหวงั) เมื่อมีผลตอบกลบัแสดงใหเ้ห็นว่า
ยงัไปไม่ถึงเป้าหมาย โดยจะพัฒนายุทธวิธีที่ ไปสู่ความส าเร็จมากกว่าเดิม และ Bandura (1997) 
อธิบายเพิ่มเติมว่า แต่คนที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า ที่ได้รบัสภาพแบบเดียวกัน 
อาจจะท าหนา้ที่ไดไ้ม่ดีเพราะมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่ต  ่า อนัจะท าใหเ้กิดแรงจงูใจและ
ความพยายามน้อยลง ตัวอย่าง เช่น พนักงานที่มีการรับรูค้วามสามารถของตนเองสูงและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองต ่าที่จะฝึกฝนให้กับ
พนกังานใหม่ ดงันัน้จึงมีแนวโนม้อย่างมากท่ีจะเป็นผูใ้หก้ารฝึกฝนที่ไม่ดีพอ  

สรุปแล้วการรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่ตนรบัรูอ้าจสามารถแยกได้เป็น แบบอิง
ความสามารถความคาดหวังและที่เก่ียวการกระท าอันจะตรงกันขา้มกับความคิดที่เก่ียวขอ้งว่ามี
สว่นเก่ียวขอ้งแค่บางสว่นเท่านัน้ 

ความแตกต่างระหว่างการรบัรูเ้ก่ียวกบัความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัผลที่
จะเกิดขึน้ ดงัภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความแตกต่าง ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
และความคาด หวงัผลที่จะเกิดขึน้  

ที่มา: จาก Bandura, 1977 

แสดงใหเ้ห็นแนวคิดที่ส  าคญั คือ 
1. การรับรู ้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) ซึ่ง Bandura ได้ให้

ความหมายว่า เป็นการตัดสินความสามารถตนเองว่า สามารถท างานในระดับใด หรือความเชื่อ
ของบุคคลเก่ียวกับ ความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ความ
เชื่อในความสามารถตนเองพิจารณาจากความรูส้กึ ความคิด การจงูใจและพฤติกรรม 

      บุคคล             พฤติกรรม                  ผลที่เกิดขึ้น 

 

         การรับรู้ความสามารถของตนเอง      ความคาดหวังในผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น 

            (Perceived Self-Efficacy)            (Outcome Expectation) 
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2. ความคาดหวงัในผลลพัธข์องการปฏิบติั (Outcome expectation) หมายถึง ความ
เชื่อที่บุคคลประเมินค่าพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่ปฏิบติั อนัจะน าไปสู่ผลลพัธ์ที่คาดหวังไวเ้ป็นการ
คาดหวงัในสิ่งที่เกิดขึน้สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไดก้ระท า จากรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่าง การ
รบัรูค้วามสามารถตนเองกบัความคาดหวงัผลลพัธน์ัน้ บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
หรือไม่ ขึน้อยู่กับการรับรูค้วามสามารถตนเองว่า จะกระท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่ และความ
คาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการกระท าพฤติกรรม เนื่องจากมนุษย์เรียนรูว้่าการกระท าใด
น าไปสู่ผลลพัธ์ใด แต่ความสามารถของมนุษยแ์ต่ละคนที่จะกระท ากิจกรรมต่างๆมีขีดจ ากัดไม่
เท่ากัน ดงันัน้การที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมนัน้หรือไม่ ส่วนหนึ่งจึงขึน้อยู่กับการ
รบัรูค้วามสามารถตนเองและอีกสว่นหนึ่งขึน้อยู่กบัความคาดหวงัในผลลพัธข์องการกระท า 

การรับรู ้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการกระท านั้น ไม่
สามารถแยกจากกันไดเ้ด็ดขาด เพราะบุคคลมองผลของการกระท าที่เกิดขึน้ว่าเป็นสิ่งแสดงถึง
ความเหมาะเพียงพอของพฤติกรรมที่ไดก้ระท าไป และยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจอีกว่า จะ
กระท าพฤติกรรมนัน้ หรือพฤติกรรมอ่ืนใดต่อไปอีกหรือไม่ ถา้สามารถควบคมุตวัแปรต่าง ๆ ในการ
วิเคราะหผ์ลทางสถิติแลว้ จะพบว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเองจะเป็นตัวท านายแนวโน้มการ
กระท าพฤติกรรมไดดี้กว่าความคาดหวงัในผลลพัธข์องการปฏิบติั 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นการตดัสินความสามารถของตนเองว่า จะสามารถ
ท างานไดใ้นระดบัใด ในขณะที่ความคาดหวงั เก่ียวกบัผลที่จะเกิดขึน้นัน้ เป็นการตดัสินว่าผลกรรม
ใดจะเกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมดงักลา่ว อย่างเช่นที่นกักีฬา มีความเชื่อว่า เขากระโดดไดส้งู
ถึง 6 ฟุต ความเชื่อดังกล่าวเป็นการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดร้บัการยอมรบัจาก
สงัคม การไดร้บัรางวัล การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดไดสู้งถึง 6 ฟุต เป็นความคาดหวงัผลที่จะ
เกิดขึน้ แต่จะตอ้งระวงัความเขา้ใจผิดเก่ียวกับ ความหมาย ของค าว่า ผลที่เกิดขึน้ ผลที่เกิดขึน้ใน
ที่นีจ้ะหมายถึง ผลกรรมของการกระท าพฤติกรรมเท่านั้น มิไดห้มายถึง ผลที่แสดงถึงการกระท า
พฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรมนัน้จะพิจารณาว่า พฤติกรรมนัน้ สามารถ
ท าไดต้าม การตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม่ นั่นคือจะกระโดดไดสู้งถึง 6 ฟุตหรือไม่ ซึ่ง
การจะกระโดดไดส้งูถึง 6 ฟตุหรือไม่นัน้ มิใช่เป็นการคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ ซึ่งมุ่งที่ผลกรรมที่จะได้
จากการกระท าพฤติกรรมดงักลา่ว 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้นัน้มีความสมัพันธ์
กันมาก โดยที่ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองนี ้มีผลต่อการตัดสินใจ ที่จะกระท าพฤติกรรม
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ของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งจะเห็นไดจ้ากภาพที่ 2 ความคาดหวงัเก่ียวกับ ผลที่จะเกิดขึน้ดังกล่าวแน่นอน 
แต่ถา้มีเพียงดา้นใดสงูหรือต ่า บคุคลนัน้มีแนวโนม้จะไม่แสดงพฤติกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้  

ที่มา: Bandura, 1977) 

จากภาพ Bandura กล่าวว่าผู้ที่ จะรับ รู ้ความสามารถตนเองสูงจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของบุคคล โดยที่บุคคลกลา้เผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ แมก้ระท าความลม้เหลว หรือสิ่งที่
ยากและพยายามท าให้ส  าเร็จ โดยมีความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึน้สูง ส าหรบับุคคลที่มี
ความรบัรูค้วามสามารถตนเองต ่า จะไม่มั่ นใจต่อการกระท าของตนเพื่อให้เกิดผลส าเร็จได้ จะ
พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญต่อปัญหา คิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ตนจะตอ้งท านัน้ยาก ซึ่งจะมี
ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึน้ต ่าหรือปานกลาง จนอาจท าให้บุคคลไม่พยายามเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายตามที่คาดหวงัไว ้(Bandura, 1978) 

3.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การรบัรูค้วามสามารถของตน (Self-efficacy) เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

มีผลต่อการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ การรับรูค้วามสามารถของตนเองมาจากค าใน
ภาษาองักฤษว่า Perceived Self-Efficacy หรือที่นิยมใชว้่า Self-Efficacy นกัการศกึษาหลายท่าน
ไดน้ิยามความหมายของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไวด้งันี ้

Bandura (1986, 1995) ไดอ้ธิบายการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถึงความ
เชื่อในความสามารถของบุคคลที่จะจัดระบบ จดัการสิ่งต่าง ๆ ที่ตอ้งกระท าใหไ้ดต้ามที่ก าหนดไว ้

มีแนวโน้มที่จะ 

ทำแน่นอน 

มีแนวโน้มที่จะ 

ไม่ท า 

มีแนวโนม้ที่จะ 

ไม่ท า 

มีแนวโน้มที่จะ 

ไม่ท าแน่นอน 

 

                                ความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ 

 

                          สงู                  ต ่า 

 
 
 
 
 
 
 

 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

สูง 

ต่ำ 
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กลา่วโดยง่ายการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คือ สิ่งที่ตวับคุคลเชื่อว่าตนเองสามารถท าสิ่งต่าง ๆ 
ไดส้  าเรจ็โดยการใชท้กัษะของตนตามแต่สถานการณท์ี่เกิด 

Wood; and Locke (1987, pp. 1013 - 1014) กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง หมายถึง ความเชื่อในความสามารถแต่ละบุคคลว่าตนมีความสามารถในการกระท า
พฤติกรรมต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จไดค้วามเชื่อในความสามารถ เกิดจากองคป์ระกอบของ
คุณลักษณะต่าง ๆ เก่ียวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเชื่อและความสามารถในการเข้าใจ การ
ดดัแปลง เก่ียวกบั การสรา้ง และความสามารถในการควบคมุตนเอง 

Schunk (2000, p. 108) ใหน้ิยามไวว้่า หมายถึง ความเชื่อมั่นของบุคคลเก่ียวกับ
ความสามารถที่จะเรียนรูห้รือกระท าพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู่ซึ่งไม่เหมือนกบัการที่เรารู ้
ว่าจะท าอะไร เป็นการประเมินทักษะและความสามารถของบุคคลออกมาเป็นการกระท าตาม
ระดบัความสามารถที่มี 

Gecas (2003) กล่าวว่าคนเราจะประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อเบือ้งต้นของตน 
ดังนั้น การรับรูค้วามสามารถของตนเองจะท าหน้าที่ เป็นอัตสมบูรณ์พยากรณ์ (Self-fulfilling 
Prophecy) ตวัอย่างเช่น ลกูจา้ง ก มีความสามารถสงูและมีประสบการณใ์นการเขียนกราฟสงู แต่
ไม่มีความมั่นใจว่าเขาจะสามารถเขียนกราฟที่มีคุณภาพสูงเพื่อการประชุมครัง้ส  าคัญได ้ส่วน
ลกูจา้ง ข มีความสามารถในระดบัทั่วไปและมีประสบการณ์เพียงเล็กนอ้ยในดา้นการเขียนกราฟ 
แต่ว่ามีความมั่นใจมากว่าจะสามารถท างานหนกั เพื่อเขียนกราฟที่มีคณุภาพสงูไวใ้ชใ้นการประชุม
ครัง้เดียวกนันีไ้ด ้เนื่องจากลกูจา้ง ก มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในดา้นการเขียนกราฟที่ต  ่า 
เขาจึงขาดแรงจูงใจที่จะเขียนสรา้งผลงานไวใ้ชใ้นการประชุม จึงบอกผูบ้งัคับบัญชาของตนว่าไม่
สามารถท าตามหน้าที่ให้ส  าเร็จได้ แต่ลูกจ้าง ข ที่มีการรับรูค้วามสามารถของตนเองท าให้มี
แรงจูงใจที่สงู จะท างานล่วงเวลาเพื่อเรียนรูก้ารเขียนกราฟคณุภาพสูง ไวน้ าเสนอระหว่างช่วงการ
ประชมุ แลว้ไดร้บัการเลื่อนขัน้ 

Williams (2010) กล่าวว่า คนที่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดับสูงจะคิด
ว่างานระดับยากเป็นเรื่องทา้ทายมากกว่าจะเป็นเรื่องล าบากที่ตอ้งหลบหลีกจากความหมายที่
กล่าวมาสรุปได้ว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คือ การที่บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะกระท ากิจกรรมนัน้ไดบ้รรลผุลที่ก าหนดไว ้

ระพินทร ์ฉายวิมล (2544, p. 119) กล่าวว่า การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 
หมายถึงการที่บุคคลตัดสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง มีแนวทางในการแสดงพฤติกรรมให้
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บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไวบุ้คคลที่มีความสามารถเท่ากัน แต่รบัรูค้วามสามารถแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกนั 

นภาพร ปรีชามารถ (2545, p. 31) กล่าวว่า การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 
หมายถึงการที่บุคคลตัดสินเก่ียวกับความสามารถของตนเองว่า สามารถกระท าพฤติกรรม
บางอย่างในสภาพการณ์ที่เฉพาะเจาะจงไดห้รือไม่ ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถส่วนตนเองนีไ้ม่ได้
ขึน้อยู่กบัทกัษะที่บุคคลมีอยู่ในขณะนัน้ หากแต่ว่าขึน้อยู่กบัการตดัสินของบุคคลว่าเขาสามารถท า
อะไรไดด้ว้ยทกัษะที่เขามีอยู่ 

ภัทราภรณ์ สังขท์อง (2550) กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถึง  
ความเชื่อของบุคคลว่าตนมีความสามารถที่จะจดัการระบบ และสามารถกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ 
ใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายท่ีก าหนดได ้

สุนทรีศักดิ์ศรี (2554, p. 25) กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คือ การที่
บคุคลมีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระท ากิจกรรมนัน้ไดบ้รรลผุลที่ก าหนดไว ้

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 
หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถที่จะจัดการและควบคุมการกระท าหรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายที่ก าหนดไวไ้ดท้ัง้นีบุ้คคลที่มีความสามารถ
ที่เท่าเทียมกนั แต่มีการรบัรูร้ะดบัของความสามารถที่แตกต่างกนัจะส่งผลใหบุ้คคลนัน้มีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกนั 

3.2 องคป์ระกอบของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
แบนดูรา (Bandura. 1996, p. 1211) ได้สรา้งแบบวัดการรับรูค้วามสามารถของ

ตนเอง และท าการหาความเที่ยงตรงของโครงสรา้งดว้ยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ผลการศึกษาของ
แบนดรูา พบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. การรับรู ้ความสามารถของตนเองทางด้านการเรียนหรือทางวิชาการ 
(Academic self - efficacy) ซึ่งรวมขอ้วดัที่เก่ียวกบัการรบัรูค้วามสามารถต่อการจดัการเรียนรูข้อง
ตนเอง จัดการกับการเรียนในวิชา และจัดการกับความคาดหวังทางการเรียนของตนเอง บิดา
มารดา และครู 

2. การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางสังคม (Social self - efficacy) ข้อวัด
ขององคป์ระกอบนีเ้ก่ียวกับการรบัรูค้วามสามารถในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อน การยืนหยัดใน
ตนเอง และการท ากิจกรรมในเวลาว่าง 
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3. การรบัรูค้วามสามารถในการก ากบัตนเอง (Self – regulatory efficacy) ซึ่งวดั
จากขอ้วัดเก่ียวกับการรบัรูค้วามสามารถที่จะอดทนต่อความกดดันจากเพื่อน และการรบัมือกับ
เรื่องที่มีความเสี่ยงสงู 

3.3 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองทีม่ีต่อพฤติกรรม 
แบนดูรา (Bandura. 1986, pp. 393 - 395) ไดก้ล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองมีอิทธิพลต่อบคุคล ดงันี ้
1. การเลือกกระท าพฤติกรรม (Choice Behavior) ในชีวิตประจ าวันบุคคล

จะต้อง ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะกระท าพฤติกรรมใด นานแค่ไหน และในสภาพการณ์
ใดบา้ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง บุคคลมีแนวโนม้จะหลีกเลี่ยงงาน 
หรือ สถานการณ์ที่เขาเชื่อว่าเกินความสามารถของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็เลือกที่จะ
ท างานนัน้ ถา้เขาเชื่อว่าเขามีความสามารถเพียงพอที่จะท างานนัน้ไดส้  าเร็จ แต่การที่บุคคลรบัรู ้
ความสามารถของตนสูงเกินจริง มักจะประสบความลม้เหลวในการท างาน ท าใหเ้กิดภาวการณ์
เครียด สว่นบคุคลที่รบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า ก็มกัจะขาดความพยายาม และความมมุานะ
ในการท างาน 

2. การใช้ความพยายามและความมุมานะในการท างาน (Effort Expenditure 
and Persistence) การรบัรูค้วามสามารถของบุคคลเป็นตวัก าหนดว่าบคุคลตอ้งใชค้วามพยายาม
มากเท่าไร และจะใชค้วามมุมานะเผชิญกับอุปสรรค หรือประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจนานแค่ไหน 
ในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ บุคคลที่รับรูว้่าตนมีความสามารถสูงจะมีความ
กระตือรือรน้และใชค้วามพยายาม ความมมุานะในการท างานนานกว่าบุคคลที่รบัรูค้วามสามารถ
ต ่า และการที่บุคคลใชค้วามพยายาม และมมุานะในการท างานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา บุคคลนัน้มี
แนวโนม้ที่จะประสบความส าเรจ็สงู 

3. กระบวนการคิดและปฏิกิรยิาทางอารมณ ์(Thought Patterns and Emotional 
Reactions) การตัดสินเก่ียวกับความสามารถของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและ
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในระหว่างที่กระท าพฤติกรรม และมีผลต่อการจัดการกับ
สภาพแวดลอ้มในภายหน้าของเขา บุคคลที่รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถสูงจะมีความพยายาม
และเอาใจใส่ในการกระท าพฤติกรรม เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคบุคคลจะยิ่งใชค้วามพยายาม
มากขึน้ ส่วนบุคคลที่ รบัรูว้่าตนมีความสามารถต ่า จะมีแนวโน้มที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อ
ตนเองในทางลบ เช่น ไม่มีความสขุ รูส้กึหวาดหวั่น มีความเครียดสงู และจะแสดงพฤติกรรมไม่เต็ม
ความสามารถ ซึ่งยิ่งเป็นการท าใหบ้คุคลลม้เหลวในการท าพฤติกรรมมากขึน้ 
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4. เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลของการกระท ามากกว่าเป็นการท านายพฤติกรรม 
(Humans as Producers Rather than Simply Foretellers of Behavior) บุ ค คลที่ มี ก า ร รับ รู ้
ความสามารถของตนเองสูง ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กระท าพฤติกรรมด้วยความพยายาม และ
ยอมรบัผลที่เกิดจากการกระท าพฤติกรรมของตนเอง จะเลือกการกระท าที่มีความทา้ทาย และใช้
ความพยายามอย่างมากเพื่อใหก้ารกระท าบรรลุเป้าหมาย ถึงแมว้่าในบางครัง้การกระท านัน้จะ
ลม้เหลวบา้งก็ตาม ก็จะไม่ทอ้ถอยและไม่อา้งว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา แต่เขาจะใหเ้หตุผลของ
ความลม้เหลวที่เกิดขึน้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมประสบความส าเร็จต่อไป แตกต่างจากบุคคลที่มี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า มกัจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกระท าพฤติกรรม จะรอใหค้วามส าเร็จ
หรือความลม้เหลวในการกระท าเป็นไปตามความเชื่อหรือค าท านาย มกัจะหลีกเลี่ยงการกระท าที่มี
ลกัษณะยาก ๆ ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยานต ่า และมีความเครียดสงู เป็นตน้ 

3.4 แหล่งทีม่าของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
แบนดูรา (Bandura. 1986, pp. 399 - 401) กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของ

บคุคลพฒันามาจากปัจจยัหลกั 4 ประการ คือ 
1. ประสบการณ์จากความส าเร็จ (Enactive Attainment) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการรับรู ้ความสามารถของบุคคลมากที่สุด เนื่องจากความส าเร็จจากการกระท า เป็น
ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดยตรง และเป็นข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูง การที่บุคคลได้รับ
ความส าเร็จจากการท างานซ า้กนัหลาย ๆ ครัง้ ท าใหบ้คุคลรบัรูค้วามสามารถของตนเองมากย่ิงขึน้ 
ถึงแมว้่าในบางครัง้จะประสบความลม้เหลวบา้ง แต่ก็ไม่มีผลมากนกั เพราะบุคคลจะมองว่าความ
ลม้เหลวที่เกิดมาจากสาเหตอ่ืุน ๆ 

2. การได้เห็นตัวแบบประสบความส าเร็จ (Vicarious Experience) การรับรู ้
ความสามารถของบุคคลส่วนหนึ่งไดร้บัอิทธิพลจากการไดเ้ห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จ การไดเ้ห็น
บุคคลอ่ืนกระท าพฤติกรรมที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกันแลว้ประสบความส าเร็จ จะท าใหบุ้คคลรบัรู ้
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้ หากแต่ว่าบุคคลจะตอ้งมีความสามารถในการท ากิจกรรมนัน้ได้
เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ถ้ามีความตัง้ใจและมีความพยายาม เขาจะสามารถท างานนัน้ได้
และประสบความส าเรจ็เช่นเดียวกนั 

3. การพูดชักจูงจากผู้อ่ืน (Verbal Persuasion) การที่ผู ้อ่ืนใช้ค าพูดชักจูงให้
บคุคลเชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไดส้  าเร็จ จะช่วยใหบุ้คคล
มีก าลังใจ มีความเชื่อมั่นในการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ มากขึน้ ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความ
พยายามที่จะกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ใหส้  าเร็จ มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
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ขึน้อยู่กับบุคคลที่ชักจูงดว้ย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการพูดชักจูงใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามนั้นจะตอ้งเป็น
บุคคลที่ผูถู้กชักจูงใหค้วามเชื่อถือไวว้างใจและมีความส าคัญต่อตัวเขา เช่น พ่อแม่ครูเพื่อน หรือ
บคุคลที่มีอิทธิพลต่อเขา เป็นตน้ 

4. สภาวะทางกาย (Physiological State) เป็นปัจจยัที่ส  าคญัอีกประการหนึ่งที่มี
ผลต่อการตดัสินความสามารถของบุคคล การรบัรู ้ความสามารถของบุคคลจะสงูหรือต ่า ส่วนหนึ่ง
มาจากสภาวะทางกายของเขาเอง กล่าวคือ ในสภาวะที่ร่างกายเกิดการต่ืนตัว เช่น เครียด วิตก
กงัวล ต่ืนเตน้ อ่อนเพลีย เมื่อยลา้ หรืออยู่ในสภาพการณท์ี่ถูกดถุูกว่ากล่าวตกัเตือน หรือในสภาวะ
ที่ร่างกายถูกกระตุน้มาก ๆ มักจะท าใหบุ้คคลกระท าพฤติกรรมได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลให้
บคุคลนัน้รบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า 

3.5 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

การประเมินตนเองของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตรว์่าตนเองมีความสามารถ และ
มั่นใจว่าจะกระท าพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูใ้หบ้รรลเุป้าหมายไดห้รือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรส์ามารถวัดไดจ้ากแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนในการจัดการเรียนรู ้ซึ่ง
ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนามาจากแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนในการจัดการเรียนรูข้อง ภัทราภรณ ์
สังขท์อง (2550) มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ
ความมั่นใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด โดยให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
เลือกตอบใหต้รงกับระดับความมั่นใจว่าจะสามารถกระท าพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้มากน้อยเพียงใด เช่น สามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรูไ้ดถู้กตอ้ง สามารถปฏิบติัการสอนที่พัฒนาผูเ้รียนเกิดทักษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์เป็นต้น โดยนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่ได้คะแนนสูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) หมายถึง 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่มีการรบัรูค้วามสามารถของตนในการจัดการเรียนรูสู้ง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรท์ี่ได้คะแนนต ่า (ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย) หมายถึง  นักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่มีการรบัรู ้
ความสามารถของตนในการจดัการเรียนรูต้  ่า 

3.6 การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ลี และบอมโก (อมรรตัน ์บุบผโชติ. 2546: อา้งอิงจาก Lee; and Bobko. 1994) ได้

รวบรวมงานวิจยัเก่ียวกบัการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองตามแนวคิดทฤษฎีของแบนดรูา 
พบว่า มีวิธีการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 4 วิธี ดงันี ้
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1. การวัดความเขม้ หรือความมั่นใจ (self – efficacy strength) เป็นวิธีการวัด
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในมิติที่ 3 และเป็นวิธีที่น ามาใชว้ัดการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองมากที่สดุ การวดัโดยการถามผูต้อบว่า เขาสามารถปฏิบติังานที่มีความยากของงานเพิ่มขึน้
ไดเ้พียงใด ขอ้ค าถามมักมีลักษณะให้ประเมินความมั่นใจจาก ไม่มีความมั่นใจ จนถึง มีความ
มั่นใจเต็มที่ 

2. การวัดระดับความยาก (self – efficacy magnitude) เป็นวิธีการวัดการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในมิติที่ 1 และเป็นวิธีที่นิยมมาใชว้ัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
รองลงมา วิธีการวดัจะท าโดยการถามผูต้อบว่า เขาสามารถปฏิบติังานที่ก าหนดใหท้ี่มีความยาก
ขึน้ได้หรือไม่ ค าตอบมักจะมีลักษณะเป็นมาตราส่วนชนิด ใช่ / ไม่ใช่ ถ้าตอบใช่ ได้คะแนน 1 
คะแนน ถ้าตอบไม่ใช่ ได้คะแนน 0 คะแนน ดังนั้นหากได้คะแนนสูงสุดก็แสดงว่ามี การรับรู ้
ความสามารถของตนเองสงู 

3. การวัดแบบผสม คือ การวัดที่ใชท้ั้งความเขม้ และขนาดของความยาก โดย
การวัดแบบผสมนีจ้ะใชข้อ้ค าถามเดียวแต่มีค าตอบแยกเป็น 2 ช่อง ช่องหนึ่งเป็นแบบ ใช่ / ไม่ใช่ 
อีกช่องหนึ่งเป็นมาตราสว่นประเมินค่าหรือใชเ้ป็นรอ้ยละ 

4. การวัดความเขม้และขนาดของความยากเหมือนวิธีที่ 3 แต่มีขอ้แตกต่าง คือ 
แปลงคะแนนดิบใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน (Z - score) 

มิติของความเชื่อในความสามารถของตนเอง ที่แบนดรูา กลา่วถึงมี 3 มิติ คือ 
มิติที่ 1 ระดบัความยากของงานหรือกิจกรรมที่บุคคลเชื่อว่าตนสามารถปฏิบติัได ้

(Level or magnitude of job difficulty) 
มิติที่ 2 ความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับความยาก หรือเมื่อมี

อปุสรรคต่าง ๆ (strength of confidence) 
มิ ติที่  3 การตัดสินใจว่าตนมีความสามารถในกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย หรือมี

ความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนัน้ ๆ (generality of ability) 
แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองควรวดัความเชื่อของบคุคลในความสามารถ

ที่จะท ากิจกรรมที่ระดบัความยากต่าง ๆ ภายใตข้อบเขตของเรื่องที่ศกึษา 
วิลาสลกัษณ ์ชวัวลัลี (2538, น. 101-102) กล่าวว่า วิธีการวดัการรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองที่ใช้กันมากคือ การวัดความมั่นใจ โดยการถามผู้ตอบมีความมั่นใจว่าเขาสามารถ
ปฏิบติังานในงานที่ยากขึน้หรือไม่ ค าตอบมักจะเป็น “ไม่มีความมั่นใจ” (0) จนถึง “มีความมั่นใจ” 
(10) หรือใชส้เกลแบบ 0% ถึง 100% การวัดที่นิยมรองลงมาคือ การวัดระดับความยาก มักเป็น
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การถามว่า เขาสามารถปฏิบติังานที่ยากขึน้ไดห้รือไม่ ค าตอบจะเป็นแบบ “ใช่” และ “ไม่ใช่” ส่วน
การวัดแบบผสม คือ วัดทั้งความมั่นใจและระดับความยาก โดยใช้ข้อค าถามเดียวกัน และมี
ค าตอบใหเ้ลือกทัง้ 2 แบบ คือ “ใช่” และ “ไม่ใช่” และแบบเปอรเ์ซ็นต ์หรือบนสเกล 11 หน่วย การ
รวมคะแนนก็โดยรวมค าตอบของความมั่นใจ เฉพาะขอ้ที่ผูต้อบ ตอบ “ใช่” ในสเกลระดบัความยาก 

นอกจากนีย้งัมีการวดัแบบอ่ืน ๆ เช่น การใชข้อ้ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นต่าง ๆ ของ
การปฏิบติังาน โดยไม่ไดใ้หต้อบในแง่ของความยากของการปฏิบติังานที่เพิ่มขึน้ ค าตอบที่ใหเ้ลือก
จะใชส้เกลแบบลิเคิอรท์ คือ “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ดังนัน้แบบนีจ้ึงไม่ไดว้ัด
ความมั่นใจ ระดบัความยาก หรืแบบผสม แต่จะเป็นการประเมินการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในลกัษณะทั่ว ๆ ไป  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการวดัการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาและจะท าการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองแบบวดัความเขม้หรือ
ความมั่นใจ โดยใช้สเกลแบบลิเคิอรท์ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตามความรูส้ึกของตนมากที่สดุ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
4.1 สถานภาพการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ปัญหาและแนวทางพัฒนา 

จากรายงานผลการศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย โดย
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558, น. 18,21) รายงานว่า การผลิตครูในรูปแบบหลกัสตูร
การผลิตครูการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดับปริญญาตรี (หลกัสูตร 5 ปี) ในสงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
คณะศึกษาศาสตร/์ครุศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 63.38 จัดเป็นสัดส่วนการผลิตครูที่มากที่สุดใน
ประเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นสาขา 1 ใน 10 อนัดบัสงูสดุที่จะมีผูส้  าเร็จการศึกษาช่วงปี 
2556-2560 ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาครูกลุ่มนีม้ีความส าคัญต่อการปฏิบติัหนา้ที่วิชาชีพครูใน
การสอนผูเ้รียนอีกจ านวนมาก ซึ่งสง่ผลต่อสงัคมวงกวา้งในอนาคตต่อไป 

การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านมาพบว่า ผูเ้รียนขาดกระบวนการคิด
วิเคราะห ์ขาดการลงมือปฏิบัติ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ขาดการใหเ้หตุผลเชิง
วิทยาศาสตร ์สืบเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูข้องครูผูส้อนไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการ
พฒันา ยงัคงเนน้การใหค้วามรูแ้บบครูเป็นผูป้้อนความรู ้ดว้ยการใหผู้เ้รียนจ า ท า ใช ้มากกว่าการ
สรา้งและพัฒนา ไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์แกปั้ญหา 
รูจ้ักวิธีแสวงหาความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (ไพฑูรย์, 2543 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ส่วนปัญหาดา้นการพัฒนาวิชาชีพครูพบว่า มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูจ านวนมาก แต่
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การติดตามผลหลงัการจัดอบรมไม่มีความชัดเจนและไม่ทราบว่าครูไดน้ าไปใชจ้ริงหรืไม่ อย่างไร 
อีกทั้งการพัฒนาไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และไม่ตรงกับความตอ้งการของครู (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา. 2558)  

แนวทางการผลิตครูควรเป็นไปตามความตอ้งการของประเทศ ส่งเสริมประสบการณ์
ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดักิจกรรมใหน้กัศกึษาครูไดเ้รียนทัง้นอกชัน้เรียน และนอกสถานที่
ให้มากขึน้ โดยเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้บอกความรูม้าเป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู ้
ประกอบกับตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละเชี่ยวชาญในเนือ้หาที่สอนเป็นอย่างดี สามารถออกแบบการ
เรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับความถนัด ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน และเป็นผู้
รว่มเรียนรู/้รว่มศกึษาไปพรอ้มกบัผูเ้รียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2558) 

ดังนั้น  กระบวนการพัฒนาและผลิตครูในสถาบันผลิตครู ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกในยุคปัจจุบัน ที่ตอ้งส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้
เรียนรูถ้ึงวิธีการจัดการเรียนรู ้หรือการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการเมื่อเผชิญสถานการณ์ การใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์และการประยุกตใ์ชค้วามรูเ้พื่อ
แกปั้ญหาไดภ้ายใตป้ระสบการณจ์ริง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคลอ้งกบั
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 ด้วยเหตุนี ้การเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้พัฒนาความรู้
ความสามารถเก่ียวกับรูปแบบการจดัการเรียนรู ้และการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชัน้เรียนจะสง่ผลใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ต่อนกัศกึษาครูและผูเ้รียน 

4.2 ความหมายและเป้าหมายของการพัฒนาวิชาชีพครู 
การพัฒนาวิชาชีพ หรือ Professional Development (PD) คือ การจดัประสบการณ์

การเรียนรูท้ี่มีความสมัพันธ์กับงานที่มีลกัษณะเฉพาะในวิชาชีพ เช่น แพทย ์วิศวกร พยาบาล ครู 
เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมในการพัฒนาวิชาชีพต้องได้รับความรู้ และทักษะต่าง ๆ แล้วน ามา
ประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน (Mizeel. 2010; AFT. 2008; McDonald. 
2008) 

การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development for Teacher) หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรม การจัดโอกาสทางการเรียนรูใ้หค้รูไดพ้ัฒนาความรู ้ทักษะ เทคนิค
ใหม่ ๆ ในการปฏิบติัการจดัการเรียนรู ้โดยที่เป้าหมายของการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อประโยชนท์ี่จะ
เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Hughes. 2004; NSTA. 2012: online; UNESCO. 2004; OECD. 
2009; Marcelo. 2009; Blazer. 2005) 
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ไมเซลล์ (Mizell. 2010: 9) จ าแนกรูปแบบโดยทั่วไปของการพัฒนาวิชาชีพด้าน
การศกึษา ดงันี ้

1) การศกึษาหรือวิจยัเฉพาะเจาะจงในประเด็นต่าง ๆ  
2) การศึกษาเป็นกลุ่ม ร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น

ประเด็นใด ๆ 
3) การสงัเกตหรือแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นจากประเด็นการสอน 
4) การสอนงาน (Coaching) 
5) การปรกึษาดแูลระบบพี่เลีย้ง (Mentoring) โดยผ่านผูท้ี่มีประสบการณ ์
ในเรื่องนัน้ ๆ 
6) การท างานเป็นทีมในการวางแผนเพื่ อออกแบบการจัดการเรียนรู้และ

แกปั้ญหาเดิม 
7) มีลักษณะเป็นหลักสูตรอบรม หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรื อ

ออนไลน ์เป็นตน้ 
8) หลกัสตูรในโรงเรียน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั 
9) การอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยคน้หา เจาะลกึหรือพฒันาทกัษะ-ความรูเ้ชิงลกึ 
10) การประชุมเชิงวิชาการในการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ที่หลากหลายจากทั่ว

ประเทศ 
11) โปรแกรมจากการพฒันาหรือก่อตัง้ของโรงเรียน โดยนโยบายผูบ้รหิาร 
12) โปรแกรมจากเจา้ของลิขสิทธิ์โดยหน่วยงานเอกชนทั่วไป 

การเลือกรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน
ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ โดยใหค้ านึงอยู่เสมอว่าประสิทธิภาพที่เกิดขึน้แก่ครูจะตอ้งส่งผลต่อไปถึงแก่
ผูเ้รียน ดังนั้นรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูจึงตอ้งมีการวางแผน และน าไปใชเ้พื่อ
ประเมินผล พรอ้มการก ากบัติดตามผล (Mizell. 2010, p. 10) 

การพฒันาวิชาชีพครูและนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์(Professional Development for 
In-service and Preservice Science Teachers) มีเป้าหมายส าคัญของการร่วมโปรแกรมการ
พฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์คือ การเพิ่มประสบการณแ์ละโอกาสที่ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้
เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์(Gupta; and Kashiri. 2007: 3; Dass; and Yager. 2009, p. 100) 
ท าใหก้ารพฒันาวิชาชีพครูไม่ใช่แค่การพฒันาดา้นความรูว้ิทยาศาสตร ์แต่ยงัตอ้งพฒันาการลงมือ
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ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก และการร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการใน
กิจกรรม (Jones. 2008, p. 65; McDonald. 2010, p. 23) 

สรุปไดว้่า การพัฒนาวิชาชีพครูส าหรบันักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์หมายถึง การเพิ่ม
ประสบการณแ์ละจดัโอกาสใหน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในโปรแกรมการพฒันา
วิชาชีพครู ใหม้ีความสามารถพฒันาความรู ้ทกัษะ และแนวคิดวิธีการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ที่
จะน าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน รวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพในทุก
ดา้นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรใ์หเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เพื่อเป็นการยืนยันว่า โปรแกรม
การพฒันาวิชาชีพครูเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาตนเองของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

4.3 กรอบแนวคิดการออกแบบการพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับครูวิทยาศาสตร ์
ล็อกส-์โฮรสเลย ์และคณะ (Loock-Horsley et al. 2003, pp. 3-11) ไดเ้สนอกรอบ

แนวคิดเพื่อการออกแบบการพฒันาวิชาชีพครูส าหรบัครูวิทยาศาสตร ์ซึ่งพฒันาปรบัปรุงจากกรอบ
แนวคิดในปี 1998 ที่มีการก าหนดเป้าหมายตามบริบท วางแผนการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ และ
สะทอ้นผลเท่านัน้ ไม่มีการเชื่อมโยงสู่วิสยัทัศนแ์ละมาตรฐานตามบริบทในภาพรวม โดยในกรอบ
แนวคิดที่พฒันาขึน้ใหม่นัน้ เป็นการสนใจภาพรวมของบรบิทจากพิจารณาวิสยัทศันแ์ละมาตรฐาน 
น ามาวิเคราะหผ์ูเ้รียน ก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกับปัญหา วางแผนการแก้ไข ลงมือปฏิบัติ
และประเมินผล ซึ่งในรายละเอียดกรอบแนวคิดจะเป็นแนวทางใหผู้จ้ดัโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพ
สามารถด าเนินตามวิถีทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสดุ ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาวิชาชีพ
เป็นสิ่งส าคญัในการก าหนดแนวทางปฏิบติัที่ชดัเจน โดยการก าหนดเป้าหมาย มี 4 แนวทาง คือ 1) 
เพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 2) เพื่อการเรียนรูข้องครูผูส้อน 3) เพื่อการปฏิบติัการจัดการเรียนรู ้และ 
4) เพื่อการจดัการ  

ลกัษณะการออกแบบการพัฒนาวิชาชีพครูใหม้ีประสิทธิภาพตามล็อกส์-โฮรสเลย ์
และคณะ (Loock-Horsley et al. 2003, pp. 3-11) มีดงันี ้

1) โปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูตอ้งมีนิยามที่ดีและชดัเจน สง่ผลต่อการจดัการ
เรียนรูใ้นชัน้เรียน 

2) จดัเตรียมโอกาสใหค้รูไดพ้ฒันาความรูใ้นเนือ้หา (Content Knowledge) และ
ความรูใ้นเนือ้หาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) และการปฏิบติัการสอน 

3) กระตุ้นและจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงการเรียนรูข้องผู้ ใหญ่ด้วย 
(Adult Learning)  
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4) จัดเตรียมโอกาสใหค้รูได้มีส่วนร่วม และร่วมมือกันท ากิจกรรมทั้งเพื่อนร่วม
อบรมและวิทยากร รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญ 

5) สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้รูมีบทบาทเป็นผูน้  าและผูต้ามในการอบรม 
6) เชื่อมโยงความรูท้ี่ไดจ้ากการอบรมสูร่ะบบการศกึษาจรงิ 
7) มีกิจกรรมการออกแบบการเรียนรูท้ี่ค  านึงถึงโอกาสใชง้านไดจ้รงิกบัผูเ้รียน 
8) มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับครู เน้นว่าการ

ประเมินจัดเป็นการประเมินและใหค้ าแนะน าเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาในวิชาชีพไม่ใช่เป็นการตดัสิน
คณุภาพ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
ธัญพร ชื่นกลิ่น (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบแบบการโค้ช  

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรูข้องอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การพัฒนารูปแบบการโคช้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูข้องอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ ก่อนและหลังการทดลองอาจารย์พยาบาลมีสมรรถนะการ
โคช้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการคิดอย่างวิจารญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อาจารย์พยาบาลและผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชในระดับมากที่สุด รวมทั้ง
นกัศกึษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก 

พีชญาณ์ พานะกิจ ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น
ประถมศกึษา พบว่า 

1. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีชื่ อว่า “PEACE Model” มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการเน้นผู้เรียนเป็นผู้สรา้งความรู้ขึ ้นเองอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กระบวนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองกระบวนการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสรา้งสรรค ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนมีบทบาทส าคัญ ในการเรียนรูผ้่านการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เนน้การร่วมมือกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่ อแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 2) 
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วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ คือ 
(1) ขัน้ที่ 1 การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P) (2) ขัน้ที่ 2 การสรา้งความสนใจร่วมกัน
ระหว่างครูและนักเรียน (Engaging: E) (3) ขัน้ที่ 3 การวิเคราะห ์(Analyzing: A ) (4) ขัน้ที่ 4 การ
จ าแนก(Classifying : C) (5) ขัน้ที่5 การประเมินผล (Evaluating : E ) 4) การวดัและประเมินผล 2 
ดา้น คือ ดา้นความสามารถในแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และ 5) 
เงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ ประกอบดว้ย (1) ผูส้อนมีบทบาทในการ
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีการใชค้  าถามที่สร้างสรรค ์ทรงพลงั (2) 
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการศึกษาหาความรูแ้ละร่วมมือกันเพื่ อสรา้งความรู ้(3) 
ใชปั้ญหาที่เกิดขึน้ในทอ้งถิ่น และรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตรม์ีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.12/80.12 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสรา้งสรรค ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษา มีดังนี ้2.1) หลัง
เรียนนกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 2.2) นกัเรียนที่มีความสามารถพื ้นฐานทางวิทยาศาสตรต่์างกนั มีพัฒนาการ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัสงู และ 2.3) นกัเรียนมีพฒันาการดา้น
นวตักรรมทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัดี 

3.ผลการขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งแสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสรา้งสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่านักเรียนกลุ่ม
ขยายผลการวิจัยที่เรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรม์ีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน และมีนวตักรรมทางวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนอยู่ในระดบัดี 
  

กิตติภพ ภวณัฐกุลธร ไดท้ าการวิจยัเรื่องรูปแบบการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้
ที่ เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร   
ผลการวิจัย พบว่าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกับ
รูปแบบการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งความสขุในการเรียนรูข้องนกัเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการสังเคราะหท์ี่ครอบคลุมเนือ้หาเก่ียวกับ 1) หลกัการและ
เหตผุล 2) วตัถุประสงค ์3) สาระส าคญัของรูปแบบ ประกอบดว้ย (1) ดา้นการพฒันาความเป็นครู 
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(2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และ (4) ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู ้4) แนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบติั และ 5) เงื่อนไขการน ารูปแบบ
ไปสูค่วามส าเรจ็ และน าสาระส าคญัของรูปแบบ 4 ดา้นไปสรา้งเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

การประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรูท้ี่
เสริมสรา้งความสุขในการเรียนรูข้องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจ าแนกเป็น 
การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู ้โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดส าหรบัการประเมินความเหมาะสมสาระส าคัญของรูปแบบ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

การวิเคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัของรูปแบบการพัฒนาครูดา้นการจัดการ
เรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความสขุในการเรียนรูข้องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตาม
สาระส าคัญของรูปแบบ โดยภาพรวมมีความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบสู่การปฏิบติัอยู่ในระดับ
มาก 

การตรวจสอบยืนยนัรูปแบบรูปแบบการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้ง
ความสขุในการเรียนรูข้องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานครของผูท้รงคณุวฒุิพบว่า 
มีความเห็นดว้ย และสามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัไดร้อ้ยละ 100 

กุญชภ์ัสส ์ พงษ์พานิชย์ ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  ตาม
แนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพครู พบว่า  

1) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนฯ มี 4 
องคป์ระกอบ คือ 1.หลกัการพฒันา 2.กระบวนการพฒันา มี 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 : ร่วมสรา้ง
ความตระหนักและวางเป้าหมายร่วมกัน (Awareness) ขัน้ตอนที่ 2 : ร่วมเสริมสรา้งความรูค้วบคู่
ทกัษะ (Attend  to knowledge and skill) ขัน้ตอนที่ 3 :รว่มมือรว่มใจสู่ปฏิบติัจดัประสบการณก์าร
เรียนรู้ (Active Learning) ขั้นตอนที่  4 : ร่วมพัฒนาติดตามประเมินผล (Assessment and 
Reflection) 3. การประเมินผลลพัธ ์และ 4. การสะทอ้นผลการพฒันา 

2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อนฯมี
คณุภาพดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง และการใชป้ระโยชน ์อยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ   

บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ไดท้ าการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถนะการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า  
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1.รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการสอนที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  พบว่า รูปแบบ “BOONSARIT Model” : เป็น รูปแบบที่ มีหลักการ 
วตัถุประสงค ์เงื่อนไงสู่ความส าเร็จ รูปแบบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะ
การสอนที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบคุคล มี 9 ขัน้ตอน คือขัน้ที่ 1 วิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน (Basic 
Data Analysis = B) ขั้นที่ 2 การจัดกรพะท าขอ้มูล (Organization Data = O) ขั้นที่   3 ก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objective Setting = O) ขั้นที่ 4 เครือข่ายการปฏิบัติการ (Network Practices = 
N) ขั้นที่  5 เลื อกวิ ธีการสอนที่ เหมาะสม  (Selection of Instructional Method = S) ขั้นที่  6 
ความสามารถในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขั้นที่ 7 การท างานประจ า 
ใหเ้ป็นงานวิจัย (Routine to Research= R) ขั้นที่ 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็น
รายบุคคล (Individual Differentiated Diagnostic = I) ขั้นที่  9 ท างานเป็นทีม และขยายผล 
(Teamwork and Transportability = T) ซึ่งรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะ
การสอนที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของ
ผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

2.ผลการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการสอนที่เนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถนะการสอนที่เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการ
เรียนการสอนที่ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
สมรรถนะการสอนของครูในดา้นการวิเคราะหผ์ูเ้รียนอยู่ในระดบัดีมาก ดา้นการออกแบบหน่วยการ
เรียนรูแ้ละแผนการเรียนรูอ้ยู่ในระดับดีมาก ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดว้ยกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดี ดา้นการวดัผลประเมินผลที่เนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมากที่สดุ นักเรียนมีทกัษะการคิดอยู่ในระดบัดีมากและผลการขยายผล
ให้กับโรงเรียนเครือข่าย พบว่าครูมีความรูค้วามเข้าใจในการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บคุคลคลเพิ่มขึน้จาก 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหรู์ปแบบในการพฒันา
วิชาชีพครูดงัตาราง ดงันี ้
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จากตารางการสงัเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูจากงานวิจัย ผูว้ิจัยสามารถ
สรุปลักษณะส าคัญโดยทั่วไปของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งประกอบดว้ยขั้นตอนในการ
พฒันาวิชาชีพครู มี 6 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

1) มีการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของผูเ้ขา้รบัการอบรม  
2) มีการเตรียมความพรอ้มให้กับผู้เข้าร่วมอบรมก่อนการพัฒนาวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร ์ 
3) มีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนในการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
4) มีการเรียนรูจ้ากการจดัประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบติัจรงิ  
5) มีการประเมินผลที่หลากหลายและต่อเนื่อง  
6) มีการสะทอ้นผลการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 
 

 

 

ตา
รา
ง 1
0 ก

าร
สงั
เค
รา
ะห
ร์ูป
แบ
บก
าร
พฒั

นา
วิช
าช
ีพค

รูเพ
ื่อส
ง่เส

รมิ
คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รจ
ดัก
าร
เรีย

นรู
ว้ิท
ยา
ศา
สต
ร์

โด
ยใ
ชก้
าร
โต
แ้ย
ง้เช

ิงว
ิทย
าศ
าส
ตร
ข์อ
งน
กัศ
กึษ

าค
รูว
ิทย
าศ
าส
ตร

 ์

 



 102 
 

 

 

 

ตา
รา
ง 1

0 (
ต่อ
) 



 103 
 

 

 

ตา
รา
ง 1

0 (
ต่อ
) 



 104 
 

ผูว้ิจัยจึงสังเคราะหรู์ปแบบกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรต์ามรูปแบบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
BICAER model อ่านว่า บี ไอ ซี เอ อี อาร ์มีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้การวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน (Basic Data Analysis: B) หมายถึง วิทยากร
น าผู้เข้าร่วมอบรมสู่บรรยากาศการตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณ์เดิมของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยการตรวจสอบความรูเ้ดิมจากขอ้ความ รูปภาพ สถานการณ ์วีดีโอ หรือสื่อความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมสงัเกต พิจารณา วิเคราะห ์และสื่อสารสิ่งที่รู ้
ออกมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ขา้รว่มอบรมคนอ่ืน ๆ และวิทยากรน าสูข่ัน้ต่อไปของ
กิจกรรม 

2. ขัน้กระตุน้ความสนใจ (Identification: I) หมายถึง วิทยากรน าเสนอประเด็น
หรือสถานการณ์ที่ เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน หรือเนื ้อหาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ 
การคาดเดาค าตอบ 

3. ขัน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ (Comprehension: C) หมายถึง วิทยากรอธิบาย
ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเรียนรู ้เขา้ใจหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบของการ
โต้แย้ง การใช้ข้อมูล หลักฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง มีการสาธิตและ
ยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อพฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้ขา้รว่มอบรม 

4. ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session: A) หมายถึง วิทยากรจัด
กิจกรรมให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการโตแ้ยง้ที่ส่งเสริมการโต้แยง้อย่างมีเหตุผล
ร่วมกัน ใชข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบัเชิงวิชาการในการสนับสนุนขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และมองเห็นมุมมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอ่ืนที่แตกต่างออกไปจากขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อโน้มน้าว
ความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้งของตนเอง 
โดยการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จรงิของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

5. ขัน้การประเมินผล (Evaluation :E) หมายถึง วิทยากรท าการประเมินผูเ้ขา้รว่ม
อบรมในดา้นความรูค้วามเข้าใจต่อองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากสิ่งที่วิทยากรก าหนด เพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจตามองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
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6. ขั้นการสะท้อนผลการพัฒนา (Reflection : R) หมายถึง ผู้เข้าร่วมอบรม
ประมวลแนวคิด ความรู ้และทักษะจากการร่วมกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วยกิจกรรม โดย
รูปแบบการสะทอ้นคิดในขัน้นีผู้เ้ขา้ร่วมอบรมบนัทึกในสมุดคู่มือการอบรมเป็นหลกัฐานการเรียนรู้
ในสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละรว่มกิจกรรม 

รูปแบบ BICAER model เป็นรูปแบบโครงสรา้งพืน้ฐานจากการสังเคราะหเ์อกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง คือ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่ เน้นบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-cultural constructivism) การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การคิดเชิง
วิพากษ์ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู ้(การสอน) และการใชเ้ทคนิคการตั้ง
ค าถามกับทักษะการคิด เป็นตัวผลักดันใหก้ิจกรรมการเรียนรูม้ีความต่อเนื่องและเสริมสรา้งให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5.1 ความหมายและกระบวนการพัฒนาการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม การอบรม หรือการจัดอบรม มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Training มีผู้
นิยามความหมายไว ้2 แนวทาง คือ  

1) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพฒันาที่ใหค้วามส าคัญดา้นทักษะ (Skills) คือ 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาทกัษะ และความสามารถในการปฏิบติังานเฉพาะอย่างของ
บุคคล เมื่อพบว่า ความสามารถในการท างานนัน้เกิดขอ้จ ากดัจากการขาดความรูแ้ละทักษะบาง
ประการ (Silberman; and Auerbach.1998, p. 1; Beebe; Mottet; and Roach. 2004, p. 5) 

2) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ใหค้วามส าคญัดา้นการเรียนรู ้(Learning) คือ 
การเรียนรูม้ีอิทธิพลส่งผลทั้งความสามารถและแนวคิด รวมถึงเจตคติเขา้มาดว้ย ซึ่งอธิบายการ
ฝึกอบรมว่าเป็นกระบวนการพลวตัระหว่างบุคคลเนน้ใหเ้กิดการเรียนรูน้  าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
แนวคิด เจตคติ และพฤติกรรมในลกัษณะที่ก าหนดขึน้ เพื่อใหบุ้คคลเกิดการปรบัปรุงและพัฒนา
ตนเองใหส้ามารถท างานในส่วนที่ตนไม่เคยท าไดห้รือท าไดไ้ม่ดีมาก่อน (Dolasinski. 2004, p. 2; 
Noe. 2005, p. 3; อรพรรณ ์โขมะสรานนท.์ 2554, น. 14; อบุล เลีย้วารณิ. 2549, น. 66) 

สรุปว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึน้ โดยมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาบุคคลใหเ้กิดความรู ้ทักษะ ความสามารถ และเจตคติที่ดีเพื่อน าไปปรบัปรุงและพัฒนา
ตนเองใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด 
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5.2 ความหมายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการอบรมเพื่อฝึกฝนและเรียนรูภ้ายใต้

บริบทเดียวกัน เน้นใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดป้ระสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัมากที่สุด (Candelo; 
Ortiz and Unger. 2003: 31-33) ใหค้วามส าคญักบัผูเ้ขา้รว่มในลกัษณะการอบรมแบบมีส่วนร่วม 
มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมที่จัดขึน้แบบการเน้นกระบวนการสืบเสาะ ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนและ
เรียนรู ้ซึ่งอาจสามารถจดัไดเ้ต็มวนัประมาณ 6-8 ชั่วโมง ในขัน้สดุทา้ยของการอบรมมีการทดสอบ
และสรุปผลที่ได้รูแ้ละได้ลงมือปฏิบัติ นั่นคือจุดเด่นของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Wilde; and 
Mattia. 1995: 3-9, Beebe; Mottet; and Roach.2004: 6, Aaron: Online) 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสามารถจดัอบรมไดก้บัวยัที่มีวฒุิภาวะพอสมควร รวมทัง้
นักศึกษา สอดคล้องกับ เทคเลฮายมาน็อตและแลมบ์ (Teclehaimanot and Lamb. 2005) 
อธิบายไวว้่า การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นรูปแบบวิธีการอบรมที่ช่วยนกัศึกษาเขา้ใจ
เนือ้หา ทกัษะ และความสามารถในประเด็นหลกั รวมทั้งสามารถเรียนรูร้่วมกบัวิธีอ่ืน ๆ ไดง้่าย เช่น 
รูปแบบการสอน วิธีการใชเ้ทคโนโลยี เป็นตน้ 

สรุปว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) หมายถึง การออกแบบโปรแกรมใน
การสรา้งกิจกรรมที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติั ผ่านกระบวนการเรียนรูท้ี่
หลากหลายเพื่อใหเ้กิดความรูท้ักษะ ความสามารถและเจตคติในเชิงบวก โดยมีการทดสอบและ
ประเมินผลในขัน้สดุทา้ยของการอบรม 

5.3 ลักษณะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
จากกรอบแนวคิดที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูของฮอรส์เลย ์และ คณะ (Horsley, 

et al. 2003: 6) ในประเด็นกลยุทธ์ส  าหรบัแผนการพัฒนามีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละกลยุทธ์มีข้อ
ไดเ้ปรียบแตกต่างกันขึน้อยู่กบับริบทในการพฒันา ส าหรบักลยุทธ์แบบเป็นกลไกขบัเคลื่อนและมี
ความโดดเด่นเชิงประจกัษ์ คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) (Horsley, et al. 2003, p. 
243) 

ฮอรส์เลย ์และ คณะ (Horsley, et al. 2003, pp. 244-246a) อธิบายจุดเด่นของการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการว่าเป็นโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดร้่วมกนัสรา้งสรรคแ์นวคิดเฉพาะร่วมกับ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยการขบัเคลื่อนดว้ยกิจกรรมที่ใชร้ะยะเวลาสัน้ ๆ และมีเป้าหมายชดัเจน เช่น 
มุ่งเนน้ความรูค้วามสามารถเฉพาะตามที่ก าหนด ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดล้งมือปฏิบติั และใชรู้ปแบบ
การอบรมเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมไดเ้กิดประสบการณใ์หม่ ๆ  
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การจ าแนกลกัษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการที่มีประสิทธิภาพ ดงันี ้
1) วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธช์ดัเจน : ผูเ้ขา้รว่มอบรมรูใ้นเปา้หมาย ความคาดหวงั 

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการฝึกอบรม 
2) คณุค่า : ผูเ้ขา้รว่มอบรมสรา้งคณุค่า และต่อยอดความรูใ้นวิชาชีพ 
3) กิจกรรมการเรียนรูห้ลากหลาย รวมทั้งกระตุน้และตอบสนองลีลาการเรียนรู้

ของผูเ้ขา้รว่มอบรม 
4) สรา้งเป็นเครือข่ายของผูเ้ขา้รว่มอบรมที่มีความสนใจและถนดัคลา้ยกนั 
5) ใชเ้วลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ผูน้  าอบรมและผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรูม้ีคณุภาพ เขา้ใจ และรบัรูก้าร

ถึงเปา้หมายของผูเ้ขา้รว่มอบรม 
7) มีการประเมิน และใหค้วามสนใจกบัการตอบสนองในผลลพัธก์ารเรียนรูต่้อวนั 

เพื่อใชใ้นการพฒันาในอนาคต 
8) เนือ้หาและการออกแบบมีคณุภาพ น่าสนใจ 
9) แหลง่เรียนรูท้ี่พรอ้ม สะดวก และเขา้ถึงง่าย 
10) เกิดผลลพัธ์ที่เป็นรูปธรรม มีชิน้งาน มีการสะทอ้นความรู ้ติดตามความคิด

และสิ่งที่เรียนรู ้
11) มีการสื่อสารชี ้แจงให้เข้าใจในเป้าหมายแต่ละวันของการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการ 
ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง 

กระบวนการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมที่จ  าเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม
เกิดประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรูท้ี่เป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้รียน ผ่านการมีส่วนร่วม การลงมือ
ปฏิบติัในกิจกรรมที่หลากหลาย แลว้น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม และเจตคติในเชิง
บวก รวมทัง้การประเมินผลตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

6. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึน้เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรือบรรลจุุดหมายในระดบัหนึ่ง และความรูส้ึกดงักล่าวจะลดลงหากความตอ้งการหรือ
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จุดหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง โดยมีสิ่งกระตุน้ทัง้จากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล 
เช่น ความคาดหวงั ความพยายาม ผลงาน รางวลัที่ไดร้บั การใหค้ณุค่าของรางวลั 

6.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยใหง้านประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

งานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัประการแรกที่เป็นตวับ่งชีถ้ึงความเจรญิกา้วหนา้ของ
งานบริการ การที่จะใหอ้งคก์รท างานประสบความส าเร็จไดน้ัน้ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง
ควรอย่างยิ่งที่จะตอ้งศึกษาใหล้ึกซึง้ถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่จะท าใหผู้ม้ารบับริการเกิด
ความพงึพอใจ 

6.3 ลักษณะของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการบรกิารมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานดา้นบรกิารเป็น 

เพื่ อให้การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่ งส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน แต่ลักษณะของความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  
ขึ ้นอยู่ กับป ระสบการณ์ เดิมและปั จจัย อ่ืน  ๆ  ซึ่ งความพึ งพอใจมี ลักษณ ะทั่ ว ไปดั งนี ้
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2535, น. 24-37) 

6.3.1 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ึกในทางบวก
ของบคุคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดบคุคลจ าเป็นตอ้งปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มรอบตวัการตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท าใหแ้ต่ละคนมี
ประสบการณ์การเรียนรูส้ิ่งที่จะได้รบัตอบแทนแตกต่างกันไปในสถานการณ์การบริการก็เป็น
เช่นเดียวกนับุคคลรบัรูห้ลายสิ่งหลายอย่างเก่ียวกบัการบรกิารไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ
หรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รบับริการโดยสามารถท าใหผู้ ้รบับริการได้รบัสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิด
ความรูส้กึที่ดีและพงึพอใจ 

6.3.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวงักับ
สิ่งที่ไดร้บัจริงในสถานการณ์บริการก่อนลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของการ
บริการนั้นไว้ในใจก่อนอยู่แล้วซึ่งมีแหล่งอ้างอิงจากคุณค่าหรือเจตคติที่ ยึดถือต่อบริการ
ประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใชบ้ริการการบอกเล่าของผู้อ่ืนการรบัทราบขอ้มูลการรบัประกันการ
บริการจากโฆษณาการใหค้ ามั่นสญัญาของผูใ้ชบ้ริการเหล่านีเ้ป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ผูร้บับริการใช้
เปรียบเทียบกบับริการที่ไดร้บัในวงจรของการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาของความจริงสิ่งที่ผูบ้ริการ
ไดร้บัรูเ้ก่ียวกับการบริการก่อนที่ไดร้บับริการหรือคาดหวงัในสิ่งที่คิดควรจะไดร้บั (Expectations) 
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นีม้ีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูร้บับริการ
เป็นอย่างมากเพราะผูร้บับริการจะประเมินเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดร้บัจริงในกระบวนการบริการที่
เกิดขึน้ (Performance) กบัสิ่งที่คาดหวงัเอาไวห้ากสิ่งที่ไดร้บัเป็นตามความคาดหวงัถือว่าเป็นการ
ยืนยันที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีผู ้บริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการ
บรกิารดงักล่าวแต่ถา้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัอาจะสงูหรือต ่ากว่านบัเป็นการยืนยนัที่คลาดเคลื่อน 
(Disconfirmation) กบัความคาดหวงัดังกล่าวทัง้นีช้่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดขึน้จะ
ชีใ้หเ้ห็นระดับความพึงพอใจถ้าการยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจถ้าไป
ในทางลบแสดงถึงความไม่พงึพอใจ 

6.4 แนวคิดพืน้ฐานของความพึงพอใจ  ม ี2 ลักษณะ คือ 
9.4.1. ความพงึพอใจน าไปสูก่ารปฏิบติังาน 

การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานที่สงูกว่าผูไ้ม่ไดร้บัการตอบสนอง ทรรศนะตามแนวคิด
ดงักลา่วสามารถแสดงดว้ยภาพประกอบ ดงันี ้(สมยศ นาวีการ. 2521 : 155) 

จากแนวคิดดงักลา่ว ครูผูส้อนที่ตอ้งการใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลางบรรลผุลส าเร็จ จึงตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณร์วมทัง้สื่ออปุกรณ์
การเรียนการสอนที่เอือ้อ านวยต่อการเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนใหม้ีแรงจูงใจ
ในการท ากิจกรรมจนบรรลตุามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

9.4.2. ผลของการปฏิบติังานน าไปสูค่วามพงึพอใจ 
ความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดว้ย

ปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การ
ตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล หรือ
ผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก 
(Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรบัรูเ้ก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี ้
ปริมาณของผลตอบแทนที่ผูป้ฏิบติังานไดร้บั นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังานจะถูก
ก าหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ และการรบัรูเ้รื่องเก่ียวกบัความ 

ยุติธรรมของผลตอบแทนที่รบัรูแ้ลว้ ความพึงพอใจย่อมเกิดขึน้ (สมยศ นาวีการ. 
2521, น. 119) จากแนวคิดพื ้นฐานดังกล่าว เมื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายใน เป็นผลดา้นความรูส้ึกของผูเ้รียนที่เกิดแก่ตวัผูเ้รียนเอง เช่น 
ความรูส้ึกต่อความส าเรจ็ที่เกิดขึน้เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถด าเนินงาน
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ภายใตค้วามยุ่งยากทัง้หลายไดส้  าเร็จ ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนไดร้บัการ
ยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผูอ่ื้นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้
ตนเอง เช่น การไดร้บัค ายกย่องชมเชยจากครูผูส้อน พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือแมแ้ต่การไดค้ะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ 

6.5 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
เฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg. 1959, pp. 113-115) ไดศ้ึกษาคน้ควา้ทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุ

ที่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนีไ้ดก้ล่าวถึงปัจจัยที่
ท าใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างานมี 2 ปัจจยั คือ 

9.5.1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ เก่ียวกับงาน ซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รบัการยอมรบันับถือ 
ลกัษณะของงานความรบัผิดชอบความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 

9.5.2. ปัจจัยค า้จุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มใน
การท างานและมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะ
กา้วหนา้ในอนาคตสถานะของอาชีพ สภาพการท างาน เป็นตน้ 

ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนท างานที่ไดร้บัมอบหมายหรือตอ้งการปฏิบัติใหบ้รรลุผลตามวัตถุประสงคค์รูผูส้อนซึ่งใน
สภาพปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกหรือใหค้ าแนะน าปรกึษาจึงตอ้งค านึงถึงความพอใจ
ในการเรียนรูก้ารท าใหผู้เ้รียนเกิดความพงึพอใจในการเรียนรูห้รือการปฏิบติังาน 

บารน์ารด์ (Barnard. 1968, p. 339) ได้กล่าวว่า บุคคลจะมีความพึงพอใจต่อการ
ท างานหรือกิจกรรมนัน้ขึน้อยู่กบัการกระตุน้ของสิ่งจงูใจ 8 ประการ คือ 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุไดแ้ก่ เงินทอง สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชส้ภาพแวดลอ้ม
เก่ียวกบัการท างาน 

2. สิ่งจูงใจที่ เป็นโอกาสของบุคคล ได้แก่ ชื่อเสียง  เกียรติยศ อ านาจพิเศษ 
ต าแหน่ง 

3. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพได้แก่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สภาพแวดล้อม
เก่ียวกบังาน 

4. สิ่งจงูใจในอดุมคติไดแ้ก่ความพงึพอใจของบุคคลที่ไดแ้สดงฝีมือและความรูส้ึก
ที่ไดท้ างานอย่างเต็มที่ 
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5. สิ่งจูงใจที่เป็นความดึงดูดใจทางสังคม ได้แก่ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่
เพื่อนรว่มงาน การยกย่องนบัถือซึ่งกนัและกนั 

6. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพการท างานไดแ้ก่การปรบัปรุงวิถีการท างานใหส้อดคลอ้ง
กบัความรูค้วามสามารถ และใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติของแต่ละบคุคล 

7. สิ่งจงูใจที่เอือ้โอกาสใหม้ีส่วนรว่มในการท างาน ได้แก่ การมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น และมีสว่นรว่มในงานทกุชนิดที่หน่วยงานจดัขึน้ 

8. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ความพึงพอใจของบุคคลที่ได้อยู่
รว่มกนั การรูจ้กักนัอย่างกวา้งขวาง ความสนิทสนมกลมเกลียว ความรว่มมือในการท างาน 

ทฤษฎีการจงูใจจากความตอ้งการ 
มาสโลว ์(Maslow. 1970, pp.  69-80) ไดเ้สนอทฤษฎีล าดับขั้นตอนของความ

ตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง ทฤษฎีนี ้
ตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า “มนุษยเ์รามีความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีที่สิน้สดุ เมื่อความตอ้งการไดร้บั
การตอบสนองหรือพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแลว้ ความตอ้งการสิ่งอ่ืนๆ ก็จะเกิดขึน้มาอีก ความ
ต้องการของคนเราอาจจะเกิดขึน้ซ  า้ซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่หมดไป ความ
ตอ้งการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึน้ได”้ ความตอ้งการของมนษุยม์ีล  าดบัขัน้ ดงันี ้

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการพื ้นฐานของมนุษย์ เน้นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ความตอ้งการพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ 

2. ความตอ้งการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่
เป็นอยู่ในปัจจบุนั และอนาคต ความเจรญิกา้วหนา้ อบอุ่นใจ 

3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) เป็นสิ่งจูงใจที่ส  าคญัต่อการเกิด
พฤติกรรมต้องการให้สังคมยอมรบัตนเองเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งการความเป็นมิตร ความรกัจาก
เพื่อนรว่มงาน 

4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม  
มีชื่อเสียง อยากใหบ้คุคลยกย่องสรรเสรญิตนเอง อยากมีความอิสระ เสรีภาพ 

5. ความตอ้งการที่จะประสบผลส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
เป็นความตอ้งการในระดบัสงู อยากใหต้นเองประสบผลส าเรจ็สกัอย่างในชีวิต 
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จากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่าทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความ
พึงพอใจที่ส  าคัญไดแ้ก่ The Motivation Hygiene Theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ศึกษาโดยเฮอรซ์เบอรก์ 
(Herzberg) และทฤษฎีการจงูใจจากความตอ้งการโดยมาสโลว ์(Maslow) 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - methods)  โดยแบ่งระยะของการ

วิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ระยะของการพฒันา โดยแบ่งเป็น  

1.1 ระยะของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
วดัระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และวัดระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

1.2 ระยะของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์

ระยะที่  2 ระยะของการน าไปใช้ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุป และรายงาน
ผลการวิจยั  

โดยที่ระยะของกิจกรรมมีระยะเวลาของการน ารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ไปใชก้บักลุม่ที่ศกึษา 

ระยะที ่1 ระยะของการพฒันา  
ระยะที่ 1.1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

วดัระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และวัดระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

1. กลุ่มทีศ่ึกษาในระยะที ่1  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่  5 จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที ่1 
สิ่งที่ศกึษาในการวิจยัระยะที่ 1 แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 
 2.1 เพื่อศึกษาการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 5 โดยมี
ค าถามการวิจยั คือ นกัศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 

2.2 เพื่อศึกษาระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่  5 โดยมีค าถามการวิจัย คือ นักศึกษามีระดับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร  

2.3 เพื่ อศึ กษ าความต้อ งการจ า เป็ น ในการจัด การ เรียน รู้เพื่ อ
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยมีค าถามการ
วิจัย คือ นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาทักษะการโตแ้ยง้
ทางวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนอย่างไร  

ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากค าตอบของนักศึกษาในแบบวัด
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และแบบวัดทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ที่ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดในประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ และ
วิเคราะห์ค าตอบบนพื ้นฐานของแนวคิดการตีความของข้อมูล โดยศึกษาเชิงลึกเพื่อน ามาสู่
การศึกษาความสามารถ และคณุภาพของความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

2.3.1 ผลการศึกษาระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร  ์โดยก าหนดประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
สถานการณ ์ซึ่งจะมีขอ้ค าถามย่อยในแต่ละสถานการณ์ 4 ขอ้ ซึ่งครอบคลมุองคป์ระกอบของการ
โตแ้ยง้ทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) 
หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และ
เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) โดยมีผลการศกึษาวิจยัดงันี ้
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ตาราง 11 รอ้ยละของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่แสดงระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ 
เมื่อพิจารณาตามองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

องคป์ระกอบของการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรต์่อ
ระดับ    การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรเ์มื่อ

พิจารณา 
ตามองคป์ระกอบของการโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์(n = 28) 
ร้อยละ การแปลผล 

1. ขอ้กล่าวอา้ง และเหตผุลสนบัสนุนขอ้กล่าว
อา้ง 

73.22 ดี 

2. หลกัฐานสนบัสนนุเหตผุล 65.00 ดี 
3. ขอ้กลา่วอา้งที่ต่างออกไป 46.07 พอใช ้
4. เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั 39.64 พอใช ้

ระดับการโต้แย้ง 55.98 ดี 

 
หมายเหตุ: ระดับระดับดีมาก หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ดแ้สดงการโตแ้ยง้ใน

สถานการณ์การโตแ้ยง้ 13-16 คะแนน, ระดับดี หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ดแ้สดงการ
โตแ้ยง้ในสถานการณก์ารโตแ้ยง้ 9-12 คะแนน, ระดบัพอใช ้หมายถึง นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ด้
แสดงการโต้แยง้ในสถานการณ์การโต้แย้ง 5-8 คะแนน, ระดับปรบัปรุง หมายถึง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรไ์ดแ้สดงการโตแ้ยง้ในสถานการณก์ารโตแ้ยง้ 1-4 คะแนน 

จากตาราง  พบว่า ระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ซึ่งนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรส์่วนใหญ่สามารถบอกขอ้กล่าว
อา้งของตนเองและใหเ้หตุผลที่น่าเชื่อถือต่อขอ้กล่าวอา้งนัน้ ๆ ได ้(Claim and Warrant) ระดับดี 
และมีการแสดงหลกัฐานสนบัสนุนการใหเ้หตผุลนัน้ได ้(Evidence) อยู่ในระดบัดีเช่นกนั แต่พบว่า
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้งอ่ืนที่ต่างจากข้อกล่าวอ้างของตนเองได ้
(Counter argument) ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ นอกจากนี ้ยังพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ม่
สามารถโตแ้ยง้กลับไดต้รงตามประเด็นที่แยง้ที่จะท าให้ขอ้โตแ้ยง้อ่ืน ๆ มีความน่าเชื่อถือลดลง 
(Supportive argument) ซึ่งอยู่ในระดบัพอใชเ้ช่นกนั  
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ต่อจากนี ้ผู ้วิจัยขอยกตัวอย่างค าตอบของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในแต่ละ
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(การแสดงขอ้กล่าวอา้งและใหเ้หตุผลประกอบขอ้
กลา่วอา้ง (Claims and Warrants) การใหห้ลกัฐานสนบัสนุนเหตผุล (Evidence) การมองเห็นของ
กล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งกลับ 
(Supportive argument) ในประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมี รายละเอียดของทุก
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดงันี ้

1) การแสดงข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง (Claims and 
Warrants) 

จากสถานการณ์ในประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  ผู้วิจัยถามว่า 
“นกัศกึษาเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล และนกัศกึษามีเหตผุลอะไร
มาสนับสนุนความคิดเห็นของนักศึกษา” พบว่า นักศึกษาที่บอกข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลที่
น่าเชื่อถือในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนได้มากกว่า 2 เหตุผลขึน้ไปซึ่งจัดอยู่ในระดับ 4 
คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ  

นกัศกึษาคนที่ 28  “ไม่เห็นดว้ย เพราะโรงไฟฟ้าชีวมวลจะสรา้งผลกระทบ
ที่เป็นผลเสียมากมาย เช่น ปัญหาน า้เสีย ปัญหาฝุ่ นละออง ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน และสรา้งความ
แตกแยกใหก้บัชาวบา้นในชมุชน” 

นักศึกษาคนที่  8   “เห็นด้วย เพราะเป็นการเพิ่มก าลังในการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตนในประเทศ และโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นการใช้
ประโยชนจ์ากพลงังานธรรมชาติจึงเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม” 

นอกจากนี ้นักศึกษาสามารถบอกขอ้กล่าวอา้งและใหเ้หตุผลที่น่าเชื่อถือใน
การสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งของตนได้ตั้งแต่ 1-2 เหตุผลซึ่งจัดอยู่ในระดับ 3 คะแนน ดังตัวอย่าง
ค าตอบ  

นักศึกษาคนที่  20 “ไม่เห็นด้วย เพราะโรงไฟฟ้าชีวมวลท าให้ชุมชน
อ่อนแอ ขาดความสามคัคีของคนในชมุชน” 

มีนักศึกษา บอกขอ้กล่าวอา้งและใหเ้หตุผล แต่เหตุผลนัน้แสดงอารมณ์
และความรูส้กึรว่มดว้ย ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 2 คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ 

นกัศึกษาคนที่ 12 “ไม่เห็นดว้ย เพราะเกรงว่าหน่วยงานของภาครฐัจะท า
เป็น หลบัหหูลบัตา ไม่รบัทราบปัญหาความขดัแยง้ที่เกิดขึน้กบัคนในชมุชน” 
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แต่ไม่มีนกัศึกษาที่ไม่สามารถบอกขอ้กลา่วอา้งและใหเ้หตผุลที่ความเป็นเหตุ
เป็นผลกบัขอ้กล่าวอา้ง มีแสดงอารมณแ์ละความรูส้ึกร่วมดว้ย หรือไม่บอกขอ้กล่าวอา้งและไม่ให้
เหตผุล ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 1 คะแนน      

2) การใหห้ลกัฐานสนบัสนนุเหตผุล (Evidence) 
ผู้วิจัยถามว่า “นักศึกษาคิดว่าข้อความใดที่สามารถน ามาสนับสนุนและ

ยืนยนัความคิดเห็นของนกัศกึษาจากค าตอบขอ้ที่ 1 ได ้ 
ผูว้ิจัยพบว่า มีนักศึกษาที่สามารถแสดงหลกัฐานสนับสนุนการใหเ้หตุผลได้

มากกว่า 2 หลกัฐานขึน้ไป ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 4 คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ  
นกัศึกษาคนที่ 27 “ไม่เห็นดว้ย มีปัญหาหลกัจะเกิดจากการสรา้งโรงไฟฟ้าชีว

มวล ไดแ้ก่ ปัญหาน า้เสีย ปัญหาชมุชนจะขาดน า้สะอาด ปัญหาน า้ท่วม และปัญหาความแตกแยก
จะไม่สามารถแกไ้ขไดน้บัวนัจะมีแต่เพิ่มขึน้”  

นอกจากนีน้ักศึกษา สามารถแสดงหลกัฐานสนับสนุนการใหเ้หตุผลได ้ 1-2 
หลกัฐาน ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 3 คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ  

นักศึกษาคนที่ 3 “เห็นด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวลท าการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ
ผลิตไอน า้จากวตัถดิุบจ าพวกชีวมวลซึ่งเป็นสารอินทรียท์กุชนิดที่เก็บเอาพลงังานจากธรรมชาติ ท า
ใหเ้ชือ้เพลิงที่ไดม้า มีราคาค่อนขา้งถูก เนื่องจากวตัถุดิบที่ใชเ้ป็นวตัถุดิบจากเศษกากเหลือ ๆ ของ
งานเกษตร” 

แต่ก็ยังมีนักศึกษาที่แสดงหลกัฐานสนับสนุนการใหเ้หตุผล แต่หลักฐานนั้น
มาจากอารมณค์วามรูส้กึ ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 2 คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ 

นักศึกษาคนที่ 19 “ ไม่เห็นดว้ย จากปัญหาความแตกแยกของคนในชุมชน 
เสียงคดัคา้นของชาวบา้น จะดงัพอใหพ้่อเมืองสงขลาไดย้ินหรือไม่” 

แต่ไม่มีนกัศกึษาที่ไม่สามารถแสดงหลกัฐานสนบัสนนุการใหเ้หตผุลได ้หรือมี
การแสดงหลกัฐานที่ไม่สนบัสนุนการใหเ้หตผุล มีอารมณแ์ละความรูส้ึกร่วมดว้ย ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 
1 คะแนน 

3) การมองเห็นของกลา่วอา้งที่ต่างออกไป (Counter argument) 
ผูว้ิจัยถามว่า “หากมีเพื่อนของนักศึกษาคนหนึ่งที่ตอบตรงขา้มกับความคิด

ของนกัศกึษาในขอ้ที่ 1 นกัศกึษาคิดว่าเหตผุลของเพื่อนคืออะไร และเพราะอะไร” ผูว้ิจยัพบว่า ไม่มี
นักศึกษาคนใดเลยที่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้งที่ต่างจากขอ้กล่าวอา้งของตนเองและใหเ้หตุผล
สนบัสนนุไดม้ากกว่า 2 เหตผุลขึน้ไป ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 4 คะแนน  
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แต่มีนกัศึกษา ที่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้งที่ต่างจากขอ้กล่าวอา้งของตนเอง
และใหเ้หตผุลสนบัสนนุได ้1-2 เหตผุล ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 3 คะแนน  ดงัตวัอย่างค าตอบ 

นักศึกษาคนที่ 21 “(เห็นดว้ยกับการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล) วัตถุดิบที่ใชเ้ป็น
วตัถดิุบจากเศษกากเหลือของงานเกษตร จะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยตน้ทนุต ่า” 

มนีกัศึกษา ไม่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้งที่ต่างจากขอ้กลา่วอา้งของตนเองแต่
ให้เหตุผลสนับสนุนได ้หรือบอกขอ้กล่าวอา้งที่ต่างจากขอ้กล่าวอา้งของตนเองแต่ไม่ให้เหตุผล
สนบัสนนุซึ่งจดัอยู่ในระดบั 2 คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ  

นกัศึกษาคนที่ 7 “(ไม่เห็นดว้ยกบัการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล) ถึงแมก้ารสรา้ง
โรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีตน้ทุนต ่า แต่ก็สรา้งปัญหาต่าง ๆ ไดม้ากมาย” (ไม่ไดบ้อกขอ้กล่าวอา้งที่ต่าง
จากตนเอง)”  

นกัศึกษาไม่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้งที่ต่างจากขอ้กล่าวอา้งของตนเองและ
ไม่ใหเ้หตผุลสนบัสนุนได ้หรือบอกขอ้กล่าวอา้งที่แตกต่างจากขอ้กล่าวอา้งของตนเองแต่ใหเ้หตผุล
ที่ไม่สมเหตุสมผล อาจมีอารมณ์และความรูส้ึกร่วมดว้ยซึ่งจัดอยู่ในระดับ 1 คะแนน ดังตัวอย่าง
ค าตอบ  

นักศึกษาคนที่ 9 “(ไม่เห็นด้วยกับการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล) เพื่อนน่าจะ
คิดถึงผลกระทบต่อชุมชนใหม้ากกว่านี ้ปัจจบุนัชาวบา้นก็ไม่ไดข้าดแคลนเรื่องการใชไ้ฟฟ้า แลว้จะ
ท าลายสิ่งแวดลอ้ม และท าลายความสมัพนัธท์ี่ดีของชาวบา้นในชมุชนไปท าไม” 

4) การใหเ้หตผุลสนบัสนนุการโตแ้ยง้กลบั (Supportive argument) 
ผูว้ิจัยถามว่า “นักศึกษาจะใชเ้หตุผลอะไรในการโตแ้ยง้เพื่อใหเ้พื่อนที่ไม่เห็น

ดว้ยกบัความคิดของนกัศึกษาในตอนแรกใหม้าคลอ้ยตามและเห็นดว้ยกบัความคิดของนกัศึกษา” 
ผูว้ิจัยพบว่า ไม่มีนักศึกษาคนใดเลยที่โตแ้ยง้กลับไดต้รงประเด็นที่แยง้และใหเ้หตุผลที่ท าให้ขอ้
โตแ้ยง้อื่นมีความน่าเชื่อถือลดลงไดม้ากกว่า 2 เหตผุลขึน้ไป ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 4 คะแนน 

นกัศึกษาที่สามารถโตแ้ยง้กลบัไดต้รงประเด็นที่แยง้และใหเ้หตุผลที่ท าใหข้อ้
โตแ้ยง้อื่นมีความน่าเชื่อถือลดลงได ้1-2 เหตผุล ซึ่งจดัอยู่ในระดบั 3 คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ  

นกัศึกษาคนที่ 11 “(ไม่เห็นดว้ยกับการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล) การที่ชุมชนมี
โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นการเพิ่มปัญหาความรอ้นในอากาศ ส่งผลต่อพี่นอ้งที่ท าสวนยาง ท าใหห้นา้
ยางแหง้เรว็ขึน้ น า้ยางมีปรมิาณนอ้ย” 
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นอกจากนี ้นักศึกษาที่ โต้แย้งกลับได้ตรงประเด็นที่แย้ง แต่ไม่สามารถให้
เหตุผลที่ท าใหข้อ้โต้แยง้อ่ืนมีความน่าเชื่อถือลดลงได ้ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 2 คะแนน  ดังตัวอย่าง
ค าตอบ 

นกัศึกษาคนที่ 5 “(เห็นดว้ยกับการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล) ตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้าชีว
มวล เพื่อตอบสนองใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน” 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถโตแ้ย้งกลับไดต้รงประเด็นที่แย้ง และไม่ให้
เหตุผลที่ ท าใหข้อ้โตแ้ยง้อ่ืนมีความน่าเชื่อถือลดลงได ้หรือโตแ้ยง้กลับไม่ตรงประเด็นและไม่ให้
เหตุผลที่น่าเชื่อถือในการแย้งกลับ อาจมีอารมณ์และความรูส้ึกร่วมด้วย ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 1 
คะแนน ดงัตวัอย่างค าตอบ 

นักศึกษาคนที่ 4 “(ไม่เห็นด้วยกับการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล) เราไม่ควรจะ
ตดัสินอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรมองทัง้สองฝ่าย แต่ถา้หนัมาพดูคยุ ปรกึษากนัทัง้ขอ้ดีหรือขอ้เสียจาก
การสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล แลว้ตอ้งมีการตรวจสขุภาพของชาวบา้นในชุมชนเป็นประจ าดว้ย” (ไม่มี
จดุยืนทางความคิดของตนเอง)” 

2.3.2 ผลการศึกษาระดับการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ตาราง 12 ระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

(n = 28) 

ข้อความ 
ค่า 

เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การรับรู้ 

1. ขา้พเจา้สามารถบอกความหมายของการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้

3.79  0.57 มาก 

2. ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้่าทฤษฎีการเรียนรูใ้ดบา้งที่
สง่เสรมิการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

3.50  0.69 ปานกลาง 

3. ขา้พเจา้สามารถบอกองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้

3.46  0.79 ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อความ 
ค่า 

เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การรับรู้ 

4. ขา้พเจา้สามารถบอกความส าคญัของการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้

3.86 0.71 มาก 

5. ขา้พเจา้สามารถอธิบายลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
สง่เสรมิการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82  0.77 มาก 

6. ขา้พเจา้สามารถอธิบายลกัษณะส าคญัของการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.54 0.69 มาก 

7. ขา้พเจา้สามารถเลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
สง่เสรมิการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.72 มาก 

8. ขา้พเจา้สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.50 0.69 ปานกลาง 

9. ขา้พเจา้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 

3.61 0.79 มาก 

10. ขา้พเจา้สามารถน าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่
จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้
น าเขา้สูบ่ทเรียน 

3.89 0.69 มาก 

11. ขา้พเจา้สามารถอธิบายขัน้ตอนในการท ากิจกรรมการ
เรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดช้ดัเจน 

3.68 0.67 มาก 

12. ขา้พเจา้สามารถอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
หลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตร ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมการเรียนรูใ้น
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.54 0.64 มาก 

13. ขา้พเจา้สามารถเลือกใชท้กัษะ / เทคนิคการจดัการ
เรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนสรุปความรูด้ว้ยตนเองจากการท า
กิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.64 0.62 มาก 
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ตาราง 12  (ต่อ) 

ข้อความ 
ค่า 

เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การรับรู้ 

14. ขา้พเจา้สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้น
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.86 0.59 มาก 

15. ขา้พเจา้สามารถสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรู ้โดยการชีใ้หเ้ห็น
ถึงประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรมการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.61 มาก 

16. ขา้พเจา้สามารถใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรม
การเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรแ์ละผูเ้รียนได ้

3.93 0.66 มาก 

17. ขา้พเจา้สามารถวดัและประเมินผลการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.68 0.67 มาก 

18. ขา้พเจา้สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาตนเองได ้

3.86  0.65 มาก 

19. ขา้พเจา้สามารถระบุปัจจยัที่สง่เสรมิใหเ้กิดการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82  0.72 มาก 

20. ขา้พเจา้สามารถระบุขอ้จ ากดัที่เป็นอปุสรรคต่อการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.89 0.63 มาก 

รวม 3.73      0.68 มาก 

 
จากตารางที่  12 ระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ข้อที่สูงที่สุดล าดับที่หนึ่ง คือ ข้อที่  16 ข้าพเจ้าสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรแ์ละผูเ้รียนได ้อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ขอ้ที่ 
10 ขา้พเจา้สามารถน าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้
อย่างชัดเจนในขัน้น าเขา้สู่บทเรียน และขอ้ที่ 20 ขา้พเจา้สามารถระบุขอ้จ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อ
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การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที่ต  ่า
ที่สดุ คือ ขอ้ที่ 3 ขา้พเจา้สามารถบอกองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
1. การใช้แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
การวดัความสามารถ คือ การตรวจสอบความรู ้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ

ของผูเ้รียน โดยมีเกณฑม์าตรฐานส าหรบัเปรียบเทียบกับมาตรฐานกับเกณฑร์ะดับคุณภาพของ
ความสามารถที่ไดก้ าหนดไว ้

การวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย
ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีเป้าหมายในการวดัที่เนน้ระดบัคะแนนความเขา้ใจในหลกัการใน
การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ที่มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตรข์ัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจใน
ประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการ
โตแ้ยง้ ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน โดย
มุ่งเนน้การจดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดอ้ธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของขอ้มลูดว้ยการใชท้กัษะการ
ใหเ้หตผุล และทกัษะการคิดขัน้สงูในการวิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเอง ซึ่งยึดความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูตามองคค์วามรูว้ิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริง มโนคติ หลกัการ สมมติฐาน กฎ ทฤษฎี 
อีกทัง้ความน่าเชื่อถือของหลกัฐานหรือประจกัษ์พยานที่ใชป้ระกอบการใหเ้หตผุล โดยมีพฤติกรรม
บ่งชีข้องการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific argumentation skills) ดังนี ้1) มีขอ้กล่าวอา้ง 2) 
ใชเ้หตุผลในการสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งนั้น 3) ใชห้ลักฐานต่าง ๆ มาสนับสนุนเหตุผล 4) ระบุขอ้
กล่าวอ้างที่ต่างออกไปและให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน และ 5) ให้เหตุผลในการโต้แย้ง
ขอ้อา้งที่ต่างออกไปจนท าใหข้อ้กล่าวอา้งอื่นหมดความน่าเชื่อถือ 

ในการสรา้งแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ มีใชส้ถานการณห์รือประเด็นปัญหาเพื่อกระตุน้ให้
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมหรือสะทอ้นความคิดเห็นออกมา โดยลกัษณะของประเด็นสถานการณ์
และค าถาม มีดงันี ้ 

1) เนือ้หาในสถานการณ ์ที่ไม่ยากหรือซบัซอ้นจนเกินไป ภาษาเขา้ใจง่าย
เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา โดยเนื ้อหาในสถานการณ์ อาจมาจากสถานการณ์จริง 
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สถานการณท์ี่จ  าลองขึน้มาเองหรือสมมติขึน้อย่างมีเหตผุล เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการคิดที่น่าสนใจ ซึ่ง
ในสถานการณป์ระกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ ตารางขอ้มลู หรือแผนภาพ  

2) ค าถาม ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบ
ของทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรท์ี่ก าหนดไว ้ใชภ้าษาที่ถูกตอ้ง อ่านแล้วเข้าใจไดง้่าย สื่อ
ความหมายไดช้ดัเจน และเหมาะสมกบัระดบัของนกัศกึษา ที่ส  าคญัคือ ค าถามที่ใชส้ามารถวดัการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ 
ได ้

ส าหรบังานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยตอ้งการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ จากแบบวัดที่เป็นแบบมาตราส่วน ที่
ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้มาโดยมีจุดประสงคเ์ฉพาะ คือวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

การสรา้งแบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับตัวแปรที่
ตอ้งการวดัเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัการรบัรู ้ไดแ้ก่ 

1.1) ความเขา้ใจหลกัการในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เ ก่ียวขอ้ง และจากการ
สมัภาษณน์กัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ครูวิทยาศาสตรท์ี่ประจ าการในโรงเรียน เพื่อเป็นขอ้มลูในการ
สรา้งขอ้ค าถาม 

1.2) ความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
เป็นขอ้มลูในการสรา้งขอ้ค าถาม 

2) ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาในขอ้ 1 โดยผู้วิจัยเขียน
นิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด ได้แก่ การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์และจดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง  

3) เขียนขอ้ความใหส้อดคลอ้งกับนิยามเชิงปฏิบติัการ โดยลกัษณะของ
แบบวดัการรบัรูเ้ป็นชนิดขอ้ความ แบ่งเป็น 
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3.1) แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถในตนเองด้านหลักการในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 

3.2) แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นจุดมุ่งหมายในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ตอบ มั่นใจมากท่ีสดุ  ให ้ 5  คะแนน 
ตอบ มั่นใจมาก  ให ้ 4  คะแนน 
ตอบ มั่นใจปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 
ตอบ มั่นใจนอ้ย  ให ้ 2  คะแนน 
ตอบ มั่นใจนอ้ยที่สดุ  ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผลคะแนน 
ค ะ แ น น  1.00-1.50 ห ม า ย ถึ ง  นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร รับ รู ้

ความสามารถในตนเองในระดบันอ้ยที่สดุ 
ค ะ แ น น  1.51-2.50 ห ม า ย ถึ ง  นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร รับ รู ้

ความสามารถในตนเองในระดบันอ้ย 
ค ะ แ น น  2.51-3.50 ห ม า ย ถึ ง  นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร รับ รู ้

ความสามารถในตนเองในระดบัปานกลาง 
ค ะ แ น น  3.51-4.50 ห ม า ย ถึ ง  นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร รับ รู ้

ความสามารถในตนเองในระดบัมาก 
ค ะ แ น น  4.51-5.00 ห ม า ย ถึ ง  นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร รับ รู ้

ความสามารถในตนเองในระดบัมากท่ีสดุ 
4) น าแบบวดัการรบัรูไ้ปตรวจสอบหาคณุภาพดา้นความเที่ยงตรงเฉพาะ

หนา้ (Face Validity) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาความสอดคลอ้งกบันิยามเชิง
ปฏิบัติการ ความเหมาะสมด้านเนื ้อหา และภาษาที่ใช้ในข้อความ แล้วใช้ เกณฑ์ดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป 

5) น าแบบวัดการรับรูไ้ปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง แล้วน ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item- Total Correlation) โดยใชสู้ตร
การหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และ
การทดสอบความแตกต่างรายขอ้ของกลุม่สงูกบักลุม่ต ่าโดยใชส้ถิติ t-test แลว้เลือกขอ้ความที่มีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป และค่า t ที่มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 มาใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลู 

6) น าแบบวัดการรบัรูท้ี่คัดเลือกขอ้ความแลว้มาหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบวัด (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  

แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้ง เชิ งวิท ยาศาสตร์ที่ มี ลักษณ ะเป็นค าถามปลายเปิ ด  (Open-ended 
questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 สว่น คือ  

1) ส่วนของหลักการในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2) ส่วนของจุดมุ่งหมาย ค าถามย่อยในแต่ละประเด็น ที่เก่ียวขอ้งกับ
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ ซึ่งครอบคลมุ 5 องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์ของ Lin 
and Mintzes (2010) ประกอบไปดว้ย  

(1) ข้อกล่าวอ้าง (Claims) ที่ ผู ้เรียนได้น าเสนอผลที่ ได้จาก
การศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หรือความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นที่ก าลังเป็นที่พิจารณาอยู่ใน
ขณะนัน้ 

  (2) เหตผุลสนบัสนนุขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) เป็นการใหเ้หตผุล
กบัขอ้กลา่วอา้ง เพื่อสนบัสนนุใหข้อ้กลา่วอา้งนัน้น่าเชื่อถือ  

(3) หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidence) เป็นการน าเสนอ
หลกัฐาน ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลเพื่อประกอบการอธิบายเหตผุลที่ใชส้นับสนุนขอ้กล่าวอา้ง เพื่อให้
ขอ้กลา่วอา้งนัน้ไดร้บัการยอมรบั 

(4) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) เป็นการให้
เหตผุลต่อขอ้กล่าวอา้งจากมุมมองอ่ืนที่แตกต่างไปจากขอ้กล่าวอา้งเดิมของตนเอง ท าใหข้อ้กล่าว
อา้งเดิมมีความน่าเชื่อถือนอ้ยลง เพื่อขจดัขอ้ผิดพลาดจากขอ้กลา่วอา้งที่สรา้งขึน้ไวใ้นตอนแรก  
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(5) เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งกลับ (Supportive arguments) 
เป็นการโตแ้ยง้ที่ท าใหข้อ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไปจากขอ้กล่าวอา้งเดิมมีความน่าเชื่อนอ้ยลงและตก
ไปในท่ีสดุ โดยการหาพยานหลกัฐานและการใหเ้หตผุลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ามาสนบัสนนุ 

2. การสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง  
การสัมภาษณ์ คือ การสอบถาม สนทนาหรือเจรจาโต้ตอบกันอย่างมี

จุดมุ่งหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความรู้ความจริง ตามวัตถุประสงค์ที่ เราก าหนดไว้
ล่วงหน้า การสัมภาษณ์จะประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย คือผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) และผู้ถูก
สมัภาษณ ์หรือผูใ้หส้มัภาษณ ์(Interviewee)  

การสมัภาษณท์ี่ดีคือ ผูส้มัภาษณต์อ้งมีจดุมุ่งหมายที่ชดัเจนว่าตอ้งการรูส้ิ่งใด
จากผูถ้กูสมัภาษณ ์และเตรียมความพรอ้มของค าถามหรือค าสมัภาษณท์ี่เก่ียวขอ้งไวล้ว่งหนา้ และ
ควรรูเ้รื่องที่ตนเองจะสมัภาษณ์เป็นอย่างดีเพื่อช่วยในการสรุปผล และช่วยในการตัง้ค าถามเสริม
ระหว่างที่สมัภาษณ ์ โดยระหว่างท าการสมัภาษณน์ัน้ผูว้ิจยัควรมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีศิลปะใน
การสัมภาษณ์ ใช้ภาษาที่สุภาพ สรา้งความเป็นกันเอง ยิม้แย้ม กับผูถู้กสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิด
บรรยากาศที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการสนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู ้ถูกสัมภาษณ์รูส้ึก
ปลอดภยัทางความคิด และสบายใจที่จะใหค้ าตอบ และเวลาที่ใชต้อ้งเหมาะสม ไม่นานจนเกินไป
จนผูถ้กูสมัภาษณรู์ส้กึว่าลา้และเบื่อหน่าย 

การหาคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
1) ผูว้ิจัยเริ่มศึกษาประเภท และรูปแบบการสัมภาษณ์ จากทฤษฎีและ

งานวิจัยที่ ใช้ประโยชน์จากการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางการสัมภาษณ์ และรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล และศึกษาหลักการ ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
ส่งเสริมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การรบัรูแ้ละสภาพปฏิบติัของนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรต์ามรูปแบบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ 

2) ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
interview) เนื่องจากค าถาม ที่ใชส้ามารถที่จะปรบัเปลี่ยน ดัดแปลง ยืดหยุ่นและแกไ้ขค าถามได้
จนกว่าผูต้อบจะเขา้ใจค าถาม ถา้มีความเขา้ใจผิดก็สามารถแกไ้ขไดท้นัที 

3) เมื่อผูว้ิจยัไดแ้นวทางการสรา้งแบบสมัภาษณ์แล้วใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้น
วิทยาศาสตรศ์กึษาที่มีประสบการณว์ิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์จ านวน 3 
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ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งและความตรงเชิงเนือ้หา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู 

4) ท าการปรบัแกไ้ขจากค าแนะน านัน้ดา้นภาษาและการสื่อสารใหช้ดัเจน
เขา้ใจง่ายก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

5) ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มอ่ืนที่ เรียนใน
รายวิชาการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(Try out)  

6) ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์มาวิพากษ์ร่วมกันกับผู้ที่มีความรูแ้ละ
เชี่ยวชาญทางการวิจัย (Group peer review) 3 ท่านในการหาแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูที่ใกลเ้คียงและตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ  

7) ท าการปรบัแกรู้ปแบบการสมัภาษณ์ ภาษาที่ใช ้ลกัษณะของค าถาม 
ล าดบัการถามใหม้ีความชดัเจน และง่ายต่อการท าความเขา้ของผูท้ี่ถกูสมัภาษณ ์

8) น าแบบสมัภาษณไ์ปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ 
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งนีม้ีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่มีประเด็น

ค าถามเก่ียวกับการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรข์องนักศึกษา มีองคป์ระกอบของค าถามเก่ียวกับ
การจดัการเรียนรูท้ี่ตอ้งการศกึษา ดงันี ้

1. ดา้นเปา้หมายของการจดัการเรียนรู ้(Goals of teaching) 
2. ด้ า น ก ระ บ วน ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้  (Teaching strategies and 

techniques) 
3. ดา้นอุปสรรคและความทา้ทายในการจัดการเรียนรู ้(The obstacles 

and challenges in teaching) 
4. ดา้นความตอ้งการในการพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(The 

demand for development of teaching) 
3. การวิเคราะหข์้อมูลในระยะที ่1 

การวิเคราะหข์อ้มลู มีเป้าหมายเพื่อสรุปผลการวิเคราะหข์องปัญหาที่ท าวิจยั
ไว้แล้ว เป็นการพิสูจน์ความแท้จริงของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาใช้ และการตีความข้อมูล 
(Interpretation) เพื่อตอบวตัถปุระสงคข์องกระบวนการวิจยั เพื่อเรียนรูอ้ะไร เพื่ออธิบายสิ่งที่ไดม้า
คืออะไร และขยายความตามเหตุผลว่าท าไมจึงเป็นอย่างนั้น  เพื่อสรุปผลการศึกษาวิจัย จาก
เครื่องมือที่หลากหลาย คือ การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และการวิเคราะห์
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ระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์จากแบบวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิ งวิทยาศาสตร ์และ
ศกึษาจากแบบวดัระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content 
analysis) ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มูลนีเ้ก่ียวขอ้งกับการจัดจ าแนกประเภทของขอ้มูลที่ไดเ้ก็บรวบรวม
มาได ้ตามลกัษณะและประเภทต่าง ๆ ที่มีคณุลกัษณะร่วมกนัหรือแตกต่างกนั (Themes) จากการ
วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบวดั เพื่อน าขอ้มลูเหลา่นัน้มาตีความหมายเพื่อสรา้งขอ้สรุป   

โดยมีรายละเอียดเชิงลกึในการวิเคราะหข์อ้มลูในระยะที่ 1 ดงันี ้
1) การใช้แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content 

analysis) จากแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จากการ
ประเมินระดับคุณภาพการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ 

แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถในตนเองดา้นจุดมุ่งหมายในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ตอบ  มั่นใจมากท่ีสดุ  ให ้ 5  คะแนน 
ตอบ  มั่นใจมาก  ให ้ 4  คะแนน 
ตอบ  มั่นใจปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 
ตอบ  มั่นใจนอ้ย  ให ้ 2  คะแนน 
ตอบ  มั่นใจนอ้ยที่สดุ  ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผลคะแนน 
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง นักศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถใน

ตนเองในระดบันอ้ยที่สดุ 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง นักศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถใน

ตนเองในระดบันอ้ย 
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คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง นักศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถใน
ตนเองในระดบัปานกลาง 

คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง นักศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถใน
ตนเองในระดบัมาก 

คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง นักศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถใน
ตนเองในระดบัมากท่ีสดุ 

น าแบบวัดการรบัรูม้าตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนด วิเคราะหห์า
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนน
รวมทัง้ฉบบั (Item- Total Correlation) โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั 
(Pearson’s Product Moment Correlation) และการทดสอบความแตกต่างรายขอ้ของกลุ่มสูงกับ
กลุม่ต ่าโดยใชส้ถิติ t-test แลว้เลือกขอ้ความท่ีมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป และ
ค่า t ที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2) การใช้แบบวัดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบวัดทักษะการโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ซึ่งก าหนดประเด็นทาง
สงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์จ านวน 2 สถานการณ ์และมีขอ้ค าถามย่อยในแต่ละสถานการณ ์
4 ข้อ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของการโต้แย้งทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ข้อกล่าวอ้าง (Claims) 
เหตผุลสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง (Warrants) หลกัฐานสนบัสนนุเหตผุล (Evidences) ขอ้กลา่ว 

เกณฑก์ารประเมินผลคะแนน 
คะแนน  13 -16 หมายถึ ง  นักศึ กษามี ทักษะการโต้แย้ง เชิ ง

วิทยาศาสตร ์ดีมาก 
คะแนน  9 - 12  หมายถึ ง  นั กศึ กษ ามี ทั กษะการโต้แย้ง เชิ ง

วิทยาศาสตร ์ดี 
คะแนน  5 - 8   หม ายถึ ง  นั กศึ กษ ามี ทั กษ ะการโต้แย้ ง เชิ ง

วิทยาศาสตร ์พอใช ้
คะแนน  1 - 4   หมายถึ ง  นั กศึ กษ ามี ทั กษ ะการโต้แย้ ง เชิ ง

วิทยาศาสตร ์ปรบัปรุง  
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ระยะที ่1.2 ระยะของการออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ในระยะนี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดโ้ครงร่างรูปแบบและการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
พรอ้มส าหรบัการน าไปใช ้มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดนิยาม ขอบเขตการวดัและประเมินองคค์วามรู้การโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผลการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ผลระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ และผละระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ น ามาสู่การก าหนดนิยาม ระบุขอบเขตการวัดและประเมินผล
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อการตีความและสอดคลอ้งกับบริบทของสภาพชั้น
เรียนดา้นความพรอ้มในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน และสนับสนุน
การจดัการเรียนรูข้องผูส้อน 

 โดยมีรายละเอียดองคป์ระกอบของโครงรา่งรูปแบบ ดงันี ้
 ระยะการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

1) องค์ประกอบของและโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบดว้ย 

1.1) ชื่อโปรแกรมการฝึกอบรม :  
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นความสามารถใน

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
1.2) ที่มาปัญหาและความจ าเป็นของโปรแกรมการฝึกอบรม 

โด ย มี ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น จ าก ป ระ เด็ น ส า คั ญ  ได้ แ ก่ 
ความสามารถและความพรอ้มของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรก์่อนปฏิบัติการสอน ความตอ้งการ
จ าเป็นในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอดุมศึกษาในการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรม ความส าคัญของการโตแ้ยง้เชิง
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วิทยาศาสตร์ และข้อมูลจากแบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์แบบวัดทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์และการสมัภาษณ ์

1.3) เปา้หมายและจดุประสงค ์
จากสภาพปัญหา ความจ าเป็นและหลกัการสู่การก าหนดสิ่ง

ที่คาดหวงัจากรูปแบบและโปรแกรมการฝึกอบรม และเพื่อการประเมินรูปแบบอย่างครอบคลมุได้
ก าหนดจุดประสงค์ 3 ดา้น คือ ความรู ้ทักษะ/ความสามารถ และความพึงพอใจต่อการพัฒนา
วิชาชีพครู ดงันี ้

1.3.1) มีความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1.3.2) มีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ้

1.3.3) มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน 
1.3.4) ระดบัความพงึพอใจต่อการพฒันาวิชาชีพครู 

1.4) เนื ้อหาสาระ ก าหนด เนื ้อหาในหลักสูตรครอบคลุม 
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1.5) ก าหนดขัน้กระบวนการของรูปแบบเพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อน
ส าหรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

วิ เคราะห์และสัง เคราะห์ รูปแบบกิจกรรม เพื่ อพัฒ นา
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

ลกัษณะกลไกการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์จ าแนกกิจกรรมได ้14 กิจกรรม 
ดงันี ้(1) การทดสอบก่อนการอบรม (การวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร)์ (2) การวัดความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์(3) การอธิบายองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(4) การสาธิตและการใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นการสอน (5) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้(6) การประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ (7) การปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้ (8) การสะท้อนแนวคิด (9) การ
ก าหนดภาระงานหรือปัญหาเพื่อฝึกการแก้ปัญหา (10) การอภิปรายผล (11) การน าเสนอและ
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ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้(12) การสอนจริงในชั้นเรียน (13) การประเมินการสอน 
และ (14) การทดสอบหลงัการอบรม 

ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

 ผูว้ิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยพัฒนามาจากหลกัการ การ
ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเขา้ใจการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์รว่มกบัการวิเคราะหจ์ุดเด่นจุดดอ้ยในหลกัสตูรของงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์อีกทั้ง
พิจารณารว่มกบักลุ่มกิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์รวมทัง้จากการศึกษาแนวคิดการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ ทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองที่เนน้บริบท
ทางสงัคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural constructivism) การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การคิดเชิงวิพากษ์ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูในการจดัการเรียนรู ้(การสอน) และการใชเ้ทคนิค
การตัง้ค าถามกบัทกัษะการคิด เป็นตวัผลกัดนัใหก้ิจกรรมการเรียนรูม้ีความต่อเนื่องและเสรมิสรา้ง
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์จากขอ้สรุปทฤษฎี หลกัการ แนวคิด และเทคนิค ที่
กล่าวมา ผูว้ิจยัน ามาสงัเคราะหรู์ปแบบกระบวนการขับเคลื่อนในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาและสรา้งความเขา้ใจในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ สู่
การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นบรบิทชัน้เรียนต่อไป 

 ดังนั้น  ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒ นาวิชาชีพค รูเพื่ อส่ง เสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์หมายถึง ขั้น
กระบวนการที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มุ่งพัฒนาความเขา้ใจในดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชั้นเรียนตามบริบทจริงของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์โดย
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรียกว่า “BICAER model” อ่านว่า บี ไอ ซี เอ อี อาร ์มีทัง้หมด 6 
ขัน้ ดงันี ้

1. ขั้น ก ารวิ เค ราะห์ ข้อมู ลพื ้ น ฐาน  (Basic Data Analysis: B) 
หมายถึง วิทยากรน าผูเ้ขา้ร่วมอบรมสู่บรรยากาศการตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์โดยการตรวจสอบความรูเ้ดิมจากขอ้ความ รูปภาพ สถานการณ์ วีดีโอ 
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หรือสื่อความรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมสงัเกต พิจารณา วิเคราะห ์และ
สื่อสารสิ่งที่รูอ้อกมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ขา้รว่มอบรมคนอ่ืน ๆ และวิทยากรน าสู่
ขัน้ต่อไปของกิจกรรม 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ( Identification: I) หมายถึง วิทยากร
น าเสนอประเด็นหรือสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั หรือเนือ้หาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลังสนทนา และสรา้ง
ความสนใจ การคาดเดาค าตอบ 

3. ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ (Comprehension: C) หมายถึง 
วิทยากรอธิบายให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู ้เข้าใจหลักของกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ์
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ การใชข้อ้มลู หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง มี
การสาธิตและยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับ
วิทยาศาสตรท์ี่ เชื่อมโยงกับความรูใ้นเนื ้อหาที่สอนเพื่อพัฒนาการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์อง
ผูเ้ขา้รว่มอบรม 

4. ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session: A) หมายถึง 
วิทยากรจดักิจกรรมใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้รียนรูผ้่านกิจกรรมการโตแ้ยง้ที่ส่งเสริมการโตแ้ยง้อย่างมี
เหตผุลรว่มกนั ใชข้อ้มลูที่น่าเชื่อถือจากแหลง่อา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบัเชิงวิชาการในการสนบัสนุน
ขอ้กลา่วอา้งของตนเอง และมองเห็นมมุมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอื่นที่แตกต่างออกไปจากขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อโน้มน้าว
ความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้งของตนเอง 
โดยการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จรงิของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation: E) หมายถึง วิทยากรท าการ
ประเมินผูเ้ขา้ร่วมอบรมในดา้นความรูค้วามเขา้ใจต่อองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากสิ่งที่วิทยากรก าหนด 
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจตามองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ การจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

6. ขัน้การสะทอ้นผลการพัฒนา (Reflection: R) หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมประมวลแนวคิด ความรู ้และทักษะจากการร่วมกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วยกิจกรรม 
โดยรูปแบบการสะทอ้นคิดในขัน้นีผู้เ้ขา้ร่วมอบรมบันทึกในสมุดคู่มือการอบรมเป็นหลักฐานการ
เรียนรูใ้นสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละรว่มกิจกรรม 
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ขัน้ที่ 3 ออกแบบกิจกรรมและพฒันาโปรแกรม 
ขัน้นีม้ี 3 ขัน้ย่อย คือ  

1. ออกแบบหน่วยกิจกรรม 
น าขอ้มลูจากการสงัเคราะหเ์อกสารที่เก่ียวขอ้งตามนิยามของ

การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ที่ก าหนด และสาระส าคัญของ
กิจกรรมแต่ละขัน้กระบวนการของ BICAER model มาออกแบบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการที่
สอดคล้องกัน น ารูปแบบและโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพความ
สอดคลอ้ง ซึ่งมีค่าความสอดคลอ้งที่ 0.87 โดยผลที่ไดจ้ากการออกแบบสรุปพบว่า โปรแกรมการ
พฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์หมายถึง ชุดกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระยะเวลา 4 วัน จ านวน 24 
ชั่วโมง โดยใชรู้ปแบบ BICAER model ขบัเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
6 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมุ่งหวังให้นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ป็น
นกัออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 รูจ้กัเนือ้หา 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้

พัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติของเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์จากการพิจารณาแนวคิดหลัก (Big 
Ideas) เพื่อออกแบบกิจกรรมในการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัธรรมชาติของเนือ้หาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดหลกั พรอ้มทัง้เรียนรูล้กัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกบัเนือ้หาวิทยาศาสตร ์

กิจกรรมที่ 2 รูจ้กัองคป์ระกอบ 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้

พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร่วมเพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ธรรมชาติการเรียนรู้
ของผูเ้รียน หลกัสตูร กิจกรรม บรบิทหอ้งเรียน และการประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 รูจ้กัการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้

เรียนรู ้ท าความเขา้ใจในหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ 
การใชข้อ้มลู หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนบัสนุนขอ้กลา่วอา้ง มีการสาธิตและยกตวัอย่างการ
โต้แย้งที่ดี และส่งเสริมการใช้สถานการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกับ
ความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อน ามารว่มในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ 
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กิจกรรมที่ 4 รูจ้กัปรบัแผน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้

เรียนรูแ้นวทางการบูรณาการ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียนวิทยาศาสตร ์โดยเรียนรูจ้าก
การปรบัแผนการจดัการเรียนรูฉ้บบัเดิมของผูเ้ขา้รว่มอบรม 

กิจกรรมที่ 5 รูจ้กัปฏิบติั 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีการบูรณาการทั้งเนือ้หาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูภ้ายใตส้ถานการณ์ที่
ก าหนด 

กิจกรรมที่ 6 รูจ้กัผลงาน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนือ้หาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้ตามบริบทจริง
ที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน พรอ้มรบัฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จาก
เพื่อนผูเ้ขา้รว่มอบรม และผูเ้ชี่ยวชาญ 

2. ก าหนดโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

โป รแก รม การ ฝึ ก อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ ส่ ง เส ริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 
กิจกรรม รวมทัง้หมด 24 ชั่วโมง  

วนัที่ 1 จ านวน 6 ชั่วโมง (ในเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ) 
วนัที่ 2 จ านวน 6 ชั่วโมง (ในเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ) 
วนัที่ 3 จ านวน 6 ชั่วโมง (ในเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ)  
วนัที่ 4 จ านวน 6 ชั่วโมง (ในเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ) 

โดยการด าเนินการกิจกรรมเป็นไปตามรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ และติดตามผลพฒันาตามกรอบแนวคิดการพฒันาวิชาชีพครูของล็อกส์-โฮรสเลย ์และ
คณะ (Loock-Horsley et al. 2003) 
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1.6) น าหน่วยกิจกรรมในโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการไป
ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาความเหมาะสม และภาษา น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

1.7) น าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพ 5 คน โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 0.87 

1.8) น าข้อเสนอแนะที่ได้รบัมาพิจารณาปรบัปรุงรูปแบบและ
โปรแกรม จนไดรู้ปแบบพรอ้มใชส้  าหรบัศกึษาน าร่อง 

3. ศกึษาน ารอ่งและปรบัปรุง 
เป้าหมาย : ศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินการตามรูปแบบและโปรแกรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร แลว้น าขอ้บกพร่องมาปรบัปรุง
และหาแนวทางแกไ้ข 

กลุ่มตัวอย่างน าร่อง : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 4  จ านวน 5 คน  

เอกสารประกอบการฝึกอบรม : ประกอบดว้ย คู่มือการฝึกอบรม
ส าหรบัวิทยากร คู่มือการฝึกอบรมส าหรบัผูเ้ขา้รว่มอบรม 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู : ประกอบดว้ย 
1) แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
2) แบบประเมินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการสอน 
4) แบบสมัภาษณก์ลุม่ 
5) แบบสอบถามความพงึพอใจ 

วิธีการศกึษาน ารอ่ง 
1) เป็นการน าโปรแกรมการฝึกอบรมมาทดลองใช้ เพื่ อ

พิจารณาเวลาในการท ากิจกรรม และ ความยากง่าย รวมถึงอปุสรรคระหว่างการฝึกอบรม 
2 ) เก็ บ ข้อ มู ล ก่ อ น ก า รอบ รม ด้ วย แบ บ วัด ก า รรับ รู ้

ความสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

3) ด าเนินการฝึกอบรมตามตารางการอบรม และร่วมปฏิบติั
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ BICAER model 
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4) เก็บขอ้มูลหลงัการอบรมดว้ยแบบประเมินความสามารถ
ในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
แบบสมัภาษณก์ลุม่ และแบบสอบถามความพงึพอใจ 

5) ระหว่างการอบรมจดบันทึกปัญหา อุปสรรค และหาแนว
ทางแกไ้ข โดยใชผู้ช้่วย 3 คน  

6) น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะหผ์ล ประเมินความเป็นไปได้
ของการขบัเคลื่อนโปรแกรมการฝึกอบรม ปรบัปรุงและเพิ่มเติมแกไ้ขตวักิจกรรมในการฝึกอบรม  

7) ประชุมและปรกึษาหารือกบัคณะกรรมการปริญญานิพนธ ์
รายงานผลและปรบัแกต้ามค าแนะน าใหส้มบรูณ ์ก่อนน าไปใชท้ดลองกบักลุม่ตวัอย่างจรงิ 

ขั้นสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพ 
1. หน่วยกิจกรรมในโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรา้งเครื่องมือ 
1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม เอกสารวิชาการเก่ียวกับการอบรม

ดา้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร ์และวิธีการจดัการเรียนรูต่้าง ๆ 
2) วิเคราะหเ์นือ้หา วิธีการจดัการเรียนรู ้ทัง้ดา้นขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ทดลองท ากิจกรรม

เพื่อพิจารณาความเป็นไปได ้
3) ศึกษาและสังเกตการจัดการเรียน รู้ในชั้น เรียนจริงของนักศึกษาครู

วิทยาศาสตรผ์ูเ้ขา้ร่วมอบรม เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาที่แทจ้ริง และเก็บขอ้มลูบนัทึกภาคสนาม 
และน าข้อมูลจากการสังเกตมาออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วย
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ แลว้รวบรวมเป็นเลม่คู่มือการจดัอบรม 

การตรวจสอบคณุภาพ 
1) น าเล่มคู่มือที่รวบรวมหน่วยกิจกรรมไปใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความ

เหมาะสม ความเป็นไปไดข้องกิจกรรม ความยากง่ายของเนือ้หา และความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ภาษา และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2) น าเล่มคู่มือการจดัอบรมไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนระดบัอดุมศึกษา และ
ดา้นหลกัสตูร จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงตามเนือ้หา ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษา
และความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคต์ามแบบวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.87 
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2. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร ์

การสรา้งเครื่องมือและการหาคณุภาพ 
1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

และมีการใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน ก าหนดประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี ้
ขัน้เตรียมความพรอ้ม แจง้จดุประสงค ์การด าเนินการสอน ขัน้ประเมิน สื่อการสอน 

2) ออกแบบแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เป็นแบบประเมินระดบัความสามารถ ประเมินค่า 3 ระดบั คือ 0 1 2   

3) ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความสามารถ ในการจัดการเรียน รู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์พิจารณาเป็นรอ้ยละคะแนนเฉลี่ยของความรูต้าม
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละเฉลี่ย 60.00 เป็นตน้ไป ทั้งนี ้
เกณฑร์ายละเอียด ดงันี ้

คะแนนรอ้ยละเฉลี่ยที่ 0-59.99 หมายถึงระดบั ไม่ผ่านเกณฑ/์ตอ้งปรบัปรุง 
คะแนนรอ้ยละเฉลี่ยที่ 60.00-72.99 หมายถึงระดบั มาตรฐาน 
คะแนนรอ้ยละเฉลี่ยที่ 73.00-82.99 หมายถึงระดบั ค่อนขา้งด ี
คะแนนรอ้ยละเฉลี่ยที่ 83.00-94.99 หมายถึงระดบั ดี 
คะแนนรอ้ยละเฉลี่ยที่ 95.00-100 หมายถึงระดบั ดีมาก 

4) น าแบบประเมินไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบั
จดุประสงค ์ความถกูตอ้งเหมาะสมของภาษา และน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

5) น าแบบประเมินไปใหไ้ปใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งของเนือ้หา
แบบประเมินกบัวตัถปุระสงคต์ามแบบวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.87 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 
เป็นแบบวดัมาตราสว่น ประเมินค่า 5 ระดบั 

1) ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 
2) ก าหนดวตัถปุระสงคข์องแบบสอบถามความพงึพอใจ 
3) สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจที่ครอบคลมุการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การฝึกอบรม ในประเด็นดังนี ้ความเหมาะสมของเวลาและกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรม
ต่อความรูค้วามเขา้ใจและทักษะที่ได ้ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร และการด าเนินการอบรมใน
ภาพรวม  
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4) การพิจารณาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่มีต่อรูปแบบ
การฝึกอบรม ก าหนดเกณฑท์ี่ยอมรบัไดท้ี่ 3.50 ขึน้ไป รายละเอียด ดงันี ้

ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก   
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความ
สอดคลอ้งขอ้ค าถามกับจุดประสงค ์ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษา และน าไปปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 

6) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
สอดคล้องของเนือ้หาแบบประเมินกับวัตถุประสงคต์ามแบบวัดค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) 
0.87 

7) ปรบัแกแ้ละจดัพิมพพ์รอ้มน าไปใช ้
4. แบบสัมภาษณ ์

มีทั้งแบบรายกลุ่ม ใช้ 2 รอบ คือ 1) หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 2) การ
ประชมุช่วงติดตามผลทัง้ 2 ครัง้ และรายบคุคลเมื่อไปติดตามการจดัการเรียนรู ้

การสรา้งเครื่องมือและการหาคณุภาพ 
1) แบบสมัภาษณ์ที่ใชห้ลงัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เริ่มจากการพิจารณา

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 
2) ก าหนดประเด็นค าถาม ดงันี ้

ส าหรบัค าถามรายกลุม่หลงัการฝึกอบรม 
- ความรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะที่ไดร้บั 
- ความพงึพอใจต่อกิจกรรมที่ชอบ และไม่ชอบ พรอ้มเหตผุล 
- การฝึกอบรมตอบสนองความคาดหวงั 
- ประโยชน ์
- ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรบัค าถามรายกลุม่ในช่วงประชมุติดตามผล 
- สภาพบรรยากาศการจดัการเรียนรูท้ี่ตนเองประสบ 
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- ประโยชนต่์อตนเอง 
- ปัญหาและอปุสรรค 
- ความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึน้ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู ้

และการจดัการเรียนรูส้  าหรบัค าถามรายบุคคล ขณะติดตามการจดัการเรียนรู ้
- ระยะเวลาในการเตรียมแผนการจดัการเรียนรู ้
- ความรูเ้ชิงบวก และ เชิงลบ กบัการจดัการเรียนรู ้
- ความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึน้ดา้นการจดัการเรียนรู ้

3) น าขอ้ค าถามไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความเหมาะสม และปรบัแก ้
4) น าขอ้ค าถามไปทดลองถามกับนักศึกษา เพื่อประเมินความเขา้ใจในค าถาม

ตรงประเด็นกบัวตัถปุระสงค ์
5. แบบบันทกึภาคสนาม  

เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลในการสงัเกตการณ์การจัดการเรียนรูข้องนักศึกษาในชัน้เรียน 
โดยก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะพิจารณาเพื่อบนัทึกขอ้มลูในประเด็นดงัต่อไปนี ้

1) การด าเนินการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้
2) การใหค้วามรว่มมือของผูเ้รียน 
3) การปฏิบติัในการแสดงออกขณะการจดัการเรียนรู ้
4) สภาพคลอ่งในการด าเนินการจดัการเรียนรูแ้ละการจดักิจกรรม 
5) สื่อการเรียนรู ้ 

น ากรอบประเด็นเหล่านี ้ไปปรึกษา และขอความเห็นจากคณะกรรมการปริญญา
นิพนธ ์เพื่อพิจารณาความครอบคลมุของประเด็นในการสงัเกต และน าขอ้แนะน ามาปรบัปรุงต่อไป 

ระยะที่ 2 ระยะของการน าไปใช้ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงาน
ผลการวจิยั 

1. กลุ่มทีศ่ึกษา 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่  5 จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และท าการศกึษาเชิงลกึและติดตามกบันกัศกึษา จ านวน 3 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สิ่งที่ศกึษาในการวิจยัระยะที่ 2 แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 

2.1 เพื่ อวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร โดยใช้
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แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ 

2.2 เพื่อวัดความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาเป็นอย่างไร โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2.3 เพื่อวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

2.4 เพื่อติดตามผลความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาเป็นอย่างไร โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1) แบบแผนการทดลอง 
การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒ นาวิชาชีพค รูเพื่ อส่ งเสริม

ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์แบบแผนการทดลองในขั้นนีเ้ป็นแบบกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 
249) รายละเอียด ดงัตาราง 

ตาราง 13 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 

 X แทน โปรแกรมการอบรมในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่
สง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
 T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 
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2) ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
2.1 น าแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ไปใหน้กัศกึษาทดสอบก่อนเรียน จ านวน 28 คน 
2.2 ด าเนินการทดลองตามรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยผูว้ิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการตามตารางที่ก าหนดให้แก่นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ 

2.3 เมื่อด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการครบตามตารางที่ก าหนด 
ท าการเก็บข้อมูลการทดสอบหลังเรียน โดยใชแ้บบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

2.4 วัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

2.5 การติดตามผล (การนิเทศ) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ 

2.5.1 ระหว่างช่วงติดตามผล จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมช่วงระหว่างการฝึกอบรมแบ่งการวิเคราะหท์างสถิติและประเมินผล 

1) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยในการ
ฝึกอบรม น าขอ้มลูมาวิเคราะหท์างสถิติ โดยใชส้ถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ย
ค่าเฉลี่ย มชัฌิม เลขคณิต สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอ้ยละ วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์โดยใช้
การทดสอบ t-test วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินโดยการทดสอบค่าที วิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงคณุภาพดว้ยสถิติบรรยาย และการวิเคราะหเ์นือ้หา และน ามาวิเคราะหผ์สานขอ้มลูเพื่อ
ตีความและสรุปผลรูปแบบ 

2) ค านวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู ้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ้และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
และมาแปลความหมายตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

2.5.2 ติดตามผลเพื่อประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรเ์ครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบ
ประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
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การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบบันทึกภาคสนาม 

2.5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู แบ่งเป็น 2 กลุม่  
1) กลุม่ติดตามเพื่อศกึษาผลการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ

ครูภาพรวม 
2) กลุ่มติดตามเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถใน

การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบ
บนัทกึหลงัการสอน คะแนนจากการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู ้แบบสมัภาษณ์ น ามาวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงเนือ้หา 

2.6 การปรบัปรุงและรายงานผล  
2.6.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู 
2.6.2 สรุปข้อมูลและอภิปรายผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ 
2.6.3 น าขอ้มลูจากการเก็บขอ้มูลมาปรบัปรุงกิจกรรมในรูปแบบ

การฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม วิทยากร ครูพี่ เลี ้ยง และ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

3. การวิเคราะหข์้อมูล  
ผูว้ิจยัน าผลการทดลองมาวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติ ดงันี ้ 
3 .1  ส ถิ ติ ส า ห รับ ก า รห า ค่ าดั ช นี ค ว าม ส อดค ล้อ ง  IOC (Index of 

consistency) เพื่อหาความตรงเชิงเนือ้หา ความตรงเชิงโครงสรา้งของเครื่องมือวิจยั (ลว้น สายยศ; 
และองัคณา สายยศ. 2538: 208-029) ไดโ้ดยใชส้ตูร ดงันี ้

IOC = 
∑R
N  

IOC     คือ   ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ 
R         คือ   คะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ 

R      คือ   ผลรวมของคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคน 
N         คือ   จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 



 144 
 

3.2 สถิติที่ใชใ้นการหาค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.3 ประมวลผลดว้ยโปรแกรม Statistical Package for the Social Science 

for Windows version 16.0 (SPSS for Windows version 16.0) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจยัสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถใน  การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์

ตอนที่  2 ผลการใช้รูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ 

ตอนที่ 3 ผลการติดตามเชิงลึกการน าแนวคิดสู่การประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร:์ กรณีศกึษา 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตอนที ่1 ผลการพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์อง
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ 
มีขัน้ตอนการพัฒนา 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานและเนือ้หาที่เก่ียวกบับริบทที่ศึกษา 
2) การประเมินความต้องการจ าเป็นในการออกแบบการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์3) ออกแบบและพฒันารูปแบบ และ 4) การน าไปใชแ้ละศกึษาผล 

โดยสรุปผลการพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์รายละเอียดดงันี ้ 

ขั้นที ่1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและเนือ้หาทีเ่กี่ยวกับบริบททีศ่ึกษา 
จากการศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานและเนือ้หาที่เก่ียวกบังานวิจยัที่ศึกษา คือ 1) ทฤษฎี

การสร้างองค์ความ รู้ด้วยตนเองที่ เน้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural 
constructivism) 2) ประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์(Socio-Scientific Issues: SSI) 
3) ลกัษณะส าคญัของการสอนแบบเชิงโตแ้ยง้ (Features of argumentation teaching) 4) การคิด
เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และ 5) การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ที่ระบุรายละเอียดต่าง 
ๆ ในบทที่ 2 ผูว้ิจยัสรุปประเด็นส าคญัเพื่อใชใ้นการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
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ตาราง 14 สรุปประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์
 

ประเด็นทีศ่ึกษา ผลสรุปสาระส าคัญ 
1) ทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองที่เนน้
บรบิททางสงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural 
constructivism)  

เกิ ด จ า ก แน ว คิ ด พื ้ น ฐ าน ร่ ว ม กั น  ได้ แ ก่ 
Cognitive, social and socio-cultural 
constructivism คือการที่ผู ้เรียนแต่ละคนเกิด
การเรียนรูจ้ากกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่าง
ใครค่รวญ ทัง้การเรียนรูด้ว้ยตนเองและจากการ
เรียนรูร้่วมกันผ่านบริบทต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่ง
เป็นไปตามพัฒนาการทางความรูข้องมนุษยท์ี่
ไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมต่อสิ่งเรา้ที่มากระตุน้เท่านั้น 
แต่ตอ้งมีส่วนร่วม พยายามที่จะแสวงหาความ
เขา้ใจของปรากฏการณ ์หรือสถานการณต่์าง ๆ 
ทางสงัคมและวัฒนธรรมบนพืน้ฐานของการใช้
ความรูเ้ดิมและประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือและ
ไดร้บัการยอมรบั ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคลอ้ง
กับการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ที่ออกแบบมาเพื่อสรา้ง
สงัคมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนเกิดความ
เขา้ใจการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ์เรียนรูก้ารใช้
หลกัฐานทางวิทยาศาสตรท์ี่มีความถูกตอ้ง และ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล โดยใชป้ระเด็นทาง
สังคมที่ เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ ผู ้ เรียน
คุน้เคยและมีความส าคญักบัโลกในยุคปัจจบุนั  
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ประเด็นทีศ่ึกษา ผลสรุปสาระส าคัญ 
2) ป ร ะ เ ด็ น ท า ง สั ง ค ม ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
วิทยาศาสตร ์(Socio-Scientific Issues: SSI)  

เป็นการใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตรโ์ดยเจาะ
ประเด็นที่น่าสนใจ ก าลังเป็นกระแสความคิด 
และถกเถียงกนัอยู่ของผูค้นในยุคปัจจุบนั ยงัไม่
มีข้อสรุปที่ ชัดเจน มาใช้ในการน าไปสู่การ
กระตุ้นให้ผู ้เรียนสนใจ และร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูผ้่านการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดจากการโตแ้ยง้ประเด็นที่ก าลงัศึกษานี ้
ร่วมกัน จากเหตุการณ์ที่พบได้ทั่ วไป แต่เพิ่ม
องค์ประกอบด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือ
ประเมินดา้นจริยธรรมในกระบวนการตัดสินใจ
แกไ้ขปัญหา โดยมุ่งหวงัว่าประเด็นดงักลา่วจะมี
ความหมายและสรา้งความสนใจต่อผูเ้รียน ใน
การหาหลกัฐานตามเหตุผล, ความเขา้ใจขอ้มูล
วิทยาศาสตรใ์นบริบทต่าง ๆ ซึ่งประเด็นปัญหา
ที่ เกิดขึ ้นในสังคมนี ้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตรแ์ละสังคม จึงต้องอาศัยความรู ้
กระบวนการและเจคติทางวิทยาศาสตร ์ค่านิยม 
เหตุผลที่ค  านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ตดัสินใจหรือเลือกแนวทางปฏิบติั 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ประเด็นทีศ่ึกษา ผลสรุปสาระส าคัญ 
3) ลักษณะส าคัญของการสอนแบบเชิงโตแ้ยง้ 
(Features of argumentation teaching)  

ลักษณะส าคัญ  (Features) ของการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์6 
ประการ ดงันี ้
1) มีกิจกรรมการโต้แย้วที่ เป็นขั้นตอนในการ
โตแ้ยง้อย่างเป็นระบบ (Well-structured tasks) 
2) มีการน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้
ที่ ดี  ( Explanation of the argumentation 
process) 
3 ) มี ก า รอภิ ป รายแบบกลุ่ ม  (Use group 
discussions) 
4) มีการฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้ (Argumentation-
focused activities) 
5) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับการโต้แย้งของ
ผูเ้รียนอย่างทนัที (Immediate feedback) 
6) มีการจัดบรรยากาศที่ เอื ้อต่อการโต้แย้ง 
(Safe and respectful learning atmosphere) 

4) การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking)   การคิดระดบัสงูที่สามารถแยกแยะการวิเคราะห์
ความสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ด่วนตดัสินใจ
ไม่คล้อยตามทันทีแต่ต้องมีการตั้งค าถามเพื่อ
โตแ้ยง้ขอ้อา้งนั้น ๆ ก่อนน าไปสู่การสรุปความ
อย่างมีเหตผุล 
     ล  าดบัขัน้ของการคิดเชิงวิพากษ ์มี 5 ขัน้ตอน 
ดงันี ้
1. ระบขุอ้โตแ้ยง้ (identifying arguments) 
ประกอบดว้ยการระบุประเด็นหลกั (theme) 
การสรุป (conclusions) เหตผุล (reasons) 



 150 
 

และการสรา้ง (organization) 
2. วิเคราะหข์อ้โตแ้ยง้ (analyzing arguments) 
ประกอบดว้ยขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (assumptions) 
ความไม่ชดัเจน (vagueness) และขอ้มลูที่
หายไป (omissions) 
3. พิจารณาอิทธิพลภายนอก (considering 
external influences) ประกอบดว้ย ค่านิยม 
(values) อ านาจ (authority) และภาษาทาง
อารมณ ์(emotional language) 
4. การคิดวิเคราะหอ์ย่างวิทยาศาสตร ์
(scientific analytical reasoning) 
ประกอบดว้ยการบอกเหตผุลของความเป็น
สาเหต-ุผลลพัธ ์(causality statistical 
reasoning) 
5. ใหเ้หตุผลและโลจิค (reasoning and logic) 
ประกอบด้วย  การอุปมาอุปมัย  (analogy) 
อปุนยั (deduction) นิรนยั (induction) 

5) กระบวนการพฒันาวิชาชีพครู ขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่  1  : ร่วมสร้างความ
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ว า ง เป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กั น 
(Awareness) ขั้นตอนที่  2  : ร่วม เสริมสร้าง
ความรู้ควบคู่ทักษะ (Attend  to knowledge 
and skill) ขั้นตอนที่ 3 :ร่วมมือร่วมใจสู่ปฏิบัติ
จัดประสบการณ์การเรียนรู ้(Active Learning) 
ขั้นตอนที่  4 : ร่วมพัฒนาติดตามประเมินผล 
(Assessment and Reflection)  
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ขั้นที่ 2  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรร์่วมกบัการสมัภาษณ์
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์สรุปขอ้มลูเป็น 2 สว่น คือ 1) ระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และ 2) ระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ผลการศึกษาระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์

ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรจ์ากการท ากิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยก าหนดประเด็นทางสงัคมที่
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์จ านวน 2 สถานการณ ์ซึ่งจะมีขอ้ค าถามย่อยในแต่ละสถานการณ ์4 ขอ้ 
ซึ่งครอบคลุมองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ ขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผล
สนับสนุนขอ้กล่าวอ้าง (Warrants) หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอ้างที่ต่าง
ออกไป (Counter arguments) และเหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 

พบว่า ระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
จากการท ากิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรส์่วนใหญ่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้งของตนเองและใหเ้หตุผลที่น่าเชื่อถือต่อขอ้กล่าว
อา้งนัน้ ๆ ได ้(Claim and Warrant) ระดบัดี และมีการแสดงหลกัฐานสนบัสนนุการใหเ้หตผุลนัน้ได ้
(Evidence) อยู่ในระดับดีเช่นกัน แต่พบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถบอกขอ้กล่าวอา้ง
อ่ืนที่ต่างจากขอ้กล่าวอา้งของตนเองได ้(Counter argument) ซึ่งอยู่ในระดับพอใช ้นอกจากนีย้ัง
พบว่านกัศกึษาครูวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถโตแ้ยง้กลบัไดต้รงตามประเด็นที่แยง้ที่จะท าใหข้อ้โตแ้ยง้
อ่ืน ๆ มีความน่าเชื่อถือลดลง (Supportive argument) ซึ่งอยู่ในระดบัพอใชเ้ช่นกนั 

2.2 ผลการศึกษาระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรใ์นภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายละเอียด พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรส์ามารถน าเสนอประเด็น สถานการณ ์
เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชัดเจนในขัน้น าเขา้สู่บทเรียน , สามารถระบุ
ขอ้จ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ , 
สามารถบอกความส าคัญของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ , สามารถจัดบรรยากาศ 
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สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้, สามารถใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรแ์ละผูเ้รียนได ้แต่ตอ้งปรบัปรุงในดา้นความสามารถบอกองคป์ระกอบของการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

ขั้นที ่3 ออกแบบและพัฒนารูปแบบ  
การพัฒนารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 
ระยะ คือ 

ระยะที่ 1) ก าหนดนิยาม ขอบเขตการวดัและประเมินองคค์วามรูก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรจ์ากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์น ามาสู่การก าหนดนิยาม ระบุขอบเขตการวัดและประเมินผล
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อการตีความและสอดคลอ้งกับบริบทของสภาพชั้น
เรียนดา้นความพรอ้มในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน และสนับสนุน
การจดัการเรียนรูข้องผูส้อน 

ระยะที่ 2) สงัเคราะห์ลกัษณะส าคัญของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
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ตาราง 15 การสงัเคราะหล์กัษณะส าคญัของการพฒันาวิชาชีพครู 

ธัญพร ชื่นกล่ิน
(2553) 

พีชญาณ ์พานะกิจ 
(2558) 

กิตติภพ ภวณฐักลุ
ธร (2560) 

กญุชภ์สัส ์ พงษ์พานิชย ์
(2561) 

บญุยฤทธ์ิ ปิยะศรี 
(2556) 

ผู้วิจัย
สังเคราะห ์

1. การ
เตรียมการ 
(Preparing 
Phase : P) 
2. การวางแผน 
การโคช้ 
(Planning 
Phase : 
P) 
3. การ 
โคช้ 
(Coaching 
Phase : C) 
4. การ 
ประเมินผลการ
โคช้ 
(Evaluation 
Phase : E ) 

1. การน าเสนอ
ปัญหา 
(Presenting 
Problem: P) 2. 
การสรา้งความ
สนใจรว่มกนั
ระหว่างครูและ
นกัเรียน 
(Engaging: E)  
3. การวเิคราะห ์
(Analyzing: A)  
4. การจ าแนก
(Classifying : C)  
5. การประเมินผล 
(Evaluating : E) 

1. การวเิคราะห์
ขอ้มลู 
2. การก าหนด
วตัถปุระสงค ์
3. การประเมิน
ความเหมาะสม 
4. การตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้
5. การยืนยนัความ
เหมาะสมและ
ความเป็น 
ไปได ้

1.การวางเป้าหมาย
รว่มกนั (Awareness) 
2. การสรา้งความรู ้
ควบคู่ทกัษะ (Attend  
to knowledge and 
skill)  
3. การจดัประสบการณ์
การเรียนรู ้(Active 
Learning)  
4. การพฒันาติดตาม
ประเมินผล 
(Assessment)  5. การ
สะทอ้นผลการพฒันา
(Reflection) 

1. การวเิคราะห์
ขอ้มลูพืน้ฐาน 
(Basic Data 
Analysis = B)  
2. การจดักระท า
ขอ้มลู 
(Organization 
Data = O)  
3. การก าหนด
วตัถปุระสงค ์
(Objective 
Setting = O)  
4. เครือข่ายการ
ปฏิบตัิการ 
(Network 
Practices = N) 5. 
การเลือกวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสม 
(Selection of 
Instructional 
Method = S)  
6. การวดัผล
ประเมินผล 
(Ability of 
Assessment = A)  
7. การท างาน
ประจ า ใหเ้ป็น
งานวจิยั (Routine 
to Research= R)  

1) มีการ
วิเคราะห์
ขอ้มลูพืน้ฐาน
ของผูเ้ขา้รบั
การอบรม  
2) มีการ
เตรียมความ
พรอ้มใหก้บั
ผูเ้ขา้รว่ม
อบรมก่อน
การพฒันา
วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์ 
3) มีการ
ก าหนด
วตัถปุระสงค์
ท่ีชดัเจนใน
การพฒันา
วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์
4) มีการ
เรียนรูจ้าก
การจดั
ประสบการณ์
และการลง
มือปฏิบตัิจริง  
5) มีการ
ประเมินผลท่ี
หลากหลาย
และต่อเนื่อง  
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8. การวินจิฉยั
ความแตกต่างของ
นกัเรียนเป็น
รายบคุคล 
(Individual 
Differentiated 
Diagnostic = I) 9. 
การท างานเป็นทีม 
และขยายผล 
(Teamwork and 
Transportability 
= T) 

6) มีการ
สะทอ้นผล
การพฒันา
วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์
ใหแ้ก่
ผูเ้ขา้รว่ม
อบรม 

 

จากการสงัเคราะหก์ารพฒันาวิชาชีพครูจากงานวิจยั ผูว้ิจยัสามารถสรุปลกัษณะ
ส าคญัของการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์มี 6 ประการดงันี ้ 

1) มีการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของผูเ้ขา้รบัการอบรม  
2) มีการเตรียมความพรอ้มใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมอบรมก่อนการพัฒนาวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร ์ 
3) มีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนในการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
4) มีการเรียนรูจ้ากการจดัประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบติัจรงิ  
5) มีการประเมินผลที่หลากหลายและต่อเนื่อง  
6) มีการสะทอ้นผลการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มอบรม 
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ตาราง 16 การสงัเคราะหรู์ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ลักษณะส าคัญของการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ

โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

ลักษณะส าคัญของการพัฒนา
วิชาชพีครูวทิยาศาสตร ์

รูปแบบการพัฒนาวิชาชพีครู
เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร ์
3) มีการอภิปรายแบบกลุ่ม (Use 
group discussions) 

1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  
3) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนในการพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์

ขัน้การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
(Basic Data Analysis: B) 

1) มีกจิกรรมการโตแ้ยง้ที่เป็น
ขัน้ตอนในการโตแ้ยง้อยา่งเป็น
ระบบ (Well-structured tasks) 
3) มีการอภิปรายแบบกลุ่ม (Use 
group discussions) 

2) มีการเตรียมความพรอ้มใหก้บั
ผูเ้ขา้รว่มอบรมก่อนการพฒันา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ 
3) มีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจนในการพฒันาวชิาชีพครู
วิทยาศาสตร ์
4) มีการเรยีนรูจ้ากการจดั
ประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบตัิ
จรงิ 

ขัน้กระตุน้ความสนใจ 
(Identification: I) 

1) มีกจิกรรมการโตแ้ยง้ที่เป็น
ขัน้ตอนในการโตแ้ยง้อยา่งเป็น
ระบบ (Well-structured tasks) 
2) ครูน าเสนอองคป์ระกอบการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และ
ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
(Explanation of the 
argumentation process) 
3) มีการอภิปรายแบบกลุ่ม (Use 
group discussions) 

3) มีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจนในการพฒันาวชิาชีพครู
วิทยาศาสตร ์
4) มีการเรยีนรูจ้ากการจดั
ประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบตัิ
จรงิ  
 

ขัน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
(Comprehension: C) 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ลักษณะส าคัญของการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ

โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

ลักษณะส าคัญของการพัฒนา
วิชาชพีครูวทิยาศาสตร ์

รูปแบบการพัฒนาวิชาชพีครู
เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร ์
1) มีกจิกรรมการโตแ้ยง้ที่เป็น
ขัน้ตอนในการโตแ้ยง้อยา่งเป็น
ระบบ (Well-structured tasks) 
2) ครูน าเสนอองคป์ระกอบการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และ
ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
(Explanation of the 
argumentation process) 
3) มีการอภิปรายแบบกลุ่ม (Use 
group discussions) 
4) มีการฝึกปฏิบตัิการโตแ้ยง้ 
(Argumentation-focused 
activities) 
6) มีการจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการ
โตแ้ยง้ (Safe and respectful 
learning atmosphere) 

3) มีการก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจนในการพฒันาวชิาชีพครู
วิทยาศาสตร ์
4) มีการเรยีนรูจ้ากการจดั
ประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบตัิ
จรงิ  
5) มีการประเมินผลที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง 
6) มีการสะทอ้นผลการพฒันา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่
ผูเ้ขา้รว่มอบรม 

ขัน้กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
(Argumentation session: A) 

5) มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้
ของผูเ้รียนอย่างทนัที (Immediate 
feedback) 

4) มีการเรียนรูจ้ากการจดั
ประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบตัิ
จริง 
5) มีการประเมินผลท่ีหลากหลายและ
ต่อเนื่อง  

ขัน้การประเมินผล (Evaluation :E) 

5) มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้
ของผูเ้รียนอย่างทนัที (Immediate 
feedback) 

4) มีการเรียนรูจ้ากการจดั
ประสบการณแ์ละการลงมือปฏิบตัิ
จริง 
6) มีการสะทอ้นผลการพฒันาวิชาชีพ
ครูวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มอบรม 

ขัน้การสะทอ้นผลการพฒันา 
(Reflection: R) 
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ผูว้ิจัยจึงสังเคราะหรู์ปแบบกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรต์ามรูปแบบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
BICAER model อ่านว่า บี ไอ ซี เอ อี อาร ์มีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

1. ขั้นการวิ เคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน (Basic Data Analysis: B) หมายถึง 
วิทยากรน าผูเ้ขา้ร่วมอบรมสู่บรรยากาศการตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณ์เดิมของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร ์โดยการตรวจสอบความรูเ้ดิมจากขอ้ความ รูปภาพ สถานการณ์ วีดีโอ หรือสื่อ
ความรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมสงัเกต พิจารณา วิเคราะห ์และสื่อสาร
สิ่งที่รูอ้อกมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมอบรมคนอ่ืน ๆ และวิทยากรน าสู่ขั้น
ต่อไปของกิจกรรม 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Identification: I) หมายถึง วิทยากรน าเสนอ
ประเด็นหรือสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั หรือเนือ้หาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ 
การคาดเดาค าตอบ 

3. ขั้นสรา้งความรู้ความเข้าใจ (Comprehension: C) หมายถึง วิทยากร
อธิบายใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเรียนรู ้เขา้ใจหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบ
ของการโตแ้ยง้ การใชข้อ้มลู หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนบัสนนุขอ้กล่าวอา้ง มีการสาธิตและ
ยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เ ก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อพฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้ขา้รว่มอบรม 

4. ขั้นกิจกรรมการโตแ้ยง้ (Argumentation session: A) หมายถึง วิทยากร
จดักิจกรรมใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้รียนรูผ้่านกิจกรรมการโตแ้ยง้ที่ส่งเสริมการโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล
ร่วมกัน ใชข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบัเชิงวิชาการในการสนับสนุนขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และมองเห็นมุมมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอ่ืนที่แตกต่างออกไปจากขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อโน้มน้าว
ความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้งของตนเอง 
โดยการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จรงิของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation: E) หมายถึง วิทยากรท าการประเมิน
ผู้เขา้ร่วมอบรมในด้านความรูค้วามเข้าใจต่อองค์ความรูท้ี่ได้รบัจากสิ่งที่วิทยากรก าหนด เพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจตามองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
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6. ขั้นการสะท้อนผลการพัฒนา (Reflection: R) หมายถึง ผู้เข้าร่วมอบรม
ประมวลแนวคิด ความรู ้และทักษะจากการร่วมกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วยกิจกรรม โดย
รูปแบบการสะทอ้นคิดในขัน้นีผู้เ้ขา้ร่วมอบรมบนัทึกในสมุดคู่มือการอบรมเป็นหลกัฐานการเรียนรู้
ในสิ่งที่ไดเ้รียนรูแ้ละรว่มกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูที่ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์แบบ BICAER 

 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
(Basic Data Analysis) 

กระตุน้ความสนใจ 
(Identification) 

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
(Comprehension) 

กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
(Argumentation session) 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

การสะทอ้นผลการพฒันา 
(Reflection: R) 

กิจกรรม 1  รูจ้กัเนือ้หา 
กิจกรรม 2  รูจ้กัองคป์ระกอบ 

กิจกรรม 3  รูจ้กัการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

กิจกรรม 4  รูจ้กัปรบัแผน 
กิจกรรม 5  รูจ้กัปฏิบติั 

กิจกรรม 6  รูจ้กัผลงาน 
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ระยะที่ 3) ออกแบบกิจกรรมและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ การสงัเคราะหเ์อกสารที่เก่ียวขอ้งตามนิยาม
ของการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ที่ก าหนด และสาระส าคัญ
ของกิจกรรมแต่ละขั้นกระบวนการของ BICAER model มาออกแบบกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกนั โดยผลที่ไดจ้ากการออกแบบสรุปพบว่า  

โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์หมายถึง ชุดกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
มีระยะเวลา 4 วัน จ านวน 24 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบ BICAER model ขับเคลื่อนในการด าเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งรูปแบบกิจกรรม
มุ่งหวังให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 รูจ้กัเนือ้หา 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดพ้ัฒนาความ

เข้าใจในธรรมชาติของเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์จากการพิจารณาแนวคิดหลัก (Big Ideas) เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมในการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัธรรมชาติของเนือ้หาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิด
หลกั พรอ้มทัง้เรียนรูล้กัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกบัเนือ้หาวิทยาศาสตร ์

กิจกรรมที่ 2 รูจ้กัองคป์ระกอบ 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้พิจารณา

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร่วมเพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ธรรมชาติการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
หลกัสตูร กิจกรรม บรบิทหอ้งเรียน และการประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 รูจ้กัการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
สาระส าคญัของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้รว่มอบรมไดเ้รียนรู ้ท าความ

เขา้ใจในหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ การใชข้อ้มูล 
หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง มีการสาธิตและยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
และส่งเสรมิการใชส้ถานการณท์างสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หา
ที่สอนเพื่อน ามารว่มในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ 
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กิจกรรมที่ 4 รูจ้กัปรบัแผน 
สาระส าคญัของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้รียนรูแ้นวทาง

การบรูณาการ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียนวิทยาศาสตร ์โดยเรียนรูจ้ากการปรบัแผนการ
จดัการเรียนรูฉ้บบัเดิมของผูเ้ขา้รว่มอบรม 

กิจกรรมที่ 5 รูจ้กัปฏิบติั 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดอ้อกแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูภ้ายใตส้ถานการณท์ี่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 6 รูจ้กัผลงาน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดอ้อกแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการโต้แ ย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูล้่วงหนา้ตามบรบิทจรงิที่ผูเ้ขา้รว่ม
อบรมจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน พรอ้มรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากเพื่อน
ผูเ้ขา้รว่มอบรม และผูเ้ชี่ยวชาญ 

ทัง้นีใ้นการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ทัง้ 6 กิจกรรม 
ผูว้ิจัยออกแบบเพื่อพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ใหม้ีระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
เพิ่มมากขึน้ โดยมุ่งเน้นให้สามารถบอกข้อกล่าวอ้างอ่ืนที่ต่างจากข้อกล่าวอ้างของตนเองได ้
(Counter argument) และสามารถโตแ้ยง้กลบัไดต้รงตามประเด็นที่แยง้ที่จะท าใหข้อ้โตแ้ยง้อ่ืน ๆ 
มีความน่าเชื่อถือลดลง (Supportive argument) และมีระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ใหม้ีระดบัที่สงูขึน้ โดยมุ่งเนน้การ
รับรู ้ความสามารถของตนเองในด้านความสามารถบอกองค์ประกอบของการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นผู้วิจัยได้น ารูปแบบและโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพความสอดคลอ้ง ซึ่งค่าความสอดคลอ้งที่ 0.87 

ระยะที่ 4 ติดตามและสะทอ้นผลการพฒันา 
ระยะติดตามและสะทอ้นผลการพัฒนา เป็นการไปสังเกตการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท้ี่ผูร้บัการอบรมหรือนักศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ดน้ าแนวคิดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ
สงัเกตการณป์ฏิบติัการสอน และศึกษาแนวคิดสู่การประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน านักศึกษาครู
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วิทยาศาสตรห์ลังปฏิบัติการสอน ซึ่งพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ์สดงถึงการน าแนวคิดการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์และปรับใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 

สะท้อนผลการพัฒนา เป็นการจัดประชุมเพื่อสะท้อนการปฏิบัติการสอนและ
ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากการน าเอาความรูใ้นการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ไปใชส้อน รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ุกคนลงความเห็นว่ารูปแบบและโปรแกรมการ
พฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรน์ี ้ มีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรใ์หท้ัง้ผูส้อนและผูเ้รียน ในชัน้เรียน 

ขั้นที ่4 การน าไปใช้และศึกษาผล 
ผูว้ิจยัน ารูปแบบและโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการ

จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ไปใชจ้ริง 
โดยศึกษาผลการใชรู้ปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะระหว่างการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ และระยะติดตามเชิงลึกการปฏิบติัการสอนในโรงเรียน และผลความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ตอนที ่2 ผลการใช้รูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ 

2.1 ผลการใช้ในระยะอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในระยะอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 
5 จ านวน 28 คน 

2.1.1 ผลการวดัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลงัการอบรม 
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ตาราง 17 แสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จากการวดัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์

 จ านวน 
(N) 

คะแนน
เต็ม 

X̅ S.D. t p 

ก่อนอบรม 28 32 16.07 3.43 16.29 .00 
หลงัอบรม 28 32 23.71 3.99 

 
จากตาราง 17 แสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จากการวดัความสามารถในการเขียน

แผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
ก่อนและหลังการใชรู้ปแบบ BICAER model กับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์จ านวน 28 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรห์ลงัอบรมเชิงปฏิบติัการตามรูปแบบ BICAER model 
สงูกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

นอกจากนี ้ จากการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการของ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ที่
สงูขึน้ในรายดา้นของแต่ละองคป์ระกอบในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ดา้นจุดประสงค์
การเรียนรู้, ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ , ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
7 ขัน้ตอน , ดา้นสื่อการเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล ดงัรายละเอียดตามตาราง 18 

แสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จากการวัดความสามารถในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร  ์ก่อนและ
หลังการใชรู้ปแบบ BICAER model กับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์จ านวน 28 คน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความสามารถ จากการวดัระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์หลังอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
รูปแบบ BICAER model สงูกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 18 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
ก่อนการอบรม 

 (n = 28) 
หลังการอบรม 

 (n = 28) 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะ
พิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

0.00 0.00 นอ้ย
ที่สดุ 

1.32 0.48 ปาน
กลาง 

รวม 0.00 0.00 น้อย
ที่สุด 

1.32 0.48 ปาน
กลาง 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและ
โครงสรา้งที่น่าสนใจ 

1.79 0.42 มาก
ที่สดุ 

1.82 0.39 มาก
ที่สดุ 

3. ครูน าเสนอองคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้
ที่ดี 

0.68 0.48 ปาน
กลา
ง 

1.32 0.48 ปาน
กลาง 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
ก่อนการอบรม 

 (n = 28) 
หลังการอบรม 

 (n = 28) 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 1.93 0.26 มาก
ที่สดุ 

1.9
6 

0.19 มาก
ที่สดุ 

5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 1.00 0.00 ปาน
กลาง 

1.5
4 

0.51 มาก
ที่สดุ 

6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 0.79 0.69 ปาน
กลาง 

1.4
3 

0.50 มาก
ที่สดุ 

7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 0.82 0.39 ปาน
กลาง 

1.3
2 

0.48 ปาน
กลาง 

รวม 1.17 0.37 ปาน
กลาง 

1.5
7 

0.43 มาก
ทีสุ่ด 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขัน้ที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรู้
ทางวิทยาศาสตร ์

1.89 0.31 มาก
ที่สดุ 

1.8
9 

0.31 มาก
ที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 1.39 0.50 มาก
ที่สดุ 

1.5
4 

0.51 มาก
ที่สดุ 

10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 1.00 0.00 ปาน
กลาง 

1.6
1 

0.50 มาก
ที่สดุ 

11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 1.93 0.26 มาก
ที่สดุ 

1.9
6 

0.19 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
ก่อนการอบรม 

 (n = 28) 
หลังการอบรม 

 (n = 28) 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1.00 0.00 ปาน
กลาง 

1.3
2 

0.48 ปาน
กลาง 

13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 0.64 0.49 นอ้ย
ที่สดุ 

1.0
0 

0.00 ปาน
กลาง 

14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 0.25 0.44 นอ้ย
ที่สดุ 

1.3
9 

0.50 มาก
ที่สดุ 

รวม 1.16 0.29 ปาน
กลาง 

1.5
3 

0.36 มาก
ทีสุ่ด 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 

15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และพฒันาทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

0.93 0.26 ปาน
กลาง 

1.1
4 

0.36 ปาน
กลาง 

รวม 0.93 0.26 ปาน
กลาง 

1.1
4 

0.36 ปาน
กลาง 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
ก่อนการอบรม 

 (n = 28) 
หลังการอบรม 

 (n = 28) 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

X̅ S.D. 
การ
แปล
ผล 

ด้านการวัดและประเมินผล 

16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกบั
ทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่
หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้
และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

0.04 0.19 นอ้ย
ที่สดุ 

1.1
4 

0.36 ปาน
กลาง 

รวม 0.04 0.19 น้อย
ทีสุ่ด 

1.1
4 

0.36 ปาน
กลาง 

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ภาพรวม 

1.01 0.28 น้อย
ทีสุ่ด 

1.4
8 

0.39 ปาน
กลาง 

 
หมายเหตุ: ระดับคะแนนน้อยที่สุด หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูไ้ด ้ 0.00 – 59.99 คะแนน , ระดับคะแนนนอ้ย หมายถึง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ด ้60.00 – 72.99 คะแนน , ระดบัคะแนน
ปานกลาง หมายถึง นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ด ้73.00 
– 82.99 คะแนน , ระดับคะแนนมาก หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรูไ้ด ้83.00 – 94.99 คะแนน , ระดับคะแนนมากที่สุด หมายถึง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ด ้95.00 – 100.00 คะแนน 

จากตาราง 18 พบว่า ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ก่อนการอบรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ   (ค่าเฉลี่ย = 1.01 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
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วิทยาศาสตร ์พบว่า ระดบัความสามารถที่นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์สามารถเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูไ้ดใ้นระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้ 2. ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ , ขอ้ 4. 
ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุ่ม , ขอ้ 8. ขัน้ที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์, ขอ้ 
9. ขั้นที่  2 สร้างความสนใจในประเด็น  และ ข้อ 11. ขั้นที่  4 อภิปรายภายในกลุ่ม  ระดับ
ความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 3. ครูน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี , ขอ้ 5. ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัการโตแ้ยง้ , ขอ้ 6. ครูใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน , ขอ้ 7. ครูจัดบรรยากาศที่
เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ , ขอ้ 10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กล่าวอา้ง , ขอ้ 12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ และ ขอ้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์และพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน และระดบัความสามารถ
เขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ดใ้นระดบัต ่า ไดแ้ก่ ขอ้ 1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทักษะ
พิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์, ขอ้ 13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน , ขอ้ 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน และ ขอ้ 16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่
หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

จากตาราง 18  พบว่า ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์หลังการอบรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย = 1.48 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39 ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิ ง
วิทยาศาสตร ์พบว่า ระดบัความสามารถที่นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์สามารถเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูไ้ดใ้นระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้ 2. ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ , ขอ้ 4. 
ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุ่ม , ขอ้ 5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ , ขอ้ 6. ครูใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการ
โตแ้ยง้ของผูเ้รียน , ขอ้ 8. ขัน้ที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์, ขอ้ 9. ขัน้ที่ 
2 สรา้งความสนใจในประเด็น , ขอ้ 10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กล่าวอา้ง , ขอ้ 11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายใน
กลุ่ม และ ขอ้ 14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน ระดับความสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูไ้ดใ้นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้ 1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่
จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์, ขอ้ 3. ครูน าเสนอองคป์ระกอบการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี , ขอ้ 7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 
, ขอ้ 12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ , ขอ้ 13. ขั้นที่ 6 การเขียนรายงาน , ขอ้ 15. ก าหนดสื่อการ
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เรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
และพัฒนาทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน และ ขอ้ 16. ก าหนดวิธีการประเมินผล
ดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการ
ที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

ระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์หลังการอบรม  สูงกว่า ก่อนการอบรม  ทั้งนี ้
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรย์ังคงตอ้งพัฒนาความสามารถในการเขียนองคป์ระกอบของแผนการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ใหม้ีระดบัที่สงูขึน้ ไดแ้ก่ ขอ้ 13. ขัน้ที่ 
6 การเขียนรายงาน , ข้อ 15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และพัฒนาทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
ผูเ้รียน และ ขอ้ 16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้ง
กบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้และ
ระดับชัน้ของผูเ้รียน เนื่องจากมีระดับคะแนนหลังการอบรมเพิ่มขึน้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับระดับ
คะแนนก่อนการอบรม 

2.1.2 ผลการวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัศึกษาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ชัน้ปีที่ 5 จ านวน 28 คน โดยมีค าถามการ
วิจยั คือ นกัศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างไร และนักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรเ์พื่อพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนอย่างไร  

โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากค าตอบของนักศึกษาในแบบวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดในประเด็นสถานการณต่์าง ๆ และวิเคราะหค์ าตอบบน
พืน้ฐานของแนวคิดการตีความของขอ้มูล โดยศึกษาเชิงลึกเพื่อน ามาสู่การศึกษาความสามารถ 
และคณุภาพของความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
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ตาราง 19 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์

รายการ จ านวนนักศึกษา (ร้อยละ) 
1. สถานภาพ 
เพศชาย 5 (17.90%) 
เพศหญิง 23 (82.10%) 
2. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
2.00 - 2.50 2 (7.10%) 
2.51 - 3.00 6 (21.40%) 
3.01 - 3.50 15 (53.60%) 
3.51 - 4.00 5 (17.90%) 
3. ประสบการณใ์นการทดลองปฏิบัติการสอน 
3.1 ระดับชั้นทีท่ดลองปฏิบัติการสอน   
ประถมศกึษาตอนตน้ 17 (25.00%)  
ประถมศกึษาตอนปลาย 10 (35.70%) 
มธัยมศกึษาตอนตน้   17 (60.70%) 
มธัยมศกึษาตอนปลาย   0 (0.00%) 
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรท์ีท่ดลองปฏิบัติการสอน   
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ    14 (50.00%) 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ     22 (78.60%) 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 18 (64.30%) 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี 1 (3.60%) 
4. การศึกษาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์
เคย 0 (0.00%) 
ไม่เคย 28 (100.00%) 
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จากตาราง 19 พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีจ านวน 28 คน เป็นเพศหญิง 23 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 82.10 และ เพศชาย 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.90 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.01-3.50 
มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 53.60 รองลงมา คือ ช่วง 2.51 -3.00 คิดเป็นรอ้ยละ 21.40 ช่วง 3.51-
4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 17.90 และช่วง 2.00-2.50  คิดเป็นรอ้ยละ 7.10 ตามล าดบั ระดบัชัน้ที่ทดลอง
ปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 60.70 รองลงมา คือ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นรอ้ยละ 35.70 และระดับประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นรอ้ยละ 
25.00 ตามล าดบั กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรท์ี่ทดลองปฏิบติัการสอนมากที่สุด คือ สาระที่ 
2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 78.6 รองลงมา คือ สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
คิดเป็นร้อยละ 64.30 สาระที่  1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และสาระที่  4 
เทคโนโลยี คิดเป็นรอ้ยละ 3.60 ตามล าดบั 

ตาราง 20 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

ข้อที ่ ข้อความ 

คะแนนการรับรู้ความสามารถ (n = 28) 
ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

X̅ S.D. การ
แปลผล 

1 ขา้พเจา้สามารถบอกความหมาย
ของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.79 0.57 มาก 3.96 0.50 มาก 

2 ขา้พเจา้สามารถบอกไดว่้าทฤษฎีการ
เรียนรูใ้ดบา้งที่สง่เสรมิการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

3.50 0.69 ปานกลาง 3.75 0.69 มาก 

3 ขา้พเจา้สามารถบอกองคป์ระกอบ
ของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.46 0.79 ปานกลาง 3.75 0.63 มาก 

4 ขา้พเจา้สามารถบอกความส าคญั
ของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.86 0.71 มาก 4.07 0.65 มาก 

5 ขา้พเจา้สามารถอธิบายลกัษณะของ
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.77 มาก 4.07 0.65 มาก 
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ตาราง 20  (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อความ 

คะแนนการรับรู้ความสามารถ (n = 28) 
ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

X̅ S.D. การ
แปลผล 

6 ขา้พเจา้สามารถอธิบายลกัษณะ
ส าคญัของการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
พฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ได ้

3.54 0.69 มาก 3.89 0.62 มาก 

7 ขา้พเจา้สามารถเลือกใชวิ้ธีสอน
และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.72 มาก 4.00 0.60 มาก 

8 ขา้พเจา้สามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.50 0.69 ปานกลาง 3.71 0.65 มาก 

9 ขา้พเจา้สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 

3.61 0.79 มาก 3.89 0.77 มาก 

10 ขา้พเจา้สามารถน าเสนอ
ประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะ
สอนในการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนใน
ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 

3.89 0.69 มาก 4.07 0.59 มาก 

11 ขา้พเจา้สามารถอธิบายขัน้ตอน
ในการท ากิจกรรมการเรียนรูใ้น
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้
ชดัเจน 

3.68 0.67 มาก 4.11 0.67 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อความ 

คะแนนการรับรู้ความสามารถ (n = 28) 
ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

X̅ S.D. การ
แปลผล 

X̅ S.D. การ
แปลผล 

12 ขา้พเจา้สามารถอธิบาย
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
หลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์
กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตร ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท ากิจกรรมการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.54 0.64 มาก 3.89 0.67 มาก 

13 ขา้พเจา้สามารถเลือกใชท้กัษะ / 
เทคนิคการจดัการเรียนรูท้ี่
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนสรุปความรูด้ว้ย
ตนเองจากการท ากิจกรรมการ
เรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้

3.64 0.62 มาก 3.86 0.58 มาก 

14 ขา้พเจา้สามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.86 0.59 มาก 3.93 0.59 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อความ 

คะแนนการรับรู้ความสามารถ (n = 28) 
ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

X̅ S.D. การ
แปลผล 

15 ขา้พเจา้สามารถสรา้งแรงจงูใจใน
การเรียนรู ้โดยการชีใ้หเ้ห็นถึง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้
และการปฏิบตัิกิจกรรมการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.61 มาก 3.93 0.59 มาก 

16 ขา้พเจา้สามารถใชส้ื่อการเรียนการ
สอนเหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
และผูเ้รียนได ้

3.86 0.58 มาก 3.93 0.66 มาก 

17 ขา้พเจา้สามารถวดัและประเมินผล
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรด์ว้ย
วิธีการที่สอดคลอ้งกบัทกัษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.68 0.67 มาก 3.82 0.60 มาก 

18 ขา้พเจา้สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาตนเองได ้

3.79 0.56 มาก 3.86 0.65 มาก 

19 ขา้พเจา้สามารถระบปัุจจยัที่
สง่เสรมิใหเ้กิดการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.72 มาก 3.89 0.67 มาก 

20 ขา้พเจา้สามารถระบขุอ้จ ากดัที่เป็น
อปุสรรคต่อการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้

3.89 0.63 มาก 3.96 0.57 มาก 

 รวม 3.72 0.67 มาก 3.92 0.63 มาก 
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หมายเหต:ุ เกณฑก์ารประเมินผลคะแนน 
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง นกัศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในระดบันอ้ย

ที่สดุ 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง นกัศกึษามีการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในระดบันอ้ย 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง นกัศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในระดบัปาน

กลาง 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง นกัศกึษามีการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในระดบัมาก 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง นกัศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในระดบัมาก

ที่สดุ 
จากตาราง 20 พบว่า ระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ก่อนการอบรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ขอ้ที่สงูที่สดุล าดบัที่หนึ่ง คือ ขอ้ที่ 10 ขา้พเจา้สามารถน าเสนอประเด็น สถานการณ ์
เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน , ข้อที่ 20 
ขา้พเจา้สามารถระบุขอ้จ ากดัที่เป็นอปุสรรคต่อการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ขอ้ที่ 4 ขา้พเจา้สามารถบอกความส าคัญของการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ , ขอ้ที่ 14 ข้าพเจ้าสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ , ขอ้
ที่ 16 ขา้พเจา้สามารถใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรแ์ละผู้เรียนได้ อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่ต  ่าที่สุด คือ ขอ้ที่ 3 ขา้พเจา้สามารถบอก
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้อยู่ในระดบัปานกลาง 

จากตาราง 20 พบว่า ระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์หลงัการอบรม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่สูงที่สุดล าดับที่หนึ่ง คือ ข้อที่ 11 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายขั้นตอนในการท า
กิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดช้ัดเจน  อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ขอ้ที่  4 
ขา้พเจ้าสามารถบอกความส าคัญของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ , ขอ้ที่ 5ขา้พเจ้าสามารถ
อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้  และข้อที่  10 
ขา้พเจา้สามารถน าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่าง
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ชดัเจนในขัน้น าเขา้สู่บทเรียน อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที่ต  ่าที่สดุ คือ ขอ้ที่  8 ขา้พเจา้สามารถเขียน
แผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้อยู่ในระดบัปานกลาง  

2.1.3 ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์

จากการวิเคราะหร์ะดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครู
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ตาราง 21 ระดบัความพงึพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตร ์(รายดา้น) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

1. ด้านความพึงพอใจ    
1.1 ด้านวิทยากร 
1. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.50 0.51 มากที่สดุ 
2. วิทยากรเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม 4.93 0.26 มากที่สดุ 
3. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.46 0.51 มาก 
4. วิทยากรสามารถอธิบายเนือ้หา ยกตัวอย่างไดช้ัดเจนและตรง
ประเด็น 

4.29 0.46 มาก 

5. วิทยากรใชภ้าษาที่เหมาะสมและเขา้ใจง่าย 4.39 0.50 มาก 
รวม 4.51 0.45 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

1.2 ด้านกระบวนการ 
6. มีการประชาสมัพนัธโ์ครงการอย่างทั่วถึง 3.75 0.44 มาก 
7. มีการแจง้ก าหนดการโครงการใหท้ราบลว่งหนา้ก่อน 3.93 0.26 มาก 
8. การด าเนินงานเป็นระบบและมีขัน้ตอนชดัเจน 4.46 0.51 มาก 
9. รูปแบบของการจดัโครงการมีความเหมาะสม 4.50 0.51 มากที่สดุ 
10. ความเหมาะสมของวนัและระยะเวลาในการอบรม 4.64 0.62 มากที่สดุ 

รวม 4.26 0.47 มาก 
1.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
11. สื่อ / วสัดอุปุกรณป์ระกอบการอบรมมีความทนัสมยั / พรอ้มใช้
งาน 

4.46 0.51 มาก 

12. สถานที่มีความเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สดุ 
13. สภาพแวดลอ้มในหอ้งอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 4.46 0.51 มาก 
14. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สดุ 
15. ความเหมาะสมของอาหารกลางวนัและอาหารว่าง 4.21 0.57 มาก 

รวม 4.44 0.52 มาก 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
16. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนีก้่อนการอบรม 2.75 0.52 ปานกลาง 
17. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนีห้ลงัการอบรม 4.54 0.51 มากที่สดุ 
18. ความรู้ที่ ได้รับจากการอบรมน าไปใช้ในการเรียน / การ
ปฏิบติัการสอนไดจ้รงิ 

4.54 0.51 มากที่สดุ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

19. ความรู้ที่ ได้รับจากการอบรมเอื ้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบติัการสอน 

4.54 0.51 มากที่สดุ 

20. ความรูท้ี่ได้รบัจากการอบรมตรงตามความต้องการ / ความ
คาดหวงั 

4.71 0.46 มากที่สดุ 

รวม 4.22 0.50 มาก 
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
21. สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัการสอน
ได ้

4.50 0.79 มากที่สดุ 

22. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพรแ่ละถ่ายทอดได ้ 4.18 0.39 มาก 
23. สามารถใหค้ าปรกึษาแก่เพื่อนนกัศึกษา / ผูท้ี่สนใจได ้ 4.07 0.72 มาก 
24. สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาคน้ควา้ใน
ระดบัที่สงูขึน้ได ้

4.54 0.51 มากที่สดุ 

25. มีความมั่นใจและสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชป้ระโยชนต่์อ
ได ้

4.29 0.46 มาก 

รวม 4.32 0.57 มาก 
ความส าเร็จของโครงการภาพรวม 4.35 0.50 มาก 

 
หมายเหต:ุ เกณฑก์ารประเมินผลคะแนน 

คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง นกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบันอ้ยที่สดุ 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง นกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง นกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง นกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัมาก 
คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง นกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  
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จากตาราง 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรใ์นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.35 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรม
ระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1. วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี  , ข้อ 2. วิทยากรเป็นผู้มี
ความรูค้วามสามารถในเรื่องที่อบรม , ขอ้ 9. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม , ขอ้ 
10. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม , ขอ้ 12. สถานที่มีความเหมาะสม ,  ขอ้ 
14. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม , ขอ้ 17. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี ้หลงัการ
อบรม ,  ขอ้ 18. ความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมน าไปใชใ้นการเรียน / การปฏิบติัการสอนไดจ้ริง  , ขอ้ 
19. ความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมเอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละพฒันาความสามารถในการปฏิบติัการสอน , 
ขอ้ 20. ความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมตรงตามความตอ้งการ / ความคาดหวงั  , ขอ้ 21. สามารถน า
ความรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบัติการสอนได้ และ ขอ้ 24. สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไป
ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในระดบัที่สงูขึน้ได ้

ความพงึพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมระดบัมาก คือ ขอ้ 3. วิทยากรมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ , ข้อ 4. วิทยากรสามารถอธิบายเนื ้อหา ยกตัวอย่างได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น , ขอ้ 5. วิทยากรใชภ้าษาที่เหมาะสมและเขา้ใจง่าย , ขอ้ 6. มีการประชาสมัพนัธโ์ครงการ
อย่างทั่วถึง , ขอ้ 7. มีการแจง้ก าหนดการโครงการใหท้ราบล่วงหน้าก่อน  , ขอ้ 8. การด าเนินงาน
เป็นระบบและมีขัน้ตอนชัดเจน , ขอ้ 11. สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / 
พรอ้มใช้งาน , ข้อ 13. สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ  , ข้อ 15. ความ
เหมาะสมของอาหารกลางวนัและอาหารว่าง , ขอ้ 22. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่และถ่ายทอด
ได ้, ขอ้ 23. สามารถใหค้ าปรกึษาแก่เพื่อนนกัศึกษา / ผูท้ี่สนใจได ้และ ขอ้ 25. มีความมั่นใจและ
สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชป้ระโยชนต่์อได้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมระดับ
ปานกลาง คือ ขอ้ 16. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนีก้่อนการอบรม 

ตอนที ่3 ผลการติดตามเชิงลึกการน าแนวคิดสู่การประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร:์ กรณีศึกษา 

ในระยะติดตามผลในการปฏิบัติการสอน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เชิงลึกจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 5 จ านวน   3 คน โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ตามคุณสมบัติที่มีเกณฑ์ก าหนด ดังนี ้(1) เป็นนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ชั้นปีที่ 5 ที่ผ่านการวัด
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ระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม อยู่ในช่วง 3.01 - 3.50 (3) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (3) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรร์ะดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ (4) มีระดับทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์างกัน ใน 3 กลุ่ม คือ ดีมาก ดี 
และ พอใช ้และ (5) สมคัรใจเขา้รว่มวิจยัและสามารถใหข้อ้มลูไดต้ัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการวิจยั 

ทัง้นีผู้ว้ิจัยศึกษาเลือกศึกษา กรณีศึกษา 3 กรณี นี ้เนื่องจากน าผลจากแบบวัดการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง แบบวัดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการมาเป็นเกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา โดยมุ่งเนน้ที่ระดบัทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ใหม้ีความต่างกัน ใน 3 กลุ่ม คือ ตัวแทนจากกลุ่มดีมาก กลุ่มดี และ 
กลุม่พอใช ้

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับมาก ระดับทักษะการโตแ้ย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์ในระดับดีมาก และ ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัมาก 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 มีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัมากที่สดุ ระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร์ ในระดับพอใช้ และ ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบันอ้ย  

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 มีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดับมาก ระดับทักษะการโตแ้ย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์ในระดับดี และ ระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัปานกลาง 

ผู้วิจัยศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรต์ามรูปแบบที่พฒันาขึน้ โดยแบ่ง 2 ส่วน ดงันี ้1) ความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์2) 
ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร ์
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กรณีศึกษาที ่1 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนบางปะหัน 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปฏิบติัการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์ว 21101 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 3 ห้อง คือ ม.2/1 ม.2/2 และ ม.2/3 (ติดตามเฉพาะห้อง ม.2/3) ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการประเมินครัง้ที่ 1 สอนเรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย ์(ระบบการขบัถ่าย 
และ ระบบไหลเวียนเลือด) และการประเมินครัง้ที่ 2 สอนเรื่อง พลงังานกบัการละลายของสาร 

 
การประเมินคร้ังที ่1 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่1 

จากการติดตามสงัเกตการณส์อนของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ผูว้ิจยัสรุปเป็น
ประเด็นที่สะทอ้นการน าแนวคิดสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้

ตาราง 22 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 (การประเมินครัง้ที่ 1) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่มีขั้นตอนและโครงสร้างที่
น่าสนใจ 

1 50 ปานกลาง 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

1 50 ปานกลาง 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปานกลาง 
7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขั้นที่  1 ประเมินความ รู้เดิม เก่ียวกับความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 1 50 ปานกลาง 
10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 1 50 ปานกลาง 
11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปานกลาง 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปานกลาง 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียน รู้วิท ย าศาสตร์โดย ใช้ก ารโต้แย้ ง เชิ ง
วิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะพัฒ น าทั กษ ะการ โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

รวม 20 62.50 น้อย 

 
หมายเหตุ: ระดับคะแนนน้อยที่สุด หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูไ้ด ้ 0.00 – 59.99 คะแนน , ระดับคะแนนนอ้ย หมายถึง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ด ้60.00 – 72.99 คะแนน , ระดบัคะแนน
ปานกลาง หมายถึง นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ด ้73.00 
– 82.99 คะแนน , ระดับคะแนนมาก หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียน
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แผนการจัดการเรียนรูไ้ด ้83.00 – 94.99 คะแนน , ระดับคะแนนมากที่สุด หมายถึง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรม์ีความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไ้ด ้95.00 – 100.00 คะแนน 

ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 อยู่ในระดบันอ้ย ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 

1. ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้ดา้น

ความรู ้(K) ทักษะ (P) เจตคติ (A) สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ ว 1.2 ม.
2/4 ระบุอวยัวะและบรรยายหนา้ที่ของอวยัวะในระบบขบัถ่ายในการก าจดัของเสียทางไต ว 1.2 ม.
2/5 ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบขบัถ่ายในการก าจดัของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางใน
การปฏิบัติตนที่ช่วยใหร้ะบบขับถ่ายท าหน้าที่ไดอ้ย่างปกติ และ ว 1.2 ม.2/6 บรรยายโครงสรา้ง
และหนา้ที่ของหวัใจหลอดเลือด และเลือด  

“ดา้นความรู ้(Knowledge) 
- อธิบายวิธีการก าจดัของเสียของรา่งกายได ้(ว 1.2 ม.2/4) 
-  อธิบายหนา้ที่ของอวยัวะในระบบขบัถ่ายของมนษุยไ์ด ้(ว 1.2 ม.2/5) 
-  อธิบายโครงสรา้งและการท างานของอวัยวะในระบบไหลเวียนเลือด

ของมนษุยไ์ด ้(ว 1.2 ม.2/6) 
-  อธิบายวงจรการไหลเวียนเลือดของมนษุยไ์ด ้(ว 1.2 ม.2/6) 

ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process)  
- สามารถสรุปความรูเ้รื่องอวยัวะในระบบขบัถ่ายของมนุษยอ์อกมาเป็น

แผนภาพได ้(ว 1.2 ม.2/4) 
-  เขียนแผนผงัความคิดระบบหมนุเวียนเลือดได ้(ว 1.2 ม.2/6) 

ดา้นเจตคติ ( Attitude ) 
  - มีสว่นรว่มในการท างานกลุม่” 

แต่นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ไม่สามารถตั้งจุดประสงค์การ
เรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ซึ่งจะวิเคราะห์
ไดจ้ากจดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่นกัศกึษาตัง้ไว ้ 

 “ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
- สามารถสรุปความรูเ้รื่องอวยัวะในระบบขบัถ่ายของมนุษยอ์อกมาเป็น

แผนภาพได ้
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- เขียนแผนผงัความคิดระบบหมนุเวียนเลือดได ้” 
จะพบว่า ไม่มีการก าหนดทักษะพิสยัที่ชีเ้ฉพาะว่าจะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการ

โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัทั่วไป และก าหนดใหผู้เ้รียน
ไดส้รุปความรูเ้รื่องอวยัวะในระบบขบัถ่ายของมนษุยอ์อกมาเป็นแผนภาพเท่านัน้ 

2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ลักษณะของกิจกรรมทีม่ีขั้นตอนและโครงสร้างที่น่าสนใจ 

ผูว้ิจัยประเมินลักษณะของกิจกรรม พบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 
เลือกใชล้กัษณะของกิจกรรมดว้ย “การสรา้งสถานการณ์ ให้นักเรียนสงัเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ขาดอวยัวะใดอวยัวะหนึ่ง หรือระบบใดระบบหนึ่งจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ จากขอ้มลูในอินเทอรเ์น็ต 
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 และในใบความรู ้เรื่อง ระบบหมนุเวียนเลือดและ
ระบบขบัถ่าย โดยใชค้ าถามดงันี ้

 - เหตใุดเราจึงตอ้งมีการปัสสาวะและถ่ายอจุจาระ 
- หลังจากออกก าลังกายแล้ว นักเรียนลองสังเกตดูว่าร่างกายเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 - หลังจากการออกก าลังกายแลว้ร่างกายมีการก าจัดของเสียออกจาก

รา่งกายหรือไม่ อย่างไร 
ใหน้กัเรียนออกก าลงักายเดินขึน้-ลงบนัไดแบบเร็วแลว้ใชม้ือวดัชีพจรบริเวณ

ขอ้มือ ล าคอ หรือหนา้อกเยือ้งไปทางดา้นซา้ย จากนัน้นบัชีพจรโดยจบัเวลา 1 นาที แลว้บนัทึกผล 
จากนัน้ครูใชแ้นวค าถามดงันี ้

- ก่อนออกก าลังกายและหลังออกก าลังกายชีพจรที่นักเรียนนับได้
แตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 

- อตัราการเตน้ของหวัใจสามารถบอกสิ่งใดได ้
- หวัใจเตน้เรว็ เป็นสญัญาณของการเกิดโรคใด”  

2.2 ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สาธิต และ
ยกตัวอย่างการโต้แย้งทีด่ี 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ใชก้ารสนทนาเพิ่มเติมร่วมกับนักเรียนใน
หวัขอ้ระบบหมนุเวียนเลือดและระบบขบัถ่าย โดยศกึษาขอ้มลูจากหนงัสือเรียนและในแหล่งขอ้มลู
ที่น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ พรอ้มกับการวิเคราะห์ขอ้มูลที่แสดงให้เห็นถึงการท างานของระบบในส่วนที่
แตกต่างกนั และความส าคญัของระบบหมนุเวียนเลือดและระบบขบัถ่าย และรว่มกนัสรุปความรูท้ี่
ไดเ้รียนไป 
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“ ครูทา้ทายความคิดเชิงโตแ้ย้งของนักเรียนจากสถานการณ์ เพื่อให้แสดง
ความคิดเห็นจากขอ้มลูที่ใหใ้นประเด็นการโตแ้ยง้ เรื่อง “เห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวที่ว่าระบบ
หมุนเวียนเลือดส าคัญกับมนุษยม์ากกว่าระบบขับถ่าย” โดยที่ระบบหมนุเวียนเลือดมีอวยัวะที่
ส  าคัญ คือ หัวใจที่ท าหนา้ที่สูบฉีดเลือดไปเลีย้ง          ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนระบบขับถ่าย 
ถา้ไม่มีระบบนีม้นษุยก์็ยงัสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดเ้ป็นปกติ” 

เมื่อพิจารณาจะพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  1 สามารถน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี  ไดค้รบถ้วน ทัง้ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใหส้รา้งขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) 
หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และ
เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 

2.3 ผู้เรียนอภปิรายแบบกลุ่ม 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ใหอิ้สระกับนักเรียน โดยให้สมาชิกของแต่

ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกันและสรุปผลจากขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มว่าตามความเห็นของ
กลุ่มแลว้ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัระบบหมนุเวียนเลือดส าคญักว่า แลว้มีเหตผุลอย่างไรในการ
สนับสนุนความคิดนีห้ากเห็นดว้ยและมีเหตุผลใด ถ้าหากไม่เห็นดว้ย ใหอ้ธิบาย เพื่อน าเสนอขอ้
กล่าวอา้งของกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ พรอ้มการหาขอ้มูลหรือหลักฐานประกอบการอธิบายให้
สอดคลอ้ง มีเหตผุลสนบัสนนุกบัขอ้กลา่วอา้งนัน้ ๆ และมองเห็นมมุมองอื่น ๆ ที่แตกต่างจากมมุอง
และความคิดของกลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท าอย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้
กลา่วอา้งของเรามาเห็นดว้ย คลอ้ยตาม สนบัสนนุความคิดของเรา 
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2.4 ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการโต้แย้ง 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ไดใ้หน้ักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความคิด

ของกลุ่มจากประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กบัค ากลา่วที่ว่าระบบหมนุเวียนเลือดส าคญักบัมนุษย์
มากกว่าระบบขบัถ่าย” แลว้มีเหตผุลอย่างไรในการสนบัสนุนความคิดนีห้ากเห็นดว้ยและมีเหตผุล
ใดหากไม่เห็นดว้ย ใหอ้ธิบาย เพื่อน าเสนอขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ พรอ้มการหา
ขอ้มลูหรือหลกัฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง มีเหตผุลสนบัสนนุกบัขอ้กล่าวอา้งนัน้ ๆ และ
มองเห็นมุมมองอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากมุมองและความคิดของกลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท า
อย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้งของเรามาเห็นด้วย คลอ้ยตาม สนับสนุน
ความคิดของเรา และเมื่อน าเสนอครบทกุกลุม่แลว้อภิปรายโตแ้ยง้กนัเพื่อหาหาสรุปรว่มกนั  

จากกิจกรรมในชัน้เรียนนักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ โดยที่แต่ละกลุ่มได้
น าเสนอขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มตนเองที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาต่อเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ และร่วมกัน
วิพากษ์แนวคิดของขอ้กล่าวอา้งร่วมกันเพื่อหาว่าขอ้กล่าวอา้งใดที่ถูกตอ้งและไดร้บัการยอมรบั
มากที่สดุ น าไปสู่การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์เนื่องจากกิจกรรมนีส้นบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
แนวคิดต่าง ๆ ของผู้เรียนนี ้และช่วยให้ผู้เรียนได้มีการสนทนา แลกเปลี่ยนความรู ้น าไปสู่การ
ปรบัเปลี่ยนเกณฑแ์นวคิดใหม่ส าหรบัการประเมินขอ้กล่าวอา้งหรือการโตแ้ยง้ อีกทั้งผูเ้รียนยังมี
โอกาสไดป้รบัแต่ง เปลี่ยนแปลงแนวคิด ขอ้กล่าวอา้ง ขอ้สรุป หรือวิธีการเดิม จากกระบวนการ
เรียนรูร้ว่มกนัระหว่างกลุม่ทัง้หอ้งเรียน 
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2.5 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับการโต้แย้งของผู้เรียน 
ผู้วิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ใหข้อ้มูลย้อนกลับการโตแ้ย้ง ขณะที่ใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติการ
โตแ้ยง้ไดย้งัไม่ครบถว้น เนื่องจากมีความจ ากดัในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน และ
ยังคงมีความกังวลกับล าดับขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน ว่าสามารถด าเนินการไดค้รบ
หรือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร จึงส่งผลใหก้ารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน
ยงันอ้ยเกินไป 

“นักเรียนบอกว่าเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่าระบบหมุนเวียนเลือดส าคัญกับ
มนุษยม์ากกว่าระบบขับถ่าย นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้
ของผูเ้รียน ว่าตอ้งอธิบายเหตุผลพรอ้มกับแสดงหลักฐาน และความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลที่
น ามาสนบัสนนุของตนเองประกอบดว้ย” ซึ่งมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้อธิบายโดยละเอียด
กบันกัเรียนบางสว่น แต่ไม่ไดค้รบทกุคน เพราะเวลาจ ากดั 

2.6 ครูจัดบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการโต้แย้ง 
ผู้วิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ตอ้งจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ย้งใหม้ากกว่านี ้เนื่องจากใช้
สื่อ อุปกรณ์เพียงแค่การน าเสนอภาพนิ่ง (ppt) และการตัง้ค าถามว่าเห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย ดังนัน้ 
ตอ้งจดัเตรียมสื่อ อปุกรณท์ี่ทันสมัย มีความแปลกใหม่ กระตุน้ความสนใจ ความกระตือรือรน้ต่อ
การโตแ้ยง้ เช่น การใหช้มวิดิทศัน ์(VDO)  

นอกจากนี ้การจัดการรูปแบบชั้นเรียน เช่น ต าแหน่งที่นั่ งของนักเรียน 
ต าแหน่งสื่อ อปุกรณ์ ควรจดัพืน้ที่และจัดสรรที่นั่งที่ท าใหน้กัเรียนทุกคนสามารถมองเห็นกนัอย่าง
ทั่วถึงขณะที่มีกิจกรรมการโตแ้ยง้ในชัน้เรียน รวมไปถึงการสรา้งประเด็น ในเรื่อง“เห็นดว้ยหรือไม่
กบัค ากล่าวที่ว่าระบบหมนุเวียนเลือดส าคัญกบัมนุษยม์ากกว่าระบบขับถ่าย” ยงัเป็นสถานการณ์
วิทยาศาสตรท์ี่ไม่สมัพันธ์กับประเด็นทางสงัคม ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ในชัน้เรียนมีบรรยากาศที่ไม่
เอือ้ต่อการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรม์ากนกั 

3. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 

ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้ง
ความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 
5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และ ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ข
รายงาน ไดค้รบ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนสามารถเขียนรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ว่าจะใหผู้เ้รียนท า
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เรื่องอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร อีกทั้ง ถ้าจ าเป็นต้องมีครูท่านอ่ืนมาปฏิบัติการสอนแทน
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ก็สามารถท าได้ (แต่ครูที่จะปฏิบัติการสอนแทนต้องมีความรู้
ความเขา้ใจในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย) สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด และจุดประสงค์การ
เรียนรู ้มีความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเนน้ การลงมือปฏิบติั การสืบคน้ขอ้มูล การ
ท างานกลุม่ การระดมความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน และ ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
โดยนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน  ซึ่ง
พิจารณาหลกัฐานไดจ้าก  

 

 
 

 



  188 

 
 

นอกจากนี ้นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ไดเ้หมาะสมกับลกัษณะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการบูรณาการหัวขอ้หรือประเด็นทาง
สงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในการสอนนัน้ได ้ดว้ยการใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มกบักิจกรรม 
เช่น การก าจัดของเสียของร่างกาย โดยใหน้กัเรียนท ากิจกรรมลกุ - นั่ง 10 ครัง้ และการออกก าลงั
กายเดินขึน้ – ลงบันไดแบบเร็ว แลว้ใชม้ือวัดชีพจรบริเวณขอ้มือ ล าคอ หรือหน้าอกเยือ้งไปทาง
ดา้นซา้ย ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าใหน้ักเรียนสามารถสืบคน้หาขอ้มูล หาหลักฐานไดจ้าก
ประสบการณต์รงดว้ยความสนใจว่าจะมีผลเป็นอย่างไรบา้ง และสามารถก าหนดแนวทางจดักลุ่ม
ผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น จัดกลุ่มโดยคละเพศ คละความสามารถ โดยใชเ้ทคนิคการจับ
กลุม่  

“ดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปสุ่มล าดบัเลขที่ หรือการนบัหมายเลข
ต่อกัน ของนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของความสามารถ และลดปัญหาความไม่ยุติธรรมใน
การแบ่งกลุม่” 
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4. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกับ

กระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ แต่ยังขาดความ
หลากหลาย ขาดความน่าสนใจ ที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

“- สื่อการเรียนรู ้
1. หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 พว. 
2. ภาพการไหลเวียนเลือด ภาพเม็ดเลือด ภาพระบบขบัถ่าย ภาพการขบัถ่าย

ของเสีย 
3. ใบความรู ้เรื่อง ระบบหมนุเวียนเลือดและระบบขบัถ่าย 
4. กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับค ากล่าวที่ว่าระบบ

หมนุเวียนเลือดส าคญักบัมนษุยม์ากกว่าระบบขบัถ่าย” 
- แหลง่เรียนรู ้

1. หอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์
2. หอ้งสมดุโรงเรียน 
3. อินเทอรเ์น็ตจากสมารท์โฟน” 
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5. ด้านการวัดและประเมินผล 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดั ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้และดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกบัระดับชัน้ของผูเ้รียน ซึ่งพิจารณาจาก การสรา้งเครื่องมือ
ในการวัด การสร้างเกณฑ์ในการประเมิน และการก าหนดค าขยาย Rubrics ที่สอดคล้อง 
ครอบคลมุเนือ้หา กิจกรรมในชัน้เรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู ้K P A อนัเป็นวิธีการประเมินผล
ตามสภาพจรงิ 

  

 
 

แต่นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ไม่สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลด้วย
วิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
เครื่องมือในการวัด และเกณฑใ์นการประเมินยังคงเป็นเพียงการวัดและประเมินผลทั่วไป ไม่ได้
มุ่งเนน้การวดัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  
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ตาราง 23 ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 (การประเมินครัง้ที่ 1) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้หา
สาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

2 100 มากที่สดุ 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 1 50 ปานกลาง 
2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

1 50 ปานกลาง 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับ
จดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มากที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 23  (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้
เป็นล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

1 50 ปานกลาง 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 2 100 มากที่สดุ 
2.7 ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การสรา้ง
ค าถามที่ เน้นการคิดวิเคราะห์/การคิดวิพากษ์ , การจัด
โตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การแสดงความคิดเห็น/เหตุผลใน
ชั้นเรียน, การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน, การ
อธิบาย ฯลฯ 

2 100 มากที่สดุ 

2.8 จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการใช้ค าถาม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 100 มากที่สดุ 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมและ
ผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 23  (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ ดี เป็นกัลยาณมิตร มีการ
เสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มากที่สดุ 

3.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั 

2 100 มากที่สดุ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดัสื่อการเรียนรู้
ถูกตอ้งตามหลักการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.4 ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจัด สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ถูกตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียน รู้ โดยการชี ้ให้เห็นถึ ง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบัติกิจกรรม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.6 จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ 
เกา้อี ้สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ที่สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

0 0 นอ้ยที่สดุ 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มากที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มากที่สดุ 
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

 



  194 

ตาราง 23 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผูเ้รียน  

2 100 มากที่สดุ 

4.5 ประเมินผลดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้งกบัทกัษะการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 2 100 มากที่สดุ 
4.7 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาตนเอง 

1 50 ปานกลาง 

รวม 39 78 ปานกลาง 

 
หมายเหต:ุ ระดบัคะแนนนอ้ยที่สดุ หมายถึง นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถใน

การปฏิบัติการสอนได้  0.00 – 59.99 คะแนน , ระดับคะแนนน้อย หมายถึง นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรม์ีความสามารถในการปฏิบติัการสอนได ้60.00 – 72.99 คะแนน , ระดบัคะแนนปาน
กลาง หมายถึง นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถในการปฏิบติัการสอนได ้73.00 – 82.99 
คะแนน , ระดับคะแนนมาก หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความสามารถในการปฏิบติัการ
สอนได้ 83.00 – 94.99 คะแนน , ระดับคะแนนมากที่สุด หมายถึง นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ี
ความสามารถความสามารถในการปฏิบติัการสอนได ้95.00 – 100.00 คะแนน 

ด้านที่  2 ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 

1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
ผูว้ิจัยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่  1 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนื ้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตรไ์ด้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้กนกลาง และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ตัวชี ้วัด แต่การอธิบายกระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่ชัดเจน มีเพียงการอธิบาย
ความหมายแต่ละองค์ประกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(การแสดงข้อกล่าวอา้งและให้
เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง (Claims and Warrants) การให้หลักฐานสนับสนุนเหตุผล 
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(Evidence) การมองเห็นของกล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผล
สนับสนุนการโต้แย้งกลับ (Supportive argument) แต่ไม่ได้เน้นย ้าถึงกระบวนการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรว์่ามีขัน้ตอนอย่างไรบา้ง และจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนพบว่า  

“นักเรียนไม่ทราบว่าบทบาทของตนเองนั้นตอ้งท าอะไรบา้ง รูแ้ต่เพียงว่าตนเอง
ตอ้งหาขอ้สรุปว่าเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย พรอ้มบอกเหตผุลสนบัสนนุขอ้สรุป” 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้

อย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
ผูว้ิจยัประเมินจากการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้และพฤติกรรมการปฏิบติัการ

สอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 “กระตุน้ความสนในของนักเรียนเพื่อเขา้สู่
หัวข้อระบบหมุนเวียนเลือดและระบบขับถ่าย โดยครูน าภาพระบบหมุนเวียนเลือดและระบบ
ขบัถ่ายใหน้กัเรียนสงัเกต อภิปราย และตอบค าถาม โดยใชค้ าถามดงันี”้ 

-นักเรียนเคยเห็นภาพของระบบและอวัยวะเหล่านีม้าบ้างหรือไม่ และจาก
แหลง่ใด 

-ระบบเหลา่นีม้ีในสิ่งมีชีวิตทกุชนิดหรือไม่ 
-ระบบเหลา่นีท้  างานสมัพนัธก์นัหรือไม่ อย่างไร 
-นอกจากระบบในรา่งกายที่ยกตวัอย่างมานี ้นกัเรียนรูจ้กัระบบในรา่งกายใด

อีกบา้ง ยกตวัอย่างและขอ้มลูประกอบ 
-นกัเรียนคิดว่าเพราะอะไร ท าไมถึงตอ้งมีระบบเหลา่นี ้
-ถา้ไม่มีระบบเหลา่นี ้รา่งกายมนษุยจ์ะสามารถด ารงอยู่ไดห้รือไม่ อย่างไร 
-เหตใุดเราจึงตอ้งมีการปัสสาวะและถ่ายอจุจาระ 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ให้นักเรียนท ากิจกรรม ลุก - นั่ง 10 และออก
ก าลังกายเดินขึน้ - ลงบนัไดแบบเร็วแลว้ใชม้ือวัดชีพจรบริเวณขอ้มือ ล าคอ หรือหนา้อกเยือ้งไป
ทางดา้นซา้ย จากนัน้นบัชีพจรโดยจบัเวลา 1 นาที จากนัน้ครูใชค้  าถามดงันี ้

-หลังจากออกก าลังกายแล้ว นักเรียนลองสังเกตดูว่าร่างกายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

-นักเรียนคิดว่าหลังจากการออกก าลังกายแลว้ร่างกายมีการก าจัดของเสีย
ออกจากรา่งกายหรือไม่ และรา่งกายก าจดัของเสียออกทางใด 
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-นอกจากนีร้่างกายของเรายังมีการก าจัดของเสียออกทางอ่ืนได้ทางใดอีก
บา้ง 

-ก่อนออกก าลงักายและหลงัออกก าลงักายชีพจรที่นกัเรียนนบัไดแ้ตกต่างกนั
หรือไม่ อย่างไร 

-อตัราการเตน้ของหวัใจสามารถบอกสิ่งใดได ้
-หวัใจเตน้เรว็ เป็นสญัญาณของการเกิดโรคใด” 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนือ้หา
สาระที่สอนนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  1 “เลือกใชว้ิธีสอนผ่านการอภิปราย การท างานกลุ่ม 
การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ การลงมือปฏิบติั การน าเสนอขอ้มูล / ความคิดเห็น
หน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ลดบทบาทการบอก
ความรูข้องครูผูส้อน ปรบัเปลี่ยนใหน้กัเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ซึ่งบรรยากาศจะเป็น
การโตต้อบและการแสดงเหตผุลบนพืน้ฐานขอ้เท็จจรงิ” 

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้เป็นล าดับขั้นตอน
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน 
พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้
เป็นล าดับขั้นตอน ครบ ทั้ง 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 
อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน ขัน้ตอนที่ 7 
การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน แต่ยังมีสิ่งตอ้งปรบัปรุงในส่วนของลกัษณะกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ คือ ขั้นตอนที่  6 การเขียนรายงาน ขั้นตอนที่  7 การตรวจสอบผลและแก้ไข
รายงาน ต้องมีความชัดเจนในตรวจสอบ โดยยึดเกณฑ์การประเมินเป็นที่ตั้ง และให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัแก่นักเรียนเพื่อสะทอ้นใหน้ักเรียนทราบว่า ตอ้งปรบัปรุง / แก้ไข ตนเองอย่างไร ซึ่งการ
เขียนรายงาน การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน เป็นทกัษะที่ส  าคญั เนื่องจากเป็นการเขียนขอ้มลู 
ขอ้เท็จจรงิ ที่จะน าไปเป็นหลกัฐานประกอบขอ้สรุปของกลุม่ตนเอง 

“มีให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบ้าง ขณะที่นักเรียนด าเนินกิจกรรมโต้แย้ง / 
อธิบายเหตุผลในชัน้เรียน แต่การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นักเรียนในส่วนของการเขียนรายงาน การ
ตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงานยงัไม่เกิดในชัน้เรียน” 
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2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขั้นตอนที่ระบุไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน 
พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  1 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
แผนการจดัการเรียนรู ้แต่ก็มีขา้มขัน้ตอนบา้ง สามารถอธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ด้
ชดัเจน โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น การสรา้งค าถามที่เนน้การคิดวิเคราะห ์/ การ
คิดวิพากษ ์, การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลในชัน้เรียน , การสืบคน้หาขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย 
ฯลฯ และการใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียน  นับได้ว่าเป็นการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

“ควรใหค้วามส าคญัของน า้หนักเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละขัน้ตอนต่างกนั ซึ่ง
ตอ้งค านึงใหเ้หมาะสม เช่น ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ และ ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ตอ้งใชเ้วลานาน เพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีความอิสระทางความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนั
ภายในกลุ่มของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มใหญ่ แลว้สุดทา้ยน าไปสู่การ
สรา้งขอ้สรุปร่วมกันของชัน้เรียน และการไดส้รุปความรูท้ัง้หมดไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ระหว่าง 
ครูกบันกัเรียน และระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน” 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  1 สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ ดี เป็น

กัลยาณมิตร จัดกลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั มีการเสริมแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ และจดัสื่อการเรียนรู ้จดัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์รวมไปถึงการ
จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะ / ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามตอ้งเพิ่มการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน์
ของกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ดว้ยการใหค้วามส าคญั
ของหลกัฐาน การใหเ้หตุผล ความถูกตอ้งขององคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ก่อนการตดัสินใจต่าง ๆ หลงัจากมีการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน  
ผูว้ิจยัประเมินจากการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้และพฤติกรรมการปฏิบติัการ

สอนในชัน้เรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถประเมินผลดว้ยวิธีการสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ดั มีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู  ้โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้รียน ควรปรบัปรุงวิธีการประเมินผลโดยเฉพาะดา้น
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ทักษะพิสยัที่ตอ้งสอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ดว้ยการสรา้งเครื่องมือวัด และ
สร้างเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเป็นไปตามสภาพจริงได ้
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 ตอ้งใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียนระหว่างท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
โดยใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในดา้นทักษะการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป 

“ ใชก้ารประเมินตามสภาพจรงิจากวิธี 
1)กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับค ากล่าวที่ว่าระบบ

หมนุเวียนเลือดส าคญักบัมนษุยม์ากกว่าระบบขบัถ่าย” 
2)สงัเกตพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่รว่มกนั 
3)สงัเกตการณก์ารตอบค าถาม การแสดงส่วนร่วมทางความคิด การอธิบาย 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในชัน้เรียน 
4)คุณภาพของการเขียนรายงานการส ารวจตรวจสอบ ( Investigation 

Report) 
5)คณุภาพของการตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบ (Double-Blind Group 

Peer Review)” 
การประเมินคร้ังที ่2 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่1 

จากการติดตามสงัเกตการณส์อนของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ผูว้ิจยัสรุปเป็น
ประเด็นที่สะทอ้นการน าแนวคิดสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้

ตาราง 24 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 (การประเมินครัง้ที่ 2) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่มีขั้นตอนและโครงสร้างที่
น่าสนใจ 

2 100 มากที่สดุ 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

2 100 มากที่สดุ 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 2 100 มากที่สดุ 
7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขั้นที่  1 ประเมินความ รู้เดิม เก่ียวกับความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 2 100 มากที่สดุ 
10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 2 100 มากที่สดุ 
11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 2 100 มากที่สดุ 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 2 100 มากที่สดุ 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียน รู้วิท ย าศาสตร์โดย ใช้ก ารโต้แย้ ง เชิ ง
วิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะพัฒ น าทั กษ ะการ โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

 
 
 



  200 

ตาราง 24 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

รวม 32 100 มากทีสุ่ด 

 
ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร

โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ซึ่งจะพิจารณาได้
จาก 

1. ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้

ดา้นความรู ้(K) ทกัษะ (P) เจตคติ (A) สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
“- ดา้นความรู ้(Knowledge) 
อธิบายความหมายของพลงังานกบัการละลายของสารได ้(ว 2.1 ม.2/5) 

-ดา้นทกัษะ / กระบวนการ (Process) 
ทดลองพลงังานกบัการละลายของสารได ้(ว 2.1 ม.2/6) 
แสดงหลกัฐานและเหตผุลในการสรุปผลการทดลองได ้(ว 2.1 ม.2/6) 

-ดา้นเจตคติ (Attitude) 
มีความสนใจในการเรียน และมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม  (ว 2.1 ม.2/6)

และนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์คนที่ 1 สามารถตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้มุ่งเน้นด้านทักษะพิสัยที่จะทำ
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะวิเคราะห์ได้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักศึกษา
ตั้งไว้  

 “ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
แสดงหลกัฐานและเหตผุลในการสรุปผลการทดลองได ้” 
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2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ 

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรค์นที่ 1 จดัลกัษณะของกิจกรรมดว้ย  

“การสรา้งสถานการณ์ ให้นักเรียนสงัเกตการเปลี่ยนแปลงพลงังานของ
สารละลาย ระหว่างระบบและสิ่งแวดลอ้ม (ดูดและคายพลงังาน) โดยสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมา
สาธิตการท ากิจกรรมโดยเทน า้ใส่ใน บีกเกอรป์รมิาตรครึ่งบีกเกอร ์จากนัน้ตกัน า้ตาลใสล่งไปในน า้ 
แลว้คนใหล้ะลาย นักเรียนร่วมกันสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากขอ้มูลใน
อินเทอรเ์น็ต หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 และการท าการทดลอง เรื่อง พลงังาน
กบัการละลาย”   

2.2 ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สาธิต และ
ยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดีผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรค์นที่ 1 ใชก้ารตั้งค าถามเชิงวิพากษ์กระตุน้กระบวนการคิดของนักเรียน โดยศึกษา
ขอ้มูลจากหนังสือเรียนและในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ พรอ้มกับการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
รว่มกนัสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไป 

“ ครูท้าทายความคิดเชิงโต้แย้งของนักเรียนจากการทดลอง โดยให้
น าเสนอผลการท าทดลอง เรื่อง พลงังานกบัการละลายของสารพรอ้มแสดงขอ้มลู หลกัฐานในกรณี
ไดผ้ลการทดลองที่ต่างกนัในแต่ละกลุม่” 

เมื่อพิจารณาจะพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี ไดค้รบถ้วน ทัง้ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใหส้รา้งขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) 
หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และ
เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 

2.3 ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่ 1 ใหอิ้สระกบันกัเรียน  
“โดยใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกันและสรุปผล

จากขอ้กลา่วอา้งของกลุม่ในกรณีไดผ้ลการทดลองที่ต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ โดยตอ้งแสดงความคิดเห็น
ของกลุ่ม พรอ้มแสดงเหตุผล ข้อมูล และหลักฐานประกอบการอธิบายให้สอดคล้อง มีเหตุผล
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สนับสนุนกบัขอ้กล่าวอา้งนัน้ ๆ และมองเห็นมุมมองอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากมุมองและความคิดของ
กลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท าอย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้งของเรามา
เห็นดว้ย คลอ้ยตาม สนบัสนนุความคิดของเรา” 

2.4 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่ 1 ไดใ้หน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดของกลุ่มในกรณีไดผ้ลการทดลองที่
ต่างจากกลุม่อื่น ๆ แลว้มีเหตผุลอย่างไรในการสนบัสนนุความคิดนี ้

“ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มไดน้ าเสนอผลการทดลอง พรอ้มหลกัฐานจากการ
บนัทึกผลการทดลอง และแสดงเหตผุลประกอบการอธิบายขอ้สรุปผลการทดลองของกลุ่มตนเอง 
ซึ่งเป็นการน าเสนอขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ จะเห็นไดว้่าเป็นการฝึกใหน้กัเรียนได้
ปฏิบัติการโตแ้ยง้ โดยมีแนวคิดที่ว่าจะท าอย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้ง
ของเรามาเห็นด้วย คล้อยตาม สนับสนุนความคิดของเรา และเมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว
อภิปรายโตแ้ยง้กนัเพื่อหาหาสรุปรว่มกนั” 

2.5 ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 
ผูว้ิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ใหข้อ้มูลย้อนกลับการโตแ้ย้ง ขณะที่ใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติการ
โตแ้ยง้ได้มากขึน้ มีการจัดการในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนที่ชัดเจน และไม่มี
ความกังวลกับล าดับขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน จึงส่งผลใหก้ารใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการ
โตแ้ยง้ของนกัเรียนไดม้ากขึน้ และมีประสิทธิภาพ 

“นักเรียน น าเสนอข้อสรุปผลการทดลองของกลุ่มในกรณีได้ผลการ
ทดลองที่ต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการโตแ้ยง้
ของนกัเรียนทนัที พรอ้มกบัอธิบายขอ้มลูที่ถูกตอ้งเพิ่มเติม ในเรื่องของ พลงังานกบัการละลายของ
สาร การดดูความรอ้นและคายความรอ้นที่สมัพนัธก์บัระบบและสิ่งแวดลอ้ม  

ถ้าระบบดูดความรอ้น อุณหภูมิจะสูงขึน้ และสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิจะ
ต ่าลงถา้ระบบคายความรอ้น อณุหภมูิจะต ่าลง และสิ่งแวดลอ้ม อณุหภมูิจะสงูขึน้” 

2.6 ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 
ผูว้ิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีการจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ใหม้ากขึน้  
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“ใชส้ื่อ อปุกรณ ์การน าเสนอภาพนิ่ง (ppt) การใหช้มวิดิทศัน ์(VDO) และ 
การน าเสนอขอ้สรุปผลการทดลองของกลุม่ในกรณีไดผ้ลการทดลองที่ต่างจากกลุม่อื่น ๆ มากระตุน้
ความสนใจ ความกระตือรือรน้ต่อการโตแ้ยง้ นอกจากนีก้ารจดัการรูปแบบชัน้เรียนไดจ้ดัพืน้ที่และ
จดัสรรที่นั่งที่ท าใหน้กัเรียนทุกคนสามารถมองเห็นกนัอย่างทั่วถึงขณะที่มีกิจกรรมการโตแ้ยง้ในชัน้
เรียน” 

3. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้

7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 
สรา้งความสนใจในประเด็น ขั้นตอนที่  3 สรา้งข้อกล่าวอ้าง ขั้นตอนที่  4 อภิปรายภายในกลุ่ม 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และ ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผล
และแกไ้ขรายงาน ไดค้รบ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนสามารถเขียนรายละเอียดไดอ้ย่างชัดเจน ว่าจะให้
ผู้เรียนท าเรื่องอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู  ้มีความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเน้น การลงมือปฏิบัติ การ
สืบคน้ขอ้มลู การท างานกลุ่ม การระดมความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน และ ทกัษะ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์โดยนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ไดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 
ขัน้ตอน เช่น  

“ ขัน้ที่ 2 ขัน้สรา้งความสนใจในประเด็น 
1.สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการท ากิจกรรมโดยเทน า้ใส่ในบีกเก

อรป์ริมาตรครึ่งบีกเกอร ์จากนัน้ตักน า้ตาลใส่ลงไปในน า้ แลว้คนใหล้ะลาย นกัเรียนร่วมกนัสงัเกต
การเปลี่ยนแปลง  

2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ภายในบีกเกอร ์จากนัน้ครูถามค าถาม ดงันี ้

2.1 น า้ตาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
2.2 การท่ีน า้ตาลละลายมีการเปลี่ยนแปลงพลงังานหรือไม่  
2.3 การละลายของสารแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงพลงังานหรือไม่

อย่างไร” 
นอกจากนีน้ักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการบูรณาการหวัขอ้หรือประเด็น
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ทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในการสอนนั้นได ้ดว้ยการใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม เช่น  

“- นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 4-5 คน 8 กลุม่ โดยคละความสามารถ 
 - นกัเรียนศึกษาเนือ้หาเรื่องพลงังานกบัการละลายของสาร จากหนงัสือ

เรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์ 
 - ครูอธิบาย เรื่อง พลงังานกบัการละลายของสาร จากสื่อ Powerpoint 
 - นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 3.5 พลงังานกับการละลายของสาร โดย

ศึกษาอปุกรณแ์ละวิธีท า หลงัจากนัน้ครูอธิบายเพิ่มเติมพรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมและบนัทึก
ผล” 

ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าให้นักเรียนสามารถท าการทดลองสืบค้นหา
ขอ้มลู หาหลกัฐานไดจ้ากประสบการณต์รงดว้ยความสนใจว่าจะมีผลเป็นอย่างไรบา้ง 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดแนวทางจดักลุ่มผูเ้รียนใหม้ี
ความหลากหลาย เช่น จดักลุม่โดยคละเพศ คละความสามารถ โดยใชเ้ทคนิคการจบักลุม่  

“นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 4-5 คน 8 กลุม่ โดยคละความสามารถ” 
“ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปสุ่มล าดับเลขที่  หรือการนับ

หมายเลขต่อกัน ของนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของความสามารถ และลดปัญหาความไม่
ยติุธรรมในการแบ่งกลุม่” 

4. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้ง

กับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพิ่มความ
หลากหลายและความน่าสนใจ ที่จะไปกระตุ้นให้นัก เรียนได้พัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

“- สื่อการเรียนรู ้
1. หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 พว. 
2. PowerPoint เรื่อง พลงังานกบัการละลายของสาร 
3. ใบความรู ้เรื่อง การดดูกลืนและการคายความรอ้น 
4. วิดิทศัน ์(VDO) เรื่อง พลงังานกบัการละลายของสาร 
5. กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “ขอ้สรุปผลการทดลองของกลุ่มใน

กรณีไดผ้ลการทดลองที่ต่างจากกลุม่อื่น ๆ” 
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- แหลง่เรียนรู ้
1. หอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์
2. หอ้งสมดุโรงเรียน 
3. อินเทอรเ์น็ตจากสมารท์โฟน” 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  1 สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลให้

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้ง
กับกิจกรรมการเรียนรู ้และดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้รียน ซึ่งพิจารณาจาก การ
สรา้งเครื่องมือในการวัด การสรา้งเกณฑ์ในการประเมิน และการก าหนดค าขยาย Rubrics ที่
สอดคลอ้ง ครอบคลุมเนือ้หา กิจกรรมในชัน้เรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู ้K P A อนัเป็นวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และสามารถก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคลอ้งกบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สรา้งเครื่องมือในการวดั และเกณฑ์
ในการประเมินมีความชดัเจนสามารถวดัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนได ้
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ตาราง 25 ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 (การประเมินครัง้ที่ 2) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระ
ทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

2 100 มากที่สดุ 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
ได ้ 

2 100 มากที่สดุ 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.2 เลือกใช้วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ
จดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มากที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มากที่สดุ 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้
เป็นล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

2 100 มากที่สดุ 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ได้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
แผนการจดัการเรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การสรา้ง
ค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์/การคิดวิพากษ์ , การจัด
โตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลใน
ชั้นเรียน, การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน, การ
อธิบาย ฯลฯ 

2 100 มากที่สดุ 

2.8 จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

2 100 มากที่สดุ 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและ
ผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 2 100 มากที่สดุ 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็นกัลยาณมิตร มีการ
เสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มากที่สดุ 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั 

2 100 มากที่สดุ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดสื่อการ
เรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถูกตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี ้ให้เห็นถึง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

3.6 จัดลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน เช่น การจัด
โต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มากที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มากที่สดุ 
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผูเ้รียน  

2 100 มากที่สดุ 

4.5 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 2 100 มากที่สดุ 
4.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู ้เรียนใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง 

2 100 มากที่สดุ 

รวม 49 98 มากที่สดุ 
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ด้านที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษา
ครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตรไ์ด้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้กนกลาง และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ตัวชีว้ัด มีการอธิบายกระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรช์ัดเจนมากขึน้ ควบคู่กับการอธิบาย
ความหมายของแต่ละองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การแสดงขอ้กล่าวอา้งและให้
เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง (Claims and Warrants) การให้หลักฐานสนับสนุนเหตุผล 
(Evidence) การมองเห็นของกล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผล
สนับสนุนการโตแ้ยง้กลับ (Supportive argument) อีกทั้งมีการเน้นย า้ถึงกระบวนการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ซึ่งสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมการเรียน / การมีสว่นรว่มในกิจกรรมของนกัเรียนพบว่า  

“นักเรียนรูว้่าตนเองนั้นต้องแสดงข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลประกอบข้อ
กลา่วอา้ง  

ท าอะไรบา้ง รูแ้ต่เพียงว่าตนเองตอ้งหาขอ้สรุปว่าเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย 
พรอ้มบอกเหตผุลสนบัสนนุขอ้สรุป” 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น า เสนอประเด็น  สถานการณ์  เรื่องที่ จะสอนในการโต้แย้งเชิ ง

วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 “กระตุน้ความสนในของนกัเรียน
โดยสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการท ากิจกรรมโดยเทน า้ใส่ในบีกเกอรป์ริมาตรครึ่งบีกเกอร ์
จากนั้นตักน า้ตาลใส่ลงไปในน า้ แล้วคนใหล้ะลาย นักเรียนร่วมกันสังเกตการเปลี่ยนแปลง ให้
นกัเรียนสงัเกต อภิปราย และตอบค าถาม โดยใชค้ าถามดงันี ้

- น า้ตาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
- การท่ีน า้ตาลละลายมีการเปลี่ยนแปลงพลงังานหรือไม่  
- การละลายของสารแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือไม่

อย่างไร” 
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2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เนือ้หา
สาระที่สอน 

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 “เลือกใชว้ิธีสอนผ่านการทดลอง 
การอภิปราย การท างานกลุ่ม การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ การลงมือปฏิบติั การ
น าเสนอขอ้มูล / ความคิดเห็นหนา้ชัน้เรียน กิจกรรมการโตแ้ยง้ เรื่อง “ขอ้สรุปผลการทดลองของ
กลุ่มในกรณีไดผ้ลการทดลองที่ต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ” ซึ่งเป็นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ลดบทบาทการบอกความรู้ของครูผู้สอน ปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ 

“บรรยากาศจะเป็นการโต้ตอบและการแสดงเหตุผลบนพื ้นฐาน
ขอ้เท็จจริงจากการบนัทึกผลการทดลอง และการสรุปผลการทดลอง โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ ” 
นบัว่าเป็นกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน โดยที่กิจกรรมการเรียนรูน้ี ้ยงัคงสอดคลอ้ง
กบัจดุประสงค ์และเนือ้หาสาระที่สอน” 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์คนที่ 1 ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ครบ ทัง้ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรู้
เดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้
กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียน
รายงาน ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน  

“นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีการปรบัปรุงจากการประเมินครัง้ที่ 1 
ในส่วนของลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ  ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน ขั้นตอนที่ 7 การ
ตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน มีความชัดเจนในตรวจสอบ โดยยึดเกณฑก์ารประเมินเป็นที่ตั้ง 
และให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบว่า ต้องปรบัปรุง / แก้ไข ตนเอง
อย่างไรในทนัทีขณะที่นกัเรียนปฏิบติัการโตแ้ยง้ รวมไปถึงการเขียนรายงาน การตรวจสอบผลและ
แกไ้ขรายงานก็มีเกิดในชัน้เรียน”  
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2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รง
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้จัดอย่างมีล  าดับขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ัดเจน โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู ้เช่น การสรา้งค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์ / การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/
เหตุผลในชั้นเรียน , การสืบคน้หาขอ้มูล หลกัฐาน, การอธิบาย ฯลฯ และการใชส้ื่อการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเ้รียน นับไดว้่าเป็นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

“นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  1 มีการจัดการเรื่องเวลาในการท า
กิจกรรมแต่ละขัน้ตอนต่างกนั มีการก าหนดอย่างเหมาะสม เช่น ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม 
และ ขั้นตอนที่  5 กิจกรรมการโต้แย้ง ซึ่งก าหนดเวลาให้มากกว่าขั้นอ่ืน ๆ เพื่อให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายใน
กลุ่มใหญ่ แลว้สุดทา้ยน าไปสู่การสรา้งขอ้สรุปร่วมกันของชัน้เรียน และการไดส้รุปความรูท้ัง้หมด
ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม ระหว่าง ครูกบันกัเรียน และระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน” 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น

กัลยาณมิตร จัดกลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั มีการเสริมแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ และจดัสื่อการเรียนรู ้จดัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์รวมไปถึงการ
จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะ / ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามตอ้งเพิ่มการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน์
ของกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการใหค้วามส าคญั
ของหลกัฐาน การใหเ้หตุผล ความถูกตอ้งขององคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ก่อนการตดัสินใจต่าง ๆ หลงัจากมีการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน  
ผู้วิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถประเมินผลดว้ยวิธีการ
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด มีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
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เรียนรู้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผล
โดยเฉพาะดา้นทักษะพิสัยที่ตอ้งสอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการสรา้ง
เครื่องมือวัด และสรา้งเกณฑ์การประเมินใหเ้หมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเป็นไปตาม
สภาพจริงได้ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่  1 ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างท า
กิจกรรมในชัน้เรียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลับ เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใน
ดา้นทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป 

“ใชก้ารประเมินตามสภาพจรงิจากวิธี 
1) กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “ขอ้สรุปผลการทดลองของกลุ่มใน

กรณีไดผ้ลการทดลองที่ต่างจากกลุม่อื่น ๆ” 
2) สงัเกตพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่รว่มกนั 
3) สังเกตการณ์การตอบค าถาม การแสดงส่วนร่วมทางความคิด การ

อธิบาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในชัน้เรียน 
4) คุณภาพของการเขียนรายงานการส ารวจตรวจสอบ ( Investigation 

Report) 
5) คุณภาพของการตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบ (Double-Blind 

Group Peer Review)” 

ตาราง 26 สรุปความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 (จากการประเมินครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเน้นดา้นทักษะ
พิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณ ะของกิจกรรมที่ มี ขั้นตอนและ
โครงสรา้งที่น่าสนใจ 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้
ที่ดี 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  214 

ตาราง 26  (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขัน้ที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรู้
ทางวิทยาศาสตร ์

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และพฒันาทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกบั
ทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่
หลากหลาย 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้และระดบัชัน้
ของผูเ้รียน 

      

รวม 20 62.50 น้อย 32 100 มาก
ทีสุ่ด 

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาพรวม 

26 81.25 ปานกลาง 
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ตาราง 27 สรุปความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 1 (จากการประเมินครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่

1 
การประเมินคร้ังที ่2 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์
เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะสอน
ในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนใน
ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 

1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.5 จดักิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่
ระบไุวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ด้
ชดัเจน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่

1 
การประเมินคร้ังที ่2 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น การ
สรา้งค าถามที่เนน้การคิดวิเคราะห/์การคิด
วิพากษ ์, การจดัโตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การ
แสดงความคิดเห็น/เหตผุลในชัน้เรียน, การ
ทดลอง/สืบคน้หาขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย 
ฯลฯ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.8 จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
กิจกรรมและผูเ้รียน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จดับรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็นกลัยาณมิตร 
มีการเสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่

1 
การประเมินคร้ังที ่2 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย
ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยจดักลุม่ผูเ้รียน
ใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละ
ความสามารถ คละความถนดั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.3 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดัสื่อ
การเรียนรูถ้กูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั สิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

100 มาก
ที่สดุ 

สงู 

3.5 สรา้งแรงจงูใจในการเรียนรู ้โดยการชีใ้หเ้ห็น
ถึงประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการ
ปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.6 จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น 
การจดัโต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่
สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่

1 
การประเมินคร้ังที ่2 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

4.3  ประเมิ นผลด้วยวิ ธีการที่ สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.4 ประ เมิ นผลด้วยวิ ธีการที่ เหมาะสมกับ
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน  

2 100 สงู 2 100 มาก
ที่สดุ 

4.5 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.7 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาตนเอง 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

รวม 39 78 ปาน
กลาง 

49 98 มาก
ทีสุ่ด 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนภาพรวม 44 88 มากทีสุ่ด 
       

 
สรุป การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ

โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่1  
พบว่านกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในการประเมินครัง้ที่ 2 สงูกว่า การประเมินครัง้ที่  1 
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์เขียนไดถู้กตอ้ง ชัดเจน สามารถเขียนก าหนดรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยจาก
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การประเมินครัง้ที่ 1 ตอ้งมีการปรบัปรุงจ านวน 12 องคป์ระกอบ (ขอ้ 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 
13 , 14 , 15 , 16) จากการประเมินครัง้ที่ 2 ไม่มีองค์ประกอบใดที่ตอ้งปรบัปรุงจากทั้งหมด 16 
องคป์ระกอบ  

นอกจากนีร้ะดับความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน มีการพฒันาจนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย
ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้งตรงตามหลกัการ โดยจากการประเมินครัง้ที่ 1 ตอ้งมีการ
ปรับปรุงจ านวน 10 องค์ประกอบ  (ข้อ 2 , 3 , 6 , 10 , 15 , 16 , 17 , 18 , 23 , 25 ) จากการ
ประเมินครัง้ที่ 2 ตอ้งมีการปรบัปรุงจ านวน 1 องคป์ระกอบ (ขอ้ 18) จากทัง้หมด 25 องคป์ระกอบ  

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นล าดับขัน้ตอนครบทัง้ 7 ขัน้ตอน สามารถอธิบายหลกัการ ทฤษฎี มโน
ทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตร ์และอธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้
โดยเฉพาะการสอนที่แสดงองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ผ่านการสาธิต และการ
ยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ ดีให้นักเรียนได้เห็นเป็นรูปธรรม มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรท์ี่มีเนือ้หาเหมาะสมมาบูรณาการสอนร่วมกับ
เนือ้หาบทเรียนที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นใหน้ักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ มีการกระตุน้ใหแ้ลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างนกัเรียน - นกัเรียน และระหว่างนกัเรียน - ครูผูส้อน ดว้ยการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น 
การสรา้งค าถามที่เนน้การคิดวิเคราะห/์การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลในชัน้เรียน, 
การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน และการอธิบาย รวมทั้งการสรา้งบรรยากาศการรับฟัง
มมุมองทางความคิดที่หลากหลาย และฟังเหตุผลของความคิดของคนอ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง มี
การประเมินผลดว้ยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ระดบัชัน้ของผูเ้รียน และ
ทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรเ์พิ่มมากขึน้ โดยสรา้งเครื่องมือการวัดถูกตอ้ง เหมาะสม และ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินไดอ้ย่างละเอียดและครอบคลมุ ซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมของพฒันาการดา้น
ทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน พรอ้มทัง้มีการตรวจสอบคณุภาพของการโตแ้ยง้ของ
นักเรียนเมื่อเสร็จสิน้กิจกรรมการโต้แย้งแล้ว โดยการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานผล
การศึกษาค้นคว้าของกิจกรรมหนึ่ง ๆ เก่ียวกับประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร ์
หลังจากนั้นให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียนเก่ียวกับคุณภาพของรายงานเหล่านั้นเพื่อท าการ
ปรบัปรุง แกไ้ข และพัฒนาคุณภาพของทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป รวมไปถึงการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัระหว่างกิจกรรมที่ใหน้ักเรียนไดส้นทนาโตแ้ยง้ร่วมกันทนัที ซึ่งจากเดิมไม่มีการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรียน  
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กรณีศึกษาที ่2 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดป่าคา

เจริญวิทยา องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบติัการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์  ว 11101 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 หอ้ง คือ ม.1/1 ม.1/2 
และ ม.1/3 (ติดตามเฉพาะหอ้ง ม.1/1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 ซึ่งเป็นการประเมินครัง้ที่ 1 
สอนเรื่อง การจดัเรียงอนภุาคของสาร และการประเมินครัง้ที่ 2 สอนเรื่อง การล าเลียงของพืช 

 
การประเมินคร้ังที ่1 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่2 

จากการติดตามสงัเกตการณส์อนของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ผูว้ิจยัสรุปเป็น
ประเด็นที่สะทอ้นการน าแนวคิดสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้

ตาราง 28 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 (การประเมินครัง้ที่ 1) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

0 0 นอ้ยที่สดุ 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่มีขั้นตอนและโครงสร้างที่
น่าสนใจ 

1 50 ปานกลาง 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

1 50 ปานกลาง 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปานกลาง 
7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขั้นที่  1 ประเมินความ รู้เดิม เก่ียวกับความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 1 50 ปานกลาง 
10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 1 50 ปานกลาง 
11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปานกลาง 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปานกลาง 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียน รู้วิท ย าศาสตร์โดย ใช้ก ารโต้แย้ ง เชิ ง
วิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะพัฒ น าทั กษ ะการ โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

0 0 นอ้ยที่สดุ 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
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ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 อยู่ในระดับนอ้ยที่สดุ ซึ่งจะพิจารณา
ไดจ้าก 

1. ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้

ดา้นความรู ้(K) ทกัษะ (P) เจตคติ (A) สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  
“ดา้นความรู ้(Knowledge) 

 - อธิบายการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการ
เคลื่อนที่ของอนภุาคของสารชนิดเดียวกนัในสถานะต่าง ๆ ได ้(ว2.1 ม.1/9) 

ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
 -สรา้งแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารชนิดเดียวกันในสถานะต่าง ๆ ได้ (ว2.1 ม.
1/9) 

ดา้นเจตคติ ( Attitude ) 
- มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย (ว2.1 ม.1/9)” 

แต่นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 ไม่สามารถตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้
มุ่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ซึ่งจะวิเคราะหไ์ดจ้าก
จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่นกัศกึษาตัง้ไว ้ 

“ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
-สรา้งแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนภุาค และการเคลื่อนที่ของอนภุาคของสารชนิดเดียวกนัในสถานะต่าง ๆ ได”้ 
จะพบว่า ไม่มีการก าหนดทักษะพิสยัที่ชีเ้ฉพาะว่าจะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะ

การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทักษะพิสยัทั่วไป และก าหนดให้
ผูเ้รียนไดส้รา้งแบบจ าลองเท่านัน้ 

2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ 

ผูว้ิจัยประเมินลักษณะของกิจกรรม พบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 
เลือกใชล้กัษณะของกิจกรรมดว้ย “การสรา้งสถานการณ ์ให้นักเรียนสงัเกตน า้แข็ง น า้ และไอน า้ 
และตอบค าถาม โดยใชค้ าถามดงันี ้ 
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-น า้แข็ง น า้ และไอน า้ มีความเหมือนและความต่างกนัอย่างไร 
- นกัเรียนคิดว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารมีผลต่อสถานะของ

สารหรือไม่ อย่างไรW 
2.2 ครูน าเสนอองคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่าง

การโตแ้ยง้ที่ดี 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2  ใชก้ารสรา้งแบบจ าลอง และการสนทนา

เพิ่มเติมร่วมกับนักเรียน โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนและในแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ 
พรอ้มกบัการวิเคราะหข์อ้มลูที่แสดงใหเ้ห็น และรว่มกนัสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไป 

เมื่อพิจารณาจะพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ไม่สามารถน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี ไดค้รบถ้วน ทัง้ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ขาดการสรา้งขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และเหตุผล
สนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 

2.3 ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ใหอิ้สระกับนักเรียน โดยใหส้มาชิกของแต่

ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกันและสรุปผลจากขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มว่าตามความเห็นของ
กลุ่มแลว้ จากการสรา้งแบบจ าลองการจดัเรียงอนุภาค ในกรณีที่ไดผ้ลต่างกนั จะมีเหตผุลอย่างไร
ในการสนับสนุนความคิดนี ้พรอ้มการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง มี
เหตุผลสนับสนุนกับข้อกล่าวอ้างนั้น ๆ และมองเห็นมุมมองอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากมุมองและ
ความคิดของกลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท าอย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าว
อา้งของเรามาเห็นดว้ย คลอ้ยตาม สนบัสนนุความคิดของเรา   

2.4 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ไดใ้หน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความเห็น

ของกลุ่มจากการสรา้งแบบจ าลองการจดัเรียงอนภุาค “ในกรณีที่ไดผ้ลต่างกนั” มีเหตผุลอย่างไรใน
การสนับสนุนความคิดนีห้ากเห็นด้วยและมีเหตุผลใดหากไม่เห็นด้วย ใหอ้ธิบาย พร้อมการหา
ขอ้มูลหรือหลกัฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง และเมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแลว้อภิปราย
โตแ้ยง้กนัเพื่อหาหาสรุปรว่มกนั  

จากกิจกรรมในชัน้เรียนนักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ โดยที่แต่ละกลุ่มได้
น าเสนอขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มตนเองที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาต่อเพื่ อนกลุ่มอ่ืน ๆ และร่วมกัน



  225 

วิพากษ์แนวคิดของขอ้กล่าวอา้งร่วมกันเพื่อหาว่าขอ้กล่าวอา้งใดที่ถูกตอ้งและไดร้บัการยอมรบั
มากที่สดุ น าไปสูก่ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2.5 ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 
ผู้วิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  พบว่า 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ใหข้อ้มูลย้อนกลับการโตแ้ยง้ ขณะที่ใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติการ
โตแ้ยง้ไดย้งัไม่ครบถว้น เนื่องจากมีความจ ากดัในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน และ
ยังคงมีความกังวลกับล าดับขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน ว่าสามารถด าเนินการไดค้รบ
หรือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร จึงส่งผลใหก้ารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน
ยงันอ้ยเกินไป 

“นักเรียนบอกว่าการสรา้งแบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคให้ผลไม่ต่างกัน 
เพราะเป็นสสารเหมือนกัน แค่ต่างที่สถานะ นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 มีการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน ว่าควรใชแ้บบจ าลองที่สรา้งขึน้มาช่วยอธิบายเหตุผล เพื่อเป็นการ
แสดงหลกัฐาน และจะไดส้รุปขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่ใช่สรุปดว้ยความคิดของตนเอง” ซึ่งมีการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้อธิบายโดยละเอียดกบันกัเรียนบางส่วน แต่ไม่ไดค้รบทกุคน เพราะเวลา
จ ากดั 

2.6 ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 
ผู้วิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ตอ้งจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ใหม้ากกว่านี ้เนื่องจากใช้
สื่อ อุปกรณ์เพียงแค่การน าเสนอภาพนิ่ง (ppt) และแบบจ าลองที่นักศึกษาครูสรา้งขึน้มา ดังนั้น 
ตอ้งจดัเตรียมสื่อ อปุกรณท์ี่ทันสมัย มีความแปลกใหม่ กระตุน้ความสนใจ ความกระตือรือรน้ต่อ
การโตแ้ยง้ เช่น การใหช้มวิดิทศัน ์(VDO)  

นอกจากนี ้การจัดการรูปแบบชั้นเรียน เช่น ต าแหน่งที่นั่ งของนักเรียน 
ต าแหน่งสื่อ อปุกรณ์ ควรจดัพืน้ที่และจัดสรรที่นั่งที่ท าใหน้กัเรียนทุกคนสามารถมองเห็นกนัอย่าง
ทั่วถึงขณะที่มีกิจกรรมการโตแ้ยง้ในชั้นเรียน รวมไปถึงการสรา้งประเด็น ในเรื่อง “จากการสรา้ง
แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาค ในกรณีที่ได้ผลต่างกัน” ยังเป็นสถานการณ์วิทยาศาสตรท์ี่ไม่
สมัพันธ์กับประเด็นทางสงัคม ณ ปัจจุบนั ส่งผลใหใ้นชัน้เรียนมีบรรยากาศที่ไม่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรม์ากนกั 
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3. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้

7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 
สรา้งความสนใจในประเด็น ขั้นตอนที่  3 สรา้งข้อกล่าวอ้าง ขั้นตอนที่  4 อภิปรายภายในกลุ่ม 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และ ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผล
และแกไ้ขรายงาน ไดค้รบ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนสามารถเขียนรายละเอียดไดอ้ย่างชัดเจน ว่าจะให้
ผูเ้รียนท าเรื่องอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร อีกทัง้ ถา้จ าเป็นตอ้งมีครูท่านอ่ืนมาปฏิบติัการสอน
แทนนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ก็สามารถท าได้ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีความหลากหลายของ
กิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเน้น การลงมือปฏิบัติ การสืบคน้ขอ้มูล การท างานกลุ่ม การระดมความ
คิดเห็น การน าเสนอผลงาน และ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรค์นที่  2 ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน  สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการบูรณาการหวัขอ้
หรือประเด็นทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในการสอนนั้นได ้ดว้ยการใหน้ักเรียนมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรม ดว้ยการสรา้งแบบจ าลองการจดัเรียงอนุภาค  และสามารถก าหนดแนวทาง
จดักลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น จัดกลุ่มโดยคละเพศ คละความสามารถ โดยใชเ้ทคนิค
การจบักลุม่  

“ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปสุ่มล าดับเลขที่  หรือการนับ
หมายเลขต่อกัน ของนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของความสามารถ และลดปัญหาความไม่
ยติุธรรมในการแบ่งกลุม่” 

4. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์คนที่  2  สามารถก าหนดสื่อการเรียนรู้ ที่ ไม่

สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ได ้และยัง
ขาดความหลากหลาย ขาดความน่าสนใจ ที่จะไปกระตุน้ใหน้กัเรียนได้พฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

“สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้
1 ใบกิจกรรม : การจดัเรียงอนภุาคสาร 
2 วสัด-ุอปุกรณท์ี่ใชใ้นกิจกรรม :  ลกูแกว้   ขวดน า้ 
3 หนงัสือเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1”  
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5. ด้านการวัดและประเมินผล 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลให้

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้ง
กับกิจกรรมการเรียนรู ้และดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้รียน ซึ่งพิจารณาจาก การ
สรา้งเครื่องมือในการวัด การสรา้งเกณฑ์ในการประเมิน และการก าหนดค าขยาย Rubrics ที่
สอดคลอ้ง ครอบคลุมเนือ้หา กิจกรรมในชัน้เรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู ้K P A อนัเป็นวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจรงิ 

  

 
 

แต่นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ไม่สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ย
วิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
เครื่องมือในการวัด และเกณฑใ์นการประเมินยังคงเป็นเพียงการวัดและประเมินผลทั่วไป ไม่ได้
มุ่งเนน้การวดัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  
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ตาราง 29 ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 (การประเมินครัง้ที่ 1) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน ์กฎเกณฑ์ เนือ้หา
สาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
ได ้ 

1 50 ปานกลาง 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

1 50 ปานกลาง 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มากที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มากที่สดุ 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

1 50 ปานกลาง 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู ้

1 50 ปานกลาง 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 1 50 ปานกลาง 
2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การสรา้ง
ค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์/การคิดวิพากษ์ , การจัด
โตว้าทีเชิง 

1 50 ปานกลาง 

วิทยาศาสตร,์ การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลในชัน้เรียน, 
การทดลอง/สืบคน้หาขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย ฯลฯ 

   

2.8 จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและ
ผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 1 50 ปานกลาง 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็นกัลยาณมิตร มีการ
เสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มากที่สดุ 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั 

2 100 มากที่สดุ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดสื่อการ
เรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถูกตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี ้ให้เห็นถึง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.6 จัดลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน เช่น การจัด
โต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

0 0 ต ่า 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มากที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มากที่สดุ 
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผูเ้รียน  

2 100 สงู 

4.5 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

0 0 นอ้ยที่สดุ 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 1 50 ปานกลาง 
4.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู ้เรียนใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง 

1 50 ปานกลาง 

รวม 31 62 น้อย 
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ด้านที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 อยู่ในระดบันอ้ย ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 

1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษา

ครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนื ้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตรย์ังไม่ละเอียด แต่สอดคลอ้งกับสาระการเรียนรูแ้กนกลาง และสมัพันธก์ับมาตรฐาน
ตัวชี ้วัด แต่การอธิบายกระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่ชัดเจน มีเพียงการอธิบาย
ความหมายแต่ละองค์ประกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(การแสดงข้อกล่าวอา้งและให้
เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง (Claims and Warrants) การให้หลักฐานสนับสนุนเหตุผล 
(Evidence) การมองเห็นของกล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผล
สนับสนุนการโต้แย้งกลับ (Supportive argument) แต่ไม่ได้เน้นย ้าถึงกระบวนการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรว์่ามีขัน้ตอนอย่างไรบา้ง และจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนพบว่า  

“นักเรียนไม่ทราบว่าบทบาทของตนเองนั้นต้องท าอะไรบ้าง รูแ้ต่เพียงว่ า
ตนเองต้องสรา้งแบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาค และอธิบาย ไม่ได้ค านึงถึงผลจากการสรา้ง
แบบจ าลองว่าจะต่างกนัหรือไม่” 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น  สถานการณ์  เรื่องที่ จะสอนในการโต้แย้งเชิ ง

วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2  
“กระตุ้นความสนในของนักเรียนโดยให้สังเกตน ้าแข็ง น ้า และไอน ้า 

พรอ้มตอบค าถาม 
- น า้แข็ง น า้ และไอน า้ มีความเหมือนและความต่างกนัอย่างไร 
- นกัเรียนคิดว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารมีผลต่อสถานะ

ของสารหรือไม่” ซึ่งยงัไม่ชดัเจน 
2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เนือ้หา

สาระที่สอน 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์คนที่  2 “เลือกใช้วิ ธีสอนผ่าน การสร้าง

แบบจ าลอง การอภิปราย การท างานกลุ่ม การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ การลงมือ
ปฏิบติั การน าเสนอขอ้มลู / ความคิดเห็นหนา้ชัน้เรียน ซึ่งเป็นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ ลดบทบาทการบอกความรู้ของครูผู้สอน ปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ซึ่งบรรยากาศจะเป็นการโต้ตอบและการแสดงเหตุผลบนพื ้นฐาน
ขอ้เท็จจรงิ” 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ครบ ทัง้ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรู้
เดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้
กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียน
รายงาน ขั้นตอนที่  7 การตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน  แต่ยังมีสิ่งต้องปรบัปรุงในส่วนของ
ลกัษณะกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ คือ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน ขัน้ตอนที่  7 การ
ตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน ตอ้งมีความชดัเจนในตรวจสอบ โดยยดึเกณฑก์ารประเมินเป็นที่ตัง้ 
และให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบว่า ต้องปรบัปรุง / แก้ไข ตนเอง
อย่างไร ซึ่งการเขียนรายงาน การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน เป็นทกัษะที่ส  าคญั เนื่องจากเป็น
การเขียนขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ ที่จะน าไปเป็นหลกัฐานประกอบขอ้สรุปของกลุม่ตนเอง 

“มีใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรียนบา้ง ขณะที่นกัเรียนด าเนินกิจกรรมสรา้ง
แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคในชั้นเรียน แต่การใหข้อ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนในส่วนของการ
เขียนรายงาน การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงานยงัไม่เกิดในชัน้เรียน” 

2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รง
ตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ แต่ก็มีขา้มขัน้ตอนบา้ง สามารถอธิบายขัน้ตอนการ
ท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ัดเจน โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น การสรา้งค าถามที่
เนน้การคิดวิเคราะห ์/ การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/เหตุผลในชัน้เรียน , การสืบคน้หา
ขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย ฯลฯ และการใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและผูเ้รียน 
นับไดว้่าเป็นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

“ นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปผลกิจกรรมและตอบค าถาม ดงันี ้ 
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-ลูกแก้วที่มีอยู่เต็มขวด ครึ่งขวด 1ส่วน4ของขวด เปรียบได้กับการ
จดัเรียงอนภุาคของสารสถานะใดตามล าดบั 

-ลกูแกว้ที่บรรจปุรมิาณต่างกนั มีการเคลื่อนที่ต่างกนัหรือไม่อย่างไร 
- นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูท้ี่ไดจ้ากเกม “ทายสิฉนัอยู่สถานะ

ไหน” 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารบัป้ายชื่อสถานะ (ของแข็ง 

ของเหลว แก๊ส) 
- นกัเรียนฟังกติกาการเล่นเกม ว่า ถา้กลุ่มไหนตอบค าถามไดถู้กตอ้ง

และเร็วที่สุดกลุ่มนั้นไดร้บัคะแนนในแต่ละขอ้ไป เมื่อตอบครบทุกค าถามแลว้กลุ่มไหนมีคะแนน
เยอะสดุเป็นผูช้นะ 

- นกัเรียนยกปา้ยเพื่อตอบค าถาม” 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น
กัลยาณมิตร จัดกลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั มีการเสริมแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ และจดัสื่อการเรียนรู ้จดัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์รวมไปถึงการ
จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะ / ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามตอ้งเพิ่มการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน์
ของกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ดว้ยการใหค้วามส าคญั
ของหลกัฐาน การใหเ้หตุผล ความถูกตอ้งขององคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ก่อนการตดัสินใจต่าง ๆ หลงัจากมีการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน  
ผู้วิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถประเมินผลดว้ยวิธีการ
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด มีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผล
โดยเฉพาะดา้นทักษะพิสัยที่ตอ้งสอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ยการสรา้ง
เครื่องมือวัด และสรา้งเกณฑ์การประเมินใหเ้หมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเป็นไปตาม
สภาพจริงได้ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างท า
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กิจกรรมในชัน้เรียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลับ เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใน
ดา้นทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป 
 

การประเมินคร้ังที ่2 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่2 
จากการติดตามสงัเกตการณส์อนของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ผูว้ิจยัสรุปเป็น

ประเด็นที่สะทอ้นการน าแนวคิดสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้

ตาราง 30 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 (การประเมินครัง้ที่ 2) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่มีขั้นตอนและโครงสร้างที่
น่าสนใจ 

1 50 ปานกลาง 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

1 50 ปานกลาง 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปานกลาง 
7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขั้นที่  1 ประเมินความ รู้เดิม เก่ียวกับความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 1 50 ปานกลาง 
10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 1 50 ปานกลาง 
11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปานกลาง 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปานกลาง 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียน รู้วิท ย าศาสตร์โดย ใช้ก ารโต้แย้ ง เชิ ง
วิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะพัฒ น าทั กษ ะการ โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

รวม 20 62.50 น้อย 

 
ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร

โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 อยู่ในระดบันอ้ย ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 
1. ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้
ดา้นความรู ้(K) ทกัษะ (P) เจตคติ (A) สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

“- ดา้นความรู ้(Knowledge) 
อธิบายลกัษณะ หนา้ที่ของไซเล็ม และโฟลเอ็มได ้(ว1.2 ม.1/9) 

- ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
ทดลองการล าเลียงน า้ของพืชได ้(ว1.2 ม.1/9) 
แสดงหลกัฐานและเหตผุลในการสรุปผลการทดลองได ้(ว1.2 ม.1/9) 

- ดา้นเจตคติ ( Attitude ) 
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มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย (ว1.2 ม.1/9)” 
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้น

ทักษะพิสัยที่จะท าให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะวิเคราะห์ได้จาก
จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่นกัศกึษาตัง้ไว ้ 

 “ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
แสดงหลกัฐานและเหตผุลในการสรุปผลการทดลองได ้” 

2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
2.1 ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ 

นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 จดัลกัษณะของกิจกรรมดว้ย  
“การสรา้งสถานการณ ์ใหน้กัเรียนชมวิดิทศันก์ารล าเลียงในพืช พรอ้มทัง้

ตอบค าถามดงันี ้
- นกัเรียนคิดว่าพืชใชส้ว่นใดในการดดูน า้ 
- นกัเรียนคิดว่าทิศทางการล าเลียงน า้ของพืชนีเ้ป็นอย่างไร 
และการท าการทดลอง เรื่อง ทดลองการล าเลียงน า้ของพืช”   

2.2 ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สาธิต และ
ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ใชก้ารสนทนาเพิ่มเติมร่วมกับนักเรียน 
ในหัวขอ้การล าเลียงน า้และอาหารของพืช โดยศึกษาขอ้มูลจากหนังสือเรียนและในแหล่งขอ้มูลที่
น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ พรอ้มกับการวิเคราะหข์อ้มูลที่แสดงใหเ้ห็นถึงการล าเลียงน า้และอาหารของพืชที่
แตกต่างกนั และรว่มกนัสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไป 

“ครูทา้ทายความคิดเชิงโตแ้ยง้ของนักเรียนจากการตดัตน้ไมเ้หลือแต่ตอ
ท าไมตน้ไมจ้ึงตาย เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นจากขอ้มูลที่ใหใ้นประเด็นการโตแ้ยง้ เรื่อง “เห็นดว้ย
หรือไม่กับการที่พืชโดนตัดจนไม่มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” ในขณะที่บางกลุ่ม
คัดคา้นไม่เห็นดว้ยกับแนวคิดนีเ้นื่องจากพืชอาจจะแตกใบอ่อนขึน้มาใหม่และท าใหพ้ื ชที่ถูกตัด
สามารถเจรญิเติบโตได”้ 

เมื่อพิจารณาจะพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี ไดค้รบถ้วน ทัง้ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใหส้รา้งขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอ้าง (Warrants) 
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หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และ
เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 

2.3 ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ใหอิ้สระกบันกัเรียน  
“โดยใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกันและสรุปผล

จากขอ้กลา่วอา้งของกลุ่มว่าตามความเห็นของกลุม่แลว้ “เห็นดว้ยหรือไม่กบัการที่พืชโดนตดัจนไม่
มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” ในขณะที่บางกลุ่มคัดคา้นไม่เห็นดว้ยกับแนวคิดนี ้
เนื่องจากพืชอาจจะแตกใบอ่อนขึน้มาใหม่และท าใหพ้ืชที่ถูกตดัสามารถเจริญเติบโตได ้พรอ้มการ
หาขอ้มูลหรือหลกัฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง มีเหตุผลสนับสนุนกับขอ้กล่าวอา้งนัน้ ๆ 
และมองเห็นมมุมองอื่น ๆ ที่แตกต่างจากมมุองและความคิดของกลุม่ตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท า
อย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้งของเรามาเห็นด้วย คลอ้ยตาม สนับสนุน
ความคิดของเรา” 

2.4 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 ได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ

ความคิดของกลุ่มจากประเด็นที่ว่า เรื่อง “เห็นด้วยหรือไม่กับการที่พืชโดนตัดจนไม่มีใบไม้ ไว้
สงัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” แลว้มีเหตุผลอย่างไรในการสนับสนุนความคิดนีห้ากเห็นดว้ย
และมีเหตุผลใดหากไม่เห็นดว้ย ใหอ้ธิบาย เพื่อน าเสนอขอ้กล่าวอา้งของกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน  ๆ 
พรอ้มการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง มีเหตผุลสนบัสนุนกบัขอ้กล่าว
อา้งนัน้ ๆ” 
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2.5 ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ ขณะที่ให้

นกัเรียนฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้ได้มากขึน้ มีการจดัการในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน
ที่ชัดเจน และไม่มีความกังวลกับล าดับขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน จึงส่งผลใหก้ารให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของนกัเรียนไดม้ากขึน้ และมีประสิทธิภาพ 

“นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานผลสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการศึกษาในครัง้นี ้
เก่ียวกับประเด็นเรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กบัการที่พืชโดนตดัจนไม่มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้
พืชจะตาย” เพื่อที่จะช่วยใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจในประเด็นนั้น และพัฒนาความ
เขา้ใจไดดี้ขึน้จากงานเขียนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร”์ ก็สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของ
นกัเรียนไดช้ดัเจน และในทนัที 

2.6 ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 มีการจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้

ใหม้ากขึน้  
“ใชส้ื่อ อปุกรณ ์การน าเสนอภาพนิ่ง (ppt) การใหช้มวิดิทศัน ์(VDO) และ 

การโตแ้ยง้ในเรื่อง เห็นดว้ยหรือไม่กบัการที่พืชโดนตดัจนไม่มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะ
ตาย นอกจากนี ้การจัดการรูปแบบชั้นเรียนได้จัดพื ้นที่และจัดสรรที่นั่ งที่ท าให้นักเรียนทุกคน
สามารถมองเห็นกนัอย่างทั่วถึงขณะที่มีกิจกรรมการโตแ้ยง้ในชัน้เรียน” 

3. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 สามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้

7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 
สรา้งความสนใจในประเด็น ขั้นตอนที่  3 สรา้งข้อกล่าวอ้าง ขั้นตอนที่  4 อภิปรายภายในกลุ่ม 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และ ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผล
และแกไ้ขรายงาน ไดค้รบ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนสามารถเขียนรายละเอียดไดอ้ย่างชัดเจน ว่าจะให้
ผูเ้รียนท าเรื่องอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร  
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นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีความหลากหลายของ
กิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเน้น การทดลอง การลงมือปฏิบัติ การสืบคน้ขอ้มูล การท างานกลุ่ม การ
ระดมความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน และ ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตรค์นที่ 2 ไดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน เช่น  

“กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเพื่อเขา้สู่หวัขอ้การล าเลียงสารของพืชโดยครู
น าภาพ การเจริญเติบโตของพืช เพื่อใหน้ักเรียนร่วมกันสงัเกต อภิปราย และตอบค าถาม โดยใช้
ค าถามดงันี ้ 

 - นกัเรียนคิดว่าพืชมีการเจรญิเติบโตหรือไม่ เพราะเหตใุด 
 - นกัเรียนคิดว่าพืชมีการล าเลียงน า้และอาหารหรือไม่” 
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นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้
เหมาะสมกบัลกัษณะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการบูรณาการหวัขอ้หรือประเด็นทางสงัคม
ที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในการสอนนัน้ได ้ดว้ยการใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มกบักิจกรรม เช่น  

“ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
นกัเรียนชมวิดิทศันก์ารล าเลียงในพืช พรอ้มทัง้ตอบค าถามดงันี ้

 
- นกัเรียนคิดว่าพืชใชส้ว่นใดในการดดูน า้ 
- นกัเรียนคิดว่าทิศทางการล าเลียงน า้ของพืชนีเ้ป็นอย่างไร 

ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ครูร่วมกบันกัเรียนสนทนาเพิ่มเติมในหวัขอ้การล าเลียงน า้และอาหารของพืช 

โดยศึกษาขอ้มูลจากหนังสือเรียนและในแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ โดยร่วมวิเคราะหข์อ้มูลที่
แสดงใหเ้ห็นถึงการน าน า้และอาหารไปใชใ้นการเจริญเติบโตของพืช และร่วมกันสรุปความรูท้ี่ได้
เรียนไป”  

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถก าหนดแนวทางจดักลุ่มผูเ้รียนใหม้ี
ความหลากหลาย เช่น จดักลุม่โดยคละเพศ คละความสามารถ โดยใชเ้ทคนิคการจบักลุม่  

“ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปสุ่มล าดับเลขที่  หรือการนับ
หมายเลขต่อกัน ของนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของความสามารถ และลดปัญหาความไม่
ยติุธรรมในการแบ่งกลุม่” 

4. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้ง

กับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้ง เชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพิ่มความ
หลากหลายและความน่าสนใจ ที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์
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“1 ใบบนัทกึผลการทดลอง : การล าเลียงน า้ของพืช 
 2 วสัด-ุอปุกรณท์ี่ใชใ้นการทดลอง :  ตน้กระสงั  บีกเกอรข์นาด 250 ml  แว่น

ขยาย  แท่งแกว้คนสาร  แผ่นสไลด ์ กระจกปิดสไลด ์และใบบนัทกึผลการทดลอง 
3 หนงัสือเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
4 กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง เห็นดว้ยหรือไม่กบัการที่พืชโดนตดัจนไม่

มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  2 สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลให้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้ง
กับกิจกรรมการเรียนรู ้และดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้รียน ซึ่งพิจารณาจาก การ
สรา้งเครื่องมือในการวัด การสรา้งเกณฑ์ในการประเมิน และการก าหนดค าขยาย Rubrics ที่
สอดคลอ้ง ครอบคลุมเนือ้หา กิจกรรมในชัน้เรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู ้K P A อนัเป็นวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และสามารถก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคลอ้งกบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ สรา้งเครื่องมือในการวดั และเกณฑ์
ในการประเมินมีความชดัเจนสามารถวดัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนได ้

“ใชก้ารประเมินตามสภาพจรงิจากวิธี 
1 กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับการที่พืชโดนตัด

จนไม่มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” 
2 สงัเกตพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่รว่มกนั 
3 สังเกตการณ์การตอบค าถาม การแสดงส่วนร่วมทางความ คิด การ

อธิบาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในชัน้เรียน 
4 สังเกตจากคุณภาพของการเขียนรายงานการส ารวจตรวจสอบ 

(Investigation Report) 
5 สังเกตจากคุณภาพของการตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบ 

(Double-Blind Group Peer Review)” 
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ตาราง 31 ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 (การประเมินครัง้ที่ 2) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน ์กฎเกณฑ์ เนือ้หา
สาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 2 100 มากที่สดุ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มากที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มากที่สดุ 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 

1 50 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  243 

ตาราง 31 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

   

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู ้

1 50 ปานกลาง 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 2 100 มากที่สดุ 
2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การสรา้ง
ค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์/การคิดวิพากษ์ , การจัด
โตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลใน
ชั้นเรียน, การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน, การ
อธิบาย ฯลฯ 

2 100 มากที่สดุ 

2.8 จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและ
ผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 1 50 ปานกลาง 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็นกัลยาณมิตร มีการ
เสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั 

2 100 มากที่สดุ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดสื่อการ
เรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถูกตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี ้ให้เห็นถึง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

3.6 จัดลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน เช่น การจัด
โต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มากที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มากที่สดุ 
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผูเ้รียน  

2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
4.5 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 2 100 มากที่สดุ 
4.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู ้เรียนใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง 

1 50 ปานกลาง 

รวม 41 82 ปานกลาง 

 
ด้านที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษา
ครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนื ้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตรไ์ด้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้กนกลาง และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ตัวชี ้วัด แต่การอธิบายกระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรย์ังไม่ชัดเจน ถึงแม้มีการอธิบาย
กระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรช์ัดเจนมากขึน้ ควบคู่กับการอธิบายความหมายของแต่ละ
องค์ประกอบของการโตแ้ย้งเชิงวิทยาศาสตร ์การแสดงขอ้กล่าวอา้งและให้เหตุผลประกอบข้อ
กลา่วอา้ง (Claims and Warrants) การใหห้ลกัฐานสนบัสนุนเหตผุล (Evidence) การมองเห็นของ
กล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งกลับ 
(Supportive argument) อีกทั้งมีการเน้นย า้ถึงกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งสังเกตได้
จากพฤติกรรมการเรียน / การมีสว่นรว่มในกิจกรรมของนกัเรียนพบว่า  

“นักเรียนรูว้่าตนเองนั้นต้องแสดงข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลประกอบข้อ
กลา่วอา้ง และตอ้งท าอะไรต่อไปบา้ง” 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น า เสนอประเด็น  สถานการณ์  เรื่องที่ จะสอนในการโต้แย้งเชิ ง

วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
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ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 “กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
ใหช้มวิดิทศันก์ารล าเลียงในพืช พรอ้มทัง้ตอบค าถาม” 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เนือ้หา
สาระที่สอน 

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 “เลือกใชว้ิธีสอนผ่านการทดลอง 
การอภิปราย การท างานกลุ่ม การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ การลงมือปฏิบติั การ
น าเสนอขอ้มูล / ความคิดเห็นหนา้ชัน้เรียน กิจกรรมการโตแ้ยง้ เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับการที่พืช
โดนตดัจนไม่มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” 

“บรรยากาศจะเป็นการโต้ตอบและการแสดงเหตุผลบนพื ้นฐาน
ขอ้เท็จจริงจากการบนัทึกผลการทดลอง และการสรุปผลการทดลอง โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ ” 
นบัว่าเป็นกิจกรรมที่ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน โดยที่กิจกรรมการเรียนรูน้ี ้ยงัคงสอดคลอ้ง
กบัจดุประสงค ์และเนือ้หาสาระที่สอน” 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ครบ ทัง้ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรู้
เดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้
กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียน
รายงาน ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน  

“นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 มีการปรบัปรุงจากการประเมินครัง้ที่ 1 
ในส่วนของลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ  ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน ขั้นตอนที่ 7 การ
ตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน มีความชัดเจนในตรวจสอบ โดยยึดเกณฑก์ารประเมินเป็นที่ตั้ง 
และให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบว่า ต้องปรบัปรุง / แก้ไข ตนเอง
อย่างไรในทนัทีขณะที่นกัเรียนปฏิบติัการโตแ้ย้ง รวมไปถึงการเขียนรายงาน การตรวจสอบผลและ
แกไ้ขรายงานก็มีเกิดในชัน้เรียน”  

2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้
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ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รง
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้จัดอย่างมีล  าดับขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ัดเจน โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู ้เช่น การสรา้งค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์ / การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/
เหตุผลในชั้นเรียน , การสืบคน้หาขอ้มูล หลกัฐาน, การอธิบาย ฯลฯ และการใชส้ื่อการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเ้รียน นับไดว้่าเป็นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

“มีประเด็นการสืบเสาะเชิงโตแ้ยง้ดงันี ้
1. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการที่พืชโดนตัดจนไม่มี ใบไม้ไว้

สังเคราะห์ดว้ยแสงแลว้พืชจะตาย และนักเรียนมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดเห็นหรือขอ้
กลา่วอา้งของนกัเรียน (Claim and Warrant) 

2. นักเรียนมีขอ้มูล หลักฐานอะไรในการสนับสนุนความคิดหรือขอ้
กลา่วอา้งนัน้ (Evidence) 

3. หากมีเพื่อนของนักเรียนคนหนึ่งที่ตอบตรงขา้มกับความคิดของ
นกัเรียน และนกัเรียนคิดว่าเหตผุลของเพื่อนคืออะไร (Counter Argument) 

4. นักเรียนจะใชเ้หตุผลอะไรในการโตแ้ยง้เพื่อใหเ้พื่อนที่ไม่เห็นดว้ย
กับความคิดของนักเรียนในตอนแรกให้มาคล้อยตามและเห็นด้วยกับความคิดของนักเรียน 
(Supportive argument)  

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเ้ก่ียวกับประเด็นเรื่อง การล าเลียงน า้
และอาหารของพืช และรว่มอภิปรายตอบปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการเจรญิเติบโตของพืช” 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น

กัลยาณมิตร จัดกลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั มีการเสริมแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ และจดัสื่อการเรียนรู ้จดัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์รวมไปถึงการ
จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะ / ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามตอ้งเพิ่มการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน์
ของกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการใหค้วามส าคญั
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ของหลกัฐาน การใหเ้หตุผล ความถูกตอ้งขององคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ก่อนการตดัสินใจต่าง ๆ หลงัจากมีการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน  
ผู้วิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 สามารถประเมินผลดว้ยวิธีการ
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด มีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผล
โดยเฉพาะดา้นทักษะพิสัยที่ตอ้งสอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการสรา้ง
เครื่องมือวัด และสรา้งเกณฑ์การประเมินใหเ้หมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเป็นไปตาม
สภาพจริงได้ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างท า
กิจกรรมในชัน้เรียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลับ เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใน
ดา้นทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป 

“ใชก้ารประเมินตามสภาพจรงิจากวิธี 
1 กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับการที่พืชโดนตัด

จนไม่มีใบไมไ้วส้งัเคราะหด์ว้ยแสงแลว้พืชจะตาย” 
2 สงัเกตพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่รว่มกนั 
3 สังเกตการณ์การตอบค าถาม การแสดงส่วนร่วมทางความคิด การ

อธิบาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในชัน้เรียน 
4 สังเกตจากคุณภาพของการเขียนรายงานการส ารวจตรวจสอบ 

(Investigation Report) 
5 สังเกตจากคุณภาพของการตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบ 

(Double-Blind Group Peer Review)” 
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ตาราง 32 สรุปความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 (จากการประเมินครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเน้นดา้นทักษะ
พิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณ ะของกิจกรรมที่ มี ขั้นตอนและ
โครงสรา้งที่น่าสนใจ 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้
ที่ดี 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 32  (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขัน้ที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรู้
ทางวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การ 
 

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกบั
ทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่
หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้
และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

รวม 15 46.88 น้อย
ทีสุ่ด 

20 62.5 น้อย 

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาพรวม 

17.50 54.69 น้อยทีสุ่ด 
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ตาราง 33 สรุปความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 2 (จากการประเมินครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์
กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้ 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะ
สอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่าง
ชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

2.5 จดักิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่
ระบไุวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้
ไดช้ดัเจน 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น 
การสรา้งค าถามที่เนน้การคิดวิเคราะห/์การคิด
วิพากษ ์, การจดัโตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การ
แสดงความคิดเห็น/เหตผุลในชัน้เรียน, การ
ทดลอง/สืบคน้หาขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย 
ฯลฯ 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.8 จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
กิจกรรมและผูเ้รียน 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จดับรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น
กลัยาณมิตร มีการเสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยจดักลุม่
ผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ 
คละความสามารถ คละความถนดั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

 
 



  254 

ตาราง 33 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

3.3 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั
สื่อการเรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั 
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

3.5 สรา้งแรงจงูใจในการเรียนรู ้โดยการ
ชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้
และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.6 จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน 
เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
ที่สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.3 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.4 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน  

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.5 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบั
ทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.7 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาตนเอง 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

รวม 31 62 น้อย 41 82 ปาน
กลาง 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
ภาพรวม 

36 72 น้อย 

 
สรุป การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ

โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่2  
พบว่านกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 มีระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในการประเมินครัง้ที่ 2 สงูกว่า การประเมินครัง้ที่ 1 
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์เขียนไดถู้กตอ้ง ชัดเจน สามารถเขียนก าหนดรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบใน
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การเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยจาก
การประเมินครัง้ที่ 1 ตอ้งมีการปรบัปรุงจ านวน 3 องคป์ระกอบ (ขอ้ 1 , 15 , 16) จากการประเมิน
ครัง้ที่ 2 ไม่มีองคป์ระกอบใดที่ตอ้งปรบัปรุง จากทัง้หมด 16 องคป์ระกอบ  

นอกจากนีร้ะดับความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน มีการพฒันาจนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย
ใชก้ารโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้งตรงตามหลักการ เป็นล าดับขั้นตอนครบทั้ง 7 ขั้นตอน 
สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน ์กฎเกณฑ์ เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตร ์และอธิบาย
กระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ มีการกระตุน้
ใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักเรียน - นักเรียน และระหว่างนักเรียน - ครูผูส้อน ดว้ยการใช้
เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสรา้งค าถามที่เนน้การคิดวิเคราะห/์การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/
เหตุผลในชั้นเรียน, การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน และการอธิบาย รวมทั้งการสรา้ง
บรรยากาศการรบัฟังมุมมองทางความคิดที่หลากหลาย และฟังเหตุผลของความคิดของคนอ่ืนที่
แตกต่างจากตนเอง ต้องมีการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้ระดบัชัน้ของผูเ้รียน และทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรเ์พิ่มมากขึน้ พรอ้มทัง้ตอ้งมีการ
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไปสูก่ารโตแ้ยง้ของนกัเรียนระหว่างกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนไดส้นทนาโต้แยง้รว่มกนั
ทนัท ี

 
กรณีศึกษาที ่3 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ณ โรงเรียนวดัพระญาติ
การาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์ว 11101 ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 หอ้ง คือ ม.1/1 และ ม.1/2 และ ว 21101 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 1 หอ้ง คือ ม.2/1  (ติดตามเฉพาะหอ้ง ม.1/1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการ
ประ เมิ นค รั้งที่  1  สอน เรื่ อ ง  โรงไฟฟ้ านิ ว เคลี ย ร์  และการประ เมิ นค รั้งที่  2  สอน เรื่ อ ง 
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช : พืช GMOs 

 
การประเมินคร้ังที ่1 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่3 

จากการติดตามสงัเกตการณส์อนของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ผูว้ิจยัสรุปเป็น
ประเด็นที่สะทอ้นการน าแนวคิดสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้
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ตาราง 34 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 (การประเมินครัง้ที่ 1) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่มีขั้นตอนและโครงสร้างที่
น่าสนใจ 

2 100 มากที่สดุ 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

1 50 ปานกลาง 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปานกลาง 
7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขั้นที่  1 ประเมินความ รู้เดิม เก่ียวกับความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 2 100 มากที่สดุ 
10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 2 100 มากที่สดุ 
11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปานกลาง 
13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปานกลาง 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปานกลาง 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียน รู้วิท ย าศาสตร์โดย ใช้ก ารโต้แย้ ง เชิ ง
วิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะพัฒ น าทั กษ ะการ โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

รวม 23 71.88 น้อย 

 
ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร

โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  อยู่ในระดบันอ้ย ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 
1. ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้
ดา้นความรู ้(K) ทกัษะ (P) เจตคติ (A) สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  

“ดา้นความรู ้(Knowledge) 
 - อธิบายผลจากการใช้พลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต่อสิ่ งมีชีวิต

สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคมได ้  (ว 2.1 ม.1/2) 
   ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
 - สืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะหผ์ลจากการใชพ้ลงังานโรงไฟฟ้านิวเคลียรม์ี

ต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม เพื่อน ามาอภิปรายสรา้งขอ้โตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์
ได ้(ว 2.1 ม.1/2) 

ดา้นเจตคติ ( Attitude ) 
 - รบัผิดชอบในงานที่ไดร้บัมอบหมาย (ว 2.1 ม.1/2) 
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 - เคารพและยอมรบัความคิดเห็นจากบคุคลอ่ืน ๆ” (ว 2.1 ม.1/2) 
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้น

ทักษะพิสัยที่จะท าให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะวิเคราะห์ได้จาก
จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่นกัศกึษาตัง้ไว ้ 

 “ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
- สืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะหผ์ลจากการใชพ้ลงังานโรงไฟฟ้านิวเคลียรม์ี

ต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม เพื่อน ามาอภิปรายสรา้งขอ้โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้
2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 เลือกใชล้กัษณะของกิจกรรมดว้ย “การ

สรา้งสถานการณ ์ใหน้กัเรียนสงัเกตรูปภาพสญัลกัษณข์องกมัมนัตรงัสี พรอ้มทัง้ตอบค าถามดงันี ้
- นกัเรียนคิดว่าสญัลกัษณด์งักลา่วหมายถึงอะไร 
- ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยชนท์ี่ได้จากธาตุกัมมันตรงัสีในด้าน

ต่าง ๆ” 
2.2 ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สาธิต และ

ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 “ใชก้ารดูคลิปวิดีโอเก่ียวกับ โรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร ์และ การสนทนาเพิ่มเติมร่วมกับนักเรียน ใน เรื่อง “แนวโน้มการใชโ้รงไฟฟ้า
นิวเคลียรใ์นปัจจบุนั และโรงไฟฟ้านิวเคลียรเ์ป็นความหวงัหรือหายนะ 

“ครูทา้ทายความคิดเชิงโตแ้ยง้ของนกัเรียน “เห็นดว้ยหรือไม่หากประเทศ
ไทยจะมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร”์ เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นจากขอ้มูลที่ให้ในประเด็นการ
โตแ้ยง้  

เมื่อพิจารณาจะพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี ไดค้รบถ้วน ทัง้ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใหส้รา้งขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) 
หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และ
เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 
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2.3 ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ใหอิ้สระกับนักเรียน โดยใหส้มาชิกของ

แต่ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นรว่มกนัและสรุปผลจากขอ้กลา่วอา้งของกลุ่มว่าตามความเห็นของ
กลุ่มแลว้ “เห็นดว้ยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการจดัตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร”์ พรอ้มการหาขอ้มูล
หรือหลักฐานประกอบการอธิบายให้สอดคล้อง มีเหตุผลสนับสนุนกับข้อกล่าวอ้า งนั้น ๆ และ
มองเห็นมุมมองอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากมุมองและความคิดของกลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท า
อย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้งของเรามาเห็นด้วย คลอ้ยตาม สนับสนุน
ความคิดของเรา   

2.4 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  3 ได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ

ความคิดของกลุ่มจากประเด็น     เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการจัดตัง้โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร”์ แลว้มีเหตผุลอย่างไรในการสนบัสนุนความคิดนีห้ากเห็นดว้ยและมีเหตผุลใดหากไม่เห็น
ดว้ย ให้อธิบาย เพื่อน าเสนอข้อกล่าวอ้างของกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ พรอ้มการหาขอ้มูลหรือ
หลักฐานประกอบการอธิบายให้สอดคล้อง มีเหตุผลสนับสนุนกับข้อกล่าวอ้างนั้น ๆ และเมื่อ
น าเสนอครบทกุกลุม่แลว้อภิปรายโตแ้ยง้กนัเพื่อหาหาสรุปร่วมกนั 

จากกิจกรรมในชัน้เรียนนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ โดยที่แต่ละกลุ่ม
ได้น าเสนอข้อกล่าวอ้างของกลุ่มตนเองที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาต่อเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ และ
ร่วมกันวิพากษ์แนวคิดของขอ้กล่าวอา้งร่วมกันเพื่อหาว่าขอ้กล่าวอา้งใดที่ถูกตอ้งและไดร้บัการ
ยอมรบัมากท่ีสดุ น าไปสูก่ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2.5 ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ ขณะที่ให้

นักเรียนฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้ไดย้ังไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีความจ ากัดในเรื่องของเวลาในการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน และยังคงมีความกังวลกับล าดับขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน ว่า
สามารถด าเนินการไดค้รบ หรือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร จึงส่งผลให้การให้ขอ้มูล
ยอ้นกลับการโตแ้ยง้ของผูเ้รียนยังน้อยเกินไป ซึ่งมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลับการโตแ้ยง้อธิบายโดย
ละเอียดกบันกัเรียนบางสว่น แต่ไม่ไดค้รบทกุคน เพราะเวลาจ ากดั 

2.6 ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ตอ้งจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ให้

มากกว่านี ้เนื่องจากใชส้ื่อ อุปกรณ์ ใชก้ารน าเสนอภาพนิ่ง (ppt) และ การใหช้มวิดิทัศน ์(VDO 
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ดังนั้น ต้องจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความแปลกใหม่  กระตุ้นความสนใจ ความ
กระตือรือรน้ต่อการโตแ้ยง้ เช่น)  

นอกจากนี ้การจัดการรูปแบบชั้นเรียน เช่น ต าแหน่งที่นั่ งของนักเรียน 
ต าแหน่งสื่อ อปุกรณ์ ควรจดัพืน้ที่และจัดสรรที่นั่งที่ท าใหน้กัเรียนทุกคนสามารถมองเห็นกนัอย่าง
ทั่ วถึงขณะที่มีกิจกรรมการโต้แย้งในชั้นเรียน รวมไปถึงการสร้างประเด็น ในเรื่อง ยังเป็น
สถานการณ์วิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับประเด็นทางสังคม ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ในชั้นเรียนมี
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรม์ากนกั 

“เห็นดว้ยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการจดัตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร”์ 
3. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้
7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขั้นตอนที่ 2 
สรา้งความสนใจในประเด็น ขั้นตอนที่  3 สรา้งข้อกล่าวอ้าง ขั้นตอนที่  4 อภิปรายภายในกลุ่ม 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และ ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผล
และแกไ้ขรายงาน ไดค้รบ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนสามารถเขียนรายละเอียดไดอ้ย่างชัดเจน ว่าจะให้
ผูเ้รียนท าเรื่องอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร อีกทัง้ ถา้จ าเป็นตอ้งมีครูท่านอ่ืนมาปฏิบติัการสอน
แทนนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ก็สามารถท าได ้ 
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นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีความหลากหลายของ
กิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเน้น การลงมือปฏิบัติ การสืบคน้ขอ้มูล การท างานกลุ่ม การระดมความ
คิดเห็น การน าเสนอผลงาน และ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาครู
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วิทยาศาสตรค์นที่ 3 ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน   สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการบูรณาการหวัขอ้
หรือประเด็นทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์เขา้ไปในการสอนนั้นได ้ดว้ยการใหน้ักเรียนมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมฝึกการโต้แย้ง “เห็นด้วยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร”์ และสามารถก าหนดแนวทางจดักลุม่ผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น จดักลุม่โดยคละ
เพศ คละความสามารถ โดยใชเ้ทคนิคการจบักลุม่  

“ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปสุ่มล าดับเลขที่  หรือการนับ
หมายเลขต่อกัน ของนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของความสามารถ และลดปัญหาความไม่
ยติุธรรมในการแบ่งกลุม่” 

4. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
4.1 ก าหนดส่ือการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องผู้เรียน 

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่
สอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ได ้และมี
ความหลากหลาย ความน่าสนใจ ที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

“สื่อ/แหลง่การเรียนรู ้
1.ใบความรูเ้รื่อง แนวโนม้การใชโ้รงไฟฟ้านิวเคลียรใ์นปัจจบุนั 
2.กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็นเรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่หากประเทศไทย

จะมีการจดัตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร”์ 
3.แหล่งการเรียนรูอ้อนไลน์จากสมาคมนิวเคลียรแ์ห่งประเทศไทย 

http://www.nst.or.th/tech.html 
4. คลิปวิดีโอโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร ์

จาก https://www.youtube.com/watch?v=MDcJTDUi9DE”  
5. ด้านการวัดและประเมินผล 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  3 สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลให้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้ง
กับกิจกรรมการเรียนรู ้และดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้รียน ซึ่งพิจารณาจาก การ

https://www.youtube.com/watch?v=MDcJTDUi9DE
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สรา้งเครื่องมือในการวัด การสรา้งเกณฑ์ในการประเมิน และการก าหนดค าขยาย Rubrics ที่
สอดคลอ้ง ครอบคลุมเนือ้หา กิจกรรมในชัน้เรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู ้K P A อนัเป็นวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจรงิ  

แต่นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ไม่สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ย
วิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
เครื่องมือในการวัด และเกณฑใ์นการประเมินยังคงเป็นเพียงการวัดและประเมินผลทั่วไป ไม่ได้
มุ่งเนน้การวดัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  

 

ตาราง 35 ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 (การประเมินครัง้ที่ 1) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน ์กฎเกณฑ์ เนือ้หา
สาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 2 100 มากที่สดุ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มากที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มากที่สดุ 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

   

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู ้

1 50 ปานกลาง 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 2 100 มากที่สดุ 
2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การสรา้ง
ค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์/การคิดวิพากษ์ , การจัด
โตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลใน
ชั้นเรียน, การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน, การ
อธิบาย ฯลฯ 

1 50 ปานกลาง 

2.8 จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

 



  266 

ตาราง 35 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและ
ผูเ้รียน 

1 50 ปานกลาง 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 1 50 ปานกลาง 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็นกัลยาณมิตร มีการ
เสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มากที่สดุ 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั 

2 100 มากที่สดุ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดสื่อการ
เรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถูกตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี ้ให้เห็นถึง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

3.6 จัดลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน เช่น การจัด
โต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

0 0 นอ้ยที่สดุ 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มากที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มากที่สดุ 
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผูเ้รียน  

2 100 มากที่สดุ 

4.5 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

0 0 นอ้ยที่สดุ 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 1 50 ปานกลาง 
4.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู ้เรียนใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง 

1 50 ปานกลาง 

รวม 34 68 น้อย 

 
ด้านที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 อยู่ในระดบันอ้ย ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษา
ครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนื ้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตรย์ังไม่ละเอียด แต่สอดคลอ้งกับสาระการเรียนรูแ้กนกลาง และสมัพันธก์ับมาตรฐาน
ตัวชี ้วัด แต่การอธิบายกระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่ชัดเจน มีเพียงการอธิบาย
ความหมายแต่ละองค์ประกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์(การแสดงข้อกล่าวอา้งและให้
เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง (Claims and Warrants) การให้หลักฐานสนับสนุนเหตุผล 
(Evidence) การมองเห็นของกล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผล
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สนับสนุนการโต้แย้งกลับ (Supportive argument) แต่ไม่ได้เน้นย ้าถึงกระบวนการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรว์่ามีขัน้ตอนอย่างไรบา้ง และจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนพบว่า  

“นักเรียนสามารถสรา้งข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง 
(Claims and Warrants) ไดแ้ต่การมองเห็นของกล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter argument) และ
การให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งกลับ (Supportive argument) นักเรียนไม่เข้าใจว่าต้องท า
อย่างไรต่อ” 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น  สถานการณ์  เรื่องที่ จะสอนในการโต้แย้งเชิ ง

วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3  
“กระตุน้ความสนในของนกัเรียนชมคลิปวิดีโอเก่ียวกบั โรงไฟฟ้าพลงังาน

นิวเคลียรพ์รอ้มทัง้ตอบค าถาม “เห็นดว้ยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการจดัตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลียร”์ 
และการตัง้ขอ้ค าถาม 

 - นกัเรียนคิดว่าสญัลกัษณด์งักลา่วหมายถึงอะไร 
 - ใหน้ักเรียนยกตัวอย่างประโยชนท์ี่ไดจ้ากธาตุกัมมันตรงัสีในดา้น

ต่าง ๆ  
2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เนือ้หา

สาระที่สอน 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์คนที่  3 “เลือกใช้วิ ธีสอนผ่าน การสร้าง

แบบจ าลอง การอภิปราย การท างานกลุ่ม การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ การลงมือ
ปฏิบติั การน าเสนอขอ้มลู / ความคิดเห็นหนา้ชัน้เรียน ซึ่งเป็นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ลดบทบาทการบอกความรู้ของครูผู้สอน ปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ซึ่งบรรยากาศจะเป็นการโต้ตอบและการแสดงเหตุผลบนพื ้นฐาน
ขอ้เท็จจรงิ” 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ครบ ทัง้ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรู้
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เดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้
กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียน
รายงาน ขั้นตอนที่  7 การตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน  แต่ยังมีสิ่งต้องปรบัปรุงในส่วนของ
ลกัษณะกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ คือ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน ขัน้ตอนที่ 7 การ
ตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน ตอ้งมีความชดัเจนในตรวจสอบ โดยยดึเกณฑก์ารประเมินเป็นที่ตัง้ 
และให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบว่า ต้องปรบัปรุง / แก้ไข ตนเอง
อย่างไร  

“มีใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นักเรียนบา้ง ขณะที่นักเรียนด าเนินกิจกรรม เห็น
ด้วยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร”์  แต่การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นกัเรียนในสว่นของการเขียนรายงาน การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงานยงัไม่เกิดในชัน้เรียน” 

2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รง
ตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้แต่ก็มีขา้มขัน้ตอนบา้ง สามารถอธิบายขัน้ตอนการ
ท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ัดเจน โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น การสรา้งค าถามที่
เนน้การคิดวิเคราะห ์/ การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/เหตุผลในชัน้เรียน , การสืบคน้หา
ขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย ฯลฯ และการใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและผูเ้รียน 
นับไดว้่าเป็นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 
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3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น

กัลยาณมิตร จัดกลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั มีการเสริมแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ และจดัสื่อการเรียนรู ้จดัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์รวมไปถึงการ
จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ เอือ้ต่อการ
พัฒนาทักษะ / ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามตอ้งเพิ่มการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน์
ของกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร  ์ดว้ยการใหค้วามส าคญั
ของหลกัฐาน การใหเ้หตุผล ความถูกตอ้งขององคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ก่อนการตดัสินใจต่าง ๆ หลงัจากมีการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน  
ผู้วิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถประเมินผลดว้ยวิธีการ
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด มีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผล
โดยเฉพาะดา้นทักษะพิสัยที่ตอ้งสอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ยการสรา้ง
เครื่องมือวัด และสรา้งเกณฑ์การประเมินใหเ้หมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเป็นไปตาม
สภาพจริงได้ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างท า
กิจกรรมในชัน้เรียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลับ เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใน
ดา้นทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป 
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การประเมินคร้ังที ่2 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่3 
จากการติดตามสงัเกตการณส์อนของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ผูว้ิจยัสรุปเป็น

ประเด็นที่สะทอ้นการน าแนวคิดสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้

ตาราง 36 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 (การประเมินครัง้ที่ 2) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้นทกัษะพิสยัที่จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณะของกิจกรรมที่มีขั้นตอนและโครงสร้างที่
น่าสนใจ 

2 100 มากที่สดุ 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์
สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

2 100 มากที่สดุ 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 2 100 มากที่สดุ 
7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขั้นที่  1 ประเมินความ รู้เดิม เก่ียวกับความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 2 100 มากที่สดุ 
10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 2 100 มากที่สดุ 
11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มากที่สดุ 
12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 2 100 มากที่สดุ 
13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 2 100 มากที่สดุ 
14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 2 100 มากที่สดุ 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียน รู้วิท ย าศาสตร์โดย ใช้ก ารโต้แย้ ง เชิ ง
วิ ท ย าศ าสต ร์ แล ะพัฒ น าทั กษ ะการ โต้ แ ย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

1 50  ปานกลาง 

รวม 31 96.88 มากทีสุ่ด 
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ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ซึ่งจะพิจารณาได้
จาก 

1. ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้

ดา้นความรู ้(K) ทกัษะ (P) เจตคติ (A) สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
ดา้นความรู ้(Knowledge) 

- นกัเรียนอธิบายความหมายของสิ่งมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม (GMOs) ได ้
(ว2.1 ม.1/17) 

ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
- นักเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) จาก

อินเตอรเ์น็ตได ้(ว2.1 ม.1/17) 
- นักเรียนท ากิจกรรมโต้แย้งทางความคิดโดยน าหลักฐานหรือขอ้มูลที่

น่าเชื่อถือมาสนบัสนุน ในประเด็น “เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” (ว
2.1 ม.1/17) 

ดา้นเจตคติ ( Attitude ) 
- นักเรียนใฝ่เรียนรูแ้ละรบัผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  (ว2.1 ม.

1/17) 
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเนน้ดา้น

ทักษะพิสัยที่จะท าให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะวิเคราะห์ได้จาก
จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่นกัศกึษาตัง้ไว ้ 

 “ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ( Process) 
- นักเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) จาก

อินเตอรเ์น็ตได ้ 
- นักเรียนท ากิจกรรมโต้แย้งทางความคิดโดยน าหลักฐานหรือขอ้มูลที่

น่าเชื่อถือมาสนบัสนนุ ในประเด็น “เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” 
2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและโครงสรา้งที่น่าสนใจ 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่ 3 จดัลกัษณะของกิจกรรมดว้ย 
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“ สรา้งสถานการณ์กล่าวถึงเรื่องประชากรมนุษยม์ีเพิ่มจ านวนขึน้ทุก ๆ  วัน 
ความตอ้งการในการบรโิภคก็มากขึน้ แลว้ถามนกัเรียนว่า 

- มนุษยม์ีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มผลผลิตจากพืชใหไ้ดม้ากเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของมนษุย ์

- นกัเรียนคิดว่ามนษุยม์ีการน าพืชมาดดัแปรพนัธุกรรมหรือไม่ อย่างไร”  
2.2 ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สาธิต และ

ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่ 3 ใชก้ารสนทนาเพิ่มเติมร่วมกับนักเรียนใชก้ารตั้งค าถามเชิงวิพากษ์กระตุ้น
กระบวนการคิดของนกัเรียน โดยศกึษาขอ้มลูจากหนงัสือเรียนและในแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ 
พรอ้มกบัการวิเคราะหข์อ้มลู และรว่มกนัสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไป 

“ครูทา้ทายความคิดเชิงโตแ้ยง้ของนักเรียน “เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ตกลง
ที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” พรอ้มแสดงขอ้มลู หลกัฐานประกอบการอธิบาย” 

เมื่อพิจารณาจะพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 5 สามารถน าเสนอ
องคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี ไดค้รบถ้วน ทั้ ง 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใหส้รา้งขอ้กล่าวอา้ง (Claims) เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง (Warrants) 
หลักฐานสนับสนุนเหตุผล (Evidences) ขอ้กล่าวอา้งที่ต่างออกไป (Counter arguments) และ
เหตผุลสนบัสนนุการโตก้ลบั (Supportive arguments) 

2.3 ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 5 ใหอิ้สระกับนักเรียน โดยใหส้มาชิกของ

แต่ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยตอ้งแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม พรอ้มแสดงเหตุผล 
ขอ้มูล และหลักฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง มีเหตุผลสนับสนุนกับขอ้กล่าวอา้งนั้น ๆ 
และมองเห็นมมุมองอื่น ๆ ที่แตกต่างจากมมุองและความคิดของกลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท า
อย่างไรใหเ้พื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้งของเรามาเห็นด้วย คลอ้ยตาม สนับสนุน
ความคิดของเรา   

2.4 ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่ 3 ใหอิ้สระกบันกัเรยีน  
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“โดยใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกันและสรุปผล
จากข้อกล่าวอ้างของกลุ่มว่าตามความเห็นของกลุ่มแล้ว“เห็นด้วยหรือไม่กับข้อตกลงที่ว่าพืช 
GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป”  ในขณะที่บางกลุ่มคัดค้านไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี ้  ต้องหาข้อมูลหรือ
หลกัฐานประกอบการอธิบายใหส้อดคลอ้ง มีเหตุผลสนับสนุนกบัขอ้กล่าวอา้งนัน้ ๆ และมองเห็น
มมุมองอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากมุมองและความคิดของกลุ่มตนเองอย่างไรบา้ง แลว้จะท าอย่างไรให้
เพื่อนที่มีความคิดเห็นต่างจากขอ้กล่าวอา้งของเรามาเห็นดว้ย คลอ้ยตาม สนบัสนุนความคิดของ
เรา” 

2.5 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่า นักศึกษาครู

วิทยาศาสตรค์นที่ 3 ไดใ้หน้กัเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอความคิดของกลุม่จากประเด็นที่ว่า เรื่อง “เห็น
ด้วยหรือไม่กับข้อตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” แล้วมีเหตุผลอย่างไรในการสนับสนุน
ความคิดนีห้ากเห็นดว้ยและมีเหตุผลใดหากไม่เห็นดว้ย ใหอ้ธิบาย เพื่อน าเสนอขอ้กล่าวอา้งของ
กลุ่มกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ พรอ้มการหาข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการอธิบายให้สอดคล้อง มี
เหตผุลสนบัสนนุกบัขอ้กลา่วอา้งนัน้ ๆ” 

2.6 ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 
ผูว้ิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ใหข้อ้มูลย้อนกลับการโตแ้ยง้ ขณะที่ใหน้ักเรียนฝึกปฏิบัติการ
โตแ้ยง้ได้มากขึน้ มีการจัดการในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนที่ชัดเจน และไม่มี
ความกังวลกับล าดับขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน จึงส่งผลใหก้ารใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการ
โตแ้ยง้ของนกัเรียนไดม้ากขึน้ และมีประสิทธิภาพ 

“นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานผลสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการศึกษาในครัง้นี ้
เก่ียวกบัประเด็นเรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” เพื่อที่จะช่วยให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจในประเด็นนัน้ และพฒันาความเขา้ใจไดดี้ขึน้จากงานเขียนการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร”์ ก็สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของนกัเรียนไดช้ดัเจน และในทนัที 

2.7 ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 
ผูว้ิจัย ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า 

นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 มีการจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ใหม้ากขึน้  
“ใชส้ื่อ อปุกรณ ์การน าเสนอภาพนิ่ง (ppt) การใหช้มวิดิทศัน ์(VDO) และ 

การโตแ้ย้งในเรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับขอ้ตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” นอกจากนีก้าร
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จดัการรูปแบบชัน้เรียนไดจ้ดัพืน้ที่และจัดสรรที่นั่งที่ท าใหน้กัเรียนทุกคนสามารถมองเห็นกนัอย่าง
ทั่วถึงขณะที่มีกิจกรรมการโตแ้ยง้ในชัน้เรียน” 

3. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถก าหนดขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้

7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกับความรูท้างวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 
สรา้งความสนใจในประเด็น ขั้นตอนที่  3 สรา้งข้อกล่าวอ้าง ขั้นตอนที่  4 อภิปรายภายในกลุ่ม 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน และ ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผล
และแกไ้ขรายงาน ไดค้รบ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนสามารถเขียนรายละเอียดไดอ้ย่างชัดเจน ว่าจะให้
ผูเ้รียนท าเรื่องอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร  
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สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์ารเรียนรู ้มีความ
หลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเน้น การทดลอง การลงมือปฏิบัติ การสืบคน้ขอ้มูล การ
ท างานกลุม่ การระดมความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน และ ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
โดยนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ไดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอน เช่น  

“ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
1. ครูกล่าวถึงเรื่องประชากรขงมนุษย์มีเพิ่มจ านวนขึน้ทุก  ๆ วัน ความ

ตอ้งการในการบรโิภคก็มากขึน้ แลว้ถามนกัเรียนว่า 
- มนษุยม์ีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มผลผลิตจากพืชใหไ้ดม้ากเพียงพอ

ต่อความตอ้งการของมนุษย์ (แนวค าตอบ มนุษยน์ าเอาส่วนต่าง ๆ ของพืชมาขยายพันธุ์ เช่น น า
เนือ้เยื่อพืชมาเพาะเลีย้ง ดดัแปลงพนัธุกรรม เป็นตน้) 

- นกัเรียนคิดว่ามนษุยม์ีการน าพืชมาดดัแปรพนัธุกรรมหรือไม่ 
(แนวค าตอบ มี เช่น มะเขือเทศ) 

ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
1. ครูอธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลยีการดดัแปรพนัธุกรรมของพืช โดยการตดั

ต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนมาแทรกลงในดีเอ็นเอของพืช คือ “สิ่งมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม GMOs”   
2. นกัเรียนแบ่งกลุม่ออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน  
3. ครูท้าทายความคิดเชิงโต้แย้งของนักเรียนจากประเด็น “เห็นด้วย

หรือไม่กบัขอ้ตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป”” 
ผู้วิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการบูรณาการหวัขอ้หรือประเด็น
ทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในการสอนนั้นได ้ดว้ยการใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม เช่น  

“ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
1. ครูอธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลยีการดดัแปรพนัธุกรรมของพืช โดยการตดั

ต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนมาแทรกลงในดีเอ็นเอของพืช คือ “สิ่งมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม GMOs”   
2. นกัเรียนแบ่งกลุม่ออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน  
3. ครูท้าทายความคิดเชิงโต้แย้งของนักเรียนจากประเด็น “เห็นด้วย

หรือไม่กบัขอ้ตกลงที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป”  
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ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
1. นกัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัท ากิจกรรมสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตดดั

แปรพันธุกรรม (GMOs) จากอินเตอรเ์น็ตและใบความรู ้ในประเด็น “เห็นดว้ยหรือไม่กับขอ้ตกลง
ที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป”เพื่อใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัคิด วิเคราะห ์และอภิปรายรว่มกนั
ถึงขอ้กล่าวอ้าง ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และเพราะอะไรถึงคิดเห็นแบบนั้น มี
หลกัฐานใดบา้งมาสนบัสนนุความคิดเห็นนัน้ในกระบวนการโตแ้ยง้ขัน้ต่อ ๆ ไป 

2) จากประเด็นการโต้แย้ง เรื่อง “เห็นด้วยหรือไม่กับข้อตกลงที่ว่าพืช 
GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” หลงัจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้ขอ้มูลแลว้ ก็ไดท้ าการคิด วิเคราะห์
ขอ้มูลเหล่านั้นไปสู่การสรุปและสรา้งขอ้กล่าวอ้างหรือค าตอบ พรอ้มทั้งให้เหตุผลสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้างนั้น ๆ โดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและหาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ กับขอ้กล่าว และมีการสนับสนุนดว้ยขอ้มูล งานวิจัย บทความ หรือหลกัฐาน 
เพื่อน ามาสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งนัน้” 

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถก าหนดแนวทางจดักลุ่มผูเ้รียนใหม้ี
ความหลากหลาย เช่น จดักลุม่โดยคละเพศ คละความสามารถ โดยใชเ้ทคนิคการจบักลุม่  

“นกัเรียนแบ่งกลุม่ออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน” 
“ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปสุ่มล าดับเลขที่  หรือการนับ

หมายเลขต่อกัน ของนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล า้ของความสามารถ และลดปัญหาความไม่
ยติุธรรมในการแบ่งกลุม่” 

4. ด้านส่ือการเรียนรู้ 
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้ง

กับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพิ่มความ
หลากหลายและความน่าสนใจ ที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์

“1. ใบความรูเ้รื่อง สิ่งมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม (GMOs) 
 2. สื่อ PowerPoint เรื่อง สิ่งมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม (GMOs) 
 3. ใบกิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับขอ้ตกลงที่ว่า

พืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่  3 สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลให้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้ง
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กับกิจกรรมการเรียนรู ้และดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้รียน ซึ่งพิจารณาจาก การ
สรา้งเครื่องมือในการวัด การสรา้งเกณฑ์ในการประเมิน และการก าหนดค าขยาย Rubrics ที่
สอดคลอ้ง ครอบคลุมเนือ้หา กิจกรรมในชัน้เรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู ้K P A อนัเป็นวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และสามารถก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคลอ้งกบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ สรา้งเครื่องมือในการวดั และเกณฑ์
ในการประเมินมีความชดัเจนสามารถวดัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนได ้

“ประเมินนกัเรียนจากสภาพจรงิ ดงันี ้
1. กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กับขอ้ตกลงที่ว่าพืช 

GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” 
2. สงัเกตพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่รว่มกนัสืบคน้ขอ้มลู 
1) สังเกตการณ์การตอบค าถาม การแสดงส่วนร่วมทางความคิด การ

อธิบาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในชัน้เรียน 
2) จ ากคุณ ภ าพ ของการ เขี ยน ราย งานการส า รวจต รวจสอบ 

(Investigation Report) 
3) จากคุณภาพของการตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบ (Double-

Blind Group Peer Review)” 

ตาราง 37 ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 (การประเมินครัง้ที่ 2) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน ์กฎเกณฑ์ เนือ้หา
สาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

2 100 มากที่สดุ 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มากที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2 100 มากที่สดุ 
2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์
ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 
ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 
ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 
ขัน้ตอนที่ 6 การเขียนรายงาน 
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 

1 50 ปานกลาง 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 2 100 มากที่สดุ 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้เช่น การสรา้ง
ค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์/การคิดวิพากษ์ , การจัด
โตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การแสดงความคิดเห็น/เหตผุลใน
ชั้นเรียน, การทดลอง/สืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน, การ
อธิบาย ฯลฯ 

1 50 ปานกลาง 

2.8 จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปานกลาง 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบักิจกรรมและ
ผูเ้รียน 

2 100 มากที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 2 50 ปานกลาง 
3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็นกัลยาณมิตร มีการ
เสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มากที่สดุ 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั 

2 100 มากที่สดุ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการจัดสื่อการ
เรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 สงู 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถูกตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
คะแนน ร้อยละ การแปล

ผล 
3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี ้ให้เห็นถึง
ประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบติักิจกรรม
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

2 100 มากที่สดุ 

3.6 จัดลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน เช่น การจัด
โต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

2 50 ปานกลาง 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มากที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มากที่สดุ 
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

2 100 มากที่สดุ 

4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผูเ้รียน  

2 100 มากที่สดุ 

4.5 ประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปานกลาง 

4.6 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 2 100 สงู 
4.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู ้เรียนใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเอง 

1 50 ปานกลาง 

รวม 43 86 มาก 
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ด้านที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 อยู่ในระดบัมาก ซึ่งจะพิจารณาไดจ้าก 

1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษา

ครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนื ้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตรไ์ด้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้กนกลาง และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ตัวชี ้วัด และการอธิบายกระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรช์ัดเจน ควบคู่กับการอธิบาย
ความหมายของแต่ละองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การแสดงขอ้กล่าวอา้งและให้
เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้าง (Claims and Warrants) การให้หลักฐานสนับสนุนเหตุผล 
(Evidence) การมองเห็นของกล่าวอ้างที่ ต่างออกไป (Counter argument) และการให้เหตุผล
สนับสนุนการโตแ้ยง้กลับ (Supportive argument) อีกทั้งมีการเน้นย า้ถึงกระบวนการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ซึ่งสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมการเรียน / การมีสว่นรว่มในกิจกรรมของนกัเรียนพบว่า  

“นักเรียนรูว้่าตนเองนั้นต้องแสดงข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลประกอบข้อ
กลา่วอา้ง และตอ้งท าอะไรต่อไปบา้ง” 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น า เสนอประเด็น  สถานการณ์  เรื่องที่ จะสอนในการโต้แย้งเชิ ง

วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 “กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
โดยการสรา้งสถานการณ์ที่กล่าวถึงประชากรมนุษยม์ีการเพิ่มจ านวนมากขึน้ทุก ๆ  วนั และใชข้อ้
ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการบรโิภคของมนุษย”์ 

แลว้ถามนกัเรียนว่า 
- มนุษยม์ีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มผลผลิตจากพืชใหไ้ดม้ากเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของมนษุย ์
- นกัเรียนคิดว่ามนษุยม์ีการน าพืชมาดดัแปรพนัธุกรรมหรือไม่” 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เนือ้หา
สาระที่สอน 

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 “เลือกใชว้ิธีสอนผ่านการทดลอง 
การอภิปราย การท างานกลุ่ม การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ การลงมือปฏิบติั การ
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น าเสนอขอ้มลู / ความคิดเห็นหนา้ชัน้เรียน กิจกรรมการโตแ้ยง้ เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ตกลง
ที่ว่าพืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” 

“บรรยากาศจะเป็นการโต้ตอบและการแสดงเหตุผลบนพื ้นฐาน
ขอ้เท็จจริงจากการ โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์”  การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ การ
ลงมือปฏิบัติ การน าเสนอข้อมูล / ความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของนกัเรียน โดยที่กิจกรรมการเรียนรูน้ี ้ยังคงสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์และเนือ้หา
สาระที่สอน” 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 
ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ครบ ทัง้ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินความรู้
เดิมเก่ียวกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งขอ้
กล่าวอา้ง ขัน้ตอนที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ขัน้ตอนที่ 6 การเขียน
รายงาน ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน  

“นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 มีการปรบัปรุงจากการประเมินครัง้ที่ 1 
ในส่วนของลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ  ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงาน ขั้นตอนที่ 7 การ
ตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน มีความชัดเจนในตรวจสอบ โดยยึดเกณฑก์ารประเมินเป็นที่ตั้ง 
และให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบว่า ต้องปรบัปรุง / แก้ไข ตนเอง
อย่างไรในทนัทีขณะที่นกัเรียนปฏิบติัการโตแ้ยง้ รวมไปถึงการเขียนรายงาน การตรวจสอบผลและ
แกไ้ขรายงานก็มีเกิดในชัน้เรียน”  

2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตรงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้

ผูว้ิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รง
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้จัดอย่างมีล  าดับขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ัดเจน โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู ้เช่น การสรา้งค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์ / การคิดวิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/
เหตุผลในชั้นเรียน , การสืบคน้หาขอ้มูล หลกัฐาน, การอธิบาย ฯลฯ และการใชส้ื่อการเรียนการ
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สอนเหมาะสมกับกิจกรรมและผูเ้รียน นับไดว้่าเป็นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้  

“มีประเด็นการสืบเสาะเชิงโตแ้ยง้ดงันี ้
1 .นักเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย“เห็นดว้ยหรือไม่กับขอ้ตกลงที่ว่า

พืช GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” และนกัเรียนมีเหตผุลอะไรมาสนบัสนุนความคิดเห็นหรือขอ้กล่าวอา้ง
ของนกัเรียน (Claim and Warrant) 

2 .นักเรียนมีขอ้มูล หลักฐานอะไรในการสนับสนุนความคิดหรือขอ้
กลา่วอา้งนัน้ (Evidence) 

3. หากมีเพื่อนของนักเรียนคนหนึ่งที่ตอบตรงขา้มกับความคิดของ
นกัเรียน และนกัเรียนคิดว่าเหตผุลของเพื่อนคืออะไร (Counter Argument) 

4. นักเรียนจะใชเ้หตุผลอะไรในการโตแ้ยง้เพื่อใหเ้พื่อนที่ไม่เห็นดว้ย
กับความคิดของนักเรียนในตอนแรกให้มาคล้อยตามและเห็นด้วยกับความคิดของนั กเรียน 
(Supportive argument)” 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน  
นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น

กัลยาณมิตร จัดกลุ่มผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ คละความสามารถ คละความ
ถนดั มีการเสริมแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ และจดัสื่อการเรียนรู ้จดัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์รวมไปถึงการ
จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่เอือ้ต่อการ
พฒันาทักษะ / ส่งเสริมการเรียนรูข้อง มีการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้และการ
ปฏิบัติกิจกรรมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการใหค้วามส าคัญของหลักฐาน การใหเ้หตุผล 
ความถูกต้องขององค์ความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อเพิ่มความเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจต่าง ๆ 
หลงัจากมีการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน  
ผู้วิจัยประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

ปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน พบว่า นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 สามารถประเมินผลดว้ยวิธีการ
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด มีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผล
โดยเฉพาะดา้นทักษะพิสัยที่ตอ้งสอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดว้ยการสรา้ง
เครื่องมือวัด และสรา้งเกณฑ์การประเมินใหเ้หมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเป็นไปตาม
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สภาพจริงได้ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างท า
กิจกรรมในชัน้เรียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลับ เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใน
ดา้นทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรต่์อไป 

“ประเมินนกัเรียนจากสภาพจรงิ ดงันี ้
1. กิจกรรมการโตแ้ยง้ประเด็น เรื่อง “เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ตกลงที่ว่าพืช 

GMOs ดีกว่าพืชทั่วไป” 
2. สงัเกตพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่รว่มกนัสืบคน้ขอ้มลู 
1) สังเกตการณ์การตอบค าถาม การแสดงส่วนร่วมทางความคิด การ

อธิบาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนัในชัน้เรียน 
2) ดูจ ากคุณ ภาพของการเขี ยน รายงานการส ารวจตรวจสอบ 

(Investigation Report) 
3) ดูจากคุณภาพของการตรวจสอบผลการส ารวจตรวจสอบ (Double-

Blind Group Peer Review)”  

ตาราง 38 สรุปความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 (จากการประเมินครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเน้นดา้นทักษะ
พิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลักษณ ะของกิจกรรมที่ มี ขั้นตอนและ
โครงสรา้งที่น่าสนใจ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

 



  287 

ตาราง 38 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

3. ครูน าเสนอองค์ประกอบการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สาธิต และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้
ที่ดี 

1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุม่ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
8. ขัน้ที่ 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบัความรู้
ทางวิทยาศาสตร ์

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

9. ขัน้ที่ 2 สรา้งความสนใจในประเด็น 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 38 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

10. ขัน้ที่ 3 สรา้งขอ้กลา่วอา้ง 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุม่ 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

12. ขัน้ที่ 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้ 1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

13. ขัน้ที่ 6 การเขียนรายงาน 1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

14. ขัน้ที่ 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ขรายงาน 1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และพฒันาทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

1 50 ปาน
กลา
ง 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 38 (ต่อ) 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกบั
ทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่
หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้
และระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

1 50 ปาน
กลา
ง 

1 50 ปาน
กลาง 

รวม 23 71.88 น้อย 31 96.88 มาก
ทีสุ่ด 

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาพรวม 

27 84.38 มาก 

ตาราง 39 สรุปความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์คนที่ 3 (จากการประเมินครัง้ที่ 1 และ ครัง้ที่ 2) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

1. ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์
1.1 อธิบายหลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์
กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

1.2 อธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์
ได ้ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
2.1 น าเสนอประเด็น สถานการณ ์เรื่องที่จะ
สอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่าง
ชดัเจนในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.2 เลือกใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์เนือ้หาสาระที่สอน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.3 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.4 จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

2.5 จดักิจกรรมการเรียนรูไ้ดต้รงตามขัน้ตอนที่
ระบไุวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.6 อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้
ไดช้ดัเจน 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.7 ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น 
การสรา้งค าถามที่เนน้การคิดวิเคราะห/์การคิด
วิพากษ ์, การจดัโตว้าทีเชิงวิทยาศาสตร,์ การ
แสดงความคิดเห็น/เหตผุลในชัน้เรียน, การ
ทดลอง/สืบคน้หาขอ้มลู หลกัฐาน, การอธิบาย 
ฯลฯ 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

2.8 จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใช้
ค าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

2.9 การใชส้ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
กิจกรรมและผูเ้รียน 

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2.10 สรุปเรื่องที่สอนไดอ้ย่างเหมาะสม 1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

3. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 
3.1 จดับรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี เป็น
กลัยาณมิตร มีการเสรมิแรงเมื่อผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยจดักลุม่
ผูเ้รียนใหม้ีความหลากหลาย เช่น คละเพศ 
คละความสามารถ คละความถนดั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.3 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั
สื่อการเรียนรูถู้กตอ้งตามหลกัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

3.4 สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจดั 
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร ์

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

คะแนนความสามารถ 
การประเมินคร้ังที ่1 การประเมินคร้ังที ่2 
คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

คะ 
แนน 

ร้อย
ละ 

การ
แปล
ผล 

3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียน รู้ โดยการ
ชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู ้
แล ะการปฏิ บั ติ กิ จก รรมการโต้แย้ ง เชิ ง
วิทยาศาสตร ์

1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

3.6 จดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน 
เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
ที่สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

2 50 ปาน
กลาง 

4. ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 
4.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู ้และตวัชีว้ดั 

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.3 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบักจิกรรม
การเรียนรู ้

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.4 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัระดบัชัน้
ของผูเ้รียน  

2 100 มาก
ที่สดุ 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.5 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

0 0 นอ้ย
ที่สดุ 

1 50 ปาน
กลาง 

4.6 สงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รียน 1 50 ปาน
กลาง 

2 100 มาก
ที่สดุ 

4.7 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รยีนใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาตนเอง 

1 50 ปาน
กลาง 

1 50 ปาน
กลาง 

รวม 34 68 น้อย 43 86 มาก 
ความสามารถในการปฏิบัตกิารสอนภาพรวม 38.5 77 ปานกลาง 
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สรุป การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที ่3  

พบว่านกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 มีระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในการประเมินครัง้ที่ 2 สงูกว่า การประเมินครัง้ที่  1 
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์เขียนไดถู้กตอ้ง ชัดเจน สามารถเขียนก าหนดรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยจาก
การประเมินครัง้ที่ 1 ตอ้งมีการปรบัปรุงจ านวน 10 องคป์ระกอบ (ขอ้ 1 , 3 , 6 , 7 , 12 , 13 , 14 , 
15 , 16 , 17) จากการประเมินครัง้ที่ 2 เหลือที่ตอ้งปรบัปรุงเพียง 1 องคป์ระกอบเท่านัน้ (ขอ้ 16)  
จากทัง้หมด 16 องคป์ระกอบ ทัง้นีจ้ะเห็นว่าจากการประเมินทัง้ 2 ครัง้ ตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ข ขอ้ 
16 ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่สอดคลอ้งกับทักษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรูแ้ก่นกัเรียน 
นอกจากนี ้ระดับความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์โดย ใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรใ์นชั้นเรียน มีการพัฒนาจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้งตรงตามหลักการ เป็นล าดับขั้นตอนครบทั้ง 7 ขั้นตอน และได้
พฒันาทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียน มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการโตแ้ยง้ มี
การกระตุน้การคิดและการแสดงออกทางความคิดระหว่างนกัเรียน - นกัเรียน และระหว่างนกัเรียน 
- ครูผูส้อนมากขึน้ ดว้ยการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น การสรา้งค าถามที่เน้นการคิดวิเคราะห/์การคิด
วิพากษ์ , การแสดงความคิดเห็น/เหตุผลในชัน้เรียน, การทดลอง/สืบคน้หาขอ้มูล หลักฐาน และ
การอธิบาย รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ อิสระ การรับฟังมุมมองทางความคิดที่
หลากหลาย และเห็นเหตผุลของความคิดของคนอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากเรา พรอ้มทัง้มีการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัไปสู่การโตแ้ยง้ของนกัเรียนระหว่างกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนไดส้นทนาโตแ้ยง้ร่วมกนัทนัที ซึ่ง
จากเดิมไม่มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรียน  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในบทนี ้น าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จากการวิจยั ดงัต่อไปนี ้

1. ค าถามการวิจัย 
1.1 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 
1.2 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นอย่างไร 
1.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์

ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ระยะการติดตามเชิงลกึเป็นอย่างไร 
1.4 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริม

ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
2.1 พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์
2.2 ศกึษาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้

เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
2.3 ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในระยะการติดตามเชิงลกึ 
2.4 ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

3. ความส าคัญของการวิจัย 
3.1 ได้รูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่ งเสริมความสามารถในการ

จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร  ์
 3.2 เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรูแ้ละความสามารถสู่การออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรท์ี่มุ่งเน้นพัฒนาใหผู้เ้รียนมีทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ 
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แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประจกัษ์พยาน หรือหลกัฐานเพื่อใชใ้นการสรุปผลและการตดัสินใจได้
อย่างถกูตอ้ง  

3.3 ไดท้ราบขอ้มูลและความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่มีต่อการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรียนจรงิ 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - methods)  รูปแบบการวิจัยแบบ

พรอ้มกนั (Convergent Parallel Design) มาใชเ้ป็นวิธีเพื่อตีความและสรุปผลการประเมินผลการ
พัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์โดยแบ่งระยะของการ
วิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที ่1 ระยะของการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 
ระยะที่ 1.1 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ วัดระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และวัด
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

1. กลุม่ที่ศกึษาในระยะที่ 1  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่  5 จ านวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะที่ 1 
สิ่งที่ศกึษาในการวิจยัระยะที่ 1 แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 
2.1 เพื่อศึกษาระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร ์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่  5 โดยมีค าถามการวิจัย คือ นักศึกษามีระดับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 

 2.2 เพื่อศึกษาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 5 โดยมี
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ค าถามการวิจยั คือ นกัศึกษามีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เป็นอย่างไร 

 2.3  เพื่ อศึ กษ าความต้อ งการจ า เป็ น ในการจัดการเรียน รู้เพื่ อ
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยมีค าถามการ
วิจยั คือ นกัศึกษามีความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์พื่อพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนอย่างไร  

ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากค าตอบของนักศึกษาในแบบวดัการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์และแบบวัดความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดในประเด็นสถานการณ์   ต่าง ๆ และวิเคราะหค์ าตอบ
บนพืน้ฐานของแนวคิดการตีความของขอ้มลู โดยศึกษาเชิงลึกเพื่อน ามาสู่การศกึษาความสามารถ 
และคณุภาพของความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

3. การวิเคราะหข์อ้มลูในระยะที่ 1 
การวิเคราะหข์อ้มูล มีเป้าหมายเพื่อสรุปผลการวิเคราะหข์องปัญหาที่ท า

วิจัยไว้แล้ว เป็นการพิสูจน์ความแท้จริงของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาใช้ และการตีความข้อมูล 
(Interpretation) เพื่อตอบวตัถปุระสงคข์องกระบวนการวิจยั เพื่อเรียนรูอ้ะไร เพื่ออธิบายสิ่งที่ได้มา
คืออะไร และขยายความตามเหตุผลว่าท าไมจึงเป็นอย่างนั้น  เพื่อสรุปผลการศึกษาวิจัย จาก
เครื่องมือที่หลากหลาย คือ การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์การวิเคราะหท์กัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และการวิเคราะหส์ภาพการจดัการเรียนรู้
ของนกัศึกษาจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกและศึกษาจากแผนการจดัการเรียนรูข้องนกัศึกษา และใช้
การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มูลนีเ้ก่ียวขอ้งกับการจัดจ าแนก
ประเภทของขอ้มลูที่ไดเ้ก็บรวบรวมมาได ้ตามลกัษณะและประเภทต่าง ๆ ที่มีคุณลกัษณะร่วมกัน
หรือแตกต่างกัน (Themes) จากการถอดค าพูดอย่างใคร่ครวญจากเครื่องอัดเสียง ( Interview 
transcript) และน าค าตอบที่ผูว้ิจยัสรุปมาแลว้กลบัไปตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง้จากนกัศึกษา
ที่ถกูสมัภาษณ ์(Member checks) เพื่อน าขอ้มลูเหลา่นัน้มาตีความหมายเพื่อสรา้งขอ้สรุป   
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ระยะที่ 1.2 ระยะของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ

ครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

ในระยะนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้โครงร่างรูปแบบและการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
พรอ้มส าหรบัการน าไปใช ้มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดนิยาม ขอบเขตการวดัและประเมินองคค์วามรูก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและผลการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์น ามาสู่การก าหนดนิยาม ระบุขอบเขตการวดัและ
ประเมินผลองคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อการตีความและสอดคลอ้งกับบริบทของ
สภาพชัน้เรียนดา้นความพรอ้มในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน และ
สนบัสนนุการจดัการเรียนรูข้องผูส้อน 

 ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยพัฒนามาจากหลักการ 
การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความเขา้ใจในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ร่วมกบัการวิเคราะหจ์ุดเด่นจุดดอ้ยในหลกัสตูรของงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อ
การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์อีกทัง้
พิจารณารว่มกบักลุ่มกิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์รวมทัง้จากการศึกษาแนวคิดการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ ทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองที่เนน้บริบท
ทางสงัคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural constructivism) การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การคิดเชิงวิพากษ์ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูในการจดัการเรียนรู ้(การสอน) และการใชเ้ทคนิค
การตัง้ค าถามกบัทกัษะการคิด เป็นตวัผลกัดนัใหก้ิจกรรมการเรียนรูม้ีความต่อเนื่องและเสรมิสรา้ง
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์จากขอ้สรุปทฤษฎี หลกัการ แนวคิด และเทคนิค ที่
กล่าวมา ผูว้ิจยัน ามาสงัเคราะหรู์ปแบบกระบวนการขับเคลื่อนในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
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พฒันาและสรา้งความเขา้ใจในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สู่
การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นบรบิทชัน้เรียนต่อไป 

 ขัน้ที่ 3 ออกแบบกิจกรรมและพฒันาโปรแกรม ขัน้นีม้ี 3 ขัน้ย่อย คือ  
ขัน้ย่อยที่ 1. ออกแบบหน่วยกิจกรรม 

น าขอ้มลูจากการสงัเคราะหเ์อกสารที่เก่ียวขอ้งตามนิยามของการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ที่ก าหนด และสาระส าคัญของ
กิจกรรมแต่ละขัน้กระบวนการของ BICAER model มาออกแบบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการที่
สอดคล้องกัน น ารูปแบบและโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพความ
สอดคล้อง ซึ่งค่าความสอดคล้องยอมรับได้ที่  0.87 โดยผลที่ได้จากการออกแบบสรุปพบว่า 
โปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์หมายถึง ชุดกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ มีระยะเวลา 4 วัน 
จ านวน 24 ชั่วโมง โดยใชรู้ปแบบ BICAER model ขับเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย 6 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  

ขัน้ย่อยที่ 2. ก าหนดโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

ขัน้ย่อยที่ 3. ศกึษาน ารอ่งและปรบัปรุง 
เป้าหมาย : ศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินการตามรูปแบบและโปรแกรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร แลว้น าขอ้บกพร่องมาปรบัปรุง
และหาแนวทางแกไ้ข 

กลุ่มตัวอย่างน าร่อง : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 4 จ านวน 5 คน  

เอกสารประกอบการฝึกอบรม : ประกอบดว้ย คู่มือการฝึกอบรม
ส าหรบัวิทยากร คู่มือการฝึกอบรมส าหรบัผูเ้ขา้รว่มอบรม 

ระยะที่ 2 ระยะของการน าไปใช้ การเก็บและวิเคราะหข์้อมูล สรุป และ
รายงานผลการวิจัย 

ระยะที่ 2.1 ระยะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบและ
โปรแกรมการฝึกอบรม 

กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 5  จ านวน 28 คน  
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ระยะที ่2.2 ระยะของการติดตามหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม
รูปแบบและโปรแกรมการฝึกอบรม (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 5 จ านวน 3 คน 

สิ่งที่ศกึษาในการวิจยัระยะที่ 2 แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 
2.1 เพื่ อวัดความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียน รู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร ใน
ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

 2.2 เพื่อวัดความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย
ใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร ในระยะการติดตามเชิงลึก 
โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์และ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์

2.3 เพื่อวัดการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร โดยใช้
แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ 

2.4 เพื่ อวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

5. สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ สรุป
ผลการวิจยั ดงันี ้ 

1. ผลการพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
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ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์โดยพฒันามา
จาก 1) ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองที่เน้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-
cultural constructivism) 2) ประเด็นทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร ์(Socio-Scientific 
Issues: SSI) 3) ลักษณะส าคัญของการสอนแบบเชิงโต้แย้ง (Features of argumentation 
teaching) 4) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 5) การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 6) 
ลกัษณะส าคญัของการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

จากขอ้สรุปหลกัการ และแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงน ามาสงัเคราะหรู์ปแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อนในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสรา้งความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรต์ามรูปแบบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ แลว้น าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นบรบิทชัน้เรียนจริงโดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสริมความสามารถ
ในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์BICAER model (อ่านว่า บี ไอ 
ซี เอ อี อาร)์ หมายถึง ขัน้กระบวนการที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้เพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

1. ขั้นการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน (Basic Data Analysis: B) หมายถึง วิทยากรน า
ผู้เข้าร่วมอบรมสู่บรรยากาศการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิมของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์โดยการตรวจสอบความรูเ้ดิมจากขอ้ความ รูปภาพ สถานการณ ์วีดีโอ หรือสื่อความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมสงัเกต พิจารณา วิเคราะห ์และสื่อสารสิ่งที่รู ้
ออกมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ขา้รว่มอบรมคนอ่ืน ๆ และวิทยากรน าสูข่ัน้ต่อไปของ
กิจกรรม 

2. ขัน้กระตุน้ความสนใจ (Identification: I) หมายถึง วิทยากรน าเสนอประเด็นหรือ
สถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน หรือเนือ้หาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม
อบรมไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่ก าลงัสนทนา และสรา้งความสนใจ การคาด
เดาค าตอบ 

3. ขั้นสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ (Comprehension: C) หมายถึง วิทยากรอธิบายให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเรียนรู ้เขา้ใจหลกัของกระบวนการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์องคป์ระกอบของการ
โต้แย้ง การใช้ข้อมูล หลักฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง มีการสาธิตและ
ยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อพฒันาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้ขา้รว่มอบรม 
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4. ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session: A) หมายถึง วิทยากรจัด
กิจกรรมให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการโตแ้ยง้ที่ส่งเสริมการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ร่วมกัน ใชข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบัเชิงวิชาการในการสนับสนุนขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และมองเห็นมุมมองความคิดหรือขอ้กล่าวอา้งอ่ืนที่แตกต่างออกไปจากขอ้
กล่าวอา้งของตนเอง และสามารถอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อโน้มน้าว
ความคิดของเพื่อนที่มีมุมมองขอ้กล่าวอา้งอ่ืนใหม้าเห็นดว้ย คลอ้ยตามขอ้กล่าวอา้งของตนเอง 
โดยการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จรงิของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation: E) หมายถึง วิทยากรท าการประเมินผู้เข้าร่วม
อบรมในดา้นความรูค้วามเข้าใจต่อองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากสิ่งที่วิทยากรก าหนด เพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจตามองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

6. ขัน้การสะทอ้นผลการพัฒนา (Reflection: R) หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมอบรมประมวล
แนวคิด ความรู ้และทกัษะจากการรว่มกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วยกิจกรรม โดยรูปแบบการ
สะทอ้นคิดในขัน้นีผู้เ้ขา้ร่วมอบรมบนัทึกในสมุดคู่มือการอบรมเป็นหลกัฐานการเรียนรูใ้นสิ่งที่ได้
เรียนรูแ้ละรว่มกิจกรรม 

โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์หมายถึง ชุดกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
มีระยะเวลา 4 วัน จ านวน 24 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบ BICAER model ขับเคลื่อนในการด าเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งรูปแบบกิจกรรม
มุ่งหวังให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์ป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 รูจ้กัเนือ้หา 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดพ้ัฒนาความเขา้ใจใน

ธรรมชาติของเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์จากการพิจารณาแนวคิดหลัก (Big Ideas) เพื่อออกแบบ
กิจกรรมในการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้หาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดหลัก 
พรอ้มทัง้เรียนรูล้กัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกบัเนือ้หาวิทยาศาสตร ์
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กิจกรรมที่ 2 รูจ้กัองคป์ระกอบ 
สาระส าคญัของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบ

อ่ืน ๆ ร่วมเพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ธรรมชาติการเรียนรูข้องผู้เรียน หลักสูตร 
กิจกรรม บรบิทหอ้งเรียน และการประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 รูจ้กัการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เขา้ร่วมอบรมไดเ้รียนรู ้ท าความเขา้ใจ

ในหลักของกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ์องค์ประกอบของการโต้แย้ง การใช้ข้อมูล 
หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง มีการสาธิตและยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 
และส่งเสรมิการใชส้ถานการณท์างสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัความรูใ้นเนือ้หา
ที่สอนเพื่อน ามารว่มในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ 

กิจกรรมที่ 4 รูจ้กัปรบัแผน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้รียนรูแ้นวทางการบูร

ณาการ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียนวิทยาศาสตร ์โดยเรียนรูจ้ากการปรบัแผนการจดัการ
เรียนรูฉ้บบัเดิมของผูเ้ขา้รว่มอบรม 

กิจกรรมที่ 5 รูจ้กัปฏิบติั 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ วิ ธีสอน และการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูภ้ายใตส้ถานการณท์ี่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 6 รูจ้กัผลงาน 
สาระส าคัญของกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ วิ ธีสอน และการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูล้่วงหนา้ตามบรบิทจรงิที่ผูเ้ขา้รว่ม
อบรมจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน พรอ้มรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากเพื่อน
ผูเ้ขา้รว่มอบรม และผูเ้ชี่ยวชาญ 

2. ผลการใช้ รูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ 

เมื่อน ารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มา
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ใชใ้นการอบรมเชิงปฏิบติัการ และติดตามเพื่อประเมินการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการปฏิบติัการสอน
จรงิในชัน้เรียน ปรากฏผลดงันี ้

ระยะอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปว่า 
 ในระยะอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจาก

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 5 จ านวน 28 คน 

1. ระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

2. ระดับความสามารถในการเขี ยนแผนการจัดการเรียน รู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์หลงัการอบรม สงูกว่า 
ก่อนการอบรม 

3. ระดบัความพงึพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครู
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ระยะผลการติดตามเชิงลึกการน าแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร:์ 
กรณีศึกษา สรุปว่า 

 ในระยะติดตามผลในการปฏิบติัการสอน เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยั
เชิงลกึจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา ชัน้ปีที่ 5 จ านวน 3 คน 

1. ระดับความสามารถในการเขี ยนแผนการจัดการเรียน รู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ในการประเมินครัง้ที่ 
2 สงูกว่า การประเมินครัง้ที่ 1 ทัง้นีน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตรย์งัคงตอ้งพฒันาความสามารถในการ
เขียนองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ใหม้ี
ระดับที่สูงขึน้ ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน  ในส่วนของการเขียน
รายงาน , ดา้นสื่อการเรียนรู ้ในการก าหนดสื่อการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และพัฒนาทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์อง
ผูเ้รียน และ ดา้นการวดัและประเมินผล ในการก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลที่สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้ง
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กบักิจกรรมการเรียนรู ้และระดับชัน้ของผูเ้รียน เนื่องจากมีระดับคะแนนหลงัการอบรมเพิ่มขึน้ไม่
มากนกัเมื่อเทียบกบัระดบัคะแนนก่อนการอบรม 

2. ระดบัความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ในการประเมินครัง้ที่ 2  สงูกว่า การประเมิน
ครัง้ที่ 1 ทัง้นีน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตรย์งัคงตอ้งพฒันาระดบัความสามารถในการปฏิบติัการสอน
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์หม้ีระดบัที่สูงขึน้ ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอน ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มีการใชค้  าถาม และอ านวยความสะดวก
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้, ดา้นความสามารถในการจดัการชัน้
เรียน ในการส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจัดสื่อการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ถูกต้องตามหลักการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์รวมไปถึงการ จัด
ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี ้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน และ ดา้นความสามารถในการประเมินผูเ้รียน ในการประเมินผลดว้ยวิธีการที่
สอดคลอ้งกบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

6. อภปิรายผล 
1. ผลการพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 
6 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้การวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน (Basic Data Analysis: B) (2) ขัน้กระตุน้ความ
สนใจ (Identification: I) (3) ขั้นสรา้งความรูค้วามเข้าใจ (Comprehension: C) (4) ขั้นกิจกรรม
การโตแ้ยง้ (Argumentation session: A) (5) ขัน้การประเมินผล (Evaluation: E) และ (6) ขัน้การ
สะทอ้นผลการพัฒนา (Reflection: R) โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูฯ ที่พัฒนาขึน้ด าเนินการ
ออกแบบและพัฒนาเพื่อปรับปรุงให้ได้ซึ่งรูปแบบอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังให้แต่ละขั้นตอนของ
รูปแบบส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในเชิงแนวคิดและความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชั้นเรียน และเนน้การประยุกตใ์ช้
ความรู้ที่ ได้สู่การปฏิบัติการสอนจริง โดยผู้วิจัยศึกษากรอบแนวคิดเก่ียวกับ การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์พรอ้มวิเคราะหห์ลกัการพัฒนาการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ร่วมกับทฤษฎีการสรา้ง
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องค์ความรูด้้วยตนเองที่เน้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural constructivism) 
ประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์(Socio-Scientific Issues: SSI) ลกัษณะส าคญัของ
การสอนแบบเชิงโต้แย้ง (Features of argumentation teaching) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking) และลักษณะส าคัญของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวคิดเหล่านี ้
น าไปสู่การก าหนดเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ 6 กิจกรรม ดงันี ้กิจกรรมที่ 1 รูจ้กัเนือ้หา กิจกรรมที่ 
2 รูจ้ักองค์ประกอบ กิจกรรมที่  3 รูจ้ักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่  4 รูจ้ักปรบัแผน 
กิจกรรมที่  5 รูจ้ักปฏิบัติ และกิจกรรมที่  6 รูจ้ักผลงาน  ทั้งนี ้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูฯ ที่
พฒันาขึน้มีลกัษณะส าคญัดงันี ้

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูฯ ที่พัฒนาขึน้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์และ 2) ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการพัฒนาความสามารถเริ่ม
จากใน 2 ขัน้ตอนแรกเนน้ให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ไดต้รวจสอบความรูเ้ดิม ประสบการณเ์ดิม 
และสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของเนื ้อหาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดหลัก (Big Ideas) 
ลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนือ้หาวิทยาศาสตร ์ธรรมชาติการเรียนรูข้องผูเ้รียน หลักสูตร 
กิจกรรม บริบทหอ้งเรียนและการประเมินผล ขัน้การวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานและขัน้กระตุน้ความ
สนใจ เมื่อนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีความเขา้ใจต่อแนวคิดที่ถูกตอ้งแลว้จะสามารถน าแนวคิดที่
ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเชิง
โตแ้ยง้ร่วมกบัการเขียนเชิงโตแ้ยง้ของวิไลวรรณ ทรงศิลป์ (2561) ที่ไดก้ าหนดขัน้หาความรูเ้ดิม ขัน้
กิจกรรมการสืบหาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อตรวจสอบความรูเ้ดิมจากการตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้
ใหไ้ดแ้สดงความรูอ้อกมาผ่านการตอบค าถามหรือการอธิบาย และเป็นขัน้ตอนที่น าเสนอประเด็น
หรือสถานการณท์ี่ทา้ทายความคิด แลว้ให ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนั อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั 
Simon, Shirley (2011) ; Llewellyn & Rajesh (2011) ; .Osborne, J. et.al (2012) ที่ กระตุ้น
ความสนใจดว้ยการก าหนดประเด็นหรือสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม
ในแผนการจดัการเรียนรู ้และใชส้ื่อการเรียนรูเ้พื่อกระตุน้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดดี้มากขึน้  

ส าหรบัขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 เป็นขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรท์ี่ผูว้ิจัยเน้นมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ขัน้ตอนที่สง่เสริมความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และความสามารถ
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ในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
คือ ขัน้ที่ 3 ขัน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ใหน้ักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยน า
กระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ปประยุกตใ์ช ้สอดคลอ้งกับ Llewellyn & Rajesh (2011) ที่
มุ่งเน้นถึงองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ และเชื่อมโยงกับความรูใ้นเนือ้หาที่สอนกับประเด็น หรือ 
สถานการณท์างสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรด์ว้ยประเด็นที่ใกลต้วัผูเ้รียน  ขัน้ที่ 4 ขัน้กิจกรรม
การโตแ้ยง้ ใหน้กัศกึษามีการโตแ้ยง้อย่างมีเหตผุล ใชข้อ้มลูที่น่าเชื่อถือจากแหลง่อา้งอิงที่ไดร้บัการ
ยอมรบั อธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตุผลเพื่อโนม้นา้วความคิดของบุคคลที่มีมมุมอง
ต่างกันให้มาเห็นด้วยกับของตนเอง โดยการลงมือฝึกปฏิบัติการโต้แย้งจริงในการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ การ  (Sampson et al., 2010 ; Simon, Shirley, 2011 ; Evagorou, M. & Osborne, J., 
2013 ; Llewellyn & Rajesh, 2011 ; Oliveira, Alandeom W., et.al, 2012 ; วิไลวรรณ ทรงศิลป์, 
2561)  และขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล ใหน้ักศึกษามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  การ
ก าหนดวิธีการประเมิน และก าหนดเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์สอดคลอ้งกบั Metz, A. J. (2007) ; Jabbarifar, T. (2009) ที่เป็นการประเมินผลจาก
การเขียนแผนการดัการเรียนรู ้และการปฏิบติัการทดลองสอนจริง ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ความเขา้ใจ และการติดตามความเขา้ใจ  

 และขัน้ที่ 6 ขัน้การสะทอ้นผลการพฒันา ใหน้กัศึกษามีการวิเคราะห ์และสะทอ้นคิด
ผ่านการอภิปรายในประเด็นความถูกตอ้งของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้กิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้และการวัดและประเมินผลที่เน้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์สอดคล้องกับ Bringle, R. G. & Hatcher, J. A. (1996) การสะท้อนผลเป็นการ
กลั่นกรององคค์วามรูเ้ฉพาะบุคคลที่ไดร้บัประสบการณแ์ละพรอ้มต่อยอดองคค์วามรู ้ทัง้นีใ้นแต่ละ
ขัน้ตอนของรูปแบบ BICAER model มีการออกแบบและพฒันาอย่างเป็นระบบ ผ่านการประเมิน
จากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ที่ 0.87 ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า และ
ไปศกึษาน ารอ่ง เพื่อน ามาปรบัปรุงกิจกรรมใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริง และในสว่นของโปรแกรม
การพฒันาวิชาชีพครูฯ เป็นชดุกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ มีระยะเวลา 4 วนั จ านวน 24 
ชั่วโมง โดยใชรู้ปแบบ BICAER model ขบัเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
6 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ติดตามผลพฒันาตามกรอบแนวคิดการพฒันาวิชาชีพครู (Loock-Horsley et al., 2003) 
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2. ผลการใช้ รูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพค รูเพ่ื อ ส่งเส ริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ 

ระยะอบรมเชิงปฏิบัติการ  
1. ระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดย

ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะไดพ้ัฒนาระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เรื่อง การบอกไดว้่าทฤษฎีการเรียนรู้
ใดบา้งที่ส่งเสริมการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์การบอกองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
และการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้จากผลการ
วดัอยู่ในระดบัปานกลางและพฒันามาอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี ้เรื่อง การอธิบายขัน้ตอนในการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจน  และการน าเสนอประเด็น 
สถานการณ ์เรื่องที่จะสอนในการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนในขัน้น าเขา้สู่บทเรียนอยู่
ในระดบัมากที่สดุ เนื่องจากในระยะอบรมเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยัขบัเคลื่อนเพื่อพฒันาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรต์ามรูปแบบการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรด์้วย BICAER model ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้น ดังนี ้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน 
(Basic Data Analysis: B) 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Identification: I) 3. ขั้นสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ (Comprehension: C) 4. ขั้นกิจกรรมการโตแ้ยง้ (Argumentation session: A) 5. ขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation: E) และ 6. ขัน้การสะทอ้นผลการพฒันา (Reflection: R) ประกอบกบัให้
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ดป้ฏิบติักิจกรรมที่ 1 รูจ้ักเนือ้หา ไดพ้ัฒนาความเขา้ใจในธรรมชาติของ
เนือ้หาวิทยาศาสตร ์จากการพิจารณาแนวคิดหลัก (Big Ideas) เพื่อออกแบบกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้หาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดหลัก พรอ้มทั้งเรียนรู้
ลกัษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนือ้หาวิทยาศาสตรก์ิจกรรมที่ 2 รูจ้ักองคป์ระกอบ ไดพ้ิจารณา
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร่วมเพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ธรรมชาติการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
หลักสูตร กิจกรรม บริบทห้องเรียน และการประเมินผล  กิจกรรมที่  3 รู ้จักการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจในหลักของกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ์
องคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ การใชข้อ้มลู หลกัฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง มี
การสาธิตและยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี และส่งเสริมการใชส้ถานการณ์ทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับ
วิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกับความรูใ้นเนือ้หาที่สอนเพื่อน ามาร่วมในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 4 รูจ้กัปรบัแผน ไดเ้รียนรูแ้นวทางการบูรณาการ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน
วิทยาศาสตร ์โดยเรียนรูจ้ากการปรบัแผนการจดัการเรียนรูฉ้บบัเดิมของผูเ้ขา้ร่วมอบรม กิจกรรมที่ 



  308 

5 รูจ้กัปฏิบติั ไดอ้อกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีการ  บูรณาการทัง้เนือ้หาวิทยาศาสตร ์วิธี
สอน และการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกัน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูภ้ายใต้
สถานการณ์ที่ก าหนด และกิจกรรมที่  6 รูจ้ักผลงาน ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มี
การบูรณาการทัง้เนือ้หาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูล้่วงหน้าตามบริบทจริงที่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 
พรอ้มรบัฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากเพื่อนผูเ้ขา้รว่มอบรม และผูเ้ชี่ยวชาญ ส่งผล
ใหร้ะดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

แต่ทัง้นีน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตรก์็ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแท้ในการ
บอกองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้สอดคลอ้งกบั วิไลวรรณ ทรงศิลป์ (2561) ที่ได้
ท าการศึกษาการรบัรูแ้ละสภาพการจัดการเรียนรูข้องครูผู้สอนวิชาชีววิทยาพืน้ฐาน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
พบว่า ครูวิทยาศาสตรย์ังคงให้ความส าคัญที่การสอนเนือ้หาเป็นหลักมากกว่าการกระตุน้การ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ รวมถึงทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ครูยังไม่ชัดเจนใน
การสอนที่แสดงองคป์ระกอบการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์และการยกตัวอย่างการโตแ้ยง้ที่ดีให้
ผูเ้รียนไดเ้ห็นชดัเจน และขาดการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไปสูก่ารโตแ้ยง้ของผูเ้รียน 

2. ระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์หลังการอบรม สูงกว่า ก่อนการอบรม  
เนื่องจากโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แย้งเชิง มุ่งเน้นให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยขับเคลื่อนด้วยรูปแบบ BICAER model คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน (B) 
เก่ียวกบัความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรข์องนกัศึกษา
ครูวิทยาศาสตร ์ผ่านกิจกรรมการวิเคราะหแ์ผนการจัดการเรียนรู ้การปรบัแผนการจัดการเรียนรู้
เดิมให้เป็นไปตามหลักการของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์สอดคล้องกับวิไลวรรณ ทรงศิลป์ 
(2561) ที่ไดก้ าหนดขัน้หาความรูเ้ดิม เพื่อตรวจสอบความรูเ้ดิมจากการตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้ใหไ้ด้
แสดงความรูอ้อกมาผ่านการตอบค าถามหรือการอธิบาย ขัน้ที่ 2 ขัน้กระตุน้ความสนใจ (I) เป็นการ
ใช้สื่อการเรียนรูท้ี่กระตุ้นการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการฝึกก าหนดประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์ในแผนการจัดการเรียนรู ้สอดคลอ้งกับ Simon, Shirley 
(2011) ; Llewellyn & Rajesh (2011) ; .Osborne, J. et.al (2012) ที่กระตุน้ความสนใจดว้ยการ
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ก าหนดประเด็นหรือสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์และใชส้ื่อการเรียนรูเ้พื่อกระตุน้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ดีมากขึน้  ขั้นที่ 3 ขั้นสรา้งความรูค้วามเข้าใจ (C) ผ่านกิจกรรมการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดยน าการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ 
Llewellyn & Rajesh (2011) ที่มุ่งเน้นถึงองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ และเชื่อมโยงกับความรูใ้น
เนือ้หาที่สอนกบัประเด็น หรือ สถานการณท์างสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรด์ว้ยประเด็นที่ ใกล้
ตวัผูเ้รียน ขัน้ที่ 4 ขัน้กิจกรรมการโตแ้ยง้ (A) ผ่านกิจกรรมการฝึกการโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล การใช้
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบั และการอธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่าง
มีเหตผุลเพื่อโนม้นา้วความคิดของบุคคลที่มีมมุมองต่างกนัใหม้าเห็นด้วยกบัของตนเอง สอดคลอ้ง
กับ Sampson et al. (2010) ; Simon, Shirley (2011) ; Evagorou, M. & Osborne, J. (2013) ; 
Llewellyn & Rajesh (2011) ; Oliveira, Alandeom W., et.al (2012) ; วิ ไลวรรณ  ทรงศิล ป์ 
(2561) ว่าการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จรงิในการอบรมเชิงปฏิบติัการจะส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจ
อย่างแทจ้ริง ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (E) ผ่านกิจกรรมการฝึกวิเคราะหแ์ผนการจัดการเรียนรู ้
การอภิปรายร่วมกัน และการฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์โดยก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้การก าหนดวิธีการประเมิน และก าหนดเกณฑก์าร
ประเมินให้สอดคลอ้งกับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ Metz, A. J. (2007) ; 
Jabbarifar, T. (2009) ที่ เป็นการประเมินผลจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบติัการทดลองสอนจริง ซึ่งเป็นการตรวจสอบคณุภาพความเข้าใจ และการติดตามความเขา้ใจ 
และ ขัน้ที่ 6 ขัน้การสะทอ้นผลการพัฒนา (R) ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห ์และสะทอ้นคิดดว้ยการ
อภิปรายในประเด็นความถูกตอ้งของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้กิจกรรมที่ส่งเสริมทกัษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลที่เนน้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
สอดคล้องกับ Bringle, R. G. & Hatcher, J. A. (1996) การสะท้อนผลเป็นการกลั่นกรององค์
ความรู้เฉพาะบุคคลที่ ได้รับประสบการณ์และพร้อมต่อยอดองค์ความรู้  ส่งผลให้ระดับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ย้งเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ หลังการอบรม สูงกว่า ก่อนการอบรม  อีกทั้งยังสอดคล้อง 
กับแสงอุษา แสนสวย (2549) ไดพ้ัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรูแ้ละ
แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ พบว่า ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมครูในการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
เนื่องมาจากผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความรูแ้ละทกัษะในการรว่มมือกนัปฏิบติัอย่างจริงจงั มีการเรียนรู้
ร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มตลอดจนความสามารถของครูที่เขา้รบัการอบรมจากการท า
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แบบทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยหลงัจากการเขา้รบัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนเขา้รบัการฝึกอบรมที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ทัง้นีเ้นื่องจากหลกัสตูรฝึกอบรมเนน้การปฏิบติัจริงมีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีขอ้มลูรอบดา้น 

3. ระดบัความพงึพอใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงว่านกัศึกษาครูวิทยาศาสตรม์คีวามพึงพอใจในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการใชชุ้ดฝึกอบรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากรูปแบบและ
โปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีการออกแบบบนพืน้ฐานของความ
ตอ้งการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์และพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
ผนวกกบัมีล  าดับขัน้ตอนของรูปแบบและโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูที่ชัดเจน มีกิจกรรมใหฝึ้ก
ปฏิบติัจึงส่งผลใหน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตรเ์กิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงจนส่งผลใหน้ าไปเป็นแนว
ทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้การเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้การปฏิบติัการสอนไดจ้ริงใน
ชั้นเรียน อีกทั้งรูปแบบ BICAER model ผ่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ที่ 0.87 มีการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า และไปศึกษาน าร่องก่อนน าไปใชจ้ริง 
และโปรแกรม มีการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วมีการ
ติดตามผลการพัฒนาตามกรอบแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู (Loock-Horsley et al., 2003) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสเุพ็ญ วงศเ์ทพ (2552) ไดพ้ฒันาศกัยภาพครูดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่
เนน้กระบวนการคิด โดยการใชชุ้ดฝึกอบรมการพัฒนาศกัยภาพครูดา้นการจัดท าแผนการจดัการ
เรียนรูท้ี่เน้นกระบวนการคิดตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ สังเกต และสะท้อนผล พบว่า ได้ชุดฝึกอบรมที่มีความถูกต้องเชิงเนือ้หาสอดคลอ้งตาม
จดุประสงค ์ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสดุ 

3. ผลการติดตามเชิงลึกการน าแนวคิดสู่การประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร:์ กรณีศึกษา  

ผู้วิจัยเลือกศึกษา กรณีศึกษา 3 กรณี นี ้เนื่องจากน าผลจากแบบวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง แบบวัดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการมาเป็นเกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา โดยมุ่งเนน้ที่ระดบัทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ใหม้ีความต่างกัน ใน 3 กลุ่ม คือ ตัวแทนจากกลุ่มดีมาก กลุ่มดี และ 
กลุม่พอใช ้
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ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์พิจารณาจาก 2 ดา้น คือ 1. ดา้นความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์และ 2. ด้าน
ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าในการ
ประเมินครัง้ที่ 2 สงูกว่า การประเมินครัง้ที่ 1 ทัง้ 3 กรณีศกึษา  

ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในดา้นที่เหมือนกัน ดังนี ้ดา้น
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง การน าเสนอองคป์ระกอบการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต 
และยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน การจดับรรยากาศที่เอือ้
ต่อการโต้แยง้ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอน เรื่อง กิจกรรมการโตแ้ยง้ การ
เขียนรายงานการตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน และ ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นดา้นที่เหมือนกัน ดังนี ้ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
ทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง การอธิบายกระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดา้นความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอน เรื่อง การน าเสนอประเด็น สถานการณ์  เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรไ์ด้อย่างชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
กิจกรรมและผู้เรียน ด้านความสามารถในการจัดการชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรูข้อง
ผู้เรียน โดยการจัดสื่อการเรียนรูถู้กต้องตามหลักการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์การสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู ้โดยการชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชนข์องกิจกรรมการเรียนรู ้
และการปฏิบติักิจกรรมการโตแ้ย้งเชิงวิทยาศาสตร ์และดา้นความสามารถในการประเมินผูเ้รียน 
เรื่อง การสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน จากที่อยู่ในระดบัปานกลาง แลว้พัฒนาไปอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เนื่องจากนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ั้ง 3 คน ไดด้ าเนินกิจกรรมตามขัน้ที่ 3 ขัน้สรา้งความรูค้วาม
เข้าใจ (C) ผ่านกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดยน าการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ป
ประยุกตใ์ช ้สอดคลอ้งกับ Llewellyn & Rajesh (2011) ที่มุ่งเน้นถึงองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ 
และเชื่อมโยงกับความรูใ้นเนือ้หาที่สอนกับประเด็น หรือ สถานการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตรด์ว้ยประเด็นที่ใกลต้ัวผูเ้รียน ขัน้ที่ 4 ขัน้กิจกรรมการโตแ้ยง้ (A) ผ่านกิจกรรมการฝึก
การโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล การใชข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งอา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบั และการ
อธิบายขอ้กล่าวอา้งของตนเองอย่างมีเหตผุลเพื่อโนม้นา้วความคิดของบุคคลที่มีมมุมองต่างกนัให้
มาเห็นด้วยกับของตนเอง สอดคล้องกับ Sampson et al. (2010) ; Simon, Shirley (2011) ; 
Evagorou, M. & Osborne, J. (2013) ; Llewellyn & Rajesh (2011) ; Oliveira, Alandeom W., 
et.al (2012) ; วิไลวรรณ ทรงศิลป์ (2561) ว่าการลงมือฝึกปฏิบติัการโตแ้ยง้จริงในการอบรมเชิง
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ปฏิบติัการจะส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ ขัน้ที่ 5 ขัน้การประเมินผล (E) ผ่านกิจกรรมการ
ฝึกวิเคราะหแ์ผนการจัดการเรียนรู ้การอภิปรายร่วมกัน และการฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้การก าหนด
วิธีการประเมิน และก าหนดเกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับ Metz, A. J. (2007) ; Jabbarifar, T. (2009) ที่เป็นการประเมินผลจากการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู ้ซึ่งเป็นการตรวจสอบคณุภาพความเขา้ใจ และการติดตามความเขา้ใจ และ 
ขั้นที่  6 ขั้นการสะท้อนผลการพัฒนา (R) ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ และสะท้อนคิดด้วยการ
อภิปรายในประเด็นความถูกตอ้งของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้กิจกรรมที่ส่งเสริมทกัษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลที่เนน้การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
สอดคล้องกับ Bringle, R. G. & Hatcher, J. A. (1996) การสะท้อนผลเป็นการกลั่นกรององค์
ความรูเ้ฉพาะบคุคลที่ไดร้บัประสบการณแ์ละพรอ้มต่อยอดองคค์วามรู ้  

กรณีศึกษาที่ 1 พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 ระหว่างการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดับมาก ระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดับดีมาก และ 
ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์ในระดับมาก ซึ่งการมีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัมาก เป็นการแสดงว่ามีความสามารถ และ
มั่นใจว่าจะเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์  และ 
ปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์หบ้รรลเุป้าหมายได้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัระหว่างการติดตามเชิงลึก มีระดบัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัปานกลาง และ ระดบัความสามารถในการ
ปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัมากที่สดุ  

นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 1 มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขียนไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน สามารถเขียนก าหนด
รายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยจากการประเมินครัง้ที่  1 ตอ้งมีการปรบัปรุงในดา้นการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของผูเ้รียน การจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การโต้แย้ง ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน  เรื่อง การเขียนรายงาน การ
ตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน และด้านการวัดและประเมินผล เรื่อง การก าหนดวิธีการ
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ประเมินผลด้วยวิธีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้และระดับชัน้ของผูเ้รียน แต่
จากการประเมินครัง้ที่ 2 ไม่มีองคป์ระกอบใดที่ตอ้งปรบัปรุง และมีความสามารถในการปฏิบติัการ
สอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน มีการพฒันาจนสามารถจดักิจกรรม
การเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้งตรงตามหลกัการ โดยจากการ
ประเมินครัง้ที่ 1 ต้องมีการปรบัปรุง ด้านความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง การอธิบาย
กระบวนการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ดา้นความสามารถในการปฏิบติัการสอน เรื่อง การจดักิจกรรม
การเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน ดา้นความสามารถในการจัดการชัน้
เรียน เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการจัดสื่อการเรียนรูถู้กตอ้งตามหลักการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และดา้นความสามารถในการประเมินผูเ้รียน เรื่อง 
การประเมินผลดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ แต่จากการประเมิน
ครัง้ที่ 2 ไม่มีองคป์ระกอบใดที่ตอ้งปรบัปรุง 

กรณีศึกษาที่ 2 พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 ระหว่างการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัมากที่สดุ ระดบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดับพอใช ้
และ ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์ในระดับน้อย ซึ่งการมีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัมากที่สดุ เป็นการแสดงว่ามีความสามารถ 
และมั่นใจว่าจะเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ 
ปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์หบ้รรลเุป้าหมายได้อย่างมากที่สุด 
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยระหว่างการติดตามเชิงลึก มีระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบันอ้ยที่สดุ และ ระดบั
ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบันอ้ย 
แสดงใหเ้ห็นว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไม่มีความสมัพันธ์กับความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตรค์นที่ 2 ในการประเมินครัง้ที่ 2 สงูกว่า การประเมินครัง้ที่ 1  
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นกัศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 2 มีความสามารถเขียนก าหนดรายละเอียดในแต่
ละองคป์ระกอบในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
ไดม้ากขึน้ โดยจากการประเมินทัง้ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ตอ้งมีการปรบัปรุงในดา้นจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้เรื่อง การตั้งจุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเน้นดา้นทักษะพิสัยที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การก าหนดสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์และพัฒนาทักษะการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรข์องผู้เรียน และด้านการวัดและประเมินผล เรื่อง การก าหนดวิธีการ
ประเมินผลด้วยวิธีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้และระดบัชัน้ของผูเ้รียน และ
มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน 
โดยจากการประเมินทัง้ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ตอ้งมีการปรบัปรุงดา้นความสามารถในการจดัการชัน้
เรียน เรื่อง การจดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
ที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน และดา้นความสามารถในการประเมินผูเ้รียน เรื่อง การประเมินผล
ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการผลประเมินทั้ง 2 ครั้ง 
พบว่า มีคะแนนของการพัฒนาเพิ่มขึน้นอ้ยจากที่อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด แลว้พัฒนาไดอ้ยู่ในระดับ
แค่ปานกลางเท่านัน้ 

กรณีศึกษาที่ 3 พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 ระหว่างการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ในระดับมาก ระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ในระดับดี และ 
ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์ในระดับปานกลาง ซึ่งการมีระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับมาก  เป็นการแสดงว่ามี
ความสามารถ และมั่นใจว่าจะเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร ์และ ปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์หบ้รรลเุปา้หมาย
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยระหว่างการติดตามเชิงลึก มีระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับมาก และ ระดับ
ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ในระดบัปาน
กลาง  
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นักศึกษาครูวิทยาศาสตรค์นที่ 3 มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขียนไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน สามารถเขียนก าหนด
รายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยจากการประเมินครัง้ที่ 1 ตอ้งมีการปรบัปรุงในดา้นจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้เรื่อง การตั้งจุดประสงคก์ารเรียนรูมุ้่งเน้นดา้นทักษะพิสัยที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับการ
โตแ้ยง้ของผูเ้รียน การจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ ดา้นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้7 
ขั้นตอน เรื่อง การเขียนรายงาน การตรวจสอบผลและแก้ไขรายงาน และด้านการวัดและ
ประเมินผล เรื่อง การก าหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่
สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้และระดับชัน้ของผูเ้รียน และจากการประเมินครัง้ที่ 2 ยังคงมีองคป์ระกอบที่ตอ้งปรบัปรุง
ด้านการวัดและประเมินผล เรื่อง การก าหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคลอ้งกับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์มีวิธีการที่หลากหลายสอดคลอ้งกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ และระดับชั้นของผู้เรียน  และมีความสามารถในการปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชั้นเรียน มีการพฒันาจนสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ถูกต้องตรงตามหลักการ โดยจากการ
ประเมินครัง้ที่ 1 ตอ้งมีการปรบัปรุงดา้นความสามารถในการปฏิบติัการสอน เรื่อง การจดักิจกรรม
การเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน การจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม มี
การใชค้  าถาม และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ 
ดา้นความสามารถในการจดัการชัน้เรียน เรื่อง การจดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การ
จดัโต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน และดา้นความสามารถในการ
ประเมินผูเ้รียน เรื่อง การประเมินผลดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้งกบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ 
และจากการประเมินครัง้ที่ 2 ยังคงมีองคป์ระกอบที่ตอ้งปรบัปรุงดา้นความสามารถในการจดัการ
ชัน้เรียน เรื่อง การจดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เกา้อี ้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการประเมินผู้เรียน เรื่อง การ
ประเมินผลดว้ยวิธีการที่สอดคลอ้งกบัทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการผลประเมินทัง้ 
2 ครัง้ พบว่า มีคะแนนของการพัฒนาเพิ่มขึน้นอ้ยจากที่อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ แลว้พฒันาไดอ้ยู่ใน
ระดบัแค่ปานกลางเท่านัน้ 
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ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์พิจารณาจาก 2 ดา้น คือ 1. ดา้นความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์และ 2. ด้าน
ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์พบว่าในการ
ประเมินครัง้ที่ 2 สูงกว่า การประเมินครัง้ที่ 1 ทัง้ 3 กรณีศึกษาเนื่องจากนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ทัง้ 3 คน ไดฝึ้กปฏิบติัจรงิจากโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบติัการในระยะเวลา 4 วนั 24 ชั่วโมง โดย
มีกลไกในการขบัเคลื่อนตามรูปแบบ BICAER model คือ ขัน้ที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน และ
ขัน้ที่ 2 กระตุน้ความสนใจ เนน้ใหน้กัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ไดต้รวจสอบความรูเ้ดิม ประสบการณ์
เดิม และสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของเนือ้หาวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดหลกั (Big Ideas) 
ลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนือ้หาวิทยาศาสตร ์ธรรมชาติการเรียนรูข้องผูเ้รียน หลักสูตร 
กิจกรรม บรบิทหอ้งเรียนและการประเมินผล เมื่อนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรม์ีความเขา้ใจต่อแนวคิด
ที่ถูกต้องแล้วจะสามารถน าแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใชใ้นขั้นตอนต่อไปได้  ซึ่งสอดคลอ้งกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเชิงโตแ้ยง้ร่วมกับการเขียนเชิงโตแ้ยง้ของวิไลวรรณ ทรงศิลป์ 
(2561) ที่ไดก้ าหนดขัน้หาความรูเ้ดิม ขัน้กิจกรรมการสืบหาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อตรวจสอบ
ความรูเ้ดิมจากการตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้ให้ไดแ้สดงความรูอ้อกมาผ่านการตอบค าถามหรือการ
อธิบาย และเป็นขัน้ตอนที่น าเสนอประเด็นหรือสถานการณท์ี่ทา้ทายความคิด แลว้ให ้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรว่มกนั อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั Simon, Shirley (2011) ; Llewellyn & Rajesh (2011) 
; .Osborne, J. et.al (2012) ที่กระตุ้นความสนใจด้วยการก าหนดประเด็นหรือสถานการณ์ที่
เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างเหมาะสมในแผนการจัดการเรียนรู ้และใชส้ื่อการเรียนรูเ้พื่อ
กระตุ้นการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ดีมากขึน้ ขั้นที่  3 สรา้งความรูค้วามเข้าใจ ให้นักศึกษา
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยน ากระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ปประยุกต์ใช ้
สอดคลอ้งกับ Llewellyn & Rajesh (2011) ที่มุ่งเนน้ถึงองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ และเชื่อมโยง
กบัความรูใ้นเนือ้หาที่สอนกบัประเด็น หรือ สถานการณท์างสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรด์ว้ย
ประเด็นที่ใกลต้ัวผูเ้รียน  ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโตแ้ยง้ ใหน้ักศึกษามีการโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล ใช้
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือจากแหลง่อา้งอิงที่ไดร้บัการยอมรบั อธิบายขอ้กลา่วอา้งของตนเองอย่างมีเหตผุล
เพื่อโนม้นา้วความคิดของบุคคลที่มีมุมมองต่างกันใหม้าเห็นด้วยกับของตนเอง โดยการลงมือฝึก
ปฏิบติัการโตแ้ยง้จริงในการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Sampson et al., 2010 ; Simon, Shirley, 2011 
; Evagorou, M. & Osborne, J., 2013 ; Llewellyn & Rajesh, 2011 ; Oliveira, Alandeom W., 
et.al, 2012 ; วิไลวรรณ ทรงศิลป์, 2561) ขัน้ที่ 5 การประเมินผล ใหน้ักศึกษามีความสามารถใน
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์โดยก าหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้การก าหนดวิธีการประเมิน และก าหนดเกณฑก์ารประเมินที่สอดคลอ้งกับ
ทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์สอดคล้องกับ Metz, A. J. (2007) ; Jabbarifar, T. (2009)  
ที่เป็นการประเมินผลจากการเขียนแผนการดัการเรียนรู ้และการปฏิบติัการทดลองสอนจริง ซึ่งเป็น
การตรวจสอบคุณภาพความเขา้ใจ และการติดตามความเขา้ใจ และขัน้ที่ 6 การสะทอ้นผลการ
พัฒนา ใหน้ักศึกษามีการวิเคราะห ์และสะทอ้นคิดผ่านการอภิปรายในประเด็นความถูกตอ้งของ
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้กิจกรรมที่ส่งเสริมทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้
และการวัดและประเมินผลที่เน้นการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์สอดคล้องกับ Bringle, R. G. & 
Hatcher, J. A. (1996) การสะท้อนผลเป็นการกลั่ นกรององค์ความรู้เฉพาะบุคคลที่ ได้รับ
ประสบการณแ์ละพรอ้มต่อยอดองคค์วามรู ้ผนวกกบันกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ัง้ 3 คน ไดป้ฏิบติั
กิจกรรมที่ 4 รูจ้กัปรบัแผน ไดเ้รียนรูแ้นวทางการบูรณาการ การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียน
วิทยาศาสตร ์วิเคราะหแ์ละปรบัแผนการจดัการเรียนรูฉ้บบัเดิมของตนเอง กิจกรรมที่ 5 รูจ้กัปฏิบติั 
ไดอ้อกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีการบูรณาการทัง้เนือ้หาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูภ้ายใตส้ถานการณ์ที่
ก าหนด และกิจกรรมที่ 6 รูจ้ักผลงาน ไดอ้อกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีการบูรณาการทั้ง
เนือ้หาวิทยาศาสตร ์วิธีสอน และการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เขา้ดว้ยกนั โดยการออกแบบแผนการ
จดัการเรียนรูล้่วงหนา้ตามบริบทจริงที่จัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน ไดท้ดลองปฏิบติัการสอน (micro 
teaching) พรอ้มรบัฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากเพื่อนนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
และผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้มีระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้าร
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้ 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการน ารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ไป
ใชผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช ้และการวิจยัในครัง้ต่อไป ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่จะน าแนวคิดจากรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนา

วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรไ์ปเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้และ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ควรท าความเข้าใจต่อรูปแบบและโปรแกรมการ
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พัฒนาวิชาชีพครูเสียก่อน ว่า มีการจัดลกัษณะกิจกรรม ล าดับขั้นตอนอย่างไรบา้ง รวมถึงควรมี
การวัดระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตรด์้วย ซึ่งผลการวัด
ระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรน์ีจ้ะสะทอ้นใหต้ัวนกัศึกษาเองทราบว่าจะไปปรบัปรุง แกไ้ข 
อย่างไรในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้และการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อสง่เสริมใหผู้เ้รียนไดม้ีการพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ส าหรบัสถาบันการผลิตครูที่ต้องการจะใช้รูปแบบและโปรแกรมการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์เพื่อการเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ควรศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ ตรวจสอบความรูเ้ดิมดา้นการโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์และประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อน หากพบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตรข์าดความ
เขา้ใจที่ถูกตอ้ง และไม่มีหรือมีความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตรใ์นระดับต ่า ตอ้งการพัฒนาเร่งด่วน สามารถก าหนดหน่วยกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาได ้และขบัเคลื่อนดว้ย BICAER model ตามปกติ 

1.3 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรม์ีประสบการณส์อนนอ้ย ส่งผลต่อกระบวนการจดัการ
เรียนรูท้ี่ยงัขาดการเนน้ย า้และยกตัวอย่างของการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ไม่ไดใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบั
การโตแ้ยง้แบบทันทีสู่ผูเ้รียน และขาดการจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้ ดังนั้นควรมีการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัเก่ียวกบัประสบการณส์อน ผลการสอน เทคนิคที่ใชส้อนหรือ
เลือกประเด็นทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรม์าใชส้่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู ้และการ
กระตุ้นให้ผู ้เรียนมีการแสดงออกทางความคิดผ่านกิจกรรมการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และการ
ประเมินผลการโตแ้ยง้ของนกัเรียน เป็นตน้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
2.1 จากการศึกษาติดตามเชิงลึกการน าแนวคิดสู่การประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร:์ กรณีศึกษา ผูว้ิจยัได้
ท าการวดัระดบั 1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 2) ระดบัทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์3) 
วดัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และ 4) วดัความสามารถในการ
ปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์พบว่า มีนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่
มี ระดับสูงทั้งหมด 4 ด้าน , มีนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ มี ระดับสูง 3 ด้าน ยกเว้น  ด้าน
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ความสามารถในการปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตร ์, มีนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ี่มีระดบัสูง 3 ดา้น 
ยกเว้น ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , มีนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรท์ี่มีระดับสูง 3 ด้าน ยกเวน้ ด้านการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  , มีนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรท์ี่มีระดบัสงู 3 ดา้น ยกเวน้ ดา้นทกัษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ฯลฯ 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ระดับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรว์่าสง่ผลต่อกนัมากนอ้ยเพียงใด 

2.2 จากการศึกษาติดตามเชิงลึก : กรณีศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรท์ัง้เพศชาย และเพศหญิง ผูว้ิจยั พบว่า มีระดบั 1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
2) ระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์3) วดัความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์และ 4) วัดความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิง
วิทยาศาสตร ์ในแต่ละดา้นที่แตกต่างกนั 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีความเก่ียวขอ้งกับการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ระดับทักษะการโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์และความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิ ง
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์เช่น เพศ ช่วงวยั และประสบการณส์อนของนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตร ์ 

2.3 ควรมีการศึกษาการน ารูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร ์ไปใชก้ับผูเ้ขา้ร่วมอบรมซึ่งมีทัง้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์และครูพี่เลีย้งร่วมกิจกรรม
ดว้ยกนั เพื่อศึกษาแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในกรณีผูม้ีประสบการณส์อนมากอย่างครู
พี่เลีย้ง และผูม้ีประสบการณส์อนนอ้ยอย่างนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร ์
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    วิทยาลยัการฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
3. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตรศึกษา คือ อาจารย ์ดร. สรุยศ ทรพัยป์ระกอบ  
   วิทยาลยัการฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
4. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตรศึกษา คือ อาจารย ์ดร. ศิรพิรรณ ศรทัธาผล  
   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
5. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตรศึกษา คือ อาจารย ์ดร. พินิจนนัท ์เนื่องจากอวน  
   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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ภาคผนวก ข 
ตารางผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์

ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  337 

ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประเมินรูปแบบและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. แผนภาพและคำอธิบายรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
   1.1 แผนภาพแสดงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
   1.2 คำอธิบายรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
2. ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
   2.1 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน         
    1) วิทยากรตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิม
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยการตรวจสอบความรู้
เดิมจากข้อความ รูปภาพ สถานการณ์ วีดีโอ หรือสื่อ
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

    2) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สังเกต พิจารณา 
วิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่รู้ออกมา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

   2.2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ        
      1) วิทยากรนำเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

      2) วิทยากรเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อประเด็นที่กำลังสนทนา 
และสร้างความสนใจ การคาดเดาคำตอบ 

1 0 1 0 1 0.6 ปรับปรุง 

     2.3 ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ        
      1) วิทยากรอธิบายให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้
เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการของกระบวนการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของการโต้แย้ง การ
ใช้ข้อมูล หลักฐานที่ดี และน่าเชื่อถือเพ่ือสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้าง  

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 



  338 

2) วิทยากรสาธิตและยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดี และใช้
สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เชื่อมโยงกับ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

ความรู้ในเนื้อหาที่สอนเพ่ือพัฒนาการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

       

   2.4 ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง               
        1) วิทยากรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการโต้แย้งที่ส่งเสริมการโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผลร่วมกัน  

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

        2) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
จากแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับเชิงวิชาการในการ
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนเอง และมองเห็นมุมมอง
ความคิดหรือข้อกล่าวอ้างอ่ืนที่แตกต่างออกไปจากข้อ
กล่าวอ้างของตนเอง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

        3) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ลงมือฝึกปฏิบัติการ
โต้แย้งจริงอธิบายข้อกล่าวอ้างของตนเองอย่างมีเหตุมีผล
เพ่ือโน้มน้าวความคิดของเพ่ือนที่มีมุมมองข้อกล่าวอ้างอ่ืน
ให้มาเห็นด้วย คล้อยตามข้อกล่าวอ้างของตนเอง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

   2.5 ขั้นการประเมินผล               
 1) วิทยากรทำการประเมินนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ใน
ด้านความรู้ความเข้าใจต่อองค์ความรู้ที่ได้รับจากสิ่งที่
วิทยากรกำหนด เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจตาม
องค์ประกอบของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และ การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

   2.6 ขั้นการสะท้อนผลการพัฒนา                
1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ประมวลแนวคิด ความรู้ และ
ทักษะจากการร่วมกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วย
กิจกรรม โดยรูปแบบการสะท้อนคิด (ในขั้นนี้นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์บันทึกในสมุดคู่มือการอบรมเป็นหลักฐาน
การเรียนรู้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม) 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
ชุดกิจกรรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 รู้จักเนื้อหา        
   1)  นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาความเข้าใจใน
ธรรมชาติของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ จากการพิจารณา
แนวคิด 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
หลัก (Big Ideas)        
   2) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ออกแบบกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดหลักพร้อมทั้งเรียนรู้ลักษณะ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

กิจกรรมที่ 2 รู้จักองค์ประกอบ               
   1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ร่วมเพ่ือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตร กิจกรรม บริบท
ห้องเรียน และการ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

ประเมินผล        
กิจกรรมที่ 3 รู้จักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์               
   1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจใน
หลักของกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
องค์ประกอบของการโต้แย้ง การใช้ข้อมูล หลักฐานที่ดี 
และน่าเชื่อถือเพ่ือสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

   2) วิทยากรสาธิตและยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดี และ
ส่งเสริมการใช้สถานการณ์ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับความรู้ในเนื้อหาที่สอนเพ่ือนำ
มาร่วมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

กิจกรรมที่ 4 รู้จักปรับแผน               
1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้แนวทางการบูรณา 1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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การการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
โดยเรียนรู้จากการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเดิม
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 5 รู้จักปฏิบัติ               
1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์วิธี
สอนและการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกัน โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่
กำหนด 
 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมที่ 6 รู้จักผลงาน               
1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ วิธี
สอนและการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าตามบริบทจริงที่
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

2) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอ แนะต่าง ๆ จากเพ่ือนนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
และวิทยากร 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเคร่ืองมือส าหรับงานวิจัย 
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ตารางกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบ “BICAER model” 

ระยะเวลาเวลา 24 ชั่วโมง จำนวน 4 วัน 
 
วันที่ 1  
เวลา       กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  เปิดงาน กล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดที่มาของโปรแกรม

การพัฒนาวิชาชีพครูฯ และประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรม
การพัฒนาวิชาชีพครูฯ โดย นางสาวพัชราภร พูลบุญ ผู้ดำเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

09.15 – 10.30 น.   กิจกรรมที่ 1 รู้จักเนื้อหา 
เรื่อง ธรรมชาติของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  กิจกรรมที่ 1 รู้จักเนื้อหา (ต่อ) 
 เรื่อง ธรรมชาติของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  กิจกรรมที่ 2 รู้จักองค์ประกอบ 
 เรื่อง ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตร กิจกรรม บริบท

ห้องเรียน และการประเมินผล 
14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.  กิจกรรมที่ 2 รู้จักองค์ประกอบ (ต่อ) 
 เรื่อง ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตร กิจกรรม บริบท

ห้องเรียน และการประเมินผล 
16.30 น.    เดินทางกลับ 
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วันที่ 2  
เวลา       กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.   กิจกรรมที่ 3 รู้จักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง หลักการ กระบวนการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบ
ของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้ข้อมูล หลักฐานที่ดี และ
น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง  

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.   กิจกรรมที่ 3 รู้จักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

เรื่อง การสาธิต ยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดี และการใช้สถานการณ์
ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.   กิจกรรมที่ 3 รู้จักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

เรื่อง การใช้สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การใช้คำถาม การคิดเชิงวิพากษ์ 
และการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.   กิจกรรมที่ 3 รู้จักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

เรื่อง การใช้สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การใช้คำถาม การคิดเชิงวิพากษ์ 
และการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 

16.30 น.    เดินทางกลับ 
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วันที่ 3  
เวลา       กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.   กิจกรรมที่ 4 รู้จักปรับแผน 

เรื่อง การบูรณาการ การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์  และการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเดิมของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.   กิจกรรมที่ 4 รู้จักปรับแผน (ต่อ) 

เรื่อง การบูรณาการ การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์  และการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเดิมของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  กิจกรรมที่ 5 รู้จักปฏิบัติ 
 เรื่อง ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ วิธีสอน และการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ภายใต้
สถานการณ์ที่กำหนด 

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.  กิจกรรมที่ 5 รู้จักปฏิบัติ (ต่อ) 
 เรื่อง ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ วิธีสอน และการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ภายใต้
สถานการณ์ที่กำหนด 

16.30 น.    เดินทางกลับ 
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วันที่ 4 
เวลา       กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  กิจกรรมที่ 6 รู้จักผลงาน 
 เรื่อง การสะท้อนคิด การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง 

ๆ จากเพ่ือนผู้เข้าร่วมอบรม และผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าตามบริบทจริงที่ผู้เข้าร่วมอบรม
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  กิจกรรมที่ 6 รู้จักผลงาน (ต่อ) 
 เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสอน (micro teaching) 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  กิจกรรมที่ 6 รู้จักผลงาน (ต่อ) 
 เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสอน (micro teaching) 
14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.  กิจกรรมที่ 6 รู้จักผลงาน (ต่อ) 
 เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสอน (micro teaching) 
 เรื่อง การสะท้อนคิด การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง 

ๆ จากเพ่ือนผู้เข้าร่วมอบรม และผู้เชี่ยวชาญ ในการฝึกปฏิบัติการ
สอน (micro teaching) 

16.30 น.    เดินทางกลับ 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 

 

องคป์ระกอบในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

การปฏิบัต ิ ส่ิงที่สะทอ้นความสามารถใน
การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้

เชิงวิทยาศาสตร ์
ตามระดบัการปฏิบตัิที่ทา่น

ประเมิน 

ป
ปฏิ บั ติ ได้
ค รบ ถ้ ว น
ถู ก ต้ อ ง 
เหมาะสม 

(2) 

ป
ฏิบัติแต่ไม่
ค รบ ถ้ ว น
ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 
(1) 

ไ
ม่ปฏิบติั 

 
 
 
(

0) 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ตัง้จดุประสงคก์ารเรยีนรูมุ้่งเนน้ดา้น
ทกัษะพิสยัที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
การโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

    

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ลกัษณะของกิจกรรมที่มีขัน้ตอนและ
โครงสรา้งที่น่าสนใจ 

    

3. ครูน าเสนอองคป์ระกอบการโตแ้ยง้
เชิงวิทยาศาสตร ์สาธิต และ
ยกตวัอย่างการโตแ้ยง้ที่ดี 

    

4. ผูเ้รียนอภิปรายแบบกลุ่ม     

5. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัิการโตแ้ยง้     

6. ครูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการโตแ้ยง้ของ
ผูเ้รียน 

    

7. ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการโตแ้ยง้     

ด้านกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 

8. ขัน้ท่ี 1 ประเมินความรูเ้ดิมเก่ียวกบั
ความรูท้างวิทยาศาสตร ์

    

9. ขัน้ท่ี 2 สรา้งความสนใจในประเด็น     

10. ขัน้ท่ี 3 สรา้งขอ้กล่าวอา้ง     

11. ขัน้ที่ 4 อภิปรายภายในกลุ่ม     

12. ขัน้ท่ี 5 กิจกรรมการโตแ้ยง้     
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องคป์ระกอบในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
โดยใชก้ารโตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตร ์

การปฏิบัต ิ ส่ิงที่สะทอ้นความสามารถใน
การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้

เชิงวิทยาศาสตร ์
ตามระดบัการปฏิบตัิที่ทา่น

ประเมิน 

ปฏิบตัิได้
ครบถว้น
ถกูตอ้ง 
เหมาะสม 

(2) 

ปฏิบตัิแต่ไม่
ครบถว้น
ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไ
ม่ปฏิบติั 

 
 
 
(

0) 
13. ขัน้ท่ี 6 การเขียนรายงาน     

14. ขัน้ท่ี 7 การตรวจสอบผลและแกไ้ข
รายงาน 

    

ด้านสื่อการเรียนรู้ 

15. ก าหนดสื่อการเรียนรู ้ที่สอดคลอ้ง
กบักระบวนการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารโตแ้ยง้เชงิ
วิทยาศาสตร ์และพฒันาทกัษะการ
โตแ้ยง้เชิงวิทยาศาสตรข์องผูเ้รยีน 

    

ด้านการวัดและประเมินผล 

16. ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ย
วิธีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลที่
สอดคลอ้งกบัทกัษะการโตแ้ยง้เชงิ
วิทยาศาสตร ์มวีิธีการท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรู ้และ
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พชัราภร พลูบญุ 
วัน เดือน ปี เกิด 10 พฤษภาคม 2526 
สถานทีเ่กิด พระนครศรีอยธุยา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550 ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร ์(เคมี)   

จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ. 2553 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
(ศกึษาศาสตร ์– การสอนวิทยาศาสตร)์   
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ. 2563 การศึกษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.)   
สาขาวิทยาศาสตรศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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