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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการพัฒนาการทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 28 คน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะ 5 ขั้น เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือใบกิจกรรมการสร้างข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ใบกิจกรรม
ผูว้ ิจยั นาใบกิจกรรมมาวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิ ง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหาในแต่ละองค์ประกอบของทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง หลักฐานสนับสนุนเหตุผล ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไป และการโต้แย้งกลับ ผูว้ ิจยั พบว่า
นักเรี ยนมีระดับคะแนนในแต่ละองค์ประกอบในทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นในแต่ละแผน เมื่อพิจารณาแต่
ละองค์ประกอบพบว่า นักเรี ยนมีระดับคะแนนเฉลี่ยในการสร้างข้อกล่าวอ้างระดับดีมาก (ร้อยละ 100) เหตุผลสนับสนุน
ข้อกล่าวอ้างระดับดี (ร้อยละ 53.50 ) หลักฐานสนับสนุนเหตุผลระดับดี (ร้อยละ 53.50) ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไประดับ
ดี (ร้อยละ 51.50) และการโต้แย้งกลับระดับดี (ร้อยละ 53.50) เมื่อจบแผนการเรี ยนรู ้ที่ 4 ซึ่ งองค์ประกอบทักษะการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดก็คือ ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไป
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.
คาสาคัญ: การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น การประเมินระหว่างเรี ยน
Keywords: Scientific Argumentation, 5Es Cycle Learning, Formative Assessment
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บทนา
วิทยาศาสตร์จดั ว่าเป็ นศาสตร์ ที่จาเป็ นต้องใช้เหตุผลในการศึกษา กว่าจะได้ออกมาซึ่ งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์อย่าง
ที่เราเรี ยนกันอยูใ่ นทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์ จะต้องทาการค้นคว้า ทดลอง ที่ใช้ระยะเวลายาวนานร่ วมกับการให้เหตุผล
เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้อ มู ล และหลัก ฐานเข้า ด้ว ยกัน จนน าไปสู่ ก ารสรุ ป เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้อ งและเป็ นที่ ย อมรั บ ของ
นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ และประชาชนทัว่ ไป (Sampson et al., 2011; Lin & Mintzes, 2010; Simon et al., 2002) ขั้นตอน
ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ขั้น ตอนหนึ่ ง ในการที่ จ ะท าให้ไ ด้ม าซึ่ ง องค์ค วามรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ คื อ การโต้แ ย้ง ทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เป็ นกระบวนการสาคัญที่เอาไว้วพิ ากษ์และตรวจสอบความรู ้ให้
ออกมาได้เป็ นความรู ้สุดท้ายที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย
ทักษะการโต้แย้งเป็ นกิจกรรมพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ (Osborne et al., 2004) เช่นเดียวกับที่ Kuhn (1993) ได้กล่าว
ไว้วา่ วิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมทางสังคมที่มีการโต้แย้งเป็ นสาคัญ ดังนั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงควรสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการโต้แย้ง ซึ่ ง Kuhn เองพบว่านักเรี ยนไม่ค่อยได้รับโอกาสได้แสดงความคิดเห็ นและแสดงเหตุผลสนับสนุน
ความคิดเห็ นของเขา (Kuhn, 1991) โรงเรี ยนในปั จจุบนั ไม่สนับสนุ นให้นักเรี ยนได้มีการพัฒนาทักษะการให้เหตุผล
โอกาสที่ครู ให้นกั เรี ยนพัฒนาและฝึ กฝนทักษะการโต้แย้งนั้นมีน้อยมาก (Means and Voss, 1996 และ Newton, Driver
and Osborne, 1999) มีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการโต้แย้งในห้องเรี ยน พบว่าการโต้แย้งในชั้นเรี ยนมักถูกปิ ดกั้นโดย
ครู นักเรี ยนไม่ค่อยได้มีส่วนในการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน และครู มกั ไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สร้างข้อโต้แย้ง
(Newton et al., 1999) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของผูว้ ิจยั ที่ได้ทาการ
สอนวิชาฟิ สิ กส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ณ โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พบว่านักเรี ยนกลุ่มที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษามี
การแสดงความคิดเห็นค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยมีการโต้ตอบกับครู ผสู ้ อน เมื่อนักเรี ยนมีคาถามหรื อข้อสงสัยมักจะเก็บ
ไว้ในใจไม่กล้าถามครู ผูส้ อนหรื อเวลาที่ครู ผูส้ อนถามคาถามกับนักเรี ยนนักเรี ยนมักไม่ตอบคาถาม นัน่ อาจเป็ นเพราะ
นักเรี ยนมีความเขินอายหรื อกลัวที่จะตอบคาถามผิดแล้วกลัวจะเสี ยหน้าจึงทาให้นกั เรี ยนเลือกที่จะไม่ตอบ ปั ญหาต่าง ๆ
ที่ได้กล่าวมาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุที่ครู จดั การเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่ไม่เน้นให้นกั เรี ยนมีการคิดวิเคราะห์และไม่คอ่ ย
เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็ น เน้นการเรี ยนแบบท่องจาเพื่อเอาไปทาข้อสอบ นักเรี ยนมักจะเป็ นผูร้ ับ
ความรู ้จากครู เพียงอย่างเดียว
จากการศึ กษางานวิจยั พบว่าการฝึ กการโต้แย้งนั้นจะส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีการใช้ทกั ษะการคิดที่ หลากหลาย ใช้
ความสามารถในการสื บเสาะหาข้อมูลหรื อหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้ สามารถประเมิ นค่าความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล หลักฐาน จนนักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจใช้ขอ้ มูล หลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ ขอ้ กล่าวอ้างได้ด้วย
ตนเอง (Driver et al., 2000) และจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นสิ่ งสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
อย่างแท้จริ งเพราะนักเรี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิสืบเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเองรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น จึง
ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น (5Es) ซึ่ งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
สร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิ บาย (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู ้
(Elaboration) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) Biological Science Curriculum Study (BSCS, 1992) อ้างใน (Bybee,
R. W., 2014) นามาจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูล้ งมือสื บเสาะ สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง และพัฒนา
ทักษะการโต้แย้งของนักเรี ยน โดยขั้นสร้างความสนใจจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์รวมถึงตัดสิ นใจในการสร้าง
ข้อกล่าวอ้างของตัวเอง ขั้นสารวจและค้นหาช่วยให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อหาเหตุผลหรื อหลักฐาน
เพื่อนามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน ขั้นอธิบายจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้จดั สรรข้อมูลที่ได้จากการสื บเสาะเพื่อใช้ใน
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การสนับสนุ นข้อกล่าวอ้างของตนเอง ขั้นขยายความรู ้กระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ดการโต้แย้งขึ้นในห้องเรี ยนโดยการนา
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้ อหามาเป็ นประเด็นในการโต้แย้ง และขั้นประเมินผลจะช่วยให้นักเรี ยนรู ้ ว่าข้อ
กล่าวอ้างของตนเองถูกต้องหรื อไม่และหลักฐานหรื อเหตุผลที่นามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างมีความเหมาะสมหรื อไม่
จากประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ที่พบว่า เวลาที่ ครู ถามคาถามนักเรี ยนมักไม่ตอบคาถาม ซึ่ งอาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมี
ความเขินอายหรื อกลัวที่ จะตอบคาถามผิดแล้วกลัวจะเสี ยหน้า ผูว้ ิจยั จึ งสนใจจะนาเทคนิ คการประเมินระหว่างเรี ยน
(Formative assessment) ซึ่งเป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่ องตลอดการ
เรี ยนการสอน เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ขณะที่ ครู มอบหมายให้นักเรี ยนเรี ยนทา
กิจกรรมตามที่กาหนด ครู จะคอยสังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ จะต้องให้
ผูเ้ รี ยนปรับปรุ งอะไร หรื อผูส้ อนควรปรับปรุ งอะไรเพื่อทาให้นกั เรี ยนเกิดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ (Frunza, 2014 ;
Black, 1995) การประเมินระหว่างเรี ยนทา ได้หลายรู ปแบบ เช่น การให้ขอ้ แนะนา ข้อสังเกตในการนาเสนอผลงาน การ
พูดคุยระหว่างครู กบั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคล การสัมภาษณ์ เป็ นต้น แต่ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผวู ้ ิจยั จะใช้เทคนิ คของ
Keeley (2008) เนื่ องจากเป็ นเทคนิ คที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการสื บเสาะหาความรู ้ และส่ งเสริ มทักษะการโต้แย้ง โดยลักษณะ
ของเทคนิ คต่าง ๆ ของการประเมินระหว่างเรี ยนจะส่ งเสริ มให้นักเรี ยนแสดงความคิดเห็ นของตนเองและอภิปราย
ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น เพื่ อ หาข้อสรุ ปแนวคิ ด ที่ ถูก ต้อง ซึ่ ง ต้อ งผ่า นกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ สื บ เสาะหาความรู ้ รวมถึ งได้
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นกับผูอ้ ื่ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ทัก ษะการโต้แ ย้ง นอกจากนี้ การประเมิ น ระหว่า งเรี ย นจะช่ วย
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนได้โดยตรงเพราะการประเมิ นระหว่างเรี ยนเกิ ดขึ้นขณะกาลังจัดการเรี ยนรู ้ ทาให้ครู
สามารถให้ขอ้ เสนอแนะต่อนักเรี ยนได้ทนั ที (Sadler, 1989; Shepard, 2003)
การบูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรี ยนได้ เนื่องจากทักษะการโต้แย้งเป็ นทักษะที่
ต้องใช้ความสามารถในการสร้าง สนับสนุน คัดค้าน หรื อปรับปรุ งข้อกล่าวอ้าง เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้ที่ได้รับ
การยอมรับโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อกล่าวอ้างและหลักฐานเข้าด้วยกัน (Lin and Mintzes et al.,
2010 ; Sampson et al., 2011) ซึ่ งต้องอาศัยการสื บเสาะหาความรู ้ โดยเทคนิ คต่าง ๆ ของการประเมินระหว่างเรี ยนช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการโต้แย้งเนื่ องจากนักเรี ยนจะได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตรวจสอบ
ความคิดของคนอื่นเพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับแนวคิดของตัวเอง นอกจากนี้ ยงั ช่วยแก้ปัญหานักเรี ยนไม่กล้าตอบคาถาม
ครู เพราะกลัวตอบผิดหรื อเขินอายเนื่องจากเทคนิคการประเมินระหว่างเรี ยนจะทาให้นกั เรี ยนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
ออกมาโดยที่นกั เรี ยนไม่รู้ตวั
จากที่ กล่าวมาทั้งหมดจึ งเป็ นเหตุผลที่ ผูว้ ิจัยเลื อกที่ จะศึ กษา การพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้การบูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรี ยนเรื่ อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น
วิธีการวิจยั
ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งในจังหวัดนนทบุรี ที่เรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์
เพิ่มเติม 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรี ยน ประกอบด้วยนักเรี ยนชาย 10 คน นักเรี ยนหญิง 18 คน รวมทั้งสิ้ น 28
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คน โดยผูว้ ิจยั ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 4 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่ อง 1) กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่หนึ่ งของนิวตัน
2) กฎการเคลื่อนที่ ขอ้ ที่ สองของนิ วตัน 3) กฎการเคลื่อนที่ ขอ้ ที่ สามของนิ วตัน 4) แรงเสี ยดทาน โดยแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้ดาเนินตามแนวการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็ นการ
นาเข้าสู่ บทเรี ยนผูว้ ิจยั จะจัดกิจกรรมที่เร้าความสนใจให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัยและอยากที่จะเรี ยนรู ้ 2) ขั้นสารวจและ
ค้นหา เมื่อทาความเข้าใจกับประเด็นหรื อคาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วจึงให้นกั เรี ยนวางแผนกาหนดแนว
ทางการสารวจตรวจสอบ 3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้ว จึงนา
ข้อมูล ข้อสนเทศที่ ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผลและนาเสนอผลที่ ได้ในรู ปต่าง ๆ 4) ขั้นขยายความรู ้ เป็ นการนา
ความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมหรื อแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้
อธิ บายสถานการณ์หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ 5) ขั้นประเมินเป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรี ยนมี
ความรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยในแต่ละแผนจะมีการบูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนที่เน้นให้
นักเรี ยนได้โต้แย้งทางความคิดซึ่ งกันและกันเข้าไปในขั้นของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน และครู ประจาการ
ในโรงเรี ยน 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้เพื่อปรับแก้แล้วนาไปใช้ ซึ่งทุกแผนได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ทั้ง 5 เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ตามเนื้ อหาของแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลที่เก็บจากใบกิจกรรมระหว่างเรี ยนทั้ง 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผลดังตารางที่ 1
Table1 Mean Score of Students’ Scientific Argumentation Skill in 5 Components as Claim, Warrant, Evidence,
Counter Claim and Rebuttal (Number = 28)
Lesson Plan

1. newton's first
law of motion
2. newton's second
law of motion
3. newton's third
law of motion
4. friction

Mean Score of Students’ Scientific Argumentation Skill
Claim
Warrant
Evidence
Counter
Rebuttal
Claim
2
0.89
0.50
0.21
0.21

Average score

0.76

2

1.10

0.96

0.64

0.71

1.08

2

0.89

0.92

0.42

0.57

0.96

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

1678

HMO27-5
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเริ่ มจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการเรี ยนรู ้ที่ 1 ในเรื่ องกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 1 ของนิวตัน
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ งแทบทุกองค์ประกอบ โดยเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างอยูท่ ี่
ระดับคะแนน 0.89 คะแนน หลักฐานสนับสนุนเหตุผลอยูท่ ี่ระดับคะแนน 0.50 คะแนน ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไปอยูท่ ี่
ระดับคะแนน 0.21 คะแนน และข้อโต้แย้งกลับอยูท่ ี่ระดับคะแนน 0.21 คะแนน ยกเว้นข้อกล่าวอ้างที่ระดับคะแนนของ
นักเรี ยนอยูท่ ี่ระดับ 2 คะแนน ซึ่ งเป็ นระดับดีมาก สาเหตุที่คะแนนของแต่ละองค์ประกอบในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
ต่ า เนื่ องจากนักเรี ยนยังไม่มีความคุน้ เคยกับทักษะการโต้แย้งและไม่คุน้ ชิ นกับคาถามในรู ปแบบนี้ มากนัก แม้ครู จะ
อธิบายแล้วว่าแต่ละองค์ประกอบของการโต้แย้งคืออะไร แต่เมื่อนักเรี ยนได้รับการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการสร้าง
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 จนถึงแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ โดยในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยคะแนน
ของการสร้างข้อกล่าวอ้างอยูท่ ี่ระดับคะแนน 2 คะแนน เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างอยูท่ ี่ระดับคะแนน 1.07 คะแนน
หลักฐานสนับสนุนเหตุผลอยูท่ ี่ระดับคะแนน 1.07 คะแนน ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไปอยูท่ ี่ระดับคะแนน 1.03 คะแนน
และข้อโต้แย้งกลับอยูท่ ี่ระดับคะแนน 1.07 คะแนน ซึ่ งอยูร่ ะดับดี ยกเว้นการสร้างข้อกล่าวอ้างที่อยูใ่ นระดับดีมาก และ
เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยรวมของความสามารถในการสร้างทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละแผนพบว่าในแผนที่ 1
คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง (0.76 คะแนน) แผนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนอยู่ในระดับดี
(1.08 คะแนน) แต่แผนที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง (0.96 คะแนน) และแผนที่ 4 คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี (1.24 คะแนน)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบได้
ดังต่อไปนี้
ข้ อกล่ าวอ้ าง ผูว้ จิ ยั พบว่าระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ 4 แผน ระดับของข้อกล่าวอ้างของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมากทุกแผน
เนื่ องจากรู ปแบบคาถามที่อยู่ในใบกิ จกรรมระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้จะมีลกั ษณะเป็ นการมอบสถานการณ์ แต่ไม่มีขอ้ มูล
ประกอบสถานการณ์มาให้แก่นกั เรี ยนนักเรี ยนจะต้องไปสื บค้นหาข้อมูลเองด้วยตนเอง ดังตัวอย่างสถานการณ์คือ นักเรี ยน
คิดว่าควรมีการบังคับให้คาดเข็มขัดนิ รภัยขณะขับรถหรื อไม่ ซึ่ งนักเรี ยนสามารถวิเคราะห์และสร้างข้อกล่าวอ้างได้อย่าง
เหมาะสมคือ “ควรมีการบังคับให้คนขับรถคาดเข็มขัดนิ รภัยทุกครั้ง” จะเห็ นได้ว่าข้อคาถามนั้นให้ตอบเพียงแค่เห็นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วยเท่านั้น ซึ่ งส่ งผลกับคาตอบของนักเรี ยนคือเมื่อนักเรี ยนเชื่อมโยงสถานการณ์ในข้อคาถามเข้ากับบริ บทใน
ชีวิตประจาวันนักเรี ยนก็สามารถตอบได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยการคิดวิเคราะห์หรื อการสื บค้นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จึง
ทาให้นกั เรี ยนสามารถสร้างข้อกล่าวอ้างได้อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก ในกรณี ตวั อย่างของคาถามนี้ พบว่านักเรี ยนทุก
คนสร้ างข้อกล่าวอ้างเหมือนกันทั้งหมดคือ ควรมี การบังคับให้คนขับรถคาดเข็มขัดนิ รภัยทุ กครั้ ง การที่ นักเรี ยนทุกคน
สามารถสร้างข้อกล่าวอ้างได้อยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามที่ใช้วดั องค์ประกอบของข้อกล่าวอ้างมีขอ้ บกพร่ อง
ที่ เห็ นได้ชัดนั่นคื อ ข้อค าถามจากสถานณ์ การง่ ายเกิ นไปนักเรี ยนสามารถตอบได้โดยใช้ประสบการณ์ ส่ วนตัวใน
ชีวิตประจาวันโดยไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนทาให้ไม่สามารถรู ้ได้อย่างแท้จริ งว่านักเรี ยนเข้าใจแนวคิดที่
เรี ยนหรื อไม่
เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่ าวอ้ าง จากตารางที่ 2 พบว่าระหว่างจัดการเรี ยนการสอนในแผนที่ 1 นักเรี ยนมีระดับคะแนน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับควรปรับปรุ ง (0.89 คะแนน) แต่หลังจากผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แผนที่ 2 พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับดี
(1.10 คะแนน) แต่เมื่อเข้าแผนที่ 3 คะแนนเฉลี่ยลดลงไปอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง (0.89 คะแนน) ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์
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นักเรี ยนที่ได้คะแนนน้อยลงในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 และได้ประเด็นออกมา คือคาถามเป็ นคาถามที่ยากเนื่องจากนักเรี ยน
ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ สถานการณ์ที่ครู กาหนดให้ไม่ได้เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในชีวติ ประจาวัน ทาให้
ต้องใช้จินตนาการและการวิเคราะห์อย่างมาก รวมถึงการหาข้อมูลที่สอดคล้องที่จะนามาใช้เป็ นเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้างทาได้ยาก ซึ่งต่างจากคาถามในใบกิจกรรมในแผนอื่น ๆ เช่น ในใบกิจกรรมที่ 1 ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้คาถามว่า นักเรี ยนคิดว่า
ควรมีการบังคับให้คาดเข็มขัดนิ รภัยขณะขับรถหรื อไม่ หรื อในใบกิจกรรมที่ 2 ใช้คาถามว่าเมื่อมีรถบรรทุกและรถเก๋ งวิง่ ด้วย
ความเร็ วคงที่เท่ากัน เมื่อคนขับทั้งสองตัดสิ นใจเหยียบเบรคพร้อมกัน นักเรี ยนคิดว่าระหว่างรถเก๋ งและรถบรรทุก รถคันไหน
จะหยุดก่อนกัน และในใบกิจกรรมที่ 4 นักเรี ยนจะเลือกซื้ อยางรถยนต์ที่มีดอกยางลักษณะใด ซึ่ งในใบกิจกรรมที่ 4 รู ปแบบ
ของใบกิจกรรมยังมีขอ้ มูลของยางรถยนต์แต่ละชนิดมาให้นกั เรี ยนใช้ร่วมในการตัดสิ นใจในการตอบคาถามอีกด้วย จะเห็น
ว่ารู ปแบบของสถานการณ์ ในใบกิ จกรรมที่ 1 2 และ 4 นักเรี ยนมี ความรู ้ และประสบการณ์ เดิ มที่ คุน้ เคยกับสถานการณ์
ดังกล่าวมากกว่าสถานการณ์ในใบกิจกรรมที่ 3 ซึ่ งคาถามในใบกิจกรรมที่ 3 คือ “นักเรี ยนคิดว่าแรงที่ชา้ งดึงหนูมีค่าเท่ากับ
แรงที่หนูดึงช้างหรื อไม่ เมื่อช้างและหนูออกแรงจนเชือกตึง” ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนที่ได้คะแนนน้อยคือ “แรงที่ชา้ งดึง
มีค่ามากกว่าเพราะช้างมีแรงเยอะกว่า” จากคาตอบของนักเรี ยนแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนใช้อารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่ได้อา้ งอิง
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการตอบ นอกจากนี้ สาเหตุที่ทาให้คะแนนในใบกิจกรรมที่ 3 ลดลง เนื่ องจากในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 ได้กาหนดให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมในเวลาเรี ยนซึ่ งได้กาหนดเวลาในการทา เป็ นผลให้การสื บค้นข้อมูลเพื่อจะ
นามาตอบคาถามไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควรรวมไปถึงนักเรี ยนไม่มีสมาธิ ในการทาเนื่ องจากได้เรี ยนมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
แล้วอาจทาให้นกั เรี ยนเหนื่ อยล้า ซึ่ งต่างจากแผนที่ 1 2 และ 4 ที่มอบหมายให้นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้านจึงทาให้นกั เรี ยนได้มี
เวลาสื บค้นข้อมูลมากขึ้น
หลักฐานสนับสนุนเหตุผล จากตารางที่ 1 ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 4 แผน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน
เพิ่มขึ้นจากระดับควรปรับปรุ ง (0.5 คะแนน) ในแผนการเรี ยนรู ้แผนที่ 1 เป็ นระดับดี (0.96 คะแนน) แต่ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนมีค่าลดลง (0.92 คะแนน) ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่ได้คะแนนในส่ วนนี้นอ้ ย
จานวน 6 คน โดยคาถามที่ใช้สมั ภาษณ์คือ “นักเรี ยนคิดว่าการหาหลักฐานมาสนับสนุนเหตุผลของเราในข้อนี้มีความยากง่าย
อย่างไร” และผูว้ ิจยั ได้สรุ ปประเด็นจากคาตอบของนักเรี ยนที่ถูกสัมภาษณ์ดงั นี้ เนื่ องจากคาถามในใบกิจกรรมเป็ นคาถามที่
ยาก และไม่ได้อยูใ่ นบริ บทที่ใกล้ตวั หรื อพบเห็นเป็ นประจา จึงทาให้หาหลักฐานสนับสนุนเหตุผลได้ยาก นอกจากนี้นกั เรี ยน
ยังไม่สามารถสร้างเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้อย่างเหมาะสมจึงส่ งผลทาให้การหาหลักฐานที่จะมาสนับสนุนเหตุผล
เพื่อทาให้ขอ้ กล่าวอ้างมีความน่าเชื่อถือเป็ นเรื่ องที่ยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนที่ได้คะแนนน้อยคือ “เมื่อช้าง
ออกแรงดึงและหนูออกแรงดึงเนื่องจากหนูมีแรงน้อยกว่าช้างจึงไม่สามารถต้านแรงของช้างได้เลยเป็ นผลทาให้แรงที่ชา้ งดึง
มีค่ามากกว่า” จากคาตอบของนักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า หลักฐานสนับสนุนเหตุผลมีความหมายเดียวกันกับเหตุผลสนับสนุน
ข้อกล่าวอ้าง (ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนที่ได้คะแนนน้อยในเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างคือ “แรงที่ชา้ งดึงมีค่ามากกว่า
เพราะช้างมีแรงเยอะกว่า”) แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนไม่สามารถสร้างหลักฐานสนับสนุนเหตุผลได้อย่างเหมาะสม อาจเป็ น
เพราะนักเรี ยนเข้าใจว่าเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างและหลักฐานสนับสนุนเหตุผลเป็ นสิ่ งเดียวกัน เนื่ องจากทั้งสองมีความ
คล้ายคลึงกัน โดยทาหน้าที่เป็ นสิ่ งที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างให้น่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น และยังมีลกั ษณะที่เหมือนกันคือใช้
เป็ นเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างโดยหลักฐานสนับสนุนเหตุผลจะช่วยให้เหตุผลที่ใช้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเหตุผล
สนับสนุ นข้อกล่าวอ้างจะทาให้ขอ้ กล่าวอ้างมี ความน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น ดังนั้นหลักฐานสนับสนุ นเหตุผลก็จะทาหน้าที่
สนับสนุ นให้ขอ้ กล่าวอ้างน่ าเชื่ อถื อโดยอัตโนมัติ จึ งทาให้นักเรี ยนคิ ดว่าเหตุผลสนับสนุ นข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน
สนับสนุ นเหตุผลเป็ นสิ่ งเดี ยวกัน อี กหนึ่ งประเด็นสาคัญที่ ทาให้คะแนนเฉลี่ยในข้อนี้ ต่ าเป็ นเพราะว่าเวลาในการทาใบ
กิ จกรรมมีน้อย เนื่ องจากในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 นักเรี ยนได้ทาใบกิ จกรรมในห้องเรี ยนซึ่ งมีเวลาจากัด ซึ่ งต่างจาก
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 2 และ 4 ที่ให้นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้านเลยทาให้เวลาในการสื บค้นข้อมูลมากกว่า เนื่ องจากผูว้ ิจยั
ต้องการจะทราบว่าเมื่อนักเรี ยนไดรับการจัดการเรี ยนรู ้และให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะการโต้แย้งในใบกิจกรรมทันทีจะมี
ผลกับคาตอบของนักเรี ยนหรื อไม่ เพื่อจะนาข้อมูลไปเปรี ยบเที ยบกับการที่ ให้นักเรี ยนทาใบกิ จกรรมแบบวัดทักษะการ
โต้แย้งเป็ นการบ้าน เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการวัดความสามารถทักษะการโต้แย้งของนักเรี ยน จากประเด็นนี้ จึงทาให้
พบว่า องค์ประกอบของทักษะการโต้แย้งมีความเกี่ ยวข้องกันโดยตรงโดยเฉพาะเหตุผลสนับสนุ นข้อกล่าวอ้างจะส่ งผล
โดยตรงกับหลักฐานสนับสนุนเหตุผล อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านการเรี ยนรู ้แผนที่ 4 พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน
เพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ระดับดี (1.03 คะแนน)
ข้ อกล่ าวอ้ างที่ต่างออกไป จากตารางที่ 1 พบว่าระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนทั้ง 4 แผนคะแนนเฉลี่ยของ
องค์ประกอบนี้ จะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของทักษะการโต้แย้ง ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนส่ วนหนึ่ง
ซึ่ งประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับเก่ง กลาง และอ่อนโดยมีคาถามว่า “นักเรี ยนคิดว่าองค์ประกอบใดของ
ทักษะการโต้แย้งที่สร้างยากที่สุด เพราะเหตุใด” คาตอบของนักเรี ยนตอบว่า ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไป เป็ นองค์ประกอบที่
สร้างยากที่สุด เพราะการที่จะหาเหตุผลมาหักล้างความคิดตัวเองทาได้ยาก เนื่องจากตัวนักเรี ยนเองมีความรู ้และประสบการณ์
เดิมอยูแ่ ล้ว แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดนอกกรอบหรื อวิเคราะห์
สถานการณ์จากมุมมองต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการสร้างข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไปเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้พยายาม
ปรับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผนเพื่อปรับปรุ งให้นักเรี ยนสามารถสร้างข้อกล่าวอ้างที่ ต่างออกไปได้ดียิ่งขึ้น โดยปรับ
กิจกรรมให้นกั เรี ยนมีการคิดวิเคราะห์และฝึ กใช้ขอ้ มูลของฝ่ ายตรงข้ามเพื่อสร้างข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไป (กิจกรรมโต้วาที)
ในแผนที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของใบกิจกรรมที่ 2 (0.64 คะแนน) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยในใบกิจกรรมที่ 1 (0.21 คะแนน) แต่
ในใบกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยลดลง (0.42 คะแนน) เนื่องจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 ได้มีการ
ปรั บเวลาในการทาใบกิ จกรรมซึ่ งให้นักเรี ยนทาใบกิ จกรรมในชั่วโมงเรี ยน ซึ่ งในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 2 และ 4
มอบหมายให้ทาเป็ นการบ้าน แสดงให้เห็นว่าเวลาในการทาใบกิจกรรมส่งผลต่อคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของทักษะการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเวลาที่ น้อยจะส่ งผลให้การสื บค้นข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนในองค์ประกอบนี้ เพิ่มขึ้นเป็ นระดับดีในใบกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 (1.03
คะแนน) เนื่ องจากได้มีการปรับรู ปแบบในใบกิ จกรรมโดยเพิ่มข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้นักเรี ยนใช้ประกอบในการตอบ
คาถาม ซึ่ งข้อมูลที่ เพิ่มลงในใบกิ จกรรมเป็ นข้อมูลที่ เป็ นลักษณะเชิ งเปรี ยบเที ยบ มี ขอ้ มูลหลากหลายมุมมองที่ เกี่ ยวกับ
ประเด็นการโต้แย้ง ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจในการสร้างข้อกล่าวอ้าง แสดงเหตุผลและหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าว
อ้าง รวมทั้งสร้างข้อกล่าวอ้างที่ ต่างออกไป และการโต้แย้งกลับ โดยผ่านการคิดวิเคราะห์และเชื่ อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน
ข้ อโต้ แย้ งกลับ จากตารางที่ 1 พบว่าระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนทั้ง 4 แผน คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ
นี้ จะมี ค่าน้อยเป็ นลาดับที่ สอง เมื่ อเที ยบกับองค์ประกอบอื่ น ๆ ของทักษะการโต้แย้ง โดยคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับควร
ปรับปรุ ง ในใบกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 (0.21 คะแนน) ในใบกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 (0.71 คะแนน)
และในใบกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 (0.57 คะแนน) อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนในองค์ประกอบนี้เพิม่ ขึ้น
เป็ นระดับดีในใบกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 (1.07 คะแนน) แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีการพัฒนาในองค์ประกอบนี้
มากขึ้น ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนส่ วนหนึ่ งโดยมีคาถามว่า “นักเรี ยนคิดว่าการสร้างข้อแย้งกลับมีความยากง่ายอย่างไร”
คาตอบของนักเรี ยนตอบว่า ข้อโต้แย้งกลับเป็ นอี กหนึ่ งองค์ประกอบที่ สร้ างยากเนื่ องจากต้องคิดวิเคราะห์ และมี ความ
สร้างสรรคในการให้เหตุผลที่ จะสามารถหักล้างข้อกล่าวอ้างฝ่ ายตรงข้าม ซึ่ งสอดคล้องกับ Lubben et al., (2010) Lin and
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Mintzes et al., (2010) ; Sampson et al., (2011) ที่ กล่ าวว่า การโต้แย้งถื อเป็ นทักษะที่ ต ้องอาศัยทักษะการคิ ดสร้ างสรรค์
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ซึ่งเป็ นการคิดขั้นสูง
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยการบูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะ 5 ขั้น สามารถพัฒนาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยองค์ประกอบที่ได้รับการพัฒนามาก
ที่สุดได้แก่ ข้อโต้แย้งกลับ โดยดูจากคะแนนขององค์ประกอบนี้มีการเพิ่มขึ้นมากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้
โดยการบูรณาการการประเมินระหว่างเรี ยนเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น นี้จะเน้นการทากิจกรรมที่ร่วมกับการ
เก็บข้อมูลจากการทาการทดลองในห้องเรี ยน พร้อมทั้งวิเคราะห์และทาให้เกิดการโต้แย้งระหว่างนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ข้อมูลและเลือกใช้หลักฐานมากยิง่ ขึ้นและสามารถหาหลักฐานเพื่อจะมาหักล้างข้อกล่าวอ้างของฝ่ ายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม
นักเรี ยนยังไม่สามารถสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการโต้แย้งให้มีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ข้อกล่าวอ้าง ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะว่านักเรี ยนยังไม่มีความคุน้ เคยกับทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ และพึ่งเริ่ มที่จะพัฒนาทักษะการแย้งได้ไม่นาน
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