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บทคัดย่อ
แม้ว่างานวิจัยในช่วงเวลานี้จะให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมทักษะการโต้แย้งในห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ แต่มีงานวิจัยจำานวนน้อยที่ศึกษาความต้องการจำาเป็นของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสรมิทักษะการโต้แย้ง เพือ่นำาไปสู่การปรบัเปลีย่นกระบวนการเรียนการสอนที่สง่เสรมิและพัฒนาทักษะ
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งหมายเพื่อตอบโจทย์วิจัยนี้โดยใช้รูป
แบบการวิจัยแบบกรณีศึกษาโดยมีพลวิจัยได้แก่ครูชีววิทยา 3 ท่านที่สอนเนื้อหาชีววิทยาซึ่งมีประเด็นโต้
แยง้ทางสังคม เก็บขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการวิเคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรู ้และใชก้ารวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา เพื่อสร้างความหมายจากข้อมูล ซึ่งแบ่งการนำาเสนอเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมายของการ
จดัการเรยีนรูใ้นวชิาชวีวทิยาพืน้ฐาน ดา้นกระบวนการเรยีนจดัการเรยีนรูใ้นหนว่ยการเรยีนรูเ้รือ่งชวีติกบั
สิ่งแวดล้อม ด้านอุปสรรคและความท้าทายในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และด้านความ
ต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ 

ผลการวิจัยพบว่าครูมีการกำาหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำาคัญที่การสอน
เนือ้หาเป็นหลกัมากกวา่การกระตุน้การเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการรวมถงึทกัษะการโตแ้ย้งทาง
วทิยาศาสตร ์แต่ครกูใ็หค้วามสำาคัญในการจดัการเรยีนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรด์ว้ย
เช่นกันจากการพิจารณาที่ตัวเนื้อหาของบทเรียนที่สามารถบูรณาการเช่ือมโยงกับประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ จากการที่ครูได้ให้ชิ้นงานหรือกิจกรรมกลุ่มที่ท้าทายการคิดเชิงโต้แย้งเพื่อให้ 
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกทางความคิดและโต้แย้งผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย อีกท้ังยัง
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สง่เสริมบรรยากาศการเรยีนรูด้้วย แตพ่บวา่ครยัูงไมช่ดัเจนในการสอนทีแ่สดงองคป์ระกอบการโตแ้ยง้ทาง
วิทยาศาสตร์และการยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดีให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจน และขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับไป
สู่การโต้แย้งของผู้เรียน 

อีกท้ังยังพบปัญหาหรือข้อจำากัดที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ 
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อจำากัดด้านผู้เรียน สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ กิจกรรม 
การเรียนรู้ และเวลา นอกจากนี้ครูต้องการที่จะพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
โตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรใ์หด้ขีึน้ และปรับเปลีย่นรปูแบบของกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้กระตุน้การโตแ้ยง้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการมีจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

คำ�สำ�คัญ: ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ความต้องการจำาเป็น ชีววิทยา

Abstract
Despite a great number of studies on the teaching contemporary researches focus on 

promoting argumentative skills in science classrooms, there are few studies that investigate 
the teachers’ current practices and needs in teaching argumentation. Therefore, this study 
aims to fill this research gap by conducing in-depth interview with three biology teachers 
who had taught the topics in Biology that were related to Socio-Scientific. The researcher 
used content analysis to discern meanings and report key findings in four themes ; there 
are four themes, goals of teaching, teaching strategies and techniques, the obstacles and 
challenges in teaching and the demand for professional development.

The finding found that teachers are targeted at goals of teaching that focuses on  
teaching content rather than stimulating learning to develop process skills as well as scientific 
argumentation skills. But they also place importance on their teaching to develop students’  
scientific argumentation skills, considering that the content of the lesson can be integrated into  
Socio-Scientific Issues. They gave the tasks or group activities that challenged controversial  
thinking so that students could participate in thought-provoking and argumentative  
activities through a variety of activities. It also promotes learning atmosphere. However,  
it was found that the teachers were not clear in their teaching that the elements of scientific 
argumentation and examples of good arguments were clearly visible to the students and lack 
of feedback to the student’s argument. There are also constraints that may affect teaching  
to develop scientific argumentation skills, such as student constraints, environment or atmosphere  
of learning, classroom activities and time. In addition, teachers want to develop themselves  
in their teaching to improve students’ scientific argument skills and modify the pattern of 
teaching activities to stimulate classroom debate. And to develop students’ knowledge,  
scientific argumentation skills with good social and environmental consciousness.
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บทนำา
การโต้แย้งเป็นกระบวนการทางสังคม

ผ่านการทำางานร่วมกันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนความ
คิดหรือแนวคิดที่คลาดเคลื่อน แนวคิดที่ไม่ถูกต้อง
และไมส่มเหตสุมผลไปสูแ่นวคิดทีเ่ปน็เหตผุล โดย
การพจิารณาและตคีวามหมายของขอ้มลูหลกัฐาน
ที่มีเพื่อสนับสนุนหรือจำากัดแนวคิดทางเลือกอื่นๆ 
จนนำาไปสู่การสร้างความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลและ
เป็นที่ยอมรับร่วมกันของสังคม (Evagorou and 
Osborne, 2013: 209-237 ; Berland and 
Mcneill, 2010: 765-793) ซึ่งทักษะการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์นี้เกิดจากการวิเคราะห์และกล่ัน
กรองข้อมูลข่าวสารที่รับจากแหล่งต่างๆ และ
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและความ
เปน็ไปได้ของข้อมูลนัน้ๆ เพ่ือนำาไปสูก่ารสรา้งและ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์กับผู้อื่นต่อ
ไป (Iordanou and Constantinou, 2015: 282-
311 ; Schwarz, 2009: 91-126) 

ปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ให้ 
ความสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้รู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) และส่งเสริม 
การคดิข้ันสงู (Evagorou et al., 2015: 282-311 
; Emig, and McDonald, 2014: 243-268 ;  
Yun and Kim, 2015: 465-484) เน่ืองจาก
ทกัษะการโต้แยง้ทางวทิยาศาสตรเ์ปน็คุณลกัษณะ
สำาคัญของผู้รู้วิทยาศาสตร์ หากผู้เรียนไม่มีทักษะ
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลต่อการรับ
รู้และความเข้าใจมุมมองความคิดของผู้คนรอบ
ข้าง ซึ่งการตีความจากข้อมูลหรือความคิดเห็น
ของตนเพียงฝ่ายเดียวอาจทำาให้เกิดการรับรู้ข้อ
เท็จจริงที่คลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งทักษะการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นองค์ประกอบสำาคัญอย่าง
หน่ึงของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะการ
มีส่วนร่วมในการโต้แย้งระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน

จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้าใจและทักษะการมีส่วนร่วมใน
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ (Sampson et al. 
2011: 217-257) 

จากการตรวจเอกสารพบวา่ กจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์
มักเกิดในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร ์(Socio-Scientific Issues:  
SSI) (ณฏัฐพ์ธ ูเสรมิสขุ และคณะ, 2558: 1348-
1355) กล่าวคือ เป็นประเด็นที่สังคมกำาลังถก
เถียงกันอยู่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความปลอดภัยและผลกระทบต่อชีวิต สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยในสถานการณ์ลักษณะนี้ครูต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกหรือตัดสินใจเลือกข้างหรือ
จดุยนืของตนเอง โดยใชข้อ้มลูหลักฐานทีน่า่เชือ่ถือ 
ในการสนับสนุนจุดยืนนั้นๆ ผู้เรียนต้องอธิบาย
ความคิดหรือข้อกล่าวอ้างของตนเองและเหตุผล
ในการเชื่อตามข้อกล่าวอ้างนั้นๆ รวมทั้งสามารถ
ชี้ชัดได้ว่าข้อกล่าวอ้างที่ต่างจากตนเองไม่น่าเชื่อ
ถือเพราะเหตุใด อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถโน้มน้าว 
ผู้อื่นให้คล้อยตามกับข้อกล่าวอ้างของตนเองได้ 
(Lin and Mintzes, 2010: 992-1017) ดงันัน้การ
จดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรียนวทิยาศาสตรท์ีส่นบัสนนุ
การโต้แย้งควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเผชิญหน้ากับ
ขอ้มลูทีห่ลากหลายนำาไปสูก่ารสรา้งมมุมองใหม่ๆ  
ผู้เรียนมีอิสระในการคิดที่แตกต่าง รู้สึกปลอดภัย
ทางความคิด อีกทั้งยังสามารถประเมินและระบุ
แหล่งข้อมูลและหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อศึกษา
คน้ควา้และใช้อธบิายเหตุผลในการโต้แยง้ และนำา
ไปสู่การมีศักยภาพในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
ในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม (Zeildler and 
Nichols, 2009: 49-58) 

แม้ว่าทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
จะเป็นเป้าหมายสำาคัญของการเรียนการสอน
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วิทยาศาสตร์ แต่งานวิจัยกลับช้ีว่าทักษะการโต้
แย้งทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก
ทักษะการโตแ้ยง้ไมไ่ด้รบัการสนบัสนนุอย่างจรงิจงั
ในระหว่างทำากิจกรรมในห้องเรียน (Evagorou 
and Osborne, 2013: 209-237) และแม้ว่า
ทักษะการโต้แย้งจะได้รับการสนับสนุนในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ แต่ผู้เรียนยังประสบปัญหาใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการโต้แย้ง 
งานวิจัยท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนมีการ
เรยีนรูผ่้านกิจกรรมทีส่ง่เสรมิทกัษะการโต้แย้งทาง
วทิยาศาสตร ์ผูเ้รยีนมกัประสบปญัหาในการเลอืก
และใชห้ลกัฐานทีน่ำามาสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งของ
ตนเอง และทำาใหข้อ้กลา่วอา้งของผู้อืน่ออ่นลงหรอื
ตกไป (Bell, 2004: 115-143) และบ่อยครั้งที่ 
ผู้เรยีนยงัคงยืนยันความเช่ือของตนเองในขอ้กล่าว
อ้างเดิม แม้จะมีหลักฐานอื่นที่ค้านกับข้อกล่าว
อ้างนั้น (Evagorou, Jimenez-Aleixandre and 
Osborne, 2012: 401-428) จากปัญหาที่พบนี้
แสดงให้เห็นว่าครูยังมีอุปสรรคและความท้าทาย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ข้อมูลจากงาน
วิจัยเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าการศึกษาถึงปัญหา 
อุปสรรคหรือความท้าทายของการจัดการเรียนรู้
เพ่ือนำาไปสูก่ารออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่อบ
สนองการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการส่งเสริม
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงสำาคัญ 
(Smith and Ragan, 1999: 127-150) 

จ ากกา รวิ เ ค ร าะห์ ลั กษณะสำ า คัญ  
(Features) ของการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการโต้แย้งควรประกอบ
ด้วยลักษณะสำาคัญ 6 ประการ คือ 1) ครู
มอบหมายงานหรือช้ินงานที่กระตุ้นการคิดและ 
สง่เสรมิการโตแ้ยง้ของผูเ้รยีน (Create Structured 

the task) 2) ครูแสดงองค์ประกอบการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ และยกตัวอย่างการโต้แย้งท่ีดี 
(Demonstrate Modelled Argument) 3) ผูเ้รยีน 
อภิปรายแบบกลุ่ม (Use Group Discussions) 
4) ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการโต้แย้ง (Use  
Argumentation Activity) 5) ครูให้ข้อมูลย้อน
กลบัการโตแ้ย้งของนักเรยีน (Provide Feedback) 
6) ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการโต้แย้ง (Create 
Safe and Respectful Learning Atmosphere) 
(Lin and Mintzes, 2010: 993-1017 ;  
Erduran, Ardac, Yakmaci-Guzel, 2006: 
1-14 ; Osborne, Simon et al. 2013: 315-
347) ซึ่งลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
กล่าวมานี้นำามาเป็นกรอบแนวทางเพื่อออกแบบ
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 
ผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรใ์ห้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อยา่งไรกด็สีิง่ทีส่ำาคญัยิง่กวา่การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้ง
คือการทำาความเข้าใจว่าครูมีความเข้าใจและมี
สภาพปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์อย่างไร เพราะ
ถ้าหากครูยังไม่เข้าใจหรือมีสภาพการปฏิบัติใน
การจดัการเรยีนรูท้ีต่า่งออกไป นัน่คอืโจทย์สำาหรบั 
นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาและผูเ้กีย่วขอ้งวา่จะมวีธิกีาร
อยา่งไรทีจ่ะชว่ยใหค้รสูามารถจดัการเรียนรูเ้พ่ือสง่
เสรมิทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน
ในจุดที่ครูยืนอยู่ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมาย 
เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นในการจัดการ 
เ รี ยนรู้ เ พื่ อส่ ง เ สริ มทั กษะการ โต้ แย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ของครูชีววิทยา โดยข้อค้นพบที่ได้
จะเปน็ประโยชนใ์นการออกแบบการจัดการเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ของครูชีววิทยา ในหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2 .  เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
งานวิจัย นี้ เป็นงานวิ จัยเ ชิง คุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบวิจัยแบบ
กรณีศึกษา บนพื้นฐานของแนวคิดการตีความ
ข้อมูลว่าครูชีววิทยามีการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่ง
เสรมิทกัษะการโต้แยง้ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน
อย่างไร เพื่อนำามาสู่การประเมินความต้องการ
จำาเป็นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่ง
เสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ต่อไป โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบเขตและบริบทของก�รวิจัย

พลวจิยั คอื ครชีูววทิยา ทีส่อนในโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จำานวน 3 ท่าน จาก 3 โรงเรียน 
ท่ีผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนเข้าร่วม
การวจิยัน้ีจากการสมคัรใจเขา้รว่มพัฒนาการสอน
ร่วมกัน และครูทั้งสามท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ 
สอนวิชาชีววิทยาในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้เรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีเนื้อหาส่วนใหญ่สามารถ
เชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่นำามาใช้ใน
การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาก และผู้วิจัยขอใช้นามแฝงแทน

ครูทั้งสามท่านว่า ครูเจี๊ยบ ครูอ้อม และครูเอื้อม 
มีรายละเอียดดังนี้

ครูเจี๊ยบ อายุ 27 ปี จบจากคณะศึกษา
ศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ประสบการณ์
การสอน 1 ปี

ครูอ้อม อายุ  33 ปี  จบจากคณะ
วทิยาศาสตร ์เอก ชวีวทิยาประยกุต ์ประสบการณ์
การสอน 3 ปี

ครูเอื้อม อายุ 26 ปี จบจากคณะศึกษา
ศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ประสบการณ์
การสอน 1 ปี

จากข้อมูลพื้นฐานของครูทั้งสามท่าน
นี้พบว่า ครูทั้งสามท่านยังมีประสบการณ์สอน
ระหวา่ง 1-3 ป ีซึง่เปน็ชว่งทดลองงานสอน เรยีกวา่
ครูผู้ช่วย ผู้วิจัยมองเห็นว่าการพัฒนาครูกลุ่มนี้จะ
แตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์การสอนมาก จึง
ต้องการศึกษาว่าจะมีวิธีการช่วยครูกลุ่มนี้อย่างไร
ให้สามารถพัฒนาการสอนให้ส่งเสริมทักษะการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ได้

ก�รเก็บข้อมูลวิจัย

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้กับครูชีววิทยา 
จำานวน 3 ทา่น เพือ่เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะสำาคญั 
(Features) ของการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ โดยเก็บข้อมูล
ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
(เดือนธันวาคม 2559–กุมภาพันธ์ 2560) 

กระบวนการหาคณุภาพคำาถามสมัภาษณ ์
มีดังนี้

ศกึษาประเภท และรปูแบบการสมัภาษณ ์
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากการ
สัมภาษณ์ และศึกษาหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ การรับรู้และสภาพปฏิบัติของ
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ครู เพื่อนำาไปสู่การศึกษาความต้องการจำาเป็นใน
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิทกัษะการโตแ้ย้งทาง
วิทยาศาสตร์ของครูชีววิทยา 

เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
เนื่องจากคำาถามที่ใช้สามารถปรับเปลี่ยน และ
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ และสร้างแบบ
สัมภาษณ์ และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
ศกึษาท่ีมีประสบการณก์ารวจิยัเกีย่วกับทกัษะการ
โตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร ์จำานวน 3 ทา่น ตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงเชิงเน้ือหา 
เพือ่พจิารณาความเหมาะสมและความถกูต้องของ
ข้อคำาถาม และปรบัแกไ้ขขอ้คำาถามตามคำาแนะนำา
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ทดลองทำาการสัมภาษณ์กับเพื่อนนิสิตที่
เรียนระดับปริญญาเอกด้วยกันจำานวน 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และ
อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานระดับ
อุดมศึกษา จากนั้นปรับแก้ข้อคำาถามให้มีความ
เหมาะสม

นำาแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับครู
ท่ีเป็นกรณีศึกษา ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ต่อคน
ประมาณ 30-40 นาที

ข้อคำาถามในการสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้งนี้
มลีกัษณะเป็นคำาถามปลายเปดิทีม่ปีระเด็นคำาถาม
เกีย่วกับการจัดการเรยีนรูข้องครชีูววทิยา ในหนว่ย
การเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ใน 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน 2) ด้านกระบวนการเรียนจัดการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
3) ด้านอุปสรรคและความท้าทายในหน่วยการ
เรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านความ
ต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จาก

การสร้างความหมายของคำาที่ได้ถอดความจาก
การสมัภาษณ์ร่วมกบัการวิเคราะหแ์ผนการจดัการ
เรียนรู้ของครูชีววิทยาทั้ง 3 ท่าน เพื่อศึกษา
เก่ียวกับการรับรู้และสภาพปฏิบัติของครูในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ จากนั้นหารูปแบบหรือหัวข้อคำาถาม
ตามประเดน็ทีต่อ้งการศกึษาทัง้ 4 ดา้น เพ่ือนำามา
สูก่ารประเมินความตอ้งการจำาเปน็ในการออกแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิทกัษะการโตแ้ยง้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ประเด็นในแต่ละด้านนี้อยู่ภายใต้กรอบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะสำาคัญของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ 6 ประการ ดังนี้ 1) ครูมอบหมาย
งานหรอืชิน้งานทีก่ระตุน้การคดิและสง่เสริมการโต้
แยง้ของผูเ้รยีน (Create Structured the task) 2) 
ครูแสดงองค์ประกอบการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
และยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดี (Demonstrate 
Modelled Argument) 3) ผู้เรียนอภิปรายแบบ
กลุม่ (Use Group Discussions) 4) ครใูหน้กัเรยีน
ฝกึปฏิบตักิารโตแ้ย้ง (Use Argumentation Activ-
ity) 5) ครใูหข้อ้มลูย้อนกลบัการโตแ้ย้งของนกัเรยีน 
(Provide Feedback) และ 6) ครูจัดบรรยากาศที่
เอือ้ตอ่การโตแ้ยง้ (Create Safe and Respectful 
Learning Atmosphere) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์วิเคราะห์คำาตอบจาก
ครูแต่ละท่าน เพื่อดูภาพรวมของคำาตอบอย่าง
ละเอียด จากนั้นตีความสรุปข้อมูลออกมาเป็น
แต่ละด้านตามประเด็นที่ศึกษา และทำาการตรวจ
สอบข้อมูลความถูกต้องของกระบวนการดำาเนิน
การวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และกลุ่มเพื่อน
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นักวิจัยจำานวน 3 ท่านที่มีประสบการณ์การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในการสร้างและพัฒนารูป
แบบการสมัภาษณท์ีเ่หมาะสม (Peer Debriefing) 
และมีการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูใหต้รง
กันระหว่างข้อสรุปที่ได้กับคำาพูดในใบสำาเนาถอด
เสยีงถ้อยคำาการสัมภาษณ ์(Interview Transcript) 
และตรวจสอบความถูกต้องของคำาตอบที่ผู้วิจัย
ได้สรุปไว้กับครูที่ให้สัมภาษณ์เพื่อยืนยันความถูก
ตอ้งของข้อสรปุนั้น (Member Check) และมีการ
ตรวจสอบคำาตอบของครทูีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชิง
ลกึรว่มกบัการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรูข้อง
ครูแต่ละท่าน (Triangulation) 

ผลการวิจัย
ด้�นเป้�หม�ยก�รจัดก�รเรียนรู้ในวิช�

ชีววิทย�พื้นฐ�น

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการจัดการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาและเกิดทักษะ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
หลังจากเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทายใน
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ผลการสัมภาษณ์ครูทั้งสาม
ท่านเก่ียวกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้ต่างๆ ในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สรุปได้
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 เป้าหมายบทเรียน

ชื่อบทเรียน
จำ�นวน
ชั่วโมง

เป้�หม�ยเกี่ยวกับรูปแบบก�รเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน

ครูเจี๊ยบ ครูอ้อม ครูเอื้อม

ชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม

24 - กิจกรรมกลุ่ม 
- การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดจากข่าวการเกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- กิจกกรมข่าว 
- กิจกรรมกลุ่มในการ
หาข้อมูลประกอบการ
สนทนา
- กิจกรรมการโต้วาที
เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่ง
แวดล้อมในสถานการณ์
ต่างๆ 

- อภิปรายข่าวดังเกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเกมส์  
(Jigsaw) ให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มช่วยกันหา
ข้อมูลมาปะติดปะต่อ
กันในประเด็นต่างๆ 

ดุลยภาพของสิ่ง
มีชีวิต

16 - การบรรยายเนื้อหา
- ทำางานกลุ่มในการศึกษา
เซลล์จากกล้องจุลทรรศน์
- เสริมประเด็นชวนคิด เช่น
การรักษาดุลยภาพของ
อุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น

- บรรยายเนื้อหาก่อน
ลงมือปฏิบัติ (วิธีการใช้
กล้องจุลทรรศน์) 
- กิจกรรมสนทนาแลก
เปลี่ยนความคิดเกี่ยว
กับการทำางานของ
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย

- การบรรยายเนื้อหาใน
บทเรียนเป็นหลัก
- เสริมด้วยกิจกรรม
กลุ่ม เช่น ศึกษาเซลล์
จากกล้องจุลทรรศน์
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เหตุผลที่สำาคัญในการศึกษาเป้าหมาย
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อทำาความเข้าใจ
การรับรู้และสภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ชีววิทยาว่าครูมีเป้าหมายการสอนในรายวิชา
นี้อย่างไร และครูได้ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผล
ที่ได้น้ีจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในดียิ่งขึ้น

และจากผลการวิ เคราะห์เป้าหมาย
การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานของครู
ชีววิทยาทั้ง 3 ท่าน พบว่ามีเป้าหมายการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมือนกันคือ ครูต้องการให้ผู้เรียนได้องค์
ความรู้จากเนื้อหาบทเรียนเป็นสำาคัญก่อน มีการ
สอนเพื่อเน้นการจำาและการทำาความเข้าใจในราย
ละเอียดของเนื้อหาเชิงลึกให้ได้มากที่สุดในเวลาที่
จำากัดในแต่ละช่ัวโมงมากกว่าการเน้นพัฒนาด้าน
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยใหเ้หตุผล
วา่เน้ือหาในบทเรียนเปน็สิง่สำาคัญและเปน็พ้ืนฐาน
ของการเรียนรู้เพื่อนำาไปใช้ในการสอบแข่งขันใน

การสอบเขา้เรยีนตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ดังตัวอย่าง
คำาตอบ “สิ่งแรกเลย คืออยากให้ความสำาคัญกับ
เนื้อหาเป็นหลัก หนูอยากให้เด็กเขามีความรู้ใน
เนือ้หากอ่น แลว้ใหเ้ขาไดใ้ชเ้นือ้หาพวกนีม้าพฒันา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามเนื้อหาท่ีเราสอนค่ะ” 
(ครูเจี๊ยบ) 

และจะเห็นได้ว่าเป้าหมายเก่ียวกับรูป
แบบการสอนของครูจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
บทเรียน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาในบทเรียน
นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเซลล์และ
พันธุกรรม ครูแต่ละท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเชิงนามประธรรม เช่น การ
ลำาเลยีงสารผา่นเยือ่หุม้เซลล ์การแบง่เซลลแ์บบไม
โทซลิและไมโอซสิ เปน็ตน้ ซึง่ผูเ้รยีนควรทีจ่ะไดร้บั
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากการบรรยายเสียก่อน 
และเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นอ่ืนๆ ทั้งการสอนให้ใช้
กล้องจุลทรรศน์ การเปรียบเทียบการรักษาสมดุล
ในร่ายกายของคน สัตว์ พืช เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มกีารใชร้ปูแบบการสอนอืน่ๆ เขา้มาเสรมิจากการ
บรรยาย เชน่ กจิกรรมการสนทนาขา่วหรอืประเดน็

ชื่อบทเรียน
จำ�นวน
ชั่วโมง

เป้�หม�ยเกี่ยวกับรูปแบบก�รเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน

ครูเจี๊ยบ ครูอ้อม ครูเอื้อม

การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

20 - การบรรยายเนื้อหาและ
เชื่อมโยงประเด็นข่าวที่
เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

- การบรรยายเนื้อหา
และเชื่อมโยงประเด็น
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรม

- การบรรยายเนื้อหา
และเชื่อมโยงประเด็น
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรม
- กิจกรรมเกมส์  
(Jigsaw) ให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มช่วยกันหา
ข้อมูลมาปะติดปะต่อ
กันในประเด็นต่างๆ 

ทักษะที่เน้นสอนในวิชา
ชีววิทยา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการจำาแนก
ข้อมูล
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ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การโต้วาที การเล่นเกมส์ 
การลงมอืปฏบัิติต่างๆ เปน็ต้น และครูจะพยายาม
ไมใ่ชแ้คว่ธิใีดวธิหีนึง่เปน็เวลานานๆ เพราะผูเ้รยีน
จะลดความสนใจในกิจกรรมการสอน จึงต้องหา 
รูปแบบการสอนใหม่ๆ มากระตุ้นความสนใจใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนีค้รทูัง้ 3 ทา่นน้ียังมองถงึความ
สำาคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในรายวิชานี้ว่าส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนได ้โดยครเูจีย๊บสง่เสรมิการคิดวเิคราะหจ์าก
สถานการณ์ปัญหาที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้
รบัรู้ข่าวสาร และคดิวเิคราะห ์ไตรต่รอง กลัน่กรอง
ขา่วสารใหน้า่เชือ่ถอื เชือ่อยา่งมวีจิารณญาณ และ
ส่งเสริมการรับฟังมุมมองของเพื่อนคนอื่นๆ ด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับครูอ้อมที่เน้นการสอนเพื่อให้ผู้
เรียนเกิดทักษะการใช้เหตุผล ในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด 
และแสดงความคดิเหน็รว่มกบัเพ่ือนๆ ในขณะทีค่รู
เอือ้มเนน้การสรา้งทกัษะท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจำาแนก
ข้อมูล ผา่นการแลกเปลีย่นความคิดเห็นของผูเ้รียน 

สรุปการวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการ
เรียนรู้ของครูเจี๊ยบ ครูอ้อม และครูเอื้อม มีการให้
ความสำาคญักบัการพจิารณาทีล่กัษณะของเนือ้หา
ก่อนว่าควรสอนด้วยวิธีใดจึงจะกระตุ้นการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายที่ไม่
ได้ใช้แค่เพียงการบรรยายเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 
ให้ความสำาคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ท้ัง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะการจำาแนกข้อมูล ซึ่ง

แม้ว่าครูทั้งสามคนจะไม่ได้พูดหรือเน้นการสอนท่ี
พัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์โดยตรง 
แต่เป้าหมายการสอนของครูแต่ละท่านเกี่ยวข้อง
ไปสู่การสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นการโตแ้ยง้ทาง
วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนไดเ้ชน่กนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ครูทั้ง 3 ท่านนี้ยังมีความ
ต้องการจำาเป็นในการได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่สง่เสริมการโต้แยง้ทางวิทยาศาสตรข์อง
ผู้เรียนต่อไป

ด้�นกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้

ผูวิ้จยัวิเคราะห์กระบวนการจดัการเรยีนรู้
ในหน่ายการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์แผนการ
จดัการเรยีนรูใ้นหนว่ยการเรยีนรูด้งักลา่วของครูทัง้
สามท่าน ตามลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียน
รู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
(Features of Argumentation Teaching)  
ทีผู่วิ้จยัไดท้ำาการศึกษาและสงัเคราะหจ์ากงานวิจยั
เก่ียวกับการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทาง
วทิยาศาสตร ์เพือ่ทำาการเปรยีบเทยีบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อมกับลักษณะสำาคัญของการจัดการ 
เ รี ยนรู้ เ พื่ อส่ ง เ สริ มทั กษะการ โต้ แย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ (Features of Argumentation 
Teaching) โดยผู้วิจัยได้สรุปและนำาเสนอออกมา
ในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบดังตาราง 2
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จากการวิเคราะห์การจัดการเรียนการ
สอนของครูทั้งสามท่าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลที่ผู้
วิจัยได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ครูมีความ
พยายามในการมอบหมายงานที่ท้าทายความ
สามารถในการคิดและโต้แย้ง จากการใช้กิจกรรม
กลุ่มในการกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้งระหว่างกัน แต่ครูทั้งสามท่านนี้ 
ยังขาดการแสดงองค์ประกอบการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ และยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดีให้
ผู้เรียนได้เห็นชัดเจน และเมื่อพิจารณาผลการ
วเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูข้องครทูัง้สามทา่น
เพื่อยืนยันผลที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
มีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความไม่สอดคล้องกันบางประเด็น 
คือ ช่วงสัมภาษณ์ครูได้อธิบายถึงการให้ข้อมูล

ย้อนกลับ (Feedback) ไปสู่ผู้เรียนในกิจกรรม
การโต้แย้งและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่ง
ไม่ปรากฏข้อมูลในแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครู
ยังคงมีความจำาเป็นในการพัฒนาการสอนในการ
แสดงองค์ประกอบการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรแ์ละ
ยกตวัอยา่งการโตแ้ย้งทีด่ ีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไป
สูก่ารโตแ้ยง้ของผูเ้รยีนและสง่เสรมิบรรยากาศการ
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์ ดงัตวัอยา่งคำาตอบ 
“เคยเอาขา่วทีก่ำาลงัเปน็ประเดน็รอ้นทีม่นัเกีย่วกบั
หวัขอ้ทีเ่รยีนเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติ
พวกนี้ล่ะมากระตุ้นให้เด็กเขาสนในเรียนมากข้ึน 
แต่ไม่บ่อยมากนะคะ แล้วแต่จังหวะค่ะ ถ้ามีเวลา
มากก็ใช้มาก ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เอามาใช้ เพราะ
การนำาข่าวหรือประเด็นเรื่องหนึ่งมาใช้ให้เด็กเขา
อภปิรายรว่มกนัเนีย่ มนัใชเ้วลาเยอะมากๆ ในการ
แสดงความคิดร่วมกัน” (ครูเอื้อม) 

ต�ร�ง 2 การจัดการเรียนรู้

ลักษณะสำ�คัญ (Features) ของ
ก�รสอนเพื่อพัฒน�ทักษะก�รโต้

แย้งท�งวิทย�ศ�สตร์

ผลก�รวิเคร�ะห์กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ในหน่�ยก�รเรียนรู้เรื่อง  
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะก�รโต้แย้งท�งวิทย�ศ�สตร์

ครูเจี๊ยบ ครูอ้อม ครูเอื้อม

สัมภ�ษณ์
วิเคร�ะห์
แผนฯ

สัมภ�ษณ์
วิเคร�ะห์
แผนฯ

สัมภ�ษณ์
วิเคร�ะห์
แผนฯ

1. Create Structured the task / / / / / /

2. Demonstrate Modelled 
Argument X X X X X X

3. Use Group Discussions / / / / / /

4. Use Argumentation Activity / / / / / /

5. Provide Feedback / X X X X X

6. Create Safe and  
Respectful Learning  
Atmosphere

X X / X / X
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สรุปการวิเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูเ้รือ่ง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
พบว่า ครูทั้งสามคนนี้มีการจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่ง
เสริมทกัษะการโต้แย้งทางวทิยาศาสตร ์(Features 
of Argumentation Teaching) คือครูมีการ 
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถในการคิด
และโต้แย้งอย่างชัดเจน (Create Structured 
the Task) ครูใช้กิจกรรมกลุ่ม (Use Group  
Discussions) ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งระหว่างกัน (Use 
Argumentation Activities) อีกทั้งยังส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ด้วย (Create Safe and 
Respectful Leaning Atmosphere) แต่ครูยังไม่
ชัดเจนในการสอนที่แสดงองค์ประกอบการโต้แย้ง
ทางวทิยาศาสตรแ์ละการยกตวัอย่างการโตแ้ย้งทีดี่

ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ชดัเจน (Demonstrate Modelled 
Argument) และขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่
การโต้แย้งของผู้เรียน (Provide Feedback) 

ด้�นอุปสรรคและคว�มท้�ท�ยในก�ร
จัดก�รเรียนรู้ หน่�ยก�รเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อม

จากทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุสรรคและความทา้ทายทีม่ตีอ่การ
เรียนรู้ให้เกิดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ ความยากจากการเลือกใช้ข้อมูลหลักฐาน 
หรอืการใชอ้ารมณม์าตดัสนิในมากกว่าการใชห้ลกั
ฐานมาสนับสนุนความคิดนั้น ซึ่งจากงานวิจัยนี้ผู้
วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและความท้าทาย
ในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับ
สิง่แวดลอ้มของครูชวีวทิยาทัง้สามทา่น สรปุผลได้
ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 อุปสรรคและความท้าทายในการจัดการเรียนรู้

ชื่อครู อุปสรรคและคว�มท้�ท�ยในก�รจัดก�รเรียนรู้

ครูเจี๊ยบ
ด้�นผู้เรียน: นักเรียนยังไม่มีส่วนร่วมกันทุกคนในการสนทนาหรือโต้แย้งในกิจกรรมที่จัดขึ้น /นักเรียน
ยังไม่ได้คำานึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ความกังวล
ด้�นเวล�: เวลาที่ใช้สอนมีไม่เพียงต่อการจัดกิจกรรม

ครูอ้อม

ด้�นผู้เรียน: นักเรียนขาดความสนใจในเนื้อหาที่กำาลังสอน ไม่ตั้งใจฟัง ขาดการมีส่วนร่วม
ด้�นสภ�พแวดล้อม: เสียงรบกวนจากนอกห้องเรียนทำาให้นักเรียนขาดความสนใจในกิจกรรม
ห้องเรียน
ด้�นวิธีสอน: กิจกรรมการสอนยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดและอธิบายความคิดเห็นของพวกเขาในมุม
มองที่หลากหลายมากนัก

ครูเอื้อม

ด้�นผู้เรียน: นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดหรือแสดงความคิดเห็น /นักเรียนไม่แสดงความคิดที่แตก
ต่างกัน
ด้�นเวล�: เวลาที่ใช้สอนมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
ด้�นสภ�พแวดล้อม: บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนยังไม่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนมากนัก

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครูทั้ง
สามท่านมองอุปสรรคและความท้าทายในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทาง
วทิยาศาสตรอ์ยูท่ีต่วัผูเ้รยีนเปน็หลกั ทัง้พฤตกิรรม
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การเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในการเรียน ขาดความ
สนใจในการเรียน ทัศนคติที่มีต่อการเรียน มี
ประสบการณ ์ทกัษะในการแสดงความคิดเหน็และ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นน้อย ดังตัวอย่างคำาตอบ “เด็ก
บางคนเขาไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่เราอยาก
ให้เขาเป็นได้ เขาไม่ชอบพูด เวลาถามเขา เขาก็ไม่
สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหากับสถานการณ์
ท่ียกมาได ้อาจจะเปน็เพราะเขาไมส่นใจการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันด้วยล่ะ เพราะถือว่ามันเป็น
กิจกรรมทีไ่มไ่ดม้ผีลต่อคะแนน ไมไ่ด้บอกเขาว่าจะ
เก็บคะแนนค่ะ เขากเ็ลยไมไ่ด้ใหค้วามรว่มมอืเทา่ที่
ควร แต่กเ็ปน็แคส่ว่นนอ้ยค่ะ เพราะสว่นใหญเ่ขาก็
สนุกกับกิจกรรมดี” (ครูเอื้อม) 

นอกจากตัวผู้เรียนแล้ว ครูยังมองว่า
สภาพแวดล้อมระหว่างการเรียนรู้ เวลา และวิธี
สอนกเ็ป็นอปุสรรคและความทา้ทายต่อการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งด้วยเช่นกัน  
ดังตัวอย่างคำาตอบ “คิดว่าเวลาค่ะ มันมีจำากัดจน
บางทีสอนไม่ทันเลย แล้วอีกอย่างคือเด็กเขาไม่ได้
ถกูฝกึฝนใหค้ดิบอ่ยๆ คะ่ แค่ถกูฝกึในบางกจิกรรม 
บางวชิาเทา่น้ันเอง มนัเลยเปน็เรือ่งของเวลาทีต่อ้ง
ทุ่มกบัเดก็มากๆ จรงิๆ จงัๆ ถา้คดิจะฝกึเด็กนะให้
มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีค่ะ, แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
คือเด็กที่เราสอนไม่ได้ถูกพัฒนาได้ 100% ค่ะ แต่
ถ้าจะแก้ไขให้แบ่งกลุ่มย่อยๆ ลงไปอีกเพ่ือให้เด็ก
ไดแ้ชรไ์อเดยีไดม้ากขึน้ กจ็ะทำาใหเ้สยีเวลามากขึน้
อีก” (ครูเจี๊ยบ) 

สรุปได้ว่าอุปสรรคและความท้าทายต่อ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งเกิด
จากตัวผู้เรียนเอง (ผู้เรียนยังไม่มีความคุ้นเคยกับ
การคดิออกมาให้ชดัเจนเพ่ืออธบิายให้ผูอ้ืน่ฟัง และ
ยังกลวัทีจ่ะมคีวามคดิทีข่ดัแยง้กบัความคิดกระแส
หลัก ทำาให้ไม่เกิดความมั่นใจในการคิดที่แตกต่าง 
และไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร) สภาพ
แวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ (บรรยากาศ

ในช้ันเรยีนไมส่ง่เสรมิหรอืกระตุน้การเรยีนรูใ้นการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระร่วมกัน และมีเสียง
ดังภายนอกชั้นเรียนรบกวนการเรียนรู้ทำาให้ขาด
ความสนในต่อการเรียน) วิธีการสอน (กิจกรรม
การเรียนรู้ยังไม่ส่งเสริมการทำางานร่วมกัน การ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น
รว่มกนั และการโตแ้ยง้ทางความคดิทีด่)ี และเวลา 
(เวลามีจำากัดอาจไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมท่ี
ท้าทายการคิดขั้นสูง และนักเรียนมีประสบการณ์
ในการแสดงความคิดเห็นและการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์น้อยทำาให้ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การฝึกประสบการณ์เหล่านี้แบบระยะยาว) 

ด้�นคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ก�ร
วิช�ชีพ

ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับความต้องการใน
การพฒันาวชิาชพีในการจดัการเรยีนรูว้ชิาชวีวทิยา 
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของครูชีววิทยาท้ังสาม
ท่าน ทั้งด้านผู้สอนเอง เนื้อหาและกิจกรรมการ
สอน และผู้เรียน ซึ่งพบว่ามีครูเพียงท่านเดียว
ที่เห็นความสำาคัญของการพัฒนาวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ที่ตัวครูเองคือครูเจ๊ียบ ดังตัวอย่าง
คำาตอบ “อยากพัฒนาตัวเองในการมีความรู้ที่จะ
คัดเลือกหาหัวข้อทางสังคมที่โยงมาวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ที่จะทำาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น ให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัว มาช่วยเสริม
เนื้อหาให้เขาได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันค่ะ อีกอย่าง
มันก็จะช่วยให้เขาเข้าใจสังคมในชีวิตจริงมากข้ึน
ด้วย” (ครูเจี๊ยบ) 

แตค่รทูัง้สามทา่นไดเ้หน็ความสำาคญัของ
เนือ้หา ทกัษะและกระบวนการเรยีนรู ้และมคีวาม
ตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเนือ้หาและกจิกรรมการสอน ดงัตวัอยา่งคำาตอบ 
“พี่อยากจัดกิจกรรมให้มันน่าตื่นเต้นมากกว่านี้ 
ค่ะ ให้เขาได้คิดเยอะๆ อยากให้เขากล้าที่จะแสดง
ความคิดที่แตกต่างจากเพื่อนๆ โดยที่ไม่อาย และ
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ให้เขาเกิดจิตสำานึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย” (ครู
อ้อม) 

อีกทั้งครูทั้งสามท่านได้เห็นความสำาคัญ 
ผู้เรียน และมีความต้องการในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และ
จิตสำานึกท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วย ดัง
ตัวอย่างคำาตอบ “อยากจะพัฒนาเด็กให้หาข้อมูล
เป็นค่ะ เราต้องการฝึกเขาก่อนจากบทอื่นๆ เพื่อ
ให้หาหลักฐานมาประกอบอการพูด การอภิปราย 
และพัฒนาทักษะการค้นหาข้อมูล (หลักฐาน) 
ที่น่าเชื่อถือแหล่ะค่ะ กับทักษะการโต้แย้งท่ีมี
วิจารณญาณมากขึ้น” (ครูเจี๊ยบ) 

สรุปได้ว่า ครูต้องการที่จะมีประเด็นทาง
สังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ดีและเหมาะ
สมกับริบทเนื้อหาที่สอนอยู่ ในการบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันของผู้เรียนได้ และครู
ต้องการรู้ว่าจะนำาเสนอประเด็นเหล่านี้อย่างไรให้
กระตุน้และเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนในการคิด อกี
ท้ังครูจะทำาอย่างไรให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
การสอนเน้ือหาหลักและการพัฒนาทักษะการโต้
แยง้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเกดิจติสำานกึทีดี่ต่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนได้สนทนา แลก
เปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น และครูจะทำาอย่างไร
เมื่อเกิดความขัดแย้งทางความคิดของผู้เรียน
ระหว่างดำาเนินการสอน

อภิปรายผล
จากการศึกษาการรับรู้และสภาพการ

จัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 
3 คนนี้ เพื่อตรวจสอบความต้องการจำาเป็นใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิต
กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งมี 4 ด้าน คือ ด้านเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ด้าน

กระบวนการเรยีนจดัการเรยีนรูใ้นหนว่ยการเรยีนรู ้
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ด้านอุปสรรคและความ
ทา้ทายในหนว่ยการเรยีนรูเ้รือ่งชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 
และด้านความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ 

ผลการศึกษาพบว่า ครูมีการกำาหนดเป้า
หมายในการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำาคัญที่การ
สอนเนือ้หาเปน็หลักมากกวา่การกระตุน้การเรยีน
รู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการรวมถึงทักษะการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ แต่ครูก็ให้ความสำาคัญใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันจากการพิจารณาที่ตัว
เนื้อหาของบทเรียนที่สามารถบูรณาการเช่ือมโยง
กับประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เอื้อให้นำาหัวข้อหรือประเด็นด้าน
สิง่แวดลอ้มเขา้มาใชเ้ปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี จากหลักฐานที่ว่า
ครูได้ให้ชิ้นงานหรือกิจกรรมกลุ่มที่ท้าทายการคิด
เชิงโต้แย้งเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกทางความคิดและโต้แย้งผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การโต้วาที การสนทนาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นจากข่าวที่เกี่ยวกับประเด็น
สิ่งแวดล้อม เกมส์ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรูด้ว้ย แตพ่บวา่ครยูงัไมช่ดัเจน
ในการสอนที่แสดงองค์ประกอบการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์และการยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดีให้ 
ผู้เรียนได้เห็นชัดเจน และขาดการให้ข้อมูลย้อน
กลับไปสู่การโต้แย้งของผู้เรียน

อีกทั้งยังพบปัญหาหรือข้อจำากัดที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อจำากัดด้าน
ผู้เรียน สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลา นอกจากนี้ครู
ตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเองในการจัดการเรยีนรู้เพือ่
พัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ให้ดีข้ึน 
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และปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ให้
กระตุ้นการโต้แย้ง และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการมี
จิตสำานึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การอภิปรายเกี่ยวกับการกำาหนดเป้า
หมายในการจัดการเรียนรู้ของครูที่ให้ความสำาคัญ
ทีก่ารสอนเน้ือหาเปน็หลกัมากกวา่การกระตุน้การ
เรียนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะกระบวนการรวมถงึทกัษะ
การโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร ์อาจเน่ืองมาจากหลาย
ปจัจยั ท้ังความกดดนัจากความคาดหวังในผลการ
เรียนของผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองที่ต้องการมี
ความรู้เชิงลึกเพ่ือสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียง และจากนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน
เองทีต้่องการสรา้งช่ือเสยีงเพ่ือเปน็หลกัประกนัให้
กับสถาบันการศึกษาของตนเองจากจำานวนสถิติ
เด็กที่เข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศและเพือ่ตอ้งการยอดเด็ก
ท่ีจะเขา้เรยีนตอ่ในโรงเรียนของตนเองในปต่ีอๆ ไป

ในกระบวนการจดัการเรยีนรูพ้บวา่ ผูเ้รยีน 
ขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ของครู อาจ
เนื่องมาจากการที่ครูเลือกหัวข้อหรือประเด็นทาง
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทีดีมาประยุกต์
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
การเรียนรู้ได้น้อย และเป็นหัวข้อที่ไม่น่าสนใจ 
หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นปัญหาที่ไกลตัวผู้เรียน
เกินไปจนผู้เรียนขาดความตระหนักถึงปัญหา 
เหล่านั้น โดย Sadler and Zeidler (2005: 71-
93) มองวา่การนำาประเด็นทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้ในช้ันเรียนจะช่วย
พัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน คุณธรรมจริยธรรม
ในผู้เรียน และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้สนทนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดร่วมกัน
ภายในกลุ่มและอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนไป
สู่ข้อสรุปทางความคิดที่ชัดเจนขึ้น (Osborne, 
MacPherson, Patterson and Szu, 2012: 

3-15) แสดงให้เห็นว่าครูพยายามใช้สถานการณ์
ข่าวในปัจจุบันมาส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนให้สนุก ท้าทายความคิด และกระตุ้น
การเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ 
Iordanou and Constantinou (2015: 282-311) 
และ Dawson and Venville (2010: 133-148) 
ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์นั้นมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม
หรือบรรยากาศของการเรียนรู้ ได้แก่ บทบาท
ของครูและผู้เรียน บริบทของประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่นำามาใช้ในการโต้แย้ง

อีกทั้งผู้เรียนอาจขาดตัวอย่างที่ดีที่ทำาให้
เขาเห็นองค์ประกอบของการโต้แย้งที่ชัดเจน และ
เมือ่อยูใ่นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รพูยายามสง่เสริม
การโต้แย้ง แต่ผู้เรียนไม่มีข้อมูลย้อนกลับจากครู 
ไปสู่ข้อโต้แย้งของเขาถึงคุณภาพของการโต้แย้ง
เหล่าน้ัน ทำาให้ผู้เรียนละความสนใจในกิจกรรม
ได้เช่นกัน หรืออาจมาจากปัญหาที่ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การสอนของครูยังไม่มากพอ 
(ประมาณ 1-3 ปี) ในการสังเกตเห็นพฤติกรรม
โดยธรรมชาติของผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเอง
ในระยะยาว ไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการของ 
ผู้เรียนแต่ละคนอย่างชัดเจนว่าใส่ใจหรือสนใจการ
เรียนรู้แบบไหน อย่างไร ทำาให้มองไม่เห็นภาพ
รวมของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
อเทตยา แก้วศรีหา, กระพัน ศรีงานและโกวิท  
วัช รินทรางกูร (2558: 57-66) ที่พบว่า
ประสบการณ์สอนและทักษะการสอนของครู
เป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันา และเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังขาดกลยุทธ์หรือเทคนิค ที่
จะนำาเสนอประเดน็มากระตุน้การคดิและอภปิราย
ร่วมกันของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การโต้แย้ง ซึ่งมีอีก
หลายวิธี อาทิ การสร้างแบบจำาลองทางความคิด 
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(MORE) (Wells, Hestenes and Swackhamer, 
1995: 606-619) กิจกรรมแบบสืบเสาะเชิง 
โต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) (Sampson, 
Grooms and Walker, 2011: 217-257)  

การใช้คำาถามเชิงวิพากษ์ (Critical Question) 
(Cavagnetto and Hand, 2012: 39-53)  
เป็นต้น 
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