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แรงและกฎการเคล่ือนที ่เพ่ือพฒันาทกัษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

The Integration of Formative Assessment with 5Es Inquiry Learning Cycle for Teaching Physics 
in the Unit of Force and Law of Motion for Developing Grade 10 Students’ Argumentation Skill   

 

อารักษ ์ประพรม* (Arrak Praprom)* ดร.เอกภูมิ จนัทรขนัตี (Dr.Eakapoom Jantarakhantee)** 
ดร.วรีพฒัน์ พลอนั (Dr.Weerapat Pon-On)*** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพฒันาการทักษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 28  คน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนเขา้กบัการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คือใบกิจกรรมการสร้างขอ้โตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ใบกิจกรรม 
ผูว้ิจยัน าใบกิจกรรมมาวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาในแต่ละองค์ประกอบของทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ขอ้กล่าวอา้ง 
เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐานสนบัสนุนเหตุผล ขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไป และการโตแ้ยง้กลบั  ผูว้ิจยัพบว่า
นกัเรียนมีระดบัคะแนนในแต่ละองคป์ระกอบในทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึนในแต่ละแผน เม่ือพิจารณาแต่
ละองคป์ระกอบพบวา่ นกัเรียนมีระดบัคะแนนเฉล่ียในการสร้างขอ้กล่าวอา้งระดบัดีมาก (ร้อยละ 100) เหตุผลสนบัสนุน
ขอ้กล่าวอา้งระดบัดี (ร้อยละ 53.50 ) หลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลระดบัดี (ร้อยละ 53.50) ขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไประดบั
ดี (ร้อยละ 51.50) และการโตแ้ยง้กลบัระดบัดี (ร้อยละ 53.50) เม่ือจบแผนการเรียนรู้ท่ี 4 ซ่ึงองค์ประกอบทกัษะการ
โตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการพฒันามากท่ีสุดก็คือ ขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไป 

 

ABSTRACT 
The research aimed to develop the argumentation skill of grade 10 students in unit of force and law of motion 

by using integration formative assessment with 5Es inquiry learning cycle. The participant were 28 grade 10 students. 
The research instruments were making scientific argument activity sheets.  I collected student’ s answers from the test 
and I analyzed overall score by mean, percentage I analyzed in each component of argumentation by content analysis 
and categorized into different group.  The results showed that after finished 4 lesson plans by integration formative 
assessment with 5Es inquiry learning cycle, student had overall score of making scientific argumentation in high level 
of development. In addition, their score in each component such claim was very good level (100%), warrant was good 
level (53.50%) , evidence was good (53.50%) , counter claim was good level (51.50%) and rebuttal was good level 
(53.50%). Counter claim was the most developed component. 
 

ค าส าคญั: การโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น การประเมินระหวา่งเรียน 
Keywords: Scientific Argumentation, 5Es Cycle Learning, Formative Assessment 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์จดัวา่เป็นศาสตร์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้หตุผลในการศึกษา กวา่จะไดอ้อกมาซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่ง

ท่ีเราเรียนกนัอยูใ่นทุกวนัน้ี นกัวิทยาศาสตร์จะตอ้งท าการคน้ควา้ ทดลอง ท่ีใชร้ะยะเวลายาวนานร่วมกบัการใหเ้หตุผล
เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลและหลักฐานเข้าด้วยกันจนน าไปสู่การสรุปเป็นองค์ความรู้ท่ีถูกต้องและเป็นท่ียอมรับของ
นกัวทิยาศาสตร์คนอ่ืน ๆ  และประชาชนทัว่ไป (Sampson et al., 2011; Lin & Mintzes, 2010; Simon et al., 2002) ขั้นตอน
ท่ีส าคัญท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการท่ีจะท าให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือคือ การโต้แยง้ทาง
วทิยาศาสตร์ เพราะกระบวนการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์เป็นกระบวนการส าคญัท่ีเอาไวว้พิากษแ์ละตรวจสอบความรู้ให้
ออกมาไดเ้ป็นความรู้สุดทา้ยท่ีมีความชดัเจน ถูกตอ้ง และไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย 

ทกัษะการโตแ้ยง้เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของวทิยาศาสตร์ (Osborne et al., 2004) เช่นเดียวกบัท่ี Kuhn (1993) ไดก้ล่าว
ไวว้า่ วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการโตแ้ยง้เป็นส าคญั ดงันั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงควรสอนเพ่ือพฒันา
ทกัษะการโตแ้ยง้ ซ่ึง Kuhn เองพบว่านักเรียนไม่ค่อยไดรั้บโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและแสดงเหตุผลสนับสนุน
ความคิดเห็นของเขา (Kuhn, 1991) โรงเรียนในปัจจุบนัไม่สนับสนุนให้นักเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะการให้เหตุผล 
โอกาสท่ีครูให้นกัเรียนพฒันาและฝึกฝนทกัษะการโตแ้ยง้นั้นมีน้อยมาก (Means and Voss, 1996 และ Newton, Driver 
and Osborne, 1999) มีงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการโตแ้ยง้ในหอ้งเรียน พบวา่การโตแ้ยง้ในชั้นเรียนมกัถูกปิดกั้นโดย
ครู นกัเรียนไม่ค่อยไดมี้ส่วนในการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน และครูมกัไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดส้ร้างขอ้โตแ้ยง้ 
(Newton et al., 1999) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในช่วง 4 สัปดาห์แรกของผูว้ิจยัท่ีไดท้ าการ
สอนวชิาฟิสิกส์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ณ โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรี พบวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษามี
การแสดงความคิดเห็นค่อนขา้งนอ้ยและไม่ค่อยมีการโตต้อบกบัครูผูส้อน เม่ือนกัเรียนมีค าถามหรือขอ้สงสัยมกัจะเก็บ
ไวใ้นใจไม่กลา้ถามครูผูส้อนหรือเวลาท่ีครูผูส้อนถามค าถามกบันักเรียนนกัเรียนมกัไม่ตอบค าถาม นัน่อาจเป็นเพราะ
นกัเรียนมีความเขินอายหรือกลวัท่ีจะตอบค าถามผิดแลว้กลวัจะเสียหนา้จึงท าใหน้กัเรียนเลือกท่ีจะไม่ตอบ ปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีไดก้ล่าวมาเหล่าน้ีเกิดจากสาเหตุท่ีครูจดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีไม่เนน้ใหน้กัเรียนมีการคิดวเิคราะห์และไม่คอ่ย
เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น เน้นการเรียนแบบท่องจ าเพ่ือเอาไปท าขอ้สอบ นักเรียนมกัจะเป็นผูรั้บ
ความรู้จากครูเพียงอยา่งเดียว 

จากการศึกษางานวิจยัพบว่าการฝึกการโตแ้ยง้นั้นจะส่งเสริมให้นักเรียนมีการใชท้กัษะการคิดท่ีหลากหลาย ใช้
ความสามารถในการสืบเสาะหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถตรวจสอบได ้สามารถประเมินค่าความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล หลกัฐาน จนนกัเรียนสามารถตดัสินใจใชข้อ้มูล หลกัฐาน เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ขอ้กล่าวอา้งไดด้้วย
ตนเอง (Driver et al., 2000) และจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์พบวา่การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นส่ิงส าคญัของการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อยา่งแทจ้ริงเพราะนกัเรียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเองรวมถึงมีการแลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น จึง
ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5Es) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
สร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) 3) ขั้นอธิบาย (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) Biological Science Curriculum Study (BSCS, 1992) อา้งใน (Bybee, 
R. W., 2014)  น ามาจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูล้งมือสืบเสาะ สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และพฒันา
ทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรียน โดยขั้นสร้างความสนใจจะกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์รวมถึงตดัสินใจในการสร้าง
ขอ้กล่าวอา้งของตวัเอง ขั้นส ารวจและคน้หาช่วยใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการสืบเสาะหาความรู้เพื่อหาเหตุผลหรือหลกัฐาน
เพ่ือน ามาสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งของตน ขั้นอธิบายจะกระตุน้ใหน้กัเรียนไดจ้ดัสรรขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบเสาะเพ่ือใชใ้น
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การสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งของตนเอง ขั้นขยายความรู้กระตุน้ให้นักเรียนเกิดการโตแ้ยง้ข้ึนในห้องเรียนโดยการน า
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหามาเป็นประเด็นในการโตแ้ยง้ และขั้นประเมินผลจะช่วยให้นักเรียนรู้ว่าขอ้
กล่าวอา้งของตนเองถูกตอ้งหรือไม่และหลกัฐานหรือเหตุผลท่ีน ามาสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งมีความเหมาะสมหรือไม่ 

จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัท่ีพบว่า เวลาท่ีครูถามค าถามนักเรียนมกัไม่ตอบค าถาม ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัเรียนมี
ความเขินอายหรือกลวัท่ีจะตอบค าถามผิดแลว้กลวัจะเสียหนา้ ผูว้ิจยัจึงสนใจจะน าเทคนิคการประเมินระหว่างเรียน 
(Formative assessment) ซ่ึงเป็นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดการ
เรียนการสอน เป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ ขณะท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนเรียนท า
กิจกรรมตามท่ีก าหนด ครูจะคอยสงัเกต ซกัถาม จดบนัทึก แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะตอ้งให้
ผูเ้รียนปรับปรุงอะไร หรือผูส้อนควรปรับปรุงอะไรเพ่ือท าให้นกัเรียนเกิดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ (Frunza, 2014 ; 
Black, 1995) การประเมินระหวา่งเรียนท า ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การใหข้อ้แนะน า ขอ้สงัเกตในการน าเสนอผลงาน การ
พูดคุยระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์ เป็นตน้ แต่ในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัจะใชเ้ทคนิคของ 
Keeley (2008) เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีตอ้งใชท้กัษะการสืบเสาะหาความรู้ และส่งเสริมทกัษะการโตแ้ยง้ โดยลกัษณะ
ของเทคนิคต่าง ๆ ของการประเมินระหว่างเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองและอภิปราย
ร่วมกับผูอ่ื้น เพ่ือหาขอ้สรุปแนวคิดท่ีถูกต้อง ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้ รวมถึงได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคล้องกับทักษะการโตแ้ยง้ นอกจากน้ีการประเมินระหว่างเรียนจะช่วย
พฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนไดโ้ดยตรงเพราะการประเมินระหว่างเรียนเกิดข้ึนขณะก าลงัจดัการเรียนรู้ ท าให้ครู
สามารถใหข้อ้เสนอแนะต่อนกัเรียนไดท้นัที (Sadler, 1989; Shepard, 2003) 

การบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนเขา้กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้อ้ืออ านวยต่อการพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรียนได ้เน่ืองจากทกัษะการโตแ้ยง้เป็นทกัษะท่ี
ตอ้งใชค้วามสามารถในการสร้าง สนบัสนุน คดัคา้น หรือปรับปรุงขอ้กล่าวอา้ง เพ่ือน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
การยอมรับโดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพ่ือเช่ือมโยงขอ้กล่าวอา้งและหลกัฐานเขา้ดว้ยกนั (Lin and Mintzes et al., 
2010 ; Sampson et al., 2011) ซ่ึงตอ้งอาศยัการสืบเสาะหาความรู้ โดยเทคนิคต่าง ๆ ของการประเมินระหวา่งเรียนช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการโตแ้ยง้เน่ืองจากนักเรียนจะไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองและเปิดโอกาสให้นกัเรียนตรวจสอบ
ความคิดของคนอ่ืนเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัแนวคิดของตวัเอง นอกจากน้ียงัช่วยแกปั้ญหานกัเรียนไม่กลา้ตอบค าถาม
ครูเพราะกลวัตอบผิดหรือเขินอายเน่ืองจากเทคนิคการประเมินระหวา่งเรียนจะท าใหน้กัเรียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ออกมาโดยท่ีนกัเรียนไม่รู้ตวั  

จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดจึงเป็นเหตุผลท่ีผูว้ิจัยเลือกท่ีจะศึกษา การพฒันาทักษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนเขา้กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรียนเร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนเขา้กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 
 
วธีิการวจิยั 

ผูว้ิจยัท าการวิจยักบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรี ท่ีเรียนรายวิชาฟิสิกส์
เพ่ิมเติม 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน ประกอบดว้ยนกัเรียนชาย 10 คน นกัเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งส้ิน 28 
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คน โดยผูว้ิจยัใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 4 แผน ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง 1) กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนั 
2) กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั 3) กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสามของนิวตนั 4) แรงเสียดทาน โดยแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ไดด้ าเนินตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการ
น าเขา้สู่บทเรียนผูว้ิจยัจะจดักิจกรรมท่ีเร้าความสนใจใหน้กัเรียนเกิดความสงสัยและอยากท่ีจะเรียนรู้ 2) ขั้นส ารวจและ
คน้หา เม่ือท าความเขา้ใจกบัประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงให้นกัเรียนวางแผนก าหนดแนว
ทางการส ารวจตรวจสอบ 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป เม่ือไดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแลว้ จึงน า
ขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปต่าง ๆ  4) ขั้นขยายความรู้ เป็นการน า
ความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 5) ขั้นประเมินเป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ วา่นกัเรียนมี
ความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด โดยในแต่ละแผนจะมีการบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนท่ีเนน้ให้
นักเรียนไดโ้ตแ้ยง้ทางความคิดซ่ึงกนัและกนัเขา้ไปในขั้นของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ า
แผนการจดัการเรียนรู้น้ีใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์ 1 ท่าน ทางดา้นวทิยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน และครูประจ าการ
ในโรงเรียน 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาท่ีใชเ้พ่ือปรับแกแ้ลว้น าไปใช ้ซ่ึงทุกแผนไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ทั้ง 5  เพ่ือพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเน้ือหาของแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 
ผลการวจิยั 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บจากใบกิจกรรมระหวา่งเรียนทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 
 

Table1  Mean Score of Students’ Scientific Argumentation Skill in 5 Components as Claim, Warrant, Evidence,  
Counter Claim and Rebuttal (Number = 28) 

 
Lesson Plan Mean Score of Students’ Scientific Argumentation Skill Average score 

Claim Warrant Evidence Counter 
Claim 

Rebuttal 

1. newton's first 
law of motion 

2 0.89 0.50 0.21 0.21 0.76 

2. newton's second 
law of motion 

2 1.10 0.96 0.64 0.71 1.08 

3. newton's third 
law of motion 

2 0.89 0.92 0.42 0.57 0.96 

4. friction 
 

2 1.07 1.07 1.03 1.07 1.24 

Note: 2 = Very-High Skill; 1-1.99 = High Skill; 0-0.99 = Low Skill 
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       จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือเร่ิมจดัการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ี 1 ในเร่ืองกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 1 ของนิวตนั 
พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงแทบทุกองคป์ระกอบ โดยเหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งอยูท่ี่
ระดบัคะแนน 0.89 คะแนน หลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลอยูท่ี่ระดบัคะแนน 0.50 คะแนน ขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไปอยูท่ี่
ระดบัคะแนน 0.21 คะแนน และขอ้โตแ้ยง้กลบัอยูท่ี่ระดบัคะแนน 0.21 คะแนน ยกเวน้ขอ้กล่าวอา้งท่ีระดบัคะแนนของ
นกัเรียนอยูท่ี่ระดบั 2 คะแนน ซ่ึงเป็นระดบัดีมาก สาเหตุท่ีคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
ต ่า เน่ืองจากนักเรียนยงัไม่มีความคุน้เคยกบัทกัษะการโตแ้ยง้และไม่คุน้ชินกบัค าถามในรูปแบบน้ีมากนัก แมค้รูจะ
อธิบายแลว้วา่แต่ละองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้คืออะไร แต่เม่ือนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการสร้าง
ทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 จนถึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 พบวา่คะแนนเฉล่ีย
ของนกัเรียนเพ่ิมข้ึนทุกองคป์ระกอบ โดยในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 พบวา่คะแนนเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยคะแนน
ของการสร้างขอ้กล่าวอา้งอยูท่ี่ระดบัคะแนน 2 คะแนน เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งอยูท่ี่ระดบัคะแนน 1.07 คะแนน 
หลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลอยูท่ี่ระดบัคะแนน 1.07 คะแนน ขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไปอยูท่ี่ระดบัคะแนน 1.03 คะแนน 
และขอ้โตแ้ยง้กลบัอยูท่ี่ระดบัคะแนน 1.07 คะแนน ซ่ึงอยูร่ะดบัดี ยกเวน้การสร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก และ
เม่ือคิดคะแนนเฉล่ียรวมของความสามารถในการสร้างทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์ในแต่ละแผนพบวา่ในแผนท่ี 1 
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดบัควรปรับปรุง (0.76 คะแนน) แผนท่ี 2 คะแนนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในระดบัดี 
(1.08 คะแนน) แต่แผนท่ี 3 คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง (0.96 คะแนน) และแผนท่ี 4 คะแนนเฉล่ีย
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี (1.24 คะแนน) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ทั้งน้ีสามารถพิจารณาทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในแต่ละองคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบได้
ดงัต่อไปน้ี 
         ข้อกล่าวอ้าง ผูว้จิยัพบวา่ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 4 แผน ระดบัของขอ้กล่าวอา้งของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมากทุกแผน 
เน่ืองจากรูปแบบค าถามท่ีอยู่ในใบกิจกรรมระหวา่งการจดัการเรียนรู้จะมีลกัษณะเป็นการมอบสถานการณ์ แต่ไม่มีขอ้มูล
ประกอบสถานการณ์มาใหแ้ก่นกัเรียนนกัเรียนจะตอ้งไปสืบคน้หาขอ้มูลเองดว้ยตนเอง ดงัตวัอยา่งสถานการณ์คือ นกัเรียน
คิดว่าควรมีการบงัคบัให้คาดเข็มขดันิรภยัขณะขบัรถหรือไม่ ซ่ึงนักเรียนสามารถวิเคราะห์และสร้างขอ้กล่าวอา้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสมคือ “ควรมีการบงัคบัให้คนขบัรถคาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ัง” จะเห็นไดว้่าขอ้ค าถามนั้นให้ตอบเพียงแค่เห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ยเท่านั้น ซ่ึงส่งผลกบัค าตอบของนกัเรียนคือเม่ือนกัเรียนเช่ือมโยงสถานการณ์ในขอ้ค าถามเขา้กบับริบทใน
ชีวิตประจ าวนันกัเรียนก็สามารถตอบไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์หรือการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จึง
ท าให้นกัเรียนสามารถสร้างขอ้กล่าวอา้งไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก ในกรณีตวัอยา่งของค าถามน้ี พบวา่นกัเรียนทุก
คนสร้างขอ้กล่าวอา้งเหมือนกันทั้งหมดคือ ควรมีการบงัคบัให้คนขบัรถคาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ัง การท่ีนักเรียนทุกคน
สามารถสร้างขอ้กล่าวอา้งไดอ้ยูใ่นระดบัดีมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัองคป์ระกอบของขอ้กล่าวอา้งมีขอ้บกพร่อง
ท่ีเห็นได้ชัดนั่นคือ ข้อค าถามจากสถานณ์การง่ายเกินไปนักเรียนสามารถตอบได้โดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวใน
ชีวิตประจ าวนัโดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนท าใหไ้ม่สามารถรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริงวา่นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดท่ี
เรียนหรือไม่ 
           เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง  จากตารางท่ี 2 พบวา่ระหวา่งจดัการเรียนการสอนในแผนท่ี 1 นกัเรียนมีระดบัคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ระดบัควรปรับปรุง (0.89 คะแนน) แต่หลงัจากผา่นการจดัการเรียนรู้แผนท่ี 2 พบวา่ระดบัคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัดี 
(1.10 คะแนน) แต่เม่ือเขา้แผนท่ี 3 คะแนนเฉล่ียลดลงไปอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง (0.89 คะแนน) ผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์
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นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยลงในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 และไดป้ระเด็นออกมา คือค าถามเป็นค าถามท่ียากเน่ืองจากนกัเรียน
ไม่ไดมี้ประสบการณ์ทางดา้นน้ี สถานการณ์ท่ีครูก าหนดใหไ้ม่ไดเ้ป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในชีวติประจ าวนั ท าให้
ตอ้งใชจิ้นตนาการและการวิเคราะห์อย่างมาก รวมถึงการหาขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเหตุผลเพื่อสนบัสนุนขอ้
กล่าวอา้งท าไดย้าก ซ่ึงต่างจากค าถามในใบกิจกรรมในแผนอ่ืน ๆ เช่น ในใบกิจกรรมท่ี 1 ซ่ึงผูว้จิยัใชค้  าถามวา่ นกัเรียนคิดวา่
ควรมีการบงัคบัใหค้าดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัรถหรือไม่ หรือในใบกิจกรรมท่ี 2 ใชค้  าถามวา่เม่ือมีรถบรรทุกและรถเก๋งวิง่ดว้ย
ความเร็วคงท่ีเท่ากนั เม่ือคนขบัทั้งสองตดัสินใจเหยยีบเบรคพร้อมกนั นกัเรียนคิดวา่ระหวา่งรถเก๋งและรถบรรทุก รถคนัไหน
จะหยดุก่อนกนั และในใบกิจกรรมท่ี 4 นกัเรียนจะเลือกซ้ือยางรถยนตท่ี์มีดอกยางลกัษณะใด ซ่ึงในใบกิจกรรมท่ี 4 รูปแบบ
ของใบกิจกรรมยงัมีขอ้มูลของยางรถยนตแ์ต่ละชนิดมาใหน้กัเรียนใชร่้วมในการตดัสินใจในการตอบค าถามอีกดว้ย จะเห็น
ว่ารูปแบบของสถานการณ์ในใบกิจกรรมท่ี 1 2 และ 4 นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีคุน้เคยกับสถานการณ์
ดงักล่าวมากกวา่สถานการณ์ในใบกิจกรรมท่ี 3 ซ่ึงค าถามในใบกิจกรรมท่ี 3 คือ “นกัเรียนคิดวา่แรงท่ีชา้งดึงหนูมีค่าเท่ากบั
แรงท่ีหนูดึงชา้งหรือไม่ เม่ือชา้งและหนูออกแรงจนเชือกตึง” ตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยคือ “แรงท่ีชา้งดึง
มีค่ามากกวา่เพราะชา้งมีแรงเยอะกวา่” จากค าตอบของนกัเรียนแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนใชอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่ไดอ้า้งอิง
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการตอบ นอกจากน้ีสาเหตุท่ีท าใหค้ะแนนในใบกิจกรรมท่ี 3 ลดลง เน่ืองจากในแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 ไดก้ าหนดให้นกัเรียนท าใบกิจกรรมในเวลาเรียนซ่ึงไดก้ าหนดเวลาในการท า เป็นผลให้การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อจะ
น ามาตอบค าถามไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรรวมไปถึงนกัเรียนไม่มีสมาธิในการท าเน่ืองจากไดเ้รียนมาเป็นระยะเวลาหน่ึง
แลว้อาจท าให้นกัเรียนเหน่ือยลา้ ซ่ึงต่างจากแผนท่ี 1 2 และ 4 ท่ีมอบหมายให้นกัเรียนท าเป็นการบา้นจึงท าใหน้กัเรียนไดมี้
เวลาสืบคน้ขอ้มูลมากข้ึน  
          หลักฐานสนับสนุนเหตุผล จากตารางท่ี 1 ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนทั้ง 4 แผน พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียน
เพ่ิมข้ึนจากระดบัควรปรับปรุง (0.5 คะแนน) ในแผนการเรียนรู้แผนท่ี 1 เป็นระดบัดี (0.96 คะแนน) แต่ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนมีค่าลดลง (0.92 คะแนน) ผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในส่วนน้ีนอ้ย
จ านวน 6 คน โดยค าถามท่ีใชส้มัภาษณ์คือ “นกัเรียนคิดวา่การหาหลกัฐานมาสนบัสนุนเหตุผลของเราในขอ้น้ีมีความยากง่าย
อยา่งไร” และผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นจากค าตอบของนกัเรียนท่ีถูกสัมภาษณ์ดงัน้ี เน่ืองจากค าถามในใบกิจกรรมเป็นค าถามท่ี
ยาก และไม่ไดอ้ยูใ่นบริบทท่ีใกลต้วัหรือพบเห็นเป็นประจ า จึงท าใหห้าหลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลไดย้าก นอกจากน้ีนกัเรียน
ยงัไม่สามารถสร้างเหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงส่งผลท าใหก้ารหาหลกัฐานท่ีจะมาสนบัสนุนเหตุผล
เพ่ือท าให้ขอ้กล่าวอา้งมีความน่าเช่ือถือเป็นเร่ืองท่ียากข้ึนไปอีก ตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยคือ “เม่ือชา้ง
ออกแรงดึงและหนูออกแรงดึงเน่ืองจากหนูมีแรงนอ้ยกวา่ชา้งจึงไม่สามารถตา้นแรงของชา้งไดเ้ลยเป็นผลท าใหแ้รงท่ีชา้งดึง
มีค่ามากกวา่” จากค าตอบของนกัเรียนแสดงใหเ้ห็นวา่ หลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลมีความหมายเดียวกนักบัเหตุผลสนบัสนุน
ขอ้กล่าวอา้ง (ตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยในเหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งคือ “แรงท่ีชา้งดึงมีค่ามากกวา่
เพราะชา้งมีแรงเยอะกว่า”) แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนไม่สามารถสร้างหลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลไดอ้ยา่งเหมาะสม อาจเป็น
เพราะนกัเรียนเขา้ใจวา่เหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งและหลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลเป็นส่ิงเดียวกนั เน่ืองจากทั้งสองมีความ
คลา้ยคลึงกนั โดยท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีใชส้นบัสนุนขอ้กล่าวอา้งให้น่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน และยงัมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือใช้
เป็นเหตุผลสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งโดยหลกัฐานสนบัสนุนเหตุผลจะช่วยให้เหตุผลท่ีใชมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึน และเหตุผล
สนับสนุนขอ้กล่าวอา้งจะท าให้ขอ้กล่าวอ้างมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ดังนั้นหลกัฐานสนับสนุนเหตุผลก็จะท าหน้าท่ี
สนับสนุนให้ขอ้กล่าวอา้งน่าเช่ือถือโดยอัตโนมติั จึงท าให้นักเรียนคิดว่าเหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งและหลักฐาน
สนับสนุนเหตุผลเป็นส่ิงเดียวกัน อีกหน่ึงประเด็นส าคญัท่ีท าให้คะแนนเฉล่ียในขอ้น้ีต ่าเป็นเพราะว่าเวลาในการท าใบ
กิจกรรมมีน้อย เน่ืองจากในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 นักเรียนไดท้ าใบกิจกรรมในห้องเรียนซ่ึงมีเวลาจ ากดั ซ่ึงต่างจาก
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 2 และ 4 ท่ีให้นกัเรียนท าเป็นการบา้นเลยท าให้เวลาในการสืบคน้ขอ้มูลมากกวา่ เน่ืองจากผูว้ิจยั
ตอ้งการจะทราบวา่เม่ือนกัเรียนไดรับการจดัการเรียนรู้และให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะการโตแ้ยง้ในใบกิจกรรมทนัทีจะมี
ผลกบัค าตอบของนักเรียนหรือไม่ เพ่ือจะน าขอ้มูลไปเปรียบเทียบกบัการท่ีให้นักเรียนท าใบกิจกรรมแบบวดัทกัษะการ
โตแ้ยง้เป็นการบา้น เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการวดัความสามารถทกัษะการโตแ้ยง้ของนักเรียน จากประเด็นน้ีจึงท าให้
พบว่า องค์ประกอบของทกัษะการโตแ้ยง้มีความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงโดยเฉพาะเหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งจะส่งผล
โดยตรงกบัหลกัฐานสนบัสนุนเหตุผล อยา่งไรก็ตามหลงัจากผ่านการเรียนรู้แผนท่ี 4 พบวา่ระดบัคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน
เพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ระดบัดี (1.03 คะแนน)   
            ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไป จากตารางท่ี 1 พบวา่ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนตามแผนทั้ง 4 แผนคะแนนเฉล่ียของ
องคป์ระกอบน้ีจะมีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ของทกัษะการโตแ้ยง้ ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนส่วนหน่ึง
ซ่ึงประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัเก่ง กลาง และอ่อนโดยมีค าถามวา่ “นกัเรียนคิดวา่องคป์ระกอบใดของ
ทกัษะการโตแ้ยง้ท่ีสร้างยากท่ีสุด เพราะเหตุใด” ค าตอบของนกัเรียนตอบวา่ ขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไป เป็นองคป์ระกอบท่ี
สร้างยากท่ีสุด เพราะการท่ีจะหาเหตุผลมาหกัลา้งความคิดตวัเองท าไดย้าก เน่ืองจากตวันกัเรียนเองมีความรู้และประสบการณ์
เดิมอยูแ่ลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนยงัขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์และความคิดสร้างสรรคใ์นการคิดนอกกรอบหรือวเิคราะห์
สถานการณ์จากมุมมองต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการสร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไปเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดพ้ยายาม
ปรับการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนเพ่ือปรับปรุงให้นักเรียนสามารถสร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไปไดดี้ยิ่งข้ึน โดยปรับ
กิจกรรมใหน้กัเรียนมีการคิดวเิคราะห์และฝึกใชข้อ้มูลของฝ่ายตรงขา้มเพ่ือสร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไป (กิจกรรมโตว้าที) 
ในแผนท่ี 2 พบวา่คะแนนเฉล่ียของใบกิจกรรมท่ี 2 (0.64 คะแนน) มากกวา่คะแนนเฉล่ียในใบกิจกรรมท่ี 1 (0.21 คะแนน) แต่
ในใบกิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 พบวา่คะแนนเฉล่ียลดลง (0.42 คะแนน) เน่ืองจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ไดมี้การ
ปรับเวลาในการท าใบกิจกรรมซ่ึงให้นักเรียนท าใบกิจกรรมในชั่วโมงเรียน ซ่ึงในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  2 และ 4 
มอบหมายใหท้ าเป็นการบา้น แสดงใหเ้ห็นวา่เวลาในการท าใบกิจกรรมส่งผลต่อคะแนนในแต่ละองคป์ระกอบของทกัษะการ
โตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเวลาท่ีน้อยจะส่งผลให้การสืบคน้ขอ้มูลและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 
อยา่งไรก็ตามคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในองคป์ระกอบน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นระดบัดีในใบกิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 (1.03 
คะแนน) เน่ืองจากไดมี้การปรับรูปแบบในใบกิจกรรมโดยเพ่ิมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้นักเรียนใชป้ระกอบในการตอบ
ค าถาม ซ่ึงขอ้มูลท่ีเพ่ิมลงในใบกิจกรรมเป็นขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ มีขอ้มูลหลากหลายมุมมองท่ีเก่ียวกบั
ประเด็นการโตแ้ยง้ ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนตดัสินใจในการสร้างขอ้กล่าวอา้ง แสดงเหตุผลและหลกัฐานเพ่ือสนบัสนุนขอ้กล่าว
อา้ง รวมทั้งสร้างขอ้กล่าวอา้งท่ีต่างออกไป และการโตแ้ยง้กลบั โดยผ่านการคิดวิเคราะห์และเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั          
          ข้อโต้แย้งกลบั จากตารางท่ี 1 พบวา่ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนตามแผนทั้ง 4 แผน คะแนนเฉล่ียขององคป์ระกอบ
น้ีจะมีค่าน้อยเป็นล าดบัท่ีสอง เม่ือเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของทกัษะการโตแ้ยง้ โดยคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัควร
ปรับปรุง ในใบกิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 (0.21 คะแนน)  ในใบกิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 (0.71 คะแนน) 
และในใบกิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 (0.57 คะแนน) อยา่งไรก็ตามคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในองคป์ระกอบน้ีเพ่ิมข้ึน
เป็นระดบัดีในใบกิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 (1.07 คะแนน) แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีการพฒันาในองคป์ระกอบน้ี
มากข้ึน ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนส่วนหน่ึงโดยมีค าถามว่า “นักเรียนคิดว่าการสร้างขอ้แยง้กลบัมีความยากง่ายอยา่งไร” 
ค าตอบของนักเรียนตอบว่า ขอ้โตแ้ยง้กลบัเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีสร้างยากเน่ืองจากตอ้งคิดวิเคราะห์และมีความ
สร้างสรรคในการให้เหตุผลท่ีจะสามารถหักลา้งขอ้กล่าวอา้งฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lubben et al., (2010) Lin and 
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Mintzes et al., (2010) ; Sampson et al., (2011) ท่ีกล่าวว่า การโต้แยง้ถือเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยทักษะการคิดสร้างสรรค์           
คิดวเิคราะห์ วจิารณ์ ซ่ึงเป็นการคิดขั้นสูง 
           จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนเขา้กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 5 ขั้น สามารถพฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์มากข้ึน โดยองคป์ระกอบท่ีไดรั้บการพฒันามาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้โตแ้ยง้กลบั โดยดูจากคะแนนขององคป์ระกอบน้ีมีการเพ่ิมข้ึนมากกวา่องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้
โดยการบูรณาการการประเมินระหวา่งเรียนเขา้กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น น้ีจะเนน้การท ากิจกรรมท่ีร่วมกบัการ
เก็บขอ้มูลจากการท าการทดลองในหอ้งเรียน พร้อมทั้งวเิคราะห์และท าใหเ้กิดการโตแ้ยง้ระหวา่งนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนรู้จกั
ขอ้มูลและเลือกใชห้ลกัฐานมากยิ่งข้ึนและสามารถหาหลกัฐานเพ่ือจะมาหกัลา้งขอ้กล่าวอา้งของฝ่ายตรงขา้ม อยา่งไรก็ตาม 
นกัเรียนยงัไม่สามารถสร้างองคป์ระกอบต่าง ๆ  ของการโตแ้ยง้ใหมี้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ขอ้กล่าวอา้ง ซ่ึงอาจเป็น
เพราะวา่นกัเรียนยงัไม่มีความคุน้เคยกบัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์ และพ่ึงเร่ิมท่ีจะพฒันาทกัษะการแยง้ไดไ้ม่นาน  
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