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การพฒันาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เร่ืองสมดุลกลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองสมดุลกล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ีงเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด และ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแบ่งระดบัค าตอบแต่ละองคป์ระกอบของค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน 
และการให้เหตุผล ออกเป็น 3 ระดับ คือ 0 - 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์ไม่คงท่ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา โดยนกัเรียนสร้างขอ้กล่าวอา้งไดค้ะแนนสูงสุดในเน้ือหาเร่ืองสมดุล
ต่อการเล่ือนท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย 1.6 คะแนน หลกัฐานไดค้ะแนนสูงสุดในเน้ือหาเร่ืองเสถียรภาพของสมดุล มีค่าเฉล่ีย 1.5 
คะแนน และการใหเ้หตุผลไดค้ะแนนสูงสุดในเน้ือหาเร่ืองสมดุลต่อการหมุน มีค่าเฉล่ีย 1.4 คะแนน 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was to study grade 10 students’  scientific explanation ability after learning by 
Context-based approach in the Equilibrium unit. The data was collected by the open ended question in the scientific 
explanation test. The data were analyzed each component of scientific explanation: Claim, Evidence and Reasoning 
into 3 levels; 0 to 2. The result indicated that students’ scientific explanation ability was vary, depends on the type of 
content.  The highest average score of claim was 1.6 in the topic of translational equilibrium.  The highest average 
score of evidence was 1.5 in the topic of stability of balance. The highest average score of reasoning was 1.4 in the 
topic of rotational equilibrium. 
 
 
ค าส าคญั: ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
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บทน า 
 ปัจจุบนัความรู้ความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคม
ของมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานของคนทุกระดับ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยการศึกษาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการมี
บทบาทโดยตรงของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูล้งมือปฏิบติั ทดลอง คน้ควา้ เก็บขอ้มูล หาหลกัฐาน และน ามา
ตีความ เพ่ือน าไปสู่การสร้างค าอธิบายและลงขอ้สรุปเป็นแนวคิด ความรู้ หรือหลกัการ (สุนีย ,์ 2555) นอกจากนั้ น
เป้าหมายของการศึกษาวทิยาศาสตร์คือการท าใหน้กัเรียนมีการรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยองคก์ารเพื่อ
ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development; OECD) ได้ให้
ความหมายของการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ว่าหมายถึงการท่ีบุคคลสามารถมีส่วนร่วมกับประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วทิยาศาสตร์และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในฐานะพลเมือง และลกัษณะส าคญัของผูรู้้เร่ืองวทิยาศาสตร์ คือ จะตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพดูคุยใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(OECD, 2012) 
 การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นหน่ึงในสมรรถนะส าคญัของผูรู้้เร่ืองวิทยาศาสตร์ โดยการท่ีจะท าให้
นักเรียนเป็นผูรู้้เร่ืองวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการคน้ควา้ วิเคราะห์ และอธิบายขอ้มูล ใช้
หลกัฐานในการสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งของตน และมีส่วนร่วมในการอภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ 
(Morgan et al., 2013) โดยค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เกิดจากการรวมความรู้และหลกัฐานใหม่ๆท่ีไดม้าจากการสังเกต 
การทดลอง หรือการศึกษาคน้ควา้ และน ามาสร้างเป็นสมมติฐาน แบบจ าลอง กฏ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนทศัน์ 
(National Research Council, 1996) ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีใชส้ าหรับให้ความหมายอธิบายและการกล่าวอา้งในบริบททาง
วทิยาศาสตร์ (สนัติชยั, 2557) และเป็นความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์หน่ึง โดยเป็นการบรรยายตีความคาดการณ์หรือ
พยากรณ์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัฐานท่ีไดจ้ากการสังเกตและทดลอง (ศศิเทพ, 2557) ดงันั้น
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสามารถในการใชเ้หตุผลในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงองคป์ระกอบของการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ยขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน
และการใหเ้หตุผล (McNeill, Krajcik, 2008) 
 จากประสบการณ์ของผูว้จิยัในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษา
แห่งหน่ึง ในห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พบว่าในการเรียนในชั้นเรียนปกติ ครูมกัจะเน้นการ
สอนแบบบรรยาย โดยให้ความรู้และให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด ซ่ึงเป็นการสอนท่ีไม่สนบัสนุนให้นักเรียนไดส้ร้าง
ค าอธิบายดว้ยตนเอง ส่งผลใหเ้ม่ือครูถามค าถาม นกัเรียนมกัตอบเป็นค า ๆ ไม่เรียงเป็นประโยค และค าตอบของนกัเรียน
มกัไม่มีเหตุผลท่ีชัดเจน โดยมากมาจากการใชค้วามรู้สึกส่วนตวั หรือน าเอาความรู้จากเน้ือหาอ่ืน ๆ มาตอบโดยใช้
ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลกัการเดียวกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนยงัขาดความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงท าการวดัความตอ้งการของนกัเรียน (Need Assessment) เพื่อทราบถึงปัญหาและความตอ้งการใน
การเรียนของนกัเรียน โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนปรารถนา พบวา่ นกัเรียนชอบการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบติัและการทดลองเป็นกลุ่ม มีการใชห้ลกัฐานหรือขอ้มูลก่อนการลงขอ้สรุป แต่มกัเช่ือในส่ิงท่ีครูบอกโดย
ไม่คิดหาเหตุผลเพ่ิมเติม และนักเรียนชอบการเรียนท่ีเช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวนัเขา้กบัเน้ือหา มกัตั้ง
ค  าถามวา่เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์อยา่งไร แต่เม่ือผูว้ิจยัตั้งค  าถามวา่นกัเรียนมีความรู้สึกต่อ
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วิชาฟิสิกส์อยา่งไร และมีส่ิงใดเป็นอุปสรรคหรือความยากในการเรียนวิชาฟิสิกส์ พบว่า นักเรียนคิดวา่วิชาฟิสิกส์เป็น
วชิาท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ มีสูตรเยอะและมีความซบัซอ้น ท าให้เกิดความสับสนเม่ือตอ้งแกโ้จทยปั์ญหา นกัเรียน
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการเรียนท่ีชอบว่า “ผู ้สอนควรสอนให้มีความน่าสนใจและเช่ือมโยงกับ
ชีวติประจ าวนัเพ่ือง่ายต่อการท าความเขา้ใจ” 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานสามารถช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้
เน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึนโดยนักวิทยาศาสตร์ศึกษาไดท้ าการพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพ่ือเช่ือมโยง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนมีเขา้กบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั (Eser, 2014) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบท
เป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ริบทหรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนหรือการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นจุดเร่ิมตน้หรือผลกัดนัการพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดต่างๆทางวิทยาศาสตร์ 
(Bennett, 2003) โดย Gilbert (2006) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานวา่ 1) มีการก าหนด
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดคิ้ดและอภิปรายรวมถึงให้
นกัเรียนไดห้าวธีิการแกไ้ขปัญหา 2) มีการศึกษาคน้ควา้หรือลงมือปฏิบติังานเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว 3) นกัเรียนสามารถ
พฒันาความรู้สร้างค าอธิบายน าเสนอขอ้คน้พบต่างๆท่ีไดจ้ากการคน้ควา้และท าการอภิปราย 4) นักเรียนประยกุต์ใช้
ความรู้เขา้กบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งไดซ่ึ้งจากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ แสดงให้เห็นวา่การใชบ้ริบท
ในการจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนเช่ือมโยงความรู้เขา้กบัสถานการณ์ในชีวิตจริงได ้และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
สร้างค าอธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานเพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์เร่ืองสมดุลกลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
 
วธีิการวจิยั 
 กลุ่มทีศึ่กษา 
 กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครท่ีผู ้วิจัย
รับผิดชอบจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน โดยมีจ านวนนกัเรียน 24 คน
เป็นนกัเรียนหญิง 10 คน และนกัเรียนชาย 14 คน 
 เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้คือเร่ืองสมดุลกลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ
พทุธศกัราช 2554 โดยเน้ือหาท่ีใชใ้นงานวจิยัประกอบดว้ยหวัขอ้สมดุลต่อการเล่ือนท่ีสมดุลต่อการหมุนสมดุลสัมบูรณ์
และเสถียรภาพของสมดุลระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยท าการจดัการ
เรียนรู้เป็นเวลา 5 คาบต่อสปัดาห์คาบละ 50 นาทีรวม 8 คาบ  
 ระเบียบวธีิการวจิยั 
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 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom action research) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในชั้นเรียนท่ีผูว้จิยัรับผิดชอบจดัการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ 2 โดย
มีการด าเนินวิจยั 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบติั 3) ขั้น
สังเกต และ 4) ขั้นสะท้อน ส าหรับการวิจัยน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู ้วิจัย และส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน แต่ในงานวจิยัน้ี จะน าเสนอในส่วนของผลท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนเท่านั้น ผูว้จิยัจึงไม่ไดส้ะทอ้นผลการสอนตามวงจรของการวจิยัปฏิบติัการ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัพฒันาแผนจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองสมดุลกล จ านวน 4 
แผน โดยครูน าบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนมาเป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
แนวคิดและส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ิจยัใช้องค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี
ปรับปรุงจาก McNeill and Krajcik (2006) มีองคป์ระกอบ 3 ประการดงัน้ี 1. ขอ้กล่าวอา้ง (Claim) คือค าตอบของค าถาม
หรือการศึกษาปรากฏการณ์ 2. หลกัฐาน (Evidence) คือขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีใชส้นับสนุนขอ้กล่าวอา้งและสามารถ
ใชห้ักลา้งขอ้กล่าวอา้งอ่ืนเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3. การใหเ้หตุผล (Reasoning) คือขอ้ความท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงของการน าหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง 
 ก่อนน าแผนจดัการเรียนรู้ไปใชผู้ว้ิจยัไดส่้งแผนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประกอบดว้ยอาจารย์
ภาควชิาฟิสิกส์ท่ีสอนในระดบัมหาวทิยาลยัจ านวน 2 ท่าน และครูท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ระดบั
มธัยมศึกษาจ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของกิจกรรม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย คือ แบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended questionnaire) จ านวน 4 ขอ้ โดยเม่ือสอนจบเน้ือหาในแต่
ละเร่ือง ผูว้ิจยัจะให้นักเรียนท าแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีตรงกับเน้ือหาท่ีเรียน
จ านวน 1 ขอ้ และก่อนน าแบบวดัไปใช ้ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่อาจารยภ์าควิชาฟิสิกส์ระดบัมหาวทิยาลยัและครูท่ี
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ระดับมธัยมศึกษาตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหาและความถูกตอ้ง
เหมาะสมของภาษาท่ีใชก่้อนน าไปใชจ้ริง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สร้างเกณฑ์ค าตอบของแบบวดัแต่ละขอ้ โดยแบ่งตามองค์ประกอบของค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดย
อา้งอิงเกณฑข์อง McNeill and Krajcik (2008) ดงัน้ี 
ตารางที ่1 เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคะแนน 

0 1 2 
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ขอ้กล่าวอา้ง 

ไม่เขียนข้อกล่าวอ้าง หรือ
เขียนขอ้กล่าวอา้งไม่ถูกตอ้ง 

เขียนขอ้กล่าวอา้งถูกตอ้งแต่
ไม่ชดัเจน อาจเขียนขอ้กล่าว
อา้งหลายขอ้กล่าวอา้งและมี
บางขอ้กล่าวอา้งท่ีไม่ถูกตอ้ง 

เขียนขอ้กล่าวอา้งถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

 
ตารางที ่1 เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคะแนน 

0 1 2 

หลกัฐาน 

ไม่มีการแสดงหลกัฐานหรือ
ห ลั ก ฐ า น ท่ี แ ส ด ง ไ ม่
เห มาะสม  (ห ลักฐาน ไม่
สนบัสนุนขอ้กล่าวอา้ง) 

แสดงหลกัฐานไดเ้หมาะสม
แ ต่ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  อ า จ มี
หลักฐานบางประการท่ีไม่
เหมาะสม 

แสดงหลักฐานได้เหมาะสม
และเพียงพอในการสนบัสนุน
ขอ้กล่าวอา้ง 

การใหเ้หตุผล 

ไม่แสดงเหตุผลหรือแสดง
เห ตุ ผ ล ท่ี ไ ม่ เ ช่ื อ ม โ ย ง
หลกัฐานกบัขอ้กล่าวอา้ง 

แสดงเหตุผลท่ีเช่ือมโยง แต่
มีการใช้หลกัฐานซ ้ า หรือมี
ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ฐ า น ท า ง
วิท ยาศ าสต ร์บ้ าง  แต่ ไ ม่
เพียงพอ 

แส ด ง เห ตุ ผ ล ท่ี เ ช่ื อ ม โย ง
หลักฐานและข้อกล่าวอ้าง 
ร ว ม ถึ ง ใ ช้ ห ลั ก ก า ร เ ชิ ง
วิทยาศาสตร์ไดเ้หมาะสมและ
เพียงพอ 

 
 2. วเิคราะห์ค าตอบของแบบวดัแต่ละขอ้ ตามเกณฑท่ี์สร้างไว ้ 
 3. อ่านค าตอบอีกคร้ังเพ่ือวเิคราะห์วา่ทุกค าตอบสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 
 4. จ าแนกคะแนนค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของเน้ือหาแต่ละเร่ือง โดยแยกตามองคป์ระกอบของค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์และหาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนในแต่ละระดบั 
 5. หาค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละองค์ประกอบและเปรียบเทียบระดับความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียนเน้ือหาแต่ละเร่ือง 
 
ผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน สามารถพฒันาความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงผูว้จิยัจะอภิปรายถึงผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์แบบวดั
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ในแต่ละเน้ือหา ดงัน้ี 
ตารางที ่2 จ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ในแต่ละเน้ือหา (n=24) 

เน้ือหา 
คะแนนแบ่งตามองคป์ระกอบของค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 

ของนกัเรียนจ านวน 24 คน (ร้อยละ) 
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ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน การใหเ้หตุผล 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 

สมดุลต่อการเล่ือนท่ี 
19 

(79.2) 
1 

(4.2) 
4 

(16.7) 
12 
(50) 

9 
(37.5) 

3 
(12.5) 

10 
(41.7) 

11 
(45.8) 

3 
(12.5) 

สมดุลต่อการหมุน 
9 

(37.5) 
5 

(20.8) 
10 

(41.7) 
13 

(54.2) 
2 

(8.3) 
9 

(37.5) 
11 

(45.8) 
12 
(50) 

1 
(4.2) 

 
ตารางที ่2 จ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ในแต่ละเน้ือหา (n=24) (ต่อ) 

เน้ือหา 

คะแนนแบ่งตามองคป์ระกอบของค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 
ของนกัเรียนจ านวน 24 คน (ร้อยละ) 

ขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน การใหเ้หตุผล 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 

สมดุลสมับูรณ์ 
8 

(33.3) 
10 

(41.7) 
6 

(25) 
10 

(41.7) 
7 

(29.2) 
7 

(29.2) 
7 

(29.2) 
13 

(54.2) 
4 

(16.7) 

เสถียรภาพของสมดุล 
11 

(45.8) 
7 

(29.2) 
6 

(25) 
15 

(62.5) 
6 

(25) 
3 

(12.5) 
10 

(41.7) 
9 

(37.5) 
5 

(20.8) 
 
แผนจดัการเรียนรู้ที ่1 เร่ืองสมดุลต่อการเล่ือนที ่
 ประเด็นท่ีตอ้งการวดัจากแบบวดัของค าถามขอ้น้ีคือ ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ใน
แนวคิดเร่ืองสมดุลต่อการเล่ือนท่ีกรณีท่ีวตัถุอยูน่ิ่ง โดยค าถามเป็นการยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีชายคนหน่ึงออกแรงใน
แนวขนานกบัพ้ืนผลกักล่องท่ีวางน่ิงอยูบ่นพ้ืนท่ีมีความเสียดทาน และตอ้งการทราบวา่กล่องใบน้ีสมดุลต่อการเล่ือนท่ี
หรือไม่ 
 จากการวดัความสามารถในการการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าในกรณีขอ้กล่าวอา้ง มีนักเรียนท่ีได้
คะแนนขอ้กลา้วอา้ง 2 คะแนน จ านวน 19คน (ร้อยละ 79.2) 1 คะแนน จ านวน 1คน (ร้อยละ 4.2) และ 0 คะแนน 4คน 
(ร้อยละ 16.7) มีคะแนนขอ้กล่าวอา้งเฉล่ีย 1.6 คะแนน โดยนกัเรียนท่ีได ้2 คะแนน คือ นกัเรียนท่ีใหข้อ้กล่าวอา้งชดัเจน 
สมบูรณ์ โดยเขียนวา่ วตัถุอยู่ในสมดุลต่อการเล่ือนท่ี หากพิจารณานักเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 1 คะแนน พบว่า
นักเรียนเขียนขอ้กล่าวอา้งก ากวม คือ เขียนว่า ไม่สามารถผลกัให้ขยบัได ้แต่ไม่ระบุวา่การท่ีวตัถุไม่ขยบันั้น คือวตัถุ
สมดุลต่อการเล่ือนท่ี และเม่ือพิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 0 คะแนน พบวา่ นกัเรียนเขียนขอ้กล่าวอา้งไม่
ถูกตอ้ง คือตอบวา่ไม่สมดุล จ านวน 2 คน และนกัเรียนไม่เขียนขอ้กล่าวอา้งจ านวน 2 คน 
 กรณีหลกัฐาน พบวา่มีนกัเรียนไดค้ะแนนหลกัฐาน 2 คะแนน จ านวน 12 คน (ร้อยละ 50) 1 คะแนน จ านวน 9คน 
(ร้อยละ 37.5) และ 0 คะแนน จ านวน 3คน (ร้อยละ 12.5) มีคะแนนหลกัฐานเฉล่ีย 1.4 คะแนน โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 
2 คะแนน คือนกัเรียนท่ีให้หลกัฐานครบถว้น สมบูรณ์ คือ แสดงการค านวณท่ีถูกตอ้ง และเขียนแผนภาพอิสระโดยมี
แรงท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น เม่ือพิจารณานักเรียนท่ีได้คะแนนหลกัฐาน 1 คะแนน พบว่านักเรียนให้หลกัฐานเพียงการ
ค านวณแต่ไม่เขียนแผนภาพอิสระ จ านวน 7 คน และนกัเรียนเขียนหลกัฐานท่ีนอกเหนือจากค าถามจ านวน 2 คน และ
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เม่ือพิจารณานักเรียนท่ีได้คะแนนหลกัฐาน  0 คะแนน พบว่า นักเรียนแสดงหลกัฐานด้วยการค านวณแต่ใช้สมการ
ผิดพลาด จ านวน 1 คน และนกัเรียนไม่เขียนหลกัฐานจ านวน 2 คน  
 กรณีการใหเ้หตุผล พบวา่มีนกัเรียนไดค้ะแนนการใหเ้หตุผล 2 คะแนน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 41.7) 1 คะแนน 
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 45.8) และ 0 คะแนน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.5) มีคะแนนการใหเ้หตุผลเฉล่ีย 1.3 คะแนน โดย
นกัเรียนท่ีได ้2 คะแนน คือ นักเรียนท่ีให้เหตุผลโดยแสดงหลกัการของสมดุลต่อการเล่ือนท่ีไดค้รบถว้นสมบูรณ์ เม่ือ
พิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการให้เหตุผล 1 คะแนน พบวา่ นกัเรียนให้เหตุผลโดยไม่ระบุหลกัการของสมดุลต่อการ
เล่ือนท่ี จ านวน 9 คน และ นักเรียนให้เหตุผลโดยการยกสมการของสมดุลต่อการเล่ือนท่ี โดยไม่แสดงรายละเอียด
เพ่ิมเติม จ านวน 2 คน และเม่ือพิจารณานักเรียนท่ีได้คะแนนการให้เหตุผล 0 คะแนน พบว่า นักเรียนให้เหตุผลไม่
ถูกตอ้ง โดยใหเ้หตุผลกรณีวตัถุไม่สมดุลต่อการเล่ือนท่ี จ านวน 1 คน และไม่เขียนเหตุผล จ านวน 2 คน นอกจากน้ี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในกลุ่มนักเรียนท่ีได้คะแนนหลกัฐานและการให้เหตุผล 2 คะแนน ได้มีการแสดง
หลกัฐานลงในส่วนของการใหเ้หตุผล จ านวน 1 คน และมีนกัเรียนท่ีใหห้ลกัฐานและแสดงเหตุผลถูกตอ้งแต่ไม่สมัพนัธ์
กบัขอ้กล่าวอา้งจ านวน 1 คน  
  
แผนจดัการเรียนรู้ที ่2 เร่ืองสมดุลต่อการหมุน  
ประเด็นท่ีตอ้งการวดัจากแบบวดัของค าถามขอ้น้ีคือ ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ในแนวคิดเร่ือง
สมดุลต่อการหมุน กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัของวตัถุบนคาน ซ่ึงจะส่งผลใหค้านเสียสมดุล โดยค าถามเป็นการ
ยกตวัอยา่งสถานการณ์แม่คา้หาบเร่ท่ีมีผลไมอ้ยูใ่นตะกร้า และถือคานหาบให้เกิดความสมดุล แต่เม่ือมีลูกคา้มาซ้ือผลไม้
ส่งผลใหค้านหาบไม่สมดุล ตอ้งการทราบวา่หากตอ้งการใหค้านหาบสมดุล แม่คา้ตอ้งท าอยา่งไร  
 จากการวดัความสามารถในการการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าในกรณีขอ้กล่าวอา้ง มีนักเรียนท่ีได้
คะแนนขอ้กลา้วอา้ง 2 คะแนน จ านวน 9 คน (ร้อยละ 37.5) 1 คะแนน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 20.8) และ 0 คะแนน 10 
คน (ร้อยละ 41.7) มีคะแนนขอ้กล่าวอา้งเฉล่ีย 1 คะแนน โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 2 คะแนน คือนกัเรียนท่ี
ระบุวา่ตอ้งเล่ือนคานหาบไปอยูใ่กลต้ะกร้าท่ีมีน ้ าหนกัมาก และระบุระยะห่างระหวา่งตะกร้าและจุดหมุนอยา่งชดัเจน 
เช่น ให้ตะกร้าท่ีมีน ้ าหนักมากอยู่ห่างจากแม่คา้ 1.3 เมตร เป็นตน้ หากพิจารณานักเรียนท่ีได้คะแนนขอ้กล่าวอา้ง 1 
คะแนน พบว่ามีนักเรียนท่ีให้ขอ้กล่าวอา้งว่าตอ้งเล่ือนคานหาบให้อยู่ใกลต้ะกร้าท่ีน ้ าหนักมาก แต่ไม่ระบุระยะห่าง 
จ านวน 4 คน และนักเรียนท่ีเขียนเพียงตวัเลขแต่ไม่ระบุว่าตอ้งเล่ือนคานหาบไปในทิศทางใด จ านวน 1 คน และเม่ือ
พิจารณานักเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 0 คะแนน พบวา่ นักเรียนท่ีได ้0 คะแนน ก าหนดระยะห่างและทิศทางการ
เล่ือนไม่ถูกตอ้ง เช่น นกัเรียนใหค้  าตอบวา่ “ผูห้ญิงคนน้ีตอ้งปรับคานไปดา้นหลงั 0.5 เมตร”  
 กรณีหลกัฐาน พบว่ามีนักเรียนได้คะแนนหลกัฐาน 2 คะแนน จ านวน 13 คน (ร้อยละ 54.2) 1 คะแนน 2 คน 
(ร้อยละ 8.3) และ 0 คะแนน 9 คน (ร้อยละ 37.5) มีคะแนหลกัฐานเฉล่ีย 1.2 คะแนน โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนหลกัฐาน 2 
คะแนน คือนักเรียนท่ีแสดงหลกัฐานการค านวณถูกตอ้งสมบูรณ์ และเขียนแผนภาพอิสระ โดยก าหนดแรงท่ีเก่ียวขอ้ง
ครบถว้น หากพิจารณานกัเรียนท่ีได้คะแนนหลกัฐาน 1 คะแนน พบวา่ นกัเรียนแสดงหลกัฐานดวัยการเขียนแผนภาพ
อิสระเพียงอยา่งเดียว และเม่ือพิจารณานักเรียนท่ีไดค้ะแนนหลกัฐาน 0 คะแนน พบวา่เป็นนกัเรียนท่ีแสดงการค านวณ
และเขียนแผนภาพอิสระไม่ถูกตอ้ง  
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  HMO5-8 
 
 

 กรณีการให้เหตุผล พบว่า มีนักเรียนท่ีได้คะแนนการให้เหตุผล 2 คะแนน จ านวน 11 คน (ร้อยละ 45.8) 1 
คะแนน จ านวน 12 คน (ร้อยละ 50) และ 0 คะแนน 1 คน (ร้อยละ 4.2) มีคะแนนการให้เหตุผลเฉล่ีย 1.4 คะแนน โดย
นักเรียนท่ีได้คะแนนการให้เหตุผล 2 คะแนน คือ นักเรียนท่ีให้เหตุผลโดยยกหลักการของสมดุลต่อการหมุน คือ 
โมเมนตใ์นทิศทวนเขม็นาฬิกามีค่าเท่ากบัโมเมนตใ์นทิศตามเขม็นาฬิกา และเช่ือมโยงวา่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกั 
จะตอ้งมีการเปล่ียนจุดหมุนเพ่ือให้คานกลบัมาสมดุลอีกคร้ัง หากพิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการให้เหตุผล 1 คะแนน 
พบวา่ มีนกัเรียนท่ีใหเ้หตุผลโดยยกเพียงสมการของสมดุลการหมุน จ านวน 5 คน และ นกัเรียนท่ีใหเ้หตุผลวา่สมดุลแต่
ไม่ระบุว่าเป็นสมดุลรูปแบบใด จ านวน 6 คนและเม่ือพิจารณานักเรียนท่ีได้คะแนนการให้เหตุผล 0 คะแนน พบว่า 
นกัเรียนน าขอ้กล่าวอา้งมาเขียนในส่วนของการใหเ้หตุผลโดยไม่มีการอธิบายเพ่ิมเติม 
 นอกจากน้ียงัพบวา่มีนักเรียนท่ีไดค้ะแนนการให้เหตุผล 2 คะแนน แต่ไดค้ะแนนหลกัฐานและขอ้กล่าวอา้ง 0 
คะแนน ซ่ึงมากจากการใชต้วัเลขในการค านวณไม่ถูกตอ้ง จ านวน 3 คน และมีนกัเรียนท่ีเขียนการให้เหตุผลบางส่วนลง
ในส่วนของหลกัฐาน จ านวน 1 คน 
แผนจดัการเรียนรู้ที ่3 เร่ืองสมดุลสัมบูรณ์ 
 ประเด็นท่ีตอ้งการวดัของแบบวดัจากค าถามขอ้น้ีคือ ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใน
แนวคิดเร่ืองสมดุลสัมบูรณ์ คือ การท่ีวตัถุสมดุลต่อการเล่ือนท่ีและสมดุลต่อการหมุน โดยค าถามเป็นการยกตวัอยา่ง
สถานการณ์การปีนข้ึนบนัไดท่ีปลายดา้นหน่ึงวางพาดอยูบ่นก าแพงล่ืน และปลายขา้งหน่ึงวางบนพ้ืนท่ีมีความเสียดทาน 
ตอ้งการทราบวา่คนจะสามารถปีนข้ึนบนัไดไดเ้กินคร่ึงหน่ึงของความยาวบนัไดและไปถึงยงัดา้นบนสุดของบนัไดได้
หรือไม่ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ในเร่ืองสมดุลต่อการเล่ือนท่ีร่วมกนัสมดุลต่อการหมุน ในการหาค าตอบ 
 จากการวดัความสามารถในการการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าในกรณีขอ้กล่าวอา้ง มีนักเรียนท่ีได้
คะแนนขอ้กลา้วอา้ง 2 คะแนน จ านวน 8 คน (ร้อยละ 33.3) 1 คะแนน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 41.7) และ 0 คะแนน 6 
คน (ร้อยละ 25) มีคะแนนขอ้กล่าวอา้งเฉล่ีย 1.1 คะแนน โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 2 คะแนน เขียนขอ้กล่าว
อา้งครบถว้นตามค าถาม คือ คนสามารถปีนข้ึนไปไดเ้กินคร่ึงหน่ึงของความยาวบนัไดแต่ไม่สามารถปีนข้ึนไปถึงดา้น
บนสุดของบนัได หากพิจารณานักเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 1 คะแนน พบวา่นกัเรียนเขียนขอ้กล่าวอา้งถูกตอ้งวา่
คนสามารถปีนไดเ้กินคร่ึงหน่ึงของความยาวบนัไดแต่ไม่ถึงดา้นบนสุดของบนัได แต่ระบุตวัเลขระยะท่ีปีนไม่ถูกตอ้ง 
จ านวน 1 คน นกัเรียนตอบค าถามไม่ครบถว้น โดยระบุวา่เกินคร่ึงหน่ึงแต่ไม่ระบุวา่ไปถึงดา้นบนสุดหรือไม่ จ านวน 1 
คน นกัเรียนตอบก ากวม เช่น นกัเรียนตอบวา่ “ไม่สามารถ” หรือ “เม่ือคนข้ึนไปบนสุดจะหล่นลงมา”จ านวน 8 คน และ
เม่ือพิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 0 คะแนน พบวา่ นักเรียนให้ขอ้กล่าวอา้งไม่ถูกตอ้ง คือ “ไม่สามารถข้ึน
บนัไดได”้ จ านวน 5 คน และ ใหข้อ้กล่าวอา้งวา่ “บนัไดไถล” จ านวน 1 คน 
 กรณีหลกัฐาน พบวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนหลกัฐาน 2 คะแนน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 41.7) 1 คะแนน จ านวน 7 
คน (ร้อยละ 29.2) และ 0 คะแนน จ านวน 7 คน (ร้อยละ 29.2) มีคะแนนหลกัฐานเฉล่ีย 1.1 คะแนนโดยนักเรียนท่ีได้
คะแนนหลกัฐาน 2 คะแนน จะตอ้งแสดงหลกัฐานโดยการใชค้วามรู้เร่ืองสมดุลต่อการเล่ือนท่ีและสมดุลต่อการหมุน 
และเขียนแผนภาพอิสระ โดยเม่ือพิจารณานักเรียนท่ีไดค้ะแนน 1 คะแนน พบวา่ นกัเรียนเขียนแผนภาพอิสระและใช้
ความรู้เร่ืองสมดุลต่อการหมุนเพียงอยา่งเดียว จ านวน 1 คน และนักเรียนท่ีเขียนแผนภาพอิสระถูกตอ้งแต่ค  านวณไม่
ถูกตอ้ง จ านวน 6 คน และเม่ือพิจารณานักเรียนท่ีไดค้ะแนน 0 คะแนน พบว่า นกัเรียนเขียนแผนภาพอิสระเพียงอยา่ง
เดียวและเขียนไม่ครบถว้น จ านวน 4 คน และนกัเรียนแสดงการค านวณไม่ถูกตอ้งจ านวน 3 คน 
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  HMO5-9 
 
 

 กรณีการให้เหตุผล พบว่า นักเรียนไดค้ะแนนการให้เหตุผล 2 คะแนน จ านวน 7 คน (ร้อยละ 29.2) 1 คะแนน 
จ านวน 13 คน (ร้อยละ 54.2) และ 0 คะแนน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 16.7) มีคะแนนการให้เหตุผลเฉล่ีย 1.2 คะแนน โดย
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการให้เหตุผล 2 คะแนน คือนักเรียนท่ีให้เหตุผลโดยอา้งถึงสมดุลต่อการหมุนและสมดุลต่อการ
เล่ือนท่ี และนักเรียนท่ีให้เหตุผลพร้อมอา้งอิงตวัเลขได้ถูกตอ้ง คือ ข้ึนไปได้เป็นระยะสูงสุด 3.2 เมตรเม่ือพิจารณา
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการใหเ้หตุผล 1 คะแนน พบวา่ นกัเรียนใหเ้หตุผลโดยยกหลกัการของสมดุลต่อการหมุนเพียงอยา่ง
เดียว จ านวน 9 คน นกัเรียนให้เหตุผลโดยใชเ้พียงค าวา่บนัไดเสียสมดุล จ านวน 3 คน และนกัเรียนท่ีใหเ้หตุผลครบถว้น
แต่อา้งอิงตวัเลขจากขอ้กล่าวอา้งท่ีไม่ถูกตอ้งจ านวน 1 คน และเม่ือพิจารณานักเรียนท่ีได้คะแนนการให้เหตุผล 0 
คะแนนพบวา่นกัเรียนท่ีได ้0 คะแนน เป็นนกัเรียนท่ีไม่เขียนการใหเ้หตุผล 
 
แผนจดัการเรียนรู้ที ่4 เร่ืองเสถียรภาพของสมดุล 
 ประเด็นท่ีตอ้งการวดัจากแบบวดัของค าถามขอ้น้ีคือ ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใน
แนวคิดเร่ืองสมดุลเสถียร ซ่ึงเป็นการท่ีวตัถุสามารถตั้งอยูไ่ด ้โดยค าถามเป็นการยกตวัอยา่งสถานการณ์การเคล่ือนยา้ย
ตูเ้ยน็ ตอ้งการทราบวา่จะตอ้งออกแรงท่ีต าแหน่งสูงหรือต ่ากวา่จุดศูนยถ่์วงเป็นระยะเท่าใด จึงจะท าใหตู้เ้ยน็ไม่ลม้ 
 จากการวดัความสามารถในการการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าในกรณีขอ้กล่าวอา้ง มีนักเรียนท่ีได้
คะแนนขอ้กลา้วอา้ง 2 คะแนน จ านวน 11 คน (ร้อยละ 45.8) 1 คะแนน จ านวน 7 คน (ร้อยละ 29.2) และ 0 คะแนน 6 
คน (ร้อยละ 25) มีคะแนนขอ้กล่าวอา้งเฉล่ีย 1.2 คะแนน โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 2 คะแนน คือนกัเรียนท่ี
เขียนขอ้กล่าวอา้งพร้อมระบุตวัเลขไดถู้กตอ้ง คือ ตอ้งออกแรงท่ีต าแหน่งสูงกว่าจุดศูนยถ่์วงเป็นระยะ 0.4 เมตร หาก
พิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 1 คะแนน พบวา่นกัเรียนใหข้อ้กล่าวอา้งวา่สูงกวา่จุดศูนยถ่์วง แต่ไม่ระบุระยะ
หรือระบุระยะไม่ถูกตอ้ง จ านวน 4 คน นักเรียนท่ีเขียนค าตอบก ากวม คือ “สูงหรือต ่ากว่าจุดศูนยถ่์วง” จ านวน 2 คน 
และนกัเรียนท่ีเขียนเพียงระยะแต่ไม่ระบุวา่สูงหรือต ่า จ านวน 1 คน และเม่ือพิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนขอ้กล่าวอา้ง 0 
คะแนน พบวา่ เป็นนกัเรียนท่ีใหข้อ้กล่าวอา้งไม่ถูกตอ้ง คือ “ออกแรงต ่ากวา่จุดศูนยถ่์วง”  
 กรณีหลกัฐาน พบวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนหลกัฐาน 2 คะแนน จ านวน 15 คน (ร้อยละ 62.5) 1 คะแนน จ านวน 6
คน (ร้อยละ 25) และ 0 คะแนน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.5)มีคะแนนหลกัฐานเฉล่ีย 1.5 คะแนน โดยนักเรียนท่ีได้
คะแนนหลกัฐาน 2 คะแนน คือนกัเรียนท่ีแสดงการค านวณและเขียนแผนภาพอิสระไดค้รบถว้น สมบูรณ์ หากพิจารณา
นักเรียนท่ีได้คะแนนหลกัฐาน 1 คะแนน พบว่า นักเรียนท่ีค านวณถูกตอ้งแต่เขียนแผนภาพอิสระไม่สัมพนัธ์กบัการ
ค านวณจ านวน 4 คน และนกัเรียนท่ีเขียนแผนภาพอิสระไดถู้กตอ้งแต่ค  านวณไม่ถูกตอ้ง จ านวน 2 คน และเม่ือพิจารณา
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนหลกัฐาน 0 คะแนน พบวา่เป็นนกัเรียนท่ีค านวณและเขียนแผนภาพอิสระไม่ถูกตอ้ง 
 กรณีการให้เหตุผล พบวา่ นักเรียนไดค้ะแนนการให้เหตุผล 2 คะแนน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 41.7) 1 คะแนน 
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 37.5) และ 0 คะแนน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 20.8) มีคะแนนการให้เหตุผลเฉล่ีย 1.2 คะแนน โดย
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการใหเ้หตุผล 2 คะแนน คือ นกัเรียนท่ีให้เหตุผลโดยอธิบายถึงหลกัการของสมดุลต่อการหมุนได้
สมบูรณ์ เม่ือพิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการให้เหตุผล 1 คะแนนพบวา่เป็นนกัเรียนให้เหตุผลโดยการยกสมการของ
สมดุลต่อการหมุน โดยไม่อธิบายเพ่ิมเติม และเม่ือพิจารณานกัเรียนท่ีไดค้ะแนนการใหเ้หตุผล 0 คะแนน พบวา่ นกัเรียน
น าข้อกล่าวอ้างมาเขียนในการให้เหตุผล จ านวน 2 คน โดยนักเรียนระบุว่า “ต้องออกแรง 150 นิวตัน สูงกว่า
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จุดศูนยถ่์วง” และให้เหตุผลท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่สมัพนัธ์กบัขอ้กล่าวอา้ง เช่น นกัเรียนเขียนขอ้กล่าวอา้งวา่ “ตอ้งผลกัให้
สูงกวา่จุดศุนยถ่์วง 40 เซนติเมตร” แต่ใหเ้หตุผลวา่ “วตัถุจะไถลถา้แรงผลกัอยูเ่หนือจุดศูนยถ่์วง” จ านวน 2 คน 
 นอกจากน้ียงัพบว่า มีนักเรียนจ านวน 1 คน ท่ีเขียนหลกัฐานลงในส่วนของการให้เหตุผล และเขียนการให้
เหตุผลบางส่วนลงในส่วนของหลกัฐาน คือ นกัเรียนระบุวา่ “ตอ้งออกแรง 150 นิวตนั สูงกวา่จุดศูนยถ่์วง” ลงในส่วน
ของการใหเ้หตุผล  
  
อภิปรายและสรุปผลวจิยั 
 จากผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน สามารถพฒันาความสามารถในการสร้างค าอธิบาย
เชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในดา้นการใชห้ลกัฐานไดดี้ แต่ขอ้กล่าวอา้งและการให้เหตุผลของนกัเรียน พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัในแต่ละเน้ือหา โดยเน้ือหาท่ีนักเรียนสามารถเขียนขอ้กล่าวอา้งไดดี้ท่ีสุดคือ สมดุลต่อการเล่ือนท่ี โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.6 คะแนน เน่ืองจากค าถามในแบบวดัเป็นการใชค้วามรู้เดิมของนกัเรียนในเร่ืองการกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 
1 ของนิวตนั นักเรียนจึงสามารถค านวณและหาค าตอบเพื่อน ามาสร้างเป็นขอ้กล่าวอา้งได้ ส่วนเน้ือหาท่ีนักเรียนได้
คะแนนขอ้กล่าวอา้งน้อยท่ีสุดคือสมดุลต่อการหมุน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1 คะแนน เน่ืองจากนักเรียนมีการค านวณท่ี
ผิดพลาด โดยการใส่ตวัเลขท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากค าถามให้ค่ามวลของผลไม ้ซ่ึงนกัเรียนตอ้งเปล่ียนมวลใหเ้ป็นน ้ าหนกั
จึงจะสามารถน ามาใชใ้นการค านวณได ้และในส่วนของการใหเ้หตุผลเน้ือหาท่ีนกัเรียนใหเ้หตุผลไดดี้ท่ีสุดคือสมดุลต่อ
การหมุน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.4 คะแนน เน่ืองจากสถานการณ์ค าถาม เป็นสถานการณ์ท่ีนกัเรียนสามารถพบเห็นไดใ้น
ชีวติประจ าวนั นกัเรียนจึงสามารถเช่ือมโยงความรู้ในเร่ืองสมดุลต่อการหมุนมาใชใ้นการเขียนค าอธิบายในส่วนของการ
ให้เหตุผลได ้แมว้่านักเรียนจะมีการค านวณผิดพลาด โดยมีนักเรียน 5 คน ท่ีขอ้กล่าวอา้งและหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง แต่
สามารถให้เหตุผลไดส้มบูรณ์ ส่วนเน้ือหาท่ีนักเรียนให้เหตุผลไดน้้อยท่ีสุดคือ สมดุลสัมบูรณ์ เน่ืองจากแนวคิดเร่ือง
สมดุลสัมบูรณ์ เป็นการใชค้วามรู้เร่ืองสมดุลต่อการเล่ือนท่ีและสมดุลต่อการหมุน โดยในการให้เหตุผลจ าเป็นตอ้งใช้
ความรู้ทั้ง 2 ส่วน แต่พบวา่มีนกัเรียนจ านวน 9 คน ท่ีใหเ้หตุผลโดยยกหลกัการของสมดุลต่อการหมุนเพียงกรณีเดียว นัน่
คือแสดงหลกัฐานไม่สมบูรณ์ 
 เน้ือหาท่ีนกัเรียนสามารถเขียนหลกัฐานไดดี้ท่ีสุด คือ เสถียรภาพของสมดุล โดยค่าเฉล่ีย 1.5 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จากการเรียนในแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองสมดุลต่อการเล่ือนท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ีย 1.4 คะแนน เน่ืองจากสถานการณ์ค าถามใน
เน้ือหาเสถียรภาพของสมดุล ตอ้งใชค้วามรู้ในเร่ืองสมดุลต่อการหมุนเพ่ือแสดงหลกัฐาน นกัเรียนไดผ้า่นการเรียนรู้และ
เขียนค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ในเร่ืองสมดุลต่อการหมุนมาก่อน จึงส่งผลให้นกัเรียนสามารถน าความรู้เร่ืองสมดุลการ
หมุนมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างค าอธิบายในเน้ือหาเสถียรภาพของสมดุลไดดี้ยิ่งข้ึน แต่ในเน้ือหาสมดุลต่อการหมุน 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียการใหห้ลกัฐาน 1.17 คะแนน เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการใชต้วัเลขในการค านวณ 
 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนจะสามารถสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ไดดี้ข้ึน หากนกัเรียนมีประสบการณ์ในการ
ใช้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดนั้ น ๆ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน สามารถช่วยให้นักเรียนพฒันา
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ไดเ้พียงบางส่วน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อารีรัตน์ (2558) ท่ีใช้
การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน โดยพบวา่ ช่วยใหน้กัเรียนมีแนวคิดวทิยาศาสตร์ไดดี้ข้ึนในระดบัหน่ึงโดยปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อแนวคิดวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนคือ ความซบัซอ้นของเน้ือหา โดยนกัเรียนจะมีแนวคิดคลาดเคล่ือนในเน้ือหา
ท่ีมีความซบัซอ้น และตอ้งอาศยัความรู้จากหลายส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั 
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 นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีนักเรียนท่ีสับสนระหว่างหลกัฐานและการให้เหตุผล โดยมีนักเรียนบางส่วนท่ีเขียน
หลกัฐานเป็นการให้เหตุผล การให้เหตุผลเป็นหลกัฐาน และขอ้กล่าวอา้งเป็นการให้เหตุผล ซ่ึงเม่ือครูอธิบายนักเรียน
กลุ่มท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดจะเขา้ใจและไม่ผิดอีก แต่ในแบบวดัคร้ังต่อมา พบวา่มีนกัเรียนอีกกลุ่มท่ีสบัสนและเขียนหลกัฐาน
และการใหเ้หตุผลสลบักนั ครูจึงควรอธิบายและเนน้ย  ้าใหช้ดัเจนทุกคร้ังในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจความ
แตกต่างและสามารถเขียนแต่ละองคป์ระกอบของค าอธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 นอกจากน้ี ลักษณะของแบบวดัก็มีส่วนส าคัญ เน่ืองจากแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ส าหรับการวดัระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้ของงานวิจยัน้ี เป็นแบบวดัท่ีตอ้งอาศยัการค านวณในการหา
ค าตอบเพ่ือสร้างค าอธิบาย หากนักเรียนเกิดขอ้ผิดพลาดในการใชต้วัเลขเพ่ือการค านวณ จะส่งผลให้นักเรียนเขียนขอ้
กล่าวอา้งและหลกัฐานผิดพลาด แมว้า่นกัเรียนจะมีความเขา้ใจแนวคิดท่ีถูกตอ้งและสามารถสร้างค าอธิบายไดค้รบถว้น
ก็ตาม 
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