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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 12 คน โดยใช ้                   

การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ                   

ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบวดัแบบวดัทักษะการโต้แยง้ และ แบบสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ                   

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจยั 

พบว่า นักเรียนมีทกัษะการโตแ้ยง้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ 83.33 โดยพฒันาอยูใ่นระดบัดีถึงดีมากคิดเป็น

ร้อยละ 75 และนกัเรียนสามารถพฒันาการโตแ้ยง้ไดทุ้กองคป์ระกอบไดแ้ก่ การสร้างขอ้อา้ง การให้เหตุผลสนับสนุน

ขอ้อา้ง การแสดงหลกัฐานสนบัสนุนเหตุผล การใหข้อ้โตแ้ยง้ท่ีต่างออกไป และการใหเ้หตุผลสนบัสนุนการโตแ้ยง้กลบั

โดยองค์ประกอบท่ีสามารถพฒันาไดม้ากท่ีสุดคือ การแสดงหลกัฐานสนับสนุนเหตุผล และองค์ประกอบท่ีพฒันาได้

นอ้ยท่ีสุดคือ การใหเ้หตุผลสนบัสนุนการโตแ้ยง้กลบั 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to develop 12 grade 10th students’ argumentation skills through 

socioscientific issue-based teaching in natural resource unit. The researchers collected data from argumentation skills 

questionnaire and informal interview. The researchers analyzed quantitative data with calculation of the frequencies 

and percentages, and analyzed qualitative data with content analysis. The findings showed that most of students 

developed their argumentation skills from 16.67 to 83.33 percent. There was 75 percent in level of good to excellent. 

Moreover, they also developed in each component of argumentation: claim; warrant; evidence; counter argument; and 

supportive argument. The component that most students for developed was evidence for support warrant and the 

component that less students developed was supportive argument. 
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บทนํา 

 การจัดการเรียนรู้เป็นหนทางหน่ึงของการ

เตรียมพลเมืองท่ีดีของสังคม (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ [สกศ], 2545) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม

และพฒันานักเรียนให้เป็นผูรู้้วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นผูท่ี้

ส าม ารถนํ าค ว าม รู้ ไป ใช้ ใน ก ารแก้ ปั ญ ห าใน

ชีวิตประจําว ันได้มีความสามารถอ่านและเข้าใจ

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ในส่ือท่ีมีช่ือเสียง

และมีส่วนร่วมในการถกเถียงในสังคมเก่ียวกบัความ

น่าเช่ือถือของขอ้สรุปต่างๆ (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท], 2545; National 

Science Education Standards (NSES), 1996)  ดั งนั้ น

การ ส่ือสารจึงเป็นทักษะห น่ึงท่ีสํ าคัญ ท่ี ระบุ ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานของกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สสวท., 2555) อีกทั้งยงั

เป็นหน่ึงในทักษะในศตวรรษท่ี  21 ท่ี เก่ียวข้องกับ

ความสามารถในการใชศ้พัท ์ใชภ้าษา ใชเ้ทคโนโลยใีห้

เกิดประโยชน์ และมีจิตวิทยาในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้

ประสบความสาํเร็จ (พีระ พนาสุภณ, 2556)  

อย่างไรก็ตามสั งคมปัจจุบัน เต็มไปด้วย          

ความขดัแยง้ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีประเด็นเก่ียวกบั

วิทยาศาสตร์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีถกเถียงกัน การท่ีนักเรียน

เรียนวิทยาศาสตร์และอยูใ่นสังคมของวิทยาศาสตร์ จึง

มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนควรมีทักษะในการ

โตแ้ยง้ท่ีดีนั่นคือตอ้งสามารถท่ีจะหยิบยกหลกัฐานท่ี

น่ าเช่ื อ ถือ ข้ึนมาพิ จารณ าประกอบ ก่อน ท่ี จะลง

ค วาม เห็ น ห รือ ตัด สิ น ใจว่ าจ ะ เลื อ ก ข้ าง ใด ได ้ 

นอกจากน้ีนักเรียนควรมีความสามารถในการพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู ้ท่ี มีความคิดเห็นไม่

ตรงกันและควรพยายามสรรหาหลักฐานท่ีมีความ

น่าเช่ือ ถือมายืนย ันและทําให้ อีกฝ่ายเห็นตรงกับ

ความคิดของเราใหไ้ด ้(Toulmin, 2003) 

การโตแ้ยง้ จึงเป็นส่วนหน่ึงของทักษะการ

ส่ือสารและการโต้แยง้ยงัถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากวิทยาศาสตร์เป็น

ศาสตร์ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล คน

ส่วนใหญ่คิดวา่การโตแ้ยง้เป็นบทสนทนาท่ีเตม็ไปดว้ย

การโตเ้ถียงซ่ึงกนัและกนัเต็มไปดว้ยอารมณ์ของความ

โกรธ เก ร้ียว  (Dawson and Venville, 2008) แ ต่การ

โต้แยง้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง 

(claim) เห ตุผลสนับส นุนข้อกล่ าวอ้าง  (warrant) 

หลกัฐานสนบัสนุนเหตุผล (Evidence) ขอ้โตแ้ยง้ท่ีต่าง

ออกไป (counter argument) และ เหตุผลสนบัสนุนการ

โต้แยง้กลับ (supportive argument) (Lin and Mintzes, 

2010)  

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นการ

โตแ้ยง้ช่วยให้นักเรียนสามารถเขา้ในแนวคิดของเร่ือง

ท่ีเรียนผ่านการโต้แยง้ได้ เน่ืองจากในขณะท่ีมีการ

โต้ แ ย ้งนั ก เรี ยน จ ะต้อ งนํ าค ว าม รู้ ต่ าง  ๆ  ท าง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบาย มีการให้เหตุผลท่ี

น่าเช่ือถือประกอบการบรรยาย (Erduran, Simon, and 

Osborn, 2004) ทั้ งน้ีการพัฒนาทักษะในการโต้แยง้

ส่วนใหญ่จะนําประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

วิทยาศาสตร์ (SocioScienctific issues) ซ่ึงเป็นประเด็น

ท่ียงัไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด ประเด็นปัญหานั้ นส่งผล

กระทบหลายดา้น ประเด็นปัญหานั้นมีความเก่ียวขอ้ง

กบัการใช้ชีวิตประจาํวนั และท่ีสําคญัประเด็นปัญหา

นั้ นจะต้องมีความเก่ียวข้องกับหลักของคุณธรรม

จริยธรรม  (Zeidleret al., 2004) มาใช้ในการจัดการ
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เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการโตแ้ยง้ของนักเรียน (Lin 

and Mintzes, 2010) อย่างไรก็ตามทักษะการโต้แยง้

ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไปทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

อายุ ประสบการณ์ รวมถึงความรู้เดิมเก่ียวกับเร่ืองท่ี

กํ า ลั ง มี ก า ร โ ต้ แ ย ้ง  เ ม่ื อ บุ ค ค ล มี อ ายุ เ พ่ิ ม ข้ึ น

ประสบการณ์ในการพบเจอส่ิงต่าง ๆ ก็จะช่วยพฒันา

ความสามารถในการโตแ้ยง้ได ้(Kuhn, 1991) 

จากประสบการณ์การจัดการเรียน รู้กับ

นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ผูว้จิยัพบวา่เม่ือให้

นกัเรียนโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน นกัเรียนจะ

โตแ้ยง้โดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและไม่ยอมรับ

ความคิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีแตกต่างจากตนเองอาจทาํ

ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัข้ึนทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียน 

จากปัญหาน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้

ของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทาง

สังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้

เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากผูว้ิจยัตระหนักว่า

ปัจจุบันมนุษย์นําเอาเทคโนโลยีต่าง  ๆ  มาใช้เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการในการดาํรงชีวิต ซ่ึงส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทั้ งในด้านปริมาณและ

คุณภาพและเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาเป็น

ลูกโซ่ (สสวท., 2556) ดงันั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูว้ิจยั

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการโต้แย ้งในเน้ือหา

ดังกล่าวอันนํามาสู่การเรียน รู้หลักการในการจัด                

การทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ และความ

ยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพ่ือพฒันาทกัษะในการโตแ้ยง้ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตาม

แนวทางประเดน็ทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวทิยาศาสตร์

ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ 

 

วธีิการวจิัย 

 กลุ่มทีศึ่กษา 

ก ลุ่ ม ท่ี ศึ ก ษ า เป็ น นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น

มัธ ยม ศึกษ าปี ท่ี  4  จําน วน  1  ห้ อ ง เรี ยน ท่ี ผู ้วิ จัย

รับ ผิดชอบจัดการ เรียน รู้วิช าเพ่ิ ม เติม  ชี ววิท ยา          

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีจาํนวนนักเรียน 

12 คน เป็นนกัเรียนชาย 3 คน นกัเรียนหญิง 9 คน ของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหน่ึง สังกดั

สํานักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  2 

กรุงเทพมหานครฯ 

 

เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจิัย 

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยน้ีอยู่ในหน่วยการ

เรียน รู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประกอบด้วยหัวข้อ  ทรัพยากรนํ้ า  ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรอากาศ  ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากร    

สัตวป่์า ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2557 โดยทําการจัดการ

เรียนรู้เป็นเวลา 3 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที รวม 

13 คาบ 

 

ระเบียบวธีิการวจิัย 

การวิจัยค ร้ัง น้ี เป็ นการวิจัย ในชั้ น เรียน 

(Classroom research) เพ่ือส่งเสริมทักษะการโต้แยง้

ของนักเรียนท่ีผูว้ิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนรู้รายวิชา

เพ่ิมเติม ชีววทิยา  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใน

งานวิจัยน้ี   ผู ้วิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาทักษะการโต้แยง้โดยใช้ประเด็นทางสังคมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 9 แผน 

โด ยค รูนํ าป ระ เด็ น ท างสั งค ม ท่ี เก่ี ย ว เน่ื อ งกับ

วิทยาศาสตร์มานาํเขา้สู่บทเรียนให้นักเรียนไดเ้รียนรู้

แนวคิดวิทยาศาสตร์ผ่านการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์

โดยใช้องค์ประกอบของการโต้แย ้งของ  Lin and  

Mintzes (2010) แยกเป็นองค์ประกอบต่าง  ๆได้ 5 

องค์ประกอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแผนการ

จดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆให้ครอบคลุมทั้ ง 5 

องคป์ระกอบไดแ้ก่  

1. ข้อกล่าวอ้าง (claim) เป็นการเลือกข้าง

หรือเลือกท่ีจะแสดงความเห็นตามความสนใจของ

ตนเอง 

2. เหตุผลสนับสนุน  (warrant) เป็นการให้

ข้อ มูล เพ่ื อสนับสนุนให้ข้อกล่าวอ้างนั้ น มีความ

น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

3. หลักฐานสนับสนุนเหตุผล  (evidence) 

เป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุผลทําให้

เหตุผลนั้นน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน โดยหลกัฐานนั้นจะตอ้ง

มีแหล่งขอ้มูลหรือท่ีมีท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

4. ข้ อ โ ต้ แ ย ้ ง ท่ี ต่ า ง อ อ ก ไ ป  ( counter 

argument) เป็นการระบุข้อกล่าวอ้างท่ี ต่างออกไป 

(counter claim) พร้อมทั้ งให้ เหตุผลท่ี น่าเช่ือถือมา

สนบัสนุน 

5. การให้เหตุผลสนับสนุนการโตแ้ยง้กลบั 

(supportive argument) เป็นการโต้แย ้ง เพ่ื อ ท่ีทําให้

ข้ออ้างอ่ืนๆท่ีแตกต่างของตนเองตกไปโดยการใช้

เหตุผลมาสนับสนุนจนทําให้ความน่าเช่ือถือข้อง

ขอ้อา้งต่างๆลดลงและตกไปในท่ีสุด 

ก่อนนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้ผูว้ิจยัส่ง

แ ผน ก ารจัด ก าร เรี ยน รู้ ให้ ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ ซ่ึ ง เป็ น

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจาํนวน 1 ท่าน นักวิทยาศาสตร์

จาํนวน 1 ท่าน และครูท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการ

เรียนรู้วิชาชีววิทยาจํานวน  1 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบ        

ความตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของกิจกรรม 

หลังจากนั้ นผูว้ิจัยได้ลองนําเคร่ืองมือไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มท่ีศึกษาจาํนวน 1 

ห้องเรียน จากการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงเก่ียวกบัระยะเวลาในการทาํกิจกรรม

ให้มีความเหมาะสมของก่อนจะนาํเคร่ืองมือไปใชใ้น

งานวจิยัจริงต่อไป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

งานวิจยัน้ี  คือ แบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด  (open – ended 

questionnaire ) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบไป

ดว้ยส่วนท่ี 1 คือส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ืองหรือประเด็นทาง

สังคมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และส่วนท่ี 2 เป็น

ส่วนของคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบของการ

โตแ้ยง้จาํนวน 5 ขอ้และก่อนนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

ส ร้ าง ข้ึ น ไป ใช้  ผู ้ วิ จั ย ให้ ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ ท างด้ าน

วิ ท ย าศ าส ต ร์  วิ ท ย าศ าส ต ร์ ศึ ก ษ า  แ ล ะค รู ผู ้ มี

ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรวจสอบ

ความตรงดา้นเน้ือหา และภาษาก่อนจะนาํไปทดลองใช ้

(try out) กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 20 
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คน  และปรับแก้ข้อคําถาม ท่ีนัก เรียนสงสั ย  แล้ว

นําไปใช้วดัจริงกับกลุ่มท่ีศึกษา นอกจากน้ีผูว้ิจัยสุ่ม

สัมภาษณ์นัก เรียนอย่างไม่ เป็นทางการภายหลัง

นกัเรียนทาํแบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้เรียบร้อยแลว้เพ่ือ

ได้ข้อมูลในเชิงลึกในประเด็นท่ีผูว้ิจัยต้องการทราบ

คาํตอบจากนักเรียนเพ่ิมเติมแลว้บนัทึกในแบบบนัทึก

การสัมภาษณ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหา

ความถ่ี ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย

วเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) โดยมีเกณฑก์าร

พิจารณาดงัน้ี 

ระดับดีมาก : นักเรียนบอกข้ออ้างและให้

เหตุผลท่ีน่าเช่ือถือสนบัสนุนขอ้อา้งของตนไดม้ากกวา่ 

2 เหตุผลข้ึนไป แสดงหลกัฐานสนับสนุนไดม้ากกว่า   

1 หลกัฐานข้ึนไปมีแหล่งขอ้มูลชัดเจน สามารถบอก

ขอ้อา้งท่ีต่างจากของตนเองและใหเ้หตุผลสนบัสนุนได ้

มากกว่า  1 เห ตุผลข้ึนไป  โต้แย ้งกลับได้ตรงตาม

ประเด็นท่ีแยง้และให้เหตุผลท่ีทาํให้ข้อโต้แยง้นั้ นมี

ความน่าเช่ือถือลดลงไดม้ากกวา่ 1 เหตุผลข้ึนไป 

ระดับดี : นักเรียนบอกขอ้อา้งและให้เหตุผล

ท่ีน่าเช่ือถือสนบัสนุนขอ้อา้งของตนตั้งแต่ 1 - 2 เหตุผล 

ให้หลกัฐานได้ โดยหลกัฐานนั้ นเป็นหลกัฐานท่ีเป็น

การอธิบายเหตุผลหรือให้ขอ้มูลสนับสนุนเหตุผลให้

น่าเช่ือถือมากข้ึนหรือรวมทั้ งประสบการณ์จากการ

เรียน สามารถบอกขอ้อา้งท่ีต่างจากของตนเองและให้

เหตุผลสนับสนุนได้ อย่างน้อย 1 เหตุผล  สามารถ

โตแ้ยง้กลบัไดแ้ต่เหตุผลนั้นไม่ทาํให้ขอ้โตแ้ยง้นั้ นมี

ความน่าเช่ือถือลดลงได ้

ระดับพอใช้ : นักเรียนบอกข้ออ้างและให้

เหตุผลโดยเหตุผลนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการ

ตอบร่วมกบัให้เหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ แสดงหลกัฐานได ้

แต่หลกัฐานนั้นเป็นหลกัฐานการอธิบายเหตุผลหรือให้

ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลให้น่าเช่ือถือมากข้ึนหรือ

รวมทั้ งประสบการณ์สามารถ บอกขอ้อา้งท่ีต่างจาก

ของตนเองไดแ้ต่ไม่แสดงเหตุผล สามารถโตแ้ยง้กลบั

ไดแ้ต่ให้เหตุผลโดยเหตุผลนั้นเป็นการแสดงอารมณ์

ความรู้สึกและไม่ทาํให้ขอ้โตแ้ยง้นั้นมีความน่าเช่ือถือ

ลดลงได ้

ระดับปรับปรุง : นกัเรียนบอกขอ้อา้งและให้

เหตุผลไดโ้ดยเหตุผลนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการ

ตอบเท่านั้น แสดงหลกัฐานได  ้โดยหลกัฐานนั้นเป็น

การแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์  ไม่สามารถบอก

ขอ้อา้งท่ีต่างจากของตนเองแต่ให้เหตุผลสนับสนุนได้

โดยเหตุผลนั้นไม่มีความน่าเช่ือถือ ตอบส่ิงท่ีไม่ใช่การ

โตแ้ยง้กลบั ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้อา้งหรือเหตุผล 

 

ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทักษะการ

โตแ้ยง้ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้ดว้ย

ประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองวิทยาศาสตร์สามารถ

พฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ในระดบัดีถึงดีมากเพ่ิมข้ึนจาก 

2 คน  (ร้อยละ  16 .67) เป็น  10 คน  (ร้อยละ 83 .33) 

อย่างไรก็ตามมีนักเรียนจาํนวน 2 คน (ร้อยละ16.67) 

การพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้คงท่ี ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การพัฒนาทักษะการโต้แยง้ของนักเรียน

ก่อนและหลงัเรียนดว้ยประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวทิยาศาสตร์ 
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ลาํดบัที่

นักเรียน 

ระดบัทกัษะการโต้แย้ง 
ผลการพฒันา 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

01 ปรับปรุง ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

02 พอใช ้ พอใช ้ คงท่ี 

03 พอใช ้ พอใช ้ คงท่ี 

04 พอใช ้ ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

05 ปรับปรุง พอใช ้ พฒันาเพิ่มข้ึน 

06 ปรับปรุง ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

ตารางที่ 1 การพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ของนักเรียนก่อน

และหลังเรียนด้วยประเด็นทางสังคมท่ี เก่ียวข้องกับ

วทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ลาํดบัที่

นักเรียน 

ระดบัทกัษะการโต้แย้ง 
ผลการพฒันา 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

07 พอใช ้ ดี พฒันาเพิ่มข้ึน 

08 พอใช ้ ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

09 ดี ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

10 ดี ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

11 ปรับปรุง ดีมาก พฒันาเพิ่มข้ึน 

12 พอใช ้ ดี พฒันาเพิ่มข้ึน 

 

จากตารางขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถจดักลุ่มการ

พัฒนาทักษะการโต้แยง้ได้  6 กลุ่มได้แก่  1) กลุ่มท่ี

ค ง ท่ี  คื อ จ าก พ อ ใ ช้ ไ ป พ อ ใช้  จํ า น ว น  2 ค น                

(ร้อยละ 16.67 )  2) กลุ่มพฒันาจากปรับปรุงไปดีมาก

จํานวน  3 คน  (ร้อยละ 25 )  3) กลุ่มพอใช้ไปดีมาก 

จํานวน  2 คน  (ร้อยละ16.67 )  4) กลุ่มปรับปรุงไป

พอใชจ้าํนวน  1 คน (ร้อยละ8.33 )  5) กลุ่มพอใชไ้ปดี

จํานวน  1 คน  (ร้อยละ 8.33 )  และกลุ่มดีไปดีมาก

จาํนวน 2 คน   (ร้อยละ16.67 ) จากการสัมภาษณ์อยา่ง

ไม่เป็นทางการกลุ่มนักเรียนท่ีมีทักษะการโต้แย ้ง

พัฒนาข้ึน  ผู ้วิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ท่ี ช่วยให้

นักเรียนได้เร่ิมตน้ด้วยการเขา้ใจปัญหาสืบคน้ขอ้มูล 

รวบรวมหลกัฐานเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจต่อการแสดง

ความเห็นต่อปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

แสดงความเห็นต่อปัญหาผา่นการโตว้าทีและการแสดง

บทบาทสมมติซ่ึงทั้ง 2 กิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้

นั ก เรี ยนส าม ารถโต้แย ้งผ่ านความขัดแย ้งของ 

ความเห็นท่ีแตกต่างกนัไดแ้ละทาํให้นักเรียนเขา้ใจใน

เหตุผลของเพื่อนและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน

มากข้ึน  ดังตัวอย่างข้อความของนักเรียนท่ีกล่าวว่า  

“ผมชอบท่ีครูพาไปศูนย์ IT ของโรงเรียนครับทาํให้ผม

หาข้อมูลได้มากขึน้และเข้าใจปัญหามากขึน้ครับมันมี

ผลต่อการตัดสินใจของผมเป็นอย่างมาก (นร.11)”  

และ “ชอบกิจกรรมการโต้วาทีและแสดงบทบาท

สมมติดีมากเลยค่ะกิจกรรมนี้ช่วยทําให้หนูกล้าท่ีจะ

แสดงความเห็นและกล้าท่ีโต้แย้งมากขึน้และช่วยให้

หนูเข้าใจเพ่ือนมากขึ้นและได้ข้อความรู้ใหม่ๆค่ะ 

(นร.06)” ส่วนนักเรียนกลุ่มท่ีการพัฒนาทักษะการ

โตแ้ยง้คงท่ี ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนยงัเรียบเรียงคาํพูดท่ีจะ

ส่ือสารไดไ้ม่ชดัเจนและเขียนคาํตอบในลกัษณะของ

การใช้อารมณ์ในการตอบร่วมกับการให้ เหตุผลท่ี

น่าเช่ือถือหรือตอบในลกัษณะการให้คาํถามยอ้นกลบั 

ดงัตวัอย่างขอ้ความของนักเรียนท่ีกล่าวว่า “หนูคิดว่า

การให้เหตุผลเวลาตอบเราก็ตอบแบบท่ีเราคิดไปเลย 

หนูตอบแบบท่ีหนูจะพูดค่ะ หนูไม่รู้จะเขียนให้เป็น

ทางการยังไงดี หนูชอบพูดมากกว่าชอบเขียนค่ะเวลา

เขยีนเลยเป็นแบบท่ีครูเห็นค่ะ (นร.02)” 

เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของทักษะ

การโต้แยง้ภายหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง

ป ระ เด็ น ท่ี เป็ น ปั ญ ห าทั งสั งคม ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ

วิ ท ย าศ าส ต ร์พ บ ว่ าส าม ารถ พัฒ น าได้ ใน ทุ ก

องคป์ระกอบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. ข้ออ้างและเหตุผล (claim and warrant) 

 ผูว้ิจัยถามว่า “นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับ

กรณีการสร้างเข่ือนแม่วงก์และนักเรียนมีเหตุผลอะไร

มาสนับสนุนความคิดเห็นของนักเรียน” ผูว้ิจยัพบว่า

หลงัการจดัการเรียนรู้มีนักเรียนจาํนวน 8 คน (ร้อยละ 

66.67)  นักเรียนสามารถบอกขอ้อา้งและให้เหตุผลท่ี

น่าเช่ือถือเพ่ือสนับสนุนข้ออ้างของตนได้ มากกว่า      

1 - 2 เหตุผลข้ึนไปซ่ึงจัดอยู่ในระดับ 4 คะแนน จาก

ก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีจาํนวน 5 คน (ร้อยละ 41.67)     

ดังตวัอย่างคาํตอบของนักเรียน “.ไม่เห็นด้วย เพราะ 

ระบบนิเวศจะถูกคุกคาม (ขอ้อา้ง) เน่ืองจากการสร้าง

เข่ือนจะมีพื้นท่ีถูกนํ้าท่วมซ่ึงจะทําลายพื้นท่ีป่าและ

แหล่งหาอาหารของสัตว์ป่าเช่น นกยูง (เหตุผลท่ี 1)   

อีกท้ังการสร้างเข่ือนทําให้พื้นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ลดลง (เหตุผลท่ี  2) การสร้างเข่ือนเป็นการก้ันลาํนํ้า  

ทําให้ปลาท่ีอยู่ ใต้ เข่ือนไม่สามารถผ่านไปวางไข่   

เหนือเข่ือนเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ (เหตุผลท่ี 3) (นร.06) ”   

นอกจากน้ีหลังการจัดการเรียนรู้จาํนวน 4 

คน (ร้อยละ 33.33) สามารถบอกบอกขอ้อ้างและให้

เหตุผลโดยเหตุผลนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการ

ตอบร่วมกับให้เหตุผลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงอยู่ในระดับ 3 

คะแนนจากก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีนักเรียนจาํนวน  

3 คน  (ร้อยละ  25) ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียน   

“ไม่เห็นด้วยเพราะ ในการสร้างเข่ือนมีผลเสีย (ขอ้อา้ง) 

ซ่ึงจะทาํให้สัตว์สูญพันธ์ุได้ และต้องใช้งบประมาณใน

การก่อสร้างสูง (เหตุผลน่าเช่ือถือ) และใช้เวลาในการ

ก่อสร้างนานกว่าจะได้ใช้คงไม่ทัน (เหตุผลเชิงอารมณ์) 

(นร.02)” 

นอกจากน้ีหลงัการจดัการเรียนรู้พบว่าไม่มี

นักเรียนคนใดท่ีบอกขอ้อา้งและให้เหตุผลโดยเหตุผล

นั้ นแสดงเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกซ่ึงอยู่ในระดับ 2 

คะแนนจากก่อนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีนักเรียนอยู่ใน

ระดบัน้ีถึง 2 คน (ร้อยละ16.67) และไม่มีนักเรียนคน

ใดบอกข้ออ้างได้แต่ไม่สามารถให้ เห ตุผลได้ซ่ึ ง         

อยู่ในระดับ 1 คะแนนจากก่อนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

นักเรียนอยูใ่นระดบัน้ีถึง 2 คน (ร้อยละ16.67) และทั้ง

ก่อนและหลงัเรียนไม่มีนกัเรียนไดร้ะดบั 0 คะแนนคือ

ไม่ตอบหรือไม่แสดงความคิดเห็น 

2. หลกัฐานสนับสนุนเหตุผล (evidence)    

ผูว้ิจยัถามวา่ “นักเรียนมีหลักฐานหรือข้อมูล

อ่ืนๆท่ีนักเรียนทราบมาหรือประสบการณ์ของนักเรียน

นาํมาใช้ในการสนับสนุนและยืนยันเหตุผลในข้อท่ี 2 

ของนักเรียนหรือไม่” ผูว้จิยัพบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้

มีนักเรียนจํานวน  8 คน  (ร้อยละ  66.67) ท่ีสามารถ

แสดงหลกัฐานสนบัสนุนได ้1 - 2 หลกัฐานข้ึนไปโดย

หลกัฐานนั้นมีการระบุแหล่งขอ้มูลชดัเจนได ้จากก่อน

การจดัการเรียนรู้ท่ีไม่มีนักเรียนคนใดสามารถแสดง

หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือได ้ดงัตวัอยา่งคาํตอบของนกัเรียน 

“ข้ อ มู ล จ าก อ ง ค์ ก ร อ นุ รั ก ษ์ ด้ าน ส่ิ ง แ วด ล้ อ ม 

(แหล่งขอ้มูล) พื้นท่ีป่าจะถูกนํา้ท่วมประมาณ 2% ซ่ึง

พื้นท่ีป่าบริเวณนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึง 

บริเวณท่ีจะถกูนํา้ท่วมน้ันเป็นพืน้ท่ีผสมพันธ์ุของนกยงู 

(หลกัฐานท่ี 1) และ จากตัวอย่างการสร้างเข่ือนปากมูล

ข้อมูลจากกรมประมง(แหล่งขอ้มูล)ระบุว่าพบว่าแม่นํา้

มูลมีปลาพันธ์ุหายากหลายชนิดเช่น ปลาเทภา ปลา

กระโห้ แต่พอสร้างเข่ือนปากมูลพบว่าพันธ์ุปลาเหล่านี้

ย่ิงลดจาํนวนลง ความหลากหลายของพันธ์ุปลาบริเวณ

เหนือเข่ือนลดลงเน่ืองจากตัวเข่ือนกีดขวางพืน้ท่ีท่ีปลา

เคยวางไข่และปลาไม่สามารถว่ายนํ้าไปว่างไข่พื้นท่ี

ด้ังเดิมได้(หลกัฐานท่ี 2) (นร.06)”   
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นอกจากน้ีหลงัการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน

จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 25) สามารถแสดงหลกัฐานได ้

แต่หลกัฐานนั้นเป็นหลกัฐานการอธิบายเหตุผลหรือให้

ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลให้น่าเช่ือถือมากข้ึนหรือ

รวมทั้ งประสบการณ์จากก่อนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

นักเรียนจํานวน  5 คน  (ร้อยละ  41.67) ดังตัวอย่าง

คาํตอบของนักเรียน “การสร้างเข่ือนจะทําให้ผ่ืนป่า  

แม่วงก์บริเวณท่ีเป็นป่าริมนํ้าและเป็นป่าท่ีราบตํ่า      

ซ่ึงตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเล 200 เมตรจะถูกนํ้าท่วมซ่ึง

พืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง เสือ 

และยังเป็นแหล่งอาหารสําคัญของสัตว์ป่า (หลกัฐาน

เชิงอธิบายเหตุผล)  (นร.11)”  

นอกจากน้ีหลงัการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน

จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) สามารถแสดงหลกัฐานได้

แต่หลักฐานนั้ น เป็นหลักฐานท่ี เกิดจากการแสดง

ความรู้สึกต่อเหตุการณ์จากก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี

นักเรียนจํานวน  2 คน  (ร้อยละ  16.67) ดังตัวอย่าง

คาํตอบของนักเรียน  “การท่ีสร้างเข่ือนน้ัน  ต้องตัด

ต้นไม้และไม้ท่ีตัดไปน้ันเป็นไม้หายาก ราคาแพง เม่ือ

ตัดแล้วเขาอาจจะเอาไปทําอะไรต่อก็ไม่ได้บอก

ประชาชน ดังน้ันหนูคิดว่าต้องมีการค้าไม้เถ่ือนอยู่ใน

โครงการนีด้้วย (หลกัฐานเชิงอารมณ์) (นร.07)” 

นอกจากน้ีหลงัการจดัการเรียนรู้พบว่าไม่มี

นักเรียนคนใดท่ีไม่ตอบคําถามหรือตอบว่าไม่ มี

หลกัฐานแต่ก่อนการจดัการเรียนรู้มีนักเรียนจาํนวน 5 

คน (ร้อยละ 41.67) ท่ีตอบวา่ไม่มีหลกัฐาน  

3. ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง ที่ ต่ า ง อ อ ก ไ ป  ( counter 

argument) 

ผูว้ิจัยถามว่า “หากมีเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนท่ี

ตอบตรงข้ามกับนักเรียนในข้อท่ี  1นักเรียนคิดว่า

เหตุผลของเพ่ือนคืออะไร” หลงัการจดัการเรียนรู้พบวา่

มีนักเรียนจํานวน  9 คน  (ร้อยละ 75 ) สามารถบอก

ขอ้อา้งท่ีต่างจากของตนเองและใหเ้หตุผลสนบัสนุนได ้

1-2  เห ตุผลข้ึนไป  จากก่อนการจัดการเรียน รู้ ท่ี มี

นักเรียนจํานวน  5 คน  (ร้อยละ  41.67) ดังตัวอย่าง

คาํตอบของนกัเรียน “เพราะเพ่ือนคิดว่า การสร้างเข่ือน

อาจช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้  (ข้ออ้างท่ี ต่าง

ออกไป) เน่ืองจากการสร้างเข่ือนจะกักเกบ็นํา้ไว้เม่ือถึง

ฤดูแล้งก็สามารถนาํนํ้ามาใช้ได้ (เหตุผล 1) การสร้าง

เข่ือนกักเก็บนํ้าไว้ยังสามารถนํามาใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ (เหตุผล 2) (นร.06)”  

นอกจากน้ีหลงัการจดัการเรียนรู้พบว่าไม่มี

คนใดท่ีท่ีคาํตอบแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถ

บอกขอ้อา้งท่ีต่างจากของตนเองให้เหตุผลสนับสนุน

ได้แต่ไม่น่าเช่ือถือจากก่อนการจัดการเรียน รู้ท่ี มี

นกัเรียนจาํนวน 4 คน (ร้อยละ 33.33) 

นอกจากน้ีทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

มีนักเรียนจํานวน  3 คน  (ร้อยละ 25) สามารถบอก

ขอ้อา้งท่ีต่างจากของตนเองไดแ้ต่ไม่แสดงเหตุผลไดด้งั

ตวัอย่างคาํตอบของนักเรียน “เพ่ือนน่าจะคิดว่าเข่ือน

สามารถป้องกันนํ้าท่วมได้ (ขอ้อา้งท่ีต่างออกไป) แต่

ไม่มีเหตุผลสนบัสนุน (นร.12)” และพบวา่ทั้งก่อนและ

หลงัเรียนไม่มีนักเรียนไม่ตอบคาํถามหรือตอบว่าไม่มี

เหตุผล 

4. การให้เหตุผลสนับสนุนการโต้แย้งกลับ 

(supportive argument) 

ผูว้ิจยัถามว่า “นักเรียนจะใช้เหตุผลอะไรใน

การโต้แย้งเพ่ือให้เพ่ือนท่ีไม่เห็นด้วยกับนักเรียนใน

ตอนแรกให้คล้อยตามและเห็นด้วยกับนักเรียน” หลงั

การจดัการเรียนรู้พบวา่นกัเรียนสามารถโตแ้ยง้กลบัได้
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ตรงตามประเด็นท่ีแยง้และให้เหตุผลท่ีทาํให้ขอ้โตแ้ยง้

นั้ นมีความน่าเช่ือถือลดลงได้ 1 – 2 เหตุผลข้ึนไป 

จํานวน  5 คน  (ร้อยละ  41.67) จากก่อนการจัดการ

เรียนรู้ท่ี มีนักเรียนจํานวน  1 คน  (ร้อยละ  8.33) ดัง

ตวัอย่างคาํตอบของนักเรียน “การสร้างเข่ือนแม้ว่าจะ

ได้ประโยชน์นะแต่อย่าลืมว่ากว่าจะได้เข่ือนมาเราต้อง

เสียต้นไม้ไปมากมาย สัตว์ป่าต้องไร้ท่ีอาศัย เกิดการ

คุกคามสัตว์ป่า ถ้าเรารักชีวิตของเรา สัตว์ป่าก็รักชีวิต

ของมันเราไปเบียดเบียนมัน ก็เป็นการทาํบาปนะเป็น

การทําลายชีวิตเลยก็ว่าได้ (การให้เหตุผลสนับสนุน

เพ่ือโตแ้ยง้กลบั) (นร.06)” 

นอกจากน้ีหลงัการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน

จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 33.33) สามารถโตแ้ยง้กลบัได้

ให้เหตุผลไดโ้ดยท่ีเหตุผลนั้นไม่ทาํให้ขอ้โตแ้ยง้นั้นมี

ความน่าเช่ือถือลดลงไดจ้ากก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี

นักเรียนจาํนวน 3 คน (ร้อยละ 25) ดงัตวัอย่างคาํตอบ

ของนักเรียน “บอกเขาไปว่าการสร้างเข่ือนถึงแม้ว่ามี

ผลกระทบแต่เข่ือนสามารถสร้างคุณภาพของของชีวิต

ของผู้คนในบริเวณน้ันให้ดีขึน้ได้ มันกคุ้็มท่ีจะแลก อีก

อ ย่ างก าร ป้ อ ง กันนํ้ า ท่ วม ก็ เป็ น ก าร ช่ วย รักษ า

ส่ิงแวดล้อมด้วย (การให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อโตแ้ยง้

กลบั) (นร.10)” 

นอกจากน้ีหลงัการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน

จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 25) สามารถโตแ้ยง้กลบัได้แต่

ให้ เห ตุผลโดยเห ตุผลนั้ น เป็นการแสดงอารมณ์

ความรู้สึกและไม่ทาํให้ขอ้โตแ้ยง้นั้นมีความน่าเช่ือถือ

ลดลงไดจ้ากก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีนกัเรียนจาํนวน 

7 คน (ร้อยละ 58.33) ดงัตวัอย่างคาํตอบของนักเรียน 

“นาํหลักฐานท่ีหามาได้มาบอกเพ่ือนว่าทาํไมจึงไม่ควร

สร้างเข่ือนแม่วงก์ และถ้าเกิดการสร้างเข่ือนแล้วจะมี

ผลกระทบอะไรบ้าง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเสียไปมี

อะไรบ้าง (การให้เหตุผลสนบัสนุนเพ่ือโตแ้ยง้กลบัเชิง

อารมณ์) (นร.03)” 

นอกจากน้ีหลงัการจดัการเรียนรู้ไม่มีนกัเรียน

ท่ีตอบคาํถามโดยตอบส่ิงท่ีไม่ใช่การโต้แยง้กลับแต่

อาจจะตอบเป็นขอ้อา้งหรือเหตุผลจากก่อนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีมีนักเรียนจํานวน  1 คน  (ร้อยละ 8.33) และ

พบว่าทั้ งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ไม่มีนักเรียน

คนใดไม่ตอบคาํถามหรือตอบวา่ไม่มีเหตุผล 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 

จากผลการวิจยัพบวา่ การจดัการดว้ยประเดน็
ท่ีเป็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์
สามารถพฒันานักเรียนได้ โดยนักเรียนมีทักษะการ
โตแ้ยง้อยู่ในระดบัดีถึงดีมากเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยประเด็นท่ีเป็นปัญหาทางสังคมเป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการนาํประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์มาใช้ซ่ึงลกัษณะของปัญหา
นั้ นยงัไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด มีผลกระทบหลายด้าน 
ปัญหานั้นทาํให้เกิดการโตแ้ยง้ได ้และเป็นปัญหาท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะส่งผล
ทาํให้นักเรียนมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัได ้(Zeidler et 
al., 2005)   อีกทั้งยงัทาํใหค้รูชกันาํใหน้กัเรียนอภิปราย
ร่วมกนัในชั้นเรียนถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาได ้
นอกจากน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งใชค้าํถามช้ีนาํย ัว่ยุให้นักเรียน
หาหลกัฐานมาสนับสนุนความคิด และแสดงบทบาท
ของตนเองและโตว้าที ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
Dawson and Venville (2008) ได้ศึกษายุทศาสตร์การ
สอนเพ่ือพฒันาทักษะในการโตแ้ยง้เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์พบว่า 
จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัย 4 ประการ ท่ี ส่งเสริม
ความสามารถในการโต้แยง้ของนักเรียน  ได้แก่ 1) 
บทบาทของครูในการอภิปรายรวมทั้ งชั้น 2) การใช้
กรอบแนวคิดหรือคาํถามช้ีนํา 3) บริบทของประเด็น
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ปัญหาของสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
และ4) บทบาทของนกัเรียนส่งเสริม ซ่ึงการนาํลกัษณะ
ท่ีกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ทักษะการ
โต้แย ้งของนักเรียนพัฒนาได้ดี ข้ึนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กงมณีย  ์ เกษตระ (2554) ท่ีระบุว่าหลัง
เรียนด้วยประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
วิทยาศาสตร์นกเรียนพฒันาทักษะการโตแ้ยง้เพ่ิมข้ึน 
เช่นเดียวกบั ประภสัสร กองแกว้ (2554) ท่ีพบว่าการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ือง
กับวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะโต้แย ้งของ
นกัเรียนชายและหญิงในทางท่ีดีข้ึน  

สํ าห รับองค์ประกอบของการโต้แย ้ง ท่ี

สามารถพัฒนาได้ดี ท่ี สุด คือการแสดงหลักฐาน

สนับสนุนเหตุผล(evidence) ทั้ งท่ี ก่อนการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางประเด็นท่ีเป็นปัญหาทางสังคมท่ี

เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์นักเรียนไม่สามารถแสดง

หลักฐานหรือตอบว่าไม่ มีหลักฐานมากท่ี สุด  แต่

ภายหลงัการจดัการเรียนรู้นักเรียนสามารถพฒันาการ

ให้หลกัฐานไดม้ากข้ึนทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้

เน้นให้นักเรียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้และรวบรวมขอ้มูล

หาหลกัฐานต่างๆและยงัมีการประเมินความน่าเช่ือถือ

ของหลกัฐานซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนแสดงหลกัฐานได ้

สําหรับองค์ประกอบท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึนได้

ค่อนขา้งน้อยคือ การให้เหตุผลสนับสนุนเพ่ือโตแ้ยง้

กลับ (supportive argument) ทั้ งน้ี เน่ืองจากก่อนการ

จดัการเรียนรู้นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถโตแ้ยง้กลบัได้

แต่ให้เหตุผลโดยเหตุผลนั้ นเป็นการแสดงอารมณ์

ความรู้สึกและไม่ทาํให้ขอ้โตแ้ยง้นั้นมีความน่าเช่ือถือ

ลดลงได้ ซ่ึงการท่ีนักเรียนสามารถโต้แยง้กลับได ้

นักเรียนจะไม่คาํนึงถึงเหตุผลเท่าท่ีควรนักเรียนจะใช้

การตอบโดยการใชล้กัษณะของคาํพูดแทนอารมณ์ ซ่ึง

ภายหลงัการจดัการเรียนรู้นกัเรียนกลุ่มท่ีให้เหตุผลเป็น

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกและไม่ทาํให้ขอ้โตแ้ยง้นั้น

มีความน่าเช่ือถือลดลงได้ จะมีความสามารถใน

องคป์ระกอบน้ีคงท่ีซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัไดพ้บวา่การให้เหตุ

เพ่ือท่ีจะทาํให้ความเห็นหรือเหตุผลของคนอ่ืนตกไป

ยงัคงมีนกัเรียนบางกลุ่มยงัคงใชอ้ารมณ์ ทั้งท่ีกลุ่มใหญ่

จะเลือกใชเ้หตุผลท่ีน่าเช่ือถือมายนืยนั 

ดังนั้ นผู ้วิจัยข้อเสนอแนะให้ครูท่ีจัดการ
เรียน รู้โดยใช้ประเด็นทางสั งคมท่ี เก่ียวเน่ื องกับ
วทิยาศาสตร์ควรสร้างความคุน้เคยและขอ้ตกลงในการ
โตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลและไม่ใชอ้ารมณ์ใหก้บันกัเรียนก่อน
ทํากิจกรรม  เพ่ือสร้างบรรยากาศในการโต้แยง้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จมากข้ึน สําหรับ 
การทําวิจัยต่อไปผูว้ิจัยขอเสนอแนะว่านอกจากจะ
ศึกษาทักษะการโตแ้ยง้แลว้ ผูว้ิจัยควรศึกษาเก่ียวกับ
ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ดว้ยประเด็นทางสังคมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ ท่ีเหมาะสมต่อการพฒันา
ทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรียนควรมีลกัษณะอยา่งไร  
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