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บทคดัย่อ 

งานวิจยัปฏิบติัการน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็น
ฐานในเร่ืองกรด-เบส และศึกษาพฒันาการของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้เร่ืองกรด-เบส ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 45 คน เป็น
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานเร่ืองกรด-เบส จ านวน 5 แผน รวมเวลาทั้งส้ิน 13 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที และใชเ้คร่ืองมือสะทอ้น
ผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ใบกิจกรรมของนกัเรียน อนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน แบบบนัทึกภาคสนามของผูว้จิยั 
แบบบนัทึกขอ้เสนอแนะจากครูพ่ีเล้ียง แบบส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน
ในเร่ืองกรด-เบส และเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลวจิยั คือ แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงพบวา่
หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนทุกคนมีพฒันาการในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน เม่ือคิดเป็นคะแนน
พฒันาการพบวา่มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน 0.48 การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สามารถพฒันาไดจ้ากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชเ้หตุผล การใชค้  าถามปลายเปิดกระตุน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งกิจกรรมท่ีให้นกัเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการหาค าตอบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั 
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Abstract 
This action research aimed to study a good teaching practice and the development of grade XI student’s 

scientific reasoning in a topic of acids and bases by using context-based learning approach. The focus group consisted 
of 45 students. The research instruments were composed of 5 developed lesson plans of 13 periods, 50 minutes per 1 
period in a topic of acids and bases by using the context-based learning approach. The data were reflected though 
student’s activity sheets, student’s observation forms, field study reports, school mentor’s feedbacks and the 
satisfaction test. The result of student’s scientific reasoning was collected using scientific reasoning competency test. 
The result showed that the context-based learning approach could develop student’s scientific reasoning potentiality. 
The student’s scientific reasoning competency post-test score was higher than the pre-test score and the average 
normalized gain score is increasing up to 0.48 points. The scientific reasoning ability was enhanced by the 
implementation of learning activities that engaged student’s reasoning expressions, open-ended questions that 
activated reasoning expressions, and group activities that allowed students to exchange their opinions to find answers. 
 
Keywords: Scientific Reasoning, Context-based Learning, Action Research 
 

1. บทน า 
หน่ึงในเป้าหมายดา้นการศึกษาของประเทศไทย คือ ให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้าง

สังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกัในการพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่ง
เป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งการคิด
เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ดงันั้นทุกคน
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นไปในแนวทางการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดงัเช่นการเขา้ร่วม
การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโครงการประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ หรือ PISA (Programme for 
International Student Assessment) และโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบั
นานาชาติ หรือ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) จากผลการประเมิน PISA ในปี ค.ศ. 2015 
พบวา่ นกัเรียนไทยมีคะแนนสมรรถนะการรู้เร่ืองทางวทิยาศาสตร์ 421 คะแนน ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศท่ีเขา้ร่วม 
อธิบายไดว้า่นกัเรียนไม่สามารถระบุ อธิบาย และประยกุตค์วามรู้วทิยาศาสตร์ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายได ้ไม่สามารถ
เช่ือมโยงระหวา่งการอธิบาย และการใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร์จากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือเป็นเหตุผลในการตดัสินใจ 
นักเรียนไม่สามารถแสดงออกถึงการใชค้วามคิดและการคิดเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิทยาศาสตร์ในระดบัสูงได ้(สถาบนั
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ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) และจากผลการประเมิน TIMSS ในปี ค.ศ. 2015 พบว่านักเรียนไทยไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียของการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี 456 คะแนน ในระดบัต ่า แสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถแสดง
ความรู้พ้ืนฐานในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ได ้แต่ยงัไม่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวนัและ
สถานการณ์สมมติ และยงัไม่สามารถแสดงถึงแนวคิดท่ีซบัซอ้นได ้(สถาบนัส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2560)  

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผูว้ิจยั ซ่ึงได้รับมอบหมายให้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี
เพ่ิมเติม 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในเร่ืองอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และเร่ืองสมดุลเคมี พบวา่นกัเรียนส่วนมากไม่สามารถใชห้ลกัฐานจากการท าปฏิบติัการเพ่ือตอบค าถาม
การทดลอง และสร้างขอ้สรุปได ้นกัเรียนไม่สามารถน าขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียนอธิบายเหตุการณ์หรือปฏิกิริยาเคมี
ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติได ้ทั้งน้ีนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นวา่วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  

ปัญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู ้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาการจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์กล่าวคือ นกัเรียนไทยก าลงัประสบปัญหาในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ นกัเรียนส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีจะ
เขา้ใจว่าการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัฐาน นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่เขา้ใจและไม่สามารถให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงระหว่างขอ้สรุปและหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปนั้น (กาญจนา มหาลี และ
ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2553) นักเรียนไม่เขา้ใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการลงขอ้สรุปพ้ืนฐานของ
หลกัฐาน ท าให้นกัเรียนไม่สามารถให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การอา้งอิงหลกัฐานได ้(ลือชา ลดาชาติ และลฎาภา 
สุทธกลู, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีถูกรวบรวมในงานวจิยัเก่ียวกบัการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ ท่ีพบวา่นกัเรียน
มกัมีปัญหาเก่ียวกบัการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ดงัน้ี (1) นักเรียนมกัมีอคติในการให้เหตุผล (2) นักเรียนส่วนมากไม่
สามารถเสนอขอ้กล่าวอา้งของตนได ้(3) นกัเรียนมกัไม่พิจารณาสมมติฐานหรือค าอธิบายอ่ืน และ (4) นกัเรียนมกัจะถือวา่
ความเช่ือของตนเองเป็นจริงมากกวา่การทดสอบสมมติฐาน (ณฐัมน สุชยัรัตน์, 2558) นอกจากน้ียงัพบวา่กิจกรรมการเรียน
การสอนในหอ้งเรียนบางส่วนยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีนกัเรียนจะน าความรู้ไปใชใ้นการอธิบายส่ิงต่าง ๆ หรือสร้าง
ขอ้สรุปทางวทิยาศาสตร์จากหลกัฐานเชิงประจกัษห์รือเหตุผลท่ีเหมาะสมมากนกั แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสามารถใน
การใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีควรไดรั้บการพฒันาใหสู้งข้ึน (ภทัราวรรณ ไชยมงคล, 2560) 

ปัญหาท่ีผูว้ิจัยพบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน จากแนวทางการพฒันาประเทศเพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตโดยยงัคงอตัลกัษณ์
ของประเทศ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการใชรู้ปแบบการวิจยัปฏิบติัการ เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบสในรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 3 ซ่ึงเน้ือหาเร่ืองกรด-เบสนั้นเป็น
เน้ือหาวิชาเคมีท่ีศึกษาในระดบัจุลภาค หากนกัเรียนมีสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดศึ้กษาเขา้กบับริบทท่ีตนพบเจอ จะ
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาและเพ่ิมความเขา้ใจของตนไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัศึกษาพฒันาการของการให้
เหตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เร่ืองกรด-เบส ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐาน โดยมีเคร่ืองมือสะท้อนผลการปฏิบัติงาน คือ แบบบันทึกภาคสนามของผูว้ิจยั แบบบันทึก
ขอ้เสนอแนะจากครูพ่ีเล้ียง และอนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาการใหเ้หตุผล
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เร่ืองกรด-เบส ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน โดยมีเคร่ืองมือประเมินผลวจิยัคือ แบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ 
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบส 
2. เพื่อศึกษาพฒันาการของการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้เร่ืองกรด-เบส ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ห้องเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่แห่ง
หน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี มีจ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 45 คน กลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นหน่ึงในหอ้งเรียนท่ีผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมาย
ให้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ห้องเรียนน้ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีอยูใ่นระดบั
ปานกลางถึงดีมาก (2.00-4.00) จดัอยูใ่นระดบักลางของทั้งหมดจึงเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบการวิจยัในงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชรู้ปแบบการวิจยัปฏิบติัการ 
(Action research) ตามกรอบแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1998) อา้งถึงใน ภรณ์ภสัสรณ์ จ่าชยัภูมิ (2558) โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินงานแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 1 แผนการเรียนรู้คือ 1 วงจร PAOR วงจร PAOR  
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) โดยศึกษาสภาพปัญหาและท าการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อวางแผนใน
การแกไ้ขปัญหา จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติั (Act) ด าเนินการวดัความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน จากนั้นจดัการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไว ้ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกต 
(Observe) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติังาน และขั้นท่ี 4 ขั้นสะทอ้นผล (Reflect) น าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติัและการสังเกตมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และแกไ้ขในการวางแผนการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
เม่ือท าการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสะทอ้นปัญหาจนไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีมีประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมแลว้จึง
แบ่งเป็น 1 วงจรการศึกษา จากการปฏิบติังานท าใหส้ามารถแบ่งวงจรการศึกษาได ้2 วงจรการศึกษา ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของวงจรการศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 

วงจร
การศึกษา 

แผนการจดัการเรียนรู้ บริบทท่ีใชส้ร้างความสมัพนัธ์ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ 
เวลา 
(คาบ) 

1 

1) pH และอินดิเคเตอร์ ข่าวการตรวจสอบ pH ของน ้ายาเช็ด
ท าความสะอาดเคร่ืองส าอางค ์

การสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตจากของเหลว
ตอ้งสงสัย 

3 

2) ปฏิกิริยาของกรดและเบส ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร การสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาของกรดและ
เบสท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 

2 

3) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส การให้น ้าเกลือแก่ผูป่้วย การทดสอบความเป็นกรด-เบสของเกลือชนิดต่าง ๆ 2 

2 

4) การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผกั
และผลไม ้

ปฏิบติัการไทเทรตและการค านวนเก่ียวกบัการ
ไทเทรตหาความเป็นกรด-เบสของสารใน
ชีวิตประจ าวนั 

4 

5) สารละลายบฟัเฟอร์ ค่า pH ของผลิตภณัฑดู์แลและท า
ความสะอาดร่างกาย 

ปฏิบติัการทดสอบความสามารถในการควบคุมค่า 
pH ของสารละลายต่าง ๆ  

2 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน เร่ืองกรด-เบส อา้งอิงตาม

หลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 5 แผน ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งส้ิน 13 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดย
1 แผนการจดัการเรียนรู้ คือ 1 วงจร PAOR สามารถจดัแบ่งเป็น 2 วงจรการศึกษา รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ทุกแผนการจดัการเรียนรู้ด าเนินการโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานท่ีผูว้จิยัไดป้รับปรุง
จากงานวจิยัของ พชัรินทร์ ศรีค า (2559) มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสมัพนัธ์ (Relate) 2) ขั้นสร้างประสบการณ์ 
(Experience) 3) ขั้นเสนอมโนทศัน์ (Concept) 4) ขั้นถ่ายโอนมโนทศัน์ (Transfer) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

2. เคร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
2.1 ใบกิจกรรมของนกัเรียน ทั้งกิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่มท่ีนกัเรียนท าระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้

บริบทเป็นฐานเพื่อพฒันาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงนักเรียนจะไดเ้ขียนบนัทึกความรู้วิทยาศาสตร์ อธิบาย
หลกัฐานท่ีมาของขอ้ความรู้ และอธิบายความรู้ท่ีไดรั้บเพื่อประยกุตใ์ชใ้นบริบทอ่ืน ๆ  

2.2 อนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน ให้นกัเรียนเขียนบนัทึกใน 4 หัวขอ้ คือ ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
การเรียน ส่ิงท่ีอยากให้ครูปรับปรุงแก้ไขในคร้ังต่อไป ปัญหาและอุปสรรคท่ีนักเรียนพบระหว่างการเรียน และ
ความรู้สึกของนกัเรียนในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ โดยนกัเรียนเขียนอนุทินหลงัการเรียนทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

2.3 แบบบนัทึกภาคสนามของผูว้จิยั เป็นการเขียนบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะ
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระเมิน เพื่อพิจารณากระบวนการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และผลจาก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ คือ พฤติกรรมท่ีสังเกตพบในการจดัการเรียนรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีพบ และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 

2.4 แบบบนัทึกขอ้เสนอแนะจากครูพ่ีเล้ียง เป็นการเขียนบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ โดยครูพ่ีเล้ียงเป็นผูป้ระเมิน เพ่ือพิจารณากระบวนการจดัการเรียนการสอน และผลจาก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการประเมินระดบัคุณภาพในแต่ละดา้นของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

2.5 แบบส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบส ใช้
ส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการจัดการเรียนรู้แลว้เสร็จ เพ่ือพิจารณาภาพรวมของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้
โดยใชม้าตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของ Likert (สุดารัตน์ อะหลีแอ, 2558) ในการจดัระดบัความพึงพอใจ 

3. เคร่ืองมือประเมินผลวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองกรดเบส 
จ านวน 4 แบบทดสอบ เพ่ือวดัการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในเน้ือหาเร่ืองกรด-เบส โดยเก็บขอ้มูลจ านวน 
4 คร้ัง การทดสอบคร้ังท่ี 1 เป็นการเก็บขอ้มูลก่อนจดัการเรียนรู้ ในการทดสอบคร้ังท่ี 2 และ 3 เป็นการเก็บขอ้มูลระหวา่ง
เรียนจ านวน 2 คร้ัง การทดสอบคร้ังท่ี 2 เก็บขอ้มูลเม่ือการจดัการเรียนรู้แผนท่ี 1 แลว้เสร็จ และการทดสอบคร้ังท่ี 3 เม่ือ
จดัการเรียนรู้แผนท่ี 3 เสร็จส้ินลง แบบทดสอบคร้ังสุดทา้ยคือ คร้ังท่ี 4 เป็นการทดสอบหลงัเรียนเม่ือจดัการเรียนรู้โดย
ใชบ้ริบทเป็นฐานครบทั้ง 5 แผน  

ส าหรับแบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ยการวดั 3 สมรรถนะตามงานวิจยั
ของ ณัฐมน สุชยัรัตน์ (2558) ดงัน้ี 1) ความสามารถในการใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 2) ความสามารถในการสร้าง
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ขอ้สรุป 3) ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ แบบวดัความสามารถน้ีจะประกอบดว้ยบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาเร่ืองกรด-เบส ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ และมีค าถามเพ่ือใหน้กัเรียนแสดงออกถึงสมรรถนะทั้ง 3 ดา้น 
ของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ อยา่งละ 1 ขอ้ ขอ้ละ 5 คะแนน รวม 3 ขอ้ 15 คะแนน เวลาท่ีใชใ้นการท าแบบวดั
ความสามารถ คือ 15 นาที 

การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ดว้ยการวิเคราะเชิงเน้ือหา (สิรินภา กิจเก้ือกูล, 

2557) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ สรุปและรายงานผลในลกัษณะการเขียนบรรยาย เพ่ือพิจารณากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบส เพื่อพฒันาการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากเคร่ืองมือประเมินผลวิจัย โดยน าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ทางสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย เพ่ือจดัระดบัความสามรถ
ของนกัเรียนใน 5 ระดบั จากคะแนนเก็บ 5 คะแนน คือ ปรับปรุง (0.0-0.9 คะแนน) พอใช ้(1.0-1.9 คะแนน) ปานกลาง 
(2.0-2.9) ดี (3.0-3.9 คะแนน) และดีมาก (4.0-5.0) ร่วมทั้งมีการวเิคราะห์พฒันาการของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชค้ะแนนพฒันาการ (Normalized Gain) (อภิสิทธ์ิ ธงไชย, 2556) 
 
4. ผลการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบส  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบส เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นเวลา 13 คาบเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการเช่ือมโยงองค์
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์จากบทเรียนสู่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน ผา่น
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มท่ีแตกต่างกันตามเน้ือหาของบทเรียน และเก็บขอ้มูลผ่านการท ากิจกรรมของนักเรียน ใบ
กิจกรรม แบบบันทึกภาคสนามของผูว้ิจยั แบบบันทึกขอ้เสนอแนะจากครูพ่ีเล้ียง และอนุทินสะทอ้นความคิดของ
นกัเรียน โดยมีการพฒันาและปรับปรุงตามวงจร PAOR ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน พบวา่นกัเรียนมีสมรรถนะความสามารถ
ในการใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างขอ้สรุปอยู่ในระดบัต ่า และมีความสามารถในการ
อธิบายปรากฏการณ์ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 วงจรดงัน้ี 

1.1 วงจรการศึกษาท่ี 1  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 จากผลการทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ผูว้จิยั

จึงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้หา
หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่ขอ้สรุปทางวิทยาศาสตร์ ใชบ้ริบทน าเขา้สู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยข่าวเร่ือง
การตรวจสอบ pH ของน ้ ายาเช็ดท าความสะอาดเคร่ืองส าอางค ์สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใชกิ้จกรรม 
What is Wrong With Her ซ่ึงเป็นกิจกรรมรูปแบบ Story Line ให้นักเรียนรับบทบาทสมมุติเป็นทีมสืบสวนหาสาเหตุการ
เสียชีวิตของผูห้ญิงคนหน่ึง ซ่ึงมีสถานการณ์สมมุติ ก าหนดของเหลวตอ้งสงสัยและขอ้มูลเก่ียวกบัของเหลวนั้น และให้
นกัเรียนตรวจสอบค่า pH โดยให้นกัเรียนเลือกอินดิเคเตอร์ท่ีใชท้ดสอบดว้ยตนเอง จากนั้นใชค้่า pH ท่ีทดสอบไดร่้วมกบั
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ขอ้มูลของของเหลวท่ีก าหนดให้ น ามาวิเคราะห์เพ่ือลงขอ้สรุป น าเสนอขอ้สรุปของชนิดของของเหลวเหล่านั้นพร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผล และระบุสาเหตุการเสียชีวติของผูต้ายวา่เกิดจากของเหลวเหล่านั้นหรือไม่ เม่ือจดัการเรียนรู้แผนน้ีแลว้  

จากการตรวจสอบใบกิจกรรมและการน าเสนอผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถลง
ขอ้สรุปของการเสียชีวิตโดยใชเ้หตุผลท่ีตนอา้งอิงประกอบประกอบได ้เม่ือจดัการเรียนรู้แลว้เสร็จไดท้ าการทดสอบ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนคร้ังท่ี 2 เป็นการทดสอบระหว่างเรียนโดยใชบ้ทความ
เก่ียวกบัรอยสักอจัฉริยะท่ีสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตาล โซเดียม และ pH ในเลือด  พบวา่คะแนนทุก
สมรรถนะของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ยงัอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถระบุเหตุผล
สนบัสนุนท่ีมาของขอ้สรุปของงานตนเองได ้หรืออธิบายเพียงสั้น ๆ โดยไม่แสดงเหตุผลประกอบ 

ปัญหาท่ีพบจากการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 คือ นักเรียนตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการ
ค านวณค่า pH และเลือกอินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสม นักเรียนมีความสับสนเก่ียวกบัขั้นตอนในการท ากิจกรรม What’s 
wrong with her และรูปแบบของปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชใ้นกิจกรรมเป็นปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วนท าการ
ทดลองในจานหลุม 36 หลุม ท าใหน้กัเรียนบางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการทดลอง นกัเรียนสามารถระบุเหตุผลเพื่อสร้าง
ขอ้สรุปในการท ากิจกรรมกลุ่มระหวา่งคาบเรียนได ้แต่เม่ือทดสอบดว้ยแบบทดสอบสมรรถนะของการใหเ้หตุผลทาง
วิทยาศาสตร์นกัเรียนมีคะแนนอยู่ในระดบัต ่าเน่ืองจากไม่อธิบายเหตุผลประกอบขอ้สรุปได ้จึงน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา
วเิคราะห์ ทบทวน แกไ้ข ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ต่อไป 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เป็นการน าขอ้ผิดพลาดจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งน าจุดเด่นจากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 มาพฒันาและปรับใชใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 โดยกิจกรรมการเรียนรู้เร่ิม
จากการใชโ้ฆษณายาลดกรดในกระเพาะอาหารมาอธิบายปฏิกิริยาระหวา่งกรด-เบส มีกิจกรรมการเรียนรู้คือใหน้กัเรียน
ท ากิจกรรม Jigsaw Acid-Base ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกนัสุ่มหยิบจ๊ิกซอวท่ี์มีช่ือของกรดและเบสแลว้ระบุชนิดของ
เกลือซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ ์โดยจดักลุ่มละ 4 คน เพ่ือให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และให้นกัเรียนศึกษา
ปฏิกิริยาระหวา่งกรดหรือเบสกบัสารชนิดอ่ืน โดยใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัสร้างขอ้สรุปของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง
ให้นักเรียนระบุ สืบคน้และอธิบายปฏิกิริยาของกรด-เบสท่ีนักเรียนเคยมีประสบการณ์หรือพบเห็นในชีวิตประจ าว ัน 
ส าหรับการสืบคน้นั้นมอบหมายใหน้กัเรียนท านอกเวลาเรียน ปฏิกิริยาท่ีนกัเรียนน ามาแสดงจึงมีความหลากหลาย 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เกิดจากการน าจุดเด่นและปัญหาท่ีพบในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2 มาปรับ
ใชใ้นแผนการจดัการเรียนรู้น้ี แต่มีรูปแบบกิจกรรมท่ีแตกต่างออกไปเน่ืองดว้ยรูปแบบของเน้ือหาในบทเรียน การ
จัดการเรียนรู้แผนน้ีเร่ิมจากผูว้ิจัยทบทวนความรู้ว่า ผลิตภณัฑ์เกลือท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส สามารถมี
คุณสมบติัไดท้ั้งกรด เบส หรือกลาง ข้ึนอยูก่บัสารตั้งตน้ และใหน้กัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบัน ้ าเกลือท่ีใชส้ าหรับผูป่้วย
วา่ตอ้งใชเ้กลือประเภทใด เน่ืองจากสาเหตุใด จากนั้นให้นกัเรียนทดสอบค่า pH ของสารละลายเกลือชนิดต่าง ๆ ดว้ย
สารละลายยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ และใชกิ้จกรรมการแข่งขนัตอบค าถามเร่ืองประโยชน์ของเกลือชนิดต่าง ๆ  
 เน่ืองจากเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนน้ีมีความชัดเจนท าให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปตาม

วตัถุประสงค์เป็นอย่างดี เม่ือพิจารณาจากอนุทินสะทอ้นความคิดของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาการ

เรียนรู้ นกัเรียนไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ และครูพ่ีเล้ียงมีขอ้เสนอแนะวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
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เหมาะสมกบัเวลา และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาก รวมทั้งมีการวดัและประเมินผลท่ีดี เม่ือวดัความสามารถในการให้เหตุผล

ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนเป็นคร้ังท่ี 3 ภาพรวมพบวา่นกัเรียนมีพฒันาการของคะแนนการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์

ท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัคะแนนในการทดสอบคร้ังท่ี 1 (ก่อนเรียน) กล่าวคือสมรรถนะความสามารถในการสร้าง

ขอ้สรุปมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเป็นระดบัปานกลาง (2.51 คะแนน) จากเดิมอยู่ท่ีระดบัพอใช ้(1.89 คะแนน) และสมรรถนะ

ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนจากระดบัปานกลางท่ี 2.09 คะแนน เป็นระดบัปานกลาง

ท่ี 2.58 คะแนน เม่ือไม่พบปัญหาเพ่ิมเติม และไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ จึงจดัเป็นวงจรการศึกษาท่ี 1  

จุดเด่นท่ีพบในการจัดการเรียนการรู้วงจรการศึกษาท่ี 1 คือ  กิจกรรมในชั้นเรียนท่ีใช้มีความท้าทาย ท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นตอ้งการทราบค าตอบของปัญหาจึงผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยสร้างบรรยากาศความ
สนุกสนานในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้นกัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองในการลง
ข้อสรุปโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และเ ช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนั และจากการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนพบว่าการท าปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ช่วยท าให้
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน และการทบทวนความรู้อนัเป็นพ้ืนฐานของความรู้ใหม่ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจองค์
ความรู้ใหม่ไดง่้ายข้ึน  

2. วงจรการศึกษาท่ี 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 น้ีมีการพฒันาจุดเด่นและปรับแกไ้ขจุดดอ้ยของวงจรการศึกษาท่ี 1 มาใชใ้นการ

ด าเนินกิจกรรม เป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทความเร่ืองปริมาณวติามินซีในผกัและผลไม ้น าเขา้สู่
บทเรียน จากนั้นผูว้ิจยัอธิบายขั้นตอนการไทเทรตเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปริมาณสารต่าง ๆ แก่นักเรียน และวิธีการ
ค านวณความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างจากการไทเทรต แลว้ให้นักเรียนทุกคนท าปฏิบติัการไทเทรตหาความเขม้ขน้
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นใชกิ้จกรรมสถาบนัวจิยั AB ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนท าการทดสอบหาความ
เป็นกรดและเบสของสารตวัอย่างในชีวิตประจ าวนั และเสริมแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในหัวขอ้นกัเคมีนอ้ยช่างสงสัย เพ่ือ
เพ่ิมทกัษะการค านวณเก่ียวกบัการไทเทรตโดยใชโ้จทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสารเคมีท่ีนกัเรียนรู้จกั  

จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ี 4 พบปัญหา คือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการไทเทรตเป็นอุปกรณ์ท่ีนักเรียนยงัไม่มี
ประสบการณ์ในการใชง้าน เช่น ปิเปต บิวเรตต ์ท าให้นกัเรียนไม่สามารถท าการไทเทรตไดถู้กวิธี เกิดความกงัวลใน
การใชอุ้ปกรณ์ ส่งผลใหก้ารไทเทรตผิดพลาด และเม่ือผูว้จิยัแจง้ใหน้กัเรียนระมดัระวงัการใชส้ารเคมีเน่ืองจากท่ีมีความ
เป็นกรด-เบส นกัเรียนบางคนเกิดความวิตก กงัวล ไม่กลา้ท าการทดลองแมมี้การสวมถุงมือป้องกนั การท าปฏิบติัการ
การไทเทรตจึงใช้เวลานาน ส าหรับจุดเด่นของแผนการจดัการเรียนรู้น้ีคือ ผูว้ิจัยได้อธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในช่วงก่อนและระหวา่งท าปฏิบติัการ ท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยั
อธิบายการค านวนการไทเทรตอยา่งละเอียด และมีแบบฝึกหดัเพ่ิมเติมในปริมาณท่ีเหมาะสม และครอบคลุมทุกรูปแบบ
ของโจทยก์ารค านวณการวเิคราะห์ปริมาณดว้ยการไทเทรต ท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและสามารถแสดงการค านวนได ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เกิดจากการวิเคราะห์ผลจากการจดัการเรียนรู้ในแผนท่ี 4 แลว้น ามาพฒันาและ
ปรับปรุงในการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้น้ีมีการน าบริบทสุขภาพเร่ืองการรักษาสมดุลของค่า 
pH ในร่างกาย และให้นักเรียนใชค้วามรู้ท่ีเคยศึกษามาแลว้ในหัวขอ้สมดุลของส่ิงมีชีวิตจากบทเรียนเร่ืองสมดุลเคมี 
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น ามาอธิบายการควบคุมค่า pH ของเลือด และมีการท าการทดสอบความสามารถในการควบคุมค่า pH ของน ้ าประปา 
น ้ ามะพร้าว และอะซีเตตบัฟเฟอร์ (CH3COOH/CH3COO-) เม่ือเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง จากนั้ นให้นักเรียน
อภิปรายร่วมกนัถึงประโยชน์ของบฟัเฟอร์และความสามารถในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ 

จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ี 5 น้ี พบวา่นกัเรียนสามารถท าการทดลองไดร้วดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการทดลองเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เช่น บีกเกอร์ หลอดหยดสาร นกัเรียนสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ในระบบบฟัเฟอร์ได ้นกัเรียนมีมุมมองว่าหัวขอ้การเรียนรู้น้ีค่อนขา้งง่าย ท าให้เรียนสนุกและมีความเขา้ใจเน้ือหามาก
ยิง่ข้ึน และผลการทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนทุก
สมรรถนะ เม่ือไม่พบปัญหาเพ่ิมเติม และไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ จึงจดัเป็นวงจรการศึกษาท่ี 2 

เม่ือผูว้ิจยัจดัการเรียนการรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบส เสร็จส้ิน ไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีถึงดีมากทุกดา้นการประเมิน 
และมีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.33 จดัอยูใ่นระดบัดี 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน เร่ืองกรด-เบส 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจ 
1. ดา้นเน้ือหา 4.23 0.68 ดี 
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.28 0.79 ดี 
3. ดา้นส่ือการเรียนรู้ 4.38 0.72 ดี 
4. ดา้นผูจ้ดัการเรียนการสอน 4.53 0.65 ดีมาก 
5. ดา้นผูเ้รียน 4.27 0.76 ดี 
6. ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4.32 0.66 ดี 
7. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4.31 0.61 ดี 

เฉล่ีย 4.33 0.70 ดี 
 

2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 

จากการศึกษาผลการวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์จ านวน 4 คร้ัง โดยการทดสอบคร้ังท่ี 1 
เป็นการเก็บขอ้มูลก่อนเรียน 1 คร้ัง และแบบทดสอบคร้ังท่ี 2 และ 3 เป็นการเก็บขอ้มูลระหวา่งเรียนจ านวน 2 คร้ัง ในการ
ท าแบบทดสอบคร้ังสุดทา้ยหรือคร้ังท่ี 4 เป็นการทดสอบหลงัเรียน 1 คร้ัง พบวา่นกัเรียนมีผลคะแนนเป็นดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 ผลการวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

 
จากรูปท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการในการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของการ

ท าแบบทดสอบในแต่ละคร้ังของนกัเรียนเทียบกบัเกณฑคุ์ณภาพของคะแนน พบวา่นกัเรียนมีพฒันาการในสมรรถนะ
ความสามารถในการสร้างขอ้สรุปมากท่ีสุด จากระดบัพอใช ้(1.89 คะแนน) ในการวดัความสามารถคร้ังท่ี 1 เพ่ิมข้ึนเป็น
ระดับดีมาก (4.49 คะแนน) ในคร้ังท่ี 4 สมรรถนะท่ีนักเรียนมีการพฒันารองมา คือ ความสามารถในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากระดบัปานกลาง (2.09 คะแนน) ในคร้ังแรกเป็นระดบัดี (3.07) ในการ
ทดสอบคร้ังสุดทา้ย แมว้่าในการทดสอบคร้ังท่ี 2 นั้น ระดบัความสามารถของนกัเรียนจะลดลงจากระดบัปานกลาง 
(2.09 คะแนน) เป็นระดบัพอใช ้(1.91 คะแนน) แต่เม่ือพิจารณาจากคะแนนแลว้นั้น พบว่าคะแนนลดลงเพียง 0.18 
คะแนนถือวา่มีความแตกต่างของคะแนนค่อนขา้งนอ้ย และสมรรถนะท่ีนกัเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนนอ้ยท่ีสุดคือ 
สมรรถนะการใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์โดยนกัเรียนมีพฒันาการความสามารถจากระดบัพอใชใ้นการทดสอบคร้ัง
แรก (1.91 คะแนน) และยงัคงอยูใ่นระดบัเดิมในการวดัความสามารถอีกสองคร้ังต่อมา แต่ในการวดัความสามารถคร้ัง
สุดทา้ยเพ่ิมข้ึนเป็นระดบัปานกลาง (2.73 คะแนน) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาคะแนนรวมของการวดัความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สมรรถนะ พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 5.89 จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน ในการ
ทดสอบก่อนเรียน จดัอยูใ่นระดบัพอใช ้และมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเป็น 10.29 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีในการทดสอบหลงัเรียน 

เม่ือก าหนดให้ผลการวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 แทนผลการทดสอบก่อน
เรียน และผลการวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 4 แทนผลการทดสอบหลงัเรียน พบว่า
นักเรียนทุกคนมีผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน เม่ือพิจารณาเป็นคะแนนพฒันาการพบวา่
นกัเรียนมีคะแนนพฒันาการสูงข้ึนเฉล่ีย 0.48 และมีนกัเรียนจ านวน 4 คนท่ีมีคะแนนพฒันาการอยูใ่นระดบัสูง (มากกวา่ 
0.70) และมีนกัเรียนจ านวน 8 คนท่ีมีคะแนนพฒันาการอยูใ่นระดบัต ่า (นอ้ยกวา่ 0.30) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและคะแนนพฒันาการของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
การทดสอบ 
ก่อนเรียน 
 (ร้อยละ) 

การทดสอบ 
หลงัเรียน  
(ร้อยละ) 

ผลการเรียนรู้ท่ี 
เพ่ิมข้ึนจริง (actual gain)  

(ร้อยละ) 

ผลการเรียนรู้ท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึน
ไปได ้(maximum possible gain) 

(ร้อยละ) 

คะแนนพฒันาการ <g> 
(normalize gain) 

39.11 68.15 29.04 60.89 0.48 

 

 
รูปที่ 2 คะแนนพฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 

5. การอภิปรายผล 
จากงานวิจยัการพฒันาการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ืองกรด-เบส ดว้ย

การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน พบวา่รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทฐานเพ่ือส่งเสริมการให้
เหตุผลทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองกรด-เบสควรมีลกัษณะดงัน้ี 

บริบทท่ีน ามาใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์ตอ้งเป็นบริบทท่ีกวา้ง เป็นตวัอยา่งขอ้มูลท่ีนกัเรียนสามารถพบ
ไดใ้นชีวติประจ าวนั และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียน เป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีดี กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
และสงสัยในแนวคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภรณ์ภสัสร จ่าชยัภูมิ (2558) และ Jong De Onno (2006) ท่ีกล่าววา่
ผูส้อนควรเลือกบริบทใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน โดยอาจมีการตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้ของผูเ้รียนก่อนหนา้ ทั้งน้ีบริบท
ท่ีใชส้ าหรับผูเ้รียนไม่ควรมีความซบัซอ้นเกินไป นอกจากน้ีครูผูส้อนยงัตอ้งผลกัดนัและมุ่งเนน้ให้นกัเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์และเช่ือมโยงบริบทท่ีใชส้ร้างสัมพนัธ์เขา้กบัเน้ือหา และยงัสอดคลอ้งกบัทศัตริน เครือทอง (2553) ท่ีระบุไว้
วา่บริบทท่ีดีจะช่วยจะช่วยเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของเน้ือหาวา่มีความส าคญัของชีวติของตน  

เม่ือผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้ดว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็นการท าปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ 
การแกปั้ญหา การอภิปราย จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นการต่อยอดความคิด และการใชบ้ริบทเช่ือมโยง
เขา้สู่บทเรียนช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีศึกษาอยุใ่นระดบัจุลภาคมากข้ึน ดงัเช่นงานวจิยัของ จินดา พราหมณ์ชู (2553) 
ท่ีระบุวา่การท ากิจกรรมทดลอง ซ่ึงนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดส้งัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้
นักเรียนเห็นท่ีมาของแนวคิดต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ียงัมีความมุ่งเน้นให้
นักเรียนเกิดการให้เหตุผลแบบนิรนัย การให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลเชิงอุปมา ซ่ึงช่วยให้นักเรียน
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แสดงออกถึงความสามารถในการใหเ้หตุผลมากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ดงัท่ี วชิยั เสวก
งาม (2557) ไดส้รุปขอ้มูลเก่ียวกบัการใหเ้หตุผลวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารนิรนยัและการอุปนยัเป็นการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอทฤษฎี หลกัการ กฎ หรือมโนทศัน์ ช่วยใหถ่้ายทอดเน้ือหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีผูว้ิ
จนัยงัพบปัญหาท่ีสอดคลอ้งเช่นเดียวกบัท่ี วิชยั เสวกงาม (2557) สรุปว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยใชเ้วลาในถ่ายทอด
เน้ือหาท่ีนานกวา่แบบนิรนยั แต่ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์ เป็นส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

ในการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีมีการเช่ือมโยงความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บไปสู่บริบทใหม่เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการถ่าย
โอนมโนทศัน์ ก่อใหเ้กิดการตะหนกัถึงคุณค่าของส่ิงท่ีเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิวของ อธิษฐาน บุญเป็ง และคณะ 
(2557) ท่ีระบุว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมดยงความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จะช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการบูรณาการทกัษะ  กระบวนการคิดชั้นสูงให้กบัผูเ้รียนได ้และเม่ือนกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัและ
เสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดดี้ข้ึน ครูผูส้อนยงัสามารถ
ประเมินความรู้และวดัความเขา้ใจของผูเ้รียนจากการเช่ือมโยงความรู้คร้ังน้ีได ้ดงัเช่นท่ี พิชญสิ์นี จกัรแกว้ (2559) พชั
รินทร์ ศรีค า (2559) และพชัรมยั น่ิมลออ (2559) ไดป้ระเมินความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บดว้ยการประยกุตม์โนทศัน์ 

ส าหรับรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในงานวจิยัน้ี ไดใ้ชรู้ปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีพชัรินทร์ ศรีค า (2559) ไดศึ้กษาและออกแบบใหมี้ขั้นตอนการประเมินผลเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความรัดกมุ และ
ครอบคลุมองคป์ระกอบของการศึกษาในงานวิจยั ซ่ึงตอ้งการศึกษาพฒันาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
เพ่ิมเติมดว้ย ทั้งน้ีผูว้จิยัไม่ไดป้ระเมินผลดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทุกคร้ัง
หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากเพ่ือลดพฤติกรรมความเคยชินของนักเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2557) ท่ีระบุวา่ การประเมินผลภายหลงัการเรียนรู้คร้ังเดียวไม่สามารถทราบวา่ผูเ้รียนบรรลุ
ถึงสมรรถนะท่ีก าหนดไวไ้ด้ การประเมินผลจึงควรท าเป็นระยะระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกนัไปตามสภาพจริงท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน การประเมินแบบต่อเน่ืองน้ีท าให้ผูว้ิจยัสามารถ
ทราบจุดอ่อนของผูเ้รียนแต่ละคนและช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการพฒันาขอ้ดอ้ยนั้นได ้นอกจากน้ีมีการใชรู้ปแบบ
การวดัประเมินท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างของผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงการเรียนรู้อยา่งรอบ
ดา้น ทั้งใชก้ารประเมินแบบกลุ่ม ดงัเช่นท่ี สวสัด์ิชยั ศรพนมธนากร (2550) ไดร้ะบุวา่การประเมินแบบกลุ่มโดยสมาชิก
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สะทอ้น สรุป และยืนยนัขอ้คน้พบ หรือท่ีเรียกวา่การประเมินแบบเสริมพลงั น าไปสู่การ
รับผิดชอบร่วมกนัและช่วยใหส้มาชิกกลุ่มมีการปรับปรุงคุณสมบติัของตนไปสู่ระดบัเดียวกบักลุ่มได ้

จากผลการวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการในการใหเ้หตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ทุกสมรรถนะ ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสร้าง
ขอ้สรุป และความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากนักเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ี
กระตุน้การอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูล หลกัฐาน ความรู้มายืนยนัเพ่ือน าไปสู่ขอ้สรุป การท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียนมีการส่งเสริมให้ใช้การสร้างขอ้สรุปทั้ งจากขอ้มูลจริงท่ีมีอยู่หรือการให้เหตุผลแบบอุปนัย และมีการใช้
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดเ้รียนรู้อธิบายขอ้คน้พบระหวา่งการท าปฏิบติัการของนกัเรียนหรือการใชเ้หตุผลแบบนิร
นยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมท่ีณัฐมน สุชยัรัตน์ (2558) ใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผ่าน
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กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนฝึกระบุขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีไดจ้ากการส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง มาใชอ้ธิบาย สรุป พยากรณ์ หรือ
คาดการณ์ปรากฏการณ์ รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ียงัมีกิจกรรมการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตร์ส่งเสริมให้เกิด
การการแสดงออก และการใชเ้หตุผลเป็นหลกัฐานในการสร้างขอ้สรุป เช่นเดียวกบัการศึกษาของ ภทัราวรรณ ไชย
มงคล (2560) ซ่ึงใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสืบเสาะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยกลวิธีการโตแ้ยง้ โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน
ท างานกลุ่ม มีการเสนอขอ้คิดเห็นต่อกลุ่ม และวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกัน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสร้างค าอธิบายเชิง
วทิยาศาสตร์ดว้ยหลกัฐานและเหตุผลท่ีเหมาะสม 

ส าหรับคะแนนพฒันาการดา้นการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัต ่า
จ านวน 8 คน นั้น เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลแลว้พบว่า นักเรียนจ านวน 4 คนมีคะแนนความสามารถในการให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 1 อยู่ในระดับคุณภาพดี นักเรียนมีความเขา้ใจในการใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถสร้างขอ้สรุป และน าขอ้สรุปไปใช้ในการอธิบายสถานการณ์อ่ืนได ้แต่การตอบค าถามในการท าแบบวดั
ความสามารถคร้ังท่ี 4 ยงัไม่ครอบคลุมครบถ้วนจึงมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเพียง 1 หรือ 2 คะแนน ท าให้คะแนนมี
ความก้าวหน้าอยู่ในระดบัต ่า และนักเรียนจ านวน 2 คน ท่ีมีคะแนนพฒันาการมีความก้าวหน้าอยู่ในระดบัต ่า เม่ือ
พิจารณาค าตอบและสอบถามนกัเรียนแลว้นั้นพบวา่นกัเรียนใชค้วามเช่ือท่ีตนมีอยูใ่นการอธิบายปรากฏการณ์โดยไม่มี
การอา้งอิงขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้มา นกัเรียนลงขอ้สรุปโดยไม่อธิบายเหตุผลสนบัสนุนขอ้สรุป และนกัเรียนจ านวน 2 คน ท่ี
มีคะแนนพฒันาการมีความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากการท าแบบวดัความสามารถการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์
น้ีไม่ไดมี้การเก็บคะแนนเป็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในชั้นเรียน นกัเรียนจึงไม่เห็นความส าคญัของการตอบ
ค าถามและใหเ้หตุผลเพียงสั้นๆ ท าใหไ้ม่สามารถพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ไปสู่ระดบัสูงได ้ 

เม่ือพิจารณาจากผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจริง และผลการเรียนรู้ท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนไปได้ พบว่าสามารถ
ส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนให้เพ่ิมข้ึนไดอี้ก ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงของการใชเ้หตุผลเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองแก่ผูเ้รียน 

 
6. บทสรุป 

การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานเพ่ือพฒันาการใหเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 เร่ืองกรด-เบส ในกลุ่มเป้าหมายจ านวน 45 คน เป็นเวลา 13 คาบเรียน พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานในเร่ืองกรด-เบสโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางผ่านบริบทรอบตวัของผูเ้รียน
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และผูเ้รียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความสามารถพฒันาการให้
เหตุผลทางวทิยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา กรรมการท่ีปรึกษา ครูพ่ีเล้ียง ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงใน

ความกรุณาให้ค  าปรึกษาตลอดระยะเวลาในการท าวิจยั  ขอขอบพระคุณสถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ท่ีไดอ้นุเคราะห์ทุนสนบัสนุนการท าวิจยัในคร้ังน้ีภายใตโ้ครงการส่งเสริมการผลิตครูผูมี้ความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เป็นอยา่งสูง 
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