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บทคัดย่อ 
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เนื่องจาก

เป็นพื้นฐานในการท าให้นักเรียนเกิดความแตกฉานทางวิทยาศาสตร์  ครูจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้กระบวนการในการหาค าตอบและอธิบายว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรบ้าง เกิดได้อย่างไร การส่งเสริม
ให้นักเรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเข้าถึงหลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากแบบวัด
การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส แบบทดสอบมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 
ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง กรด-เบส แต่ละข้อจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ คือ ข้อกล่าวอ้าง ข้อมูล และการให้เหตุผล โดยใช้กรอบแนวคิดของ McNeill and Krajcik 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 45 คน จากโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม วิเคราะห์ข้อมูล
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้างได้อย่างถูกต้อง (เฉลี่ยร้อยละ 
89.33) การน าข้อมูลมาประกอบข้อกล่าวอ้าง (เฉลี่ยร้อยละ 60.89) ที่แทบจะไม่ได้คือการให้เหตุผลมาสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้าง (เฉลี่ยร้อยละ 0.44) ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ อันส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มาก
ขึ้น  
 
ค าส าคัญ: การอธิบายทางวิทยาศาสตร,์ ข้อกล่าวอ้าง ข้อมูล และการให้เหตผุล 
 

ABSTRACT 
Constructing scientific explanations plays a central role in learning via Inquiry approach 

because it is fundamental performance which is required in fostering scientific literacy. Thus, 
teachers need to encourage students to create a scientific explanation for describing what and 
how natural phenomena occur. To promote students in such an environment, students should 
be given the opportunity to connect data from experiments to support their claim or prediction 
and to justify their opinion. This study aimed to describe what grade 11 students’ scientific 
explanation of Acid-Base. Students’ scientific explanations were elicited by using the explanation 
test which was designed to cover their concept of Acid-Base. Students’ responses from this test 
were individually identified by level of scientific explanation based on the framework provided by 
McNeill and Krajcik. The completeness of constructing scientific explanation was carefully 
analyzed three components: claim, evidence, and reasoning. The target group was 45 students of 
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Mathayomsuksa 5/11 enrolled in the second semester of academic year 2017 in a school at 
Maha sarakham Province.  Percentage and average were use to analyzed data. 
              Research results showed that most of the students (83.33%) perform scientific 
explanation to claim and moderate (60.89%) students can support the evidence at level 3. Only 
0.44% can perform reasoning to support the answer. The findings from this study will be a 
significant benefit to design the activities to support students’ performance in certain science 
environment. These activities will guide the students in constructing an explanation indicating a 
deeper understanding underlying the concept of Acid-Base 
 
Keywords: Scientific Explanation, Claim, Evidence, Reasoning 
 

บทน า 
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต การรู้วิทยาศาสตร์ 

(Scientific literacy) จึงเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องการให้บุคคลมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งวิทยาศาสตร์ การรู้วิทยาศาสตร์ยังมีความส าคัญต่อ การพัฒนาสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การรู้วิทยาศาสตร์จะท าให้บุคคลสามารถเข้าใจประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ถามและหา
ค าตอบที่มาจากความสงสัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน ตัดสินใจ อธิบาย บรรยาย และท านาย
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติได้ [1] การสร้างค าอธิบายสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจในธรรมชาติของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ว่าจะต้องมีความเช่ือมโยงกับหลักฐาน มีความไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ [2]  แต่บ่อยครั้ง
ที่นักเรียนมักจะมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่คงที่ และเป็นเรื่องที่ต้องท่องจ า นักเรียนจึงไม่เข้าใจกระบวนการสร้าง
ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ ว่าความรู้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา [3] ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะน ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึน  

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง กรด เบส จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ข้อกล่าวอ้าง การให้ข้อมูล และการให้เหตุผล เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในเรื่อง กรด เบส เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการน าข้อมูลและเหตุผลเพื่อมาอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น ท าให้นักเรียนเข้าใจในปรากฏการณ์นั้น เนื่องจากข้อมูลที่น ามาสนับสนุนในค าอธิบายนั้นจะต้องมีความ
สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องมีการน าหลักการ หรือทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ มาอธิบายว่าข้อมูลนั้น
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ส่งผลให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดในเรื่องกรด เบส และ
สมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้ผู้วิจัยติดตามความเข้าใจของนักเรียน และจัดการเรียนรู้เรื่องกรด เบส ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (Scientific explanations) 

สิ่งส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์นอกเหนือไปจากการออกแบบการทดลอง และขั้นตอน
การด าเนิน  การทดลอง การใช้เครื่องมือ การบันทึกข้อมูล หรือการสร้างกราฟ แล้วนั้น ยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ
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ในทฤษฏี หลักการ และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นมี
เป้าหมายเพื่อที่จะแสวงหาค าอธิบายในสิ่งต่างๆ ดังนั้นการอธิบายจึงถือว่าเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างยิ่งในการสืบ
เสาะหาความรู้ [2] ซึ่งสอดคล้องกับสภาการวิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา [2] ได้ระบุว่า ในการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนควรมีความสามารถ 4 ด้าน คือ (1) ควรสามารถล าดับส าคัญของการให้หลักฐาน ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนสามารถพัฒนาและประเมินการอธิบายเพื่อตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ (2) ควรสามารถอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์จากหลักฐาน เพื่อใช้ตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ (3) ควรสามารถสร้างและปรบัปรุงการสรา้งค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์และแบบจ าลอง โดยใช้เหตุผลและหลักฐาน และ (4) ควรมีความเข้าใจที่กระจ่างชัดว่าการสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐาน และเหตุผล [2] 

McNeill and Krajcik [3] ได้ให้ความหมายของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่า  “การอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง การอธิบายว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยมีการใช้หลักฐาน และเหตุผล เพื่อสนับสนุน
ค าอธิบายนั้น” องค์ประกอบของอธิบายจะประกอบด้วย 1) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) คือการท านาย หรือตั้งสมมติฐาน 
2) หลักฐาน (Evidence) คือสิ่งที่ค้นพบจากการสังเกต หรือการทดลอง เพื่อน ามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และ 3) 
การให้เหตุผล (Reasoning) คือ การน าทฤษฏีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมาเช่ือมโยงข้อกล่าวอ้าง และ
ข้อมูล การสร้างค าอธิบายนั้นสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจในธรรมชาติของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้
เรียนรู้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องเช่ือมโยงกับหลักฐาน และมีการน าเหตุผลมาสนับสนุน [2] การให้นักเรียนสร้าง
การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ และช่วยให้
นักเรียนได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสร้างความรู้ใหม่ [2] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
แบบวัดการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ซึ่งแบบทดสอบเป็นค าถามปลายเปิด โดยใช้

แบบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 5 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง กรด-เบส ทั้ง 5 มโนมติ คือ สมบัติกรด-เบส, 
สารละลายอิเล็กโทรไลต์-นอนอิเล็กโทรไลต์, ปฏิกิริยาการสะเทิน, จุดยุติ-จุดสมมูล, สารละลายบัฟเฟอร์ โดย
แบบทดสอบแต่ละข้อจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ คือ ข้อ
กล่าวอ้าง ข้อมูล และการให้เหตุผล ตัวอย่างแบบวัดการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์   ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบวัดการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ์

2. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

1 ห้องเรียน จากห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ 8 ห้องเรียน รวมนักเรียน 45 คน ที่เรียนเนื้อหาเรื่อง กรด เบส ในภาค
เรียนที่ 2/2560 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-
เบส โดยน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาถึงความระดับสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละ
องค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ ด้านข้อกล่าวอ้าง ด้านข้อมูล และด้านการให้เหตุผล โดยใช้กรอบแนวคิดของ  
McNeill and Krajcik [4]   

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง กรด-เบส ในภาคเรียน
ที่ 2 โดยน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาถึงความระดับสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละ
องค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ ด้านข้อกล่าวอ้าง ด้านข้อมูล และด้านการให้เหตุผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดัง
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงค่าร้อยละของแตล่ะระดับการสรา้งค าอธิบายทางวิทยาศาสตรด์้านข้อกล่าวอ้าง ข้อมูล และการให้
เหตุผล 

  
 เมื่อน าจ านวนนักเรียนท่ีสามารถสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ด้านข้อกล่าวอ้าง ข้อมูล และการให้
เหตุผล ในแต่ละระดับของข้อค าถามทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ และเฉลีย่ ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของแตล่ะระดับการสรา้งค าอธิบายทางวิทยาศาสตรด์้านข้อกล่าวอ้าง ข้อมูล และการ

ให้เหตุผล 
 

ด้าน 

ร้อยละของนักเรียนที่ได ้  

รวม ระดับ 1 (ได้ 0 คะแนน) ระดับ 2 (ได้ 1 คะแนน) ระดับ 3 (ได้ 2 คะแนน) 

ข้อกล่าวอ้าง 9.34 1.33 89.33 100 

ข้อมูล 16.44 22.67 60.89 100 

การให้เหตุผล 38.67 60.89 0.44 100 

  
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านข้อกล่าวอา้ง 
 เมื่อพิจารณาการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.33) มีความสามารถใน
การระบุข้อกล่าวอ้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน (อยู่ในระดับที่ 3 หรือ ระดับสูง) อาจเนื่องมาจากในงานวิจัยนี้ 
ลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิดนักเรยีนเพียงตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านั้น และระดับความสามารถใน
การระบุข้อกล่าวอ้างแบ่งออกเป็น 2 ระดับเท่าน้ัน คือ หากนักเรียนตอบถูก จะได้คะแนนเท่ากับ 2 ซึ่งอยู่ในระดับที่ 
3 หากนักเรียนตอบผิดจะได้คะแนนเท่ากับ 0 ซึ่งอยู่ในระดับที่ 1 ตัวอย่างค าถามที่ให้นักเรียนระบุข้อกล่าวอ้าง เช่น 
“จากภาพและข้อมูลในตารางที่แสดงข้างต้น นักเรียนคิดว่าสาร A, B และ C เป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่” ดังนั้น
นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้างอยู่ในระดับสูง เนื่องมาจากการระบุองค์ประกอบด้านข้อ
กล่าวอ้างนั้น  เป็นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยังไม่ต้องมีหลักฐานมา
สนับสนุน และเหตุผลมาอธิบาย จึงเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนสามารถระบุได้ง่ายที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาก่อนหน้าน้ีของ Ruiz-Primo et al. [2] ซึ่งพบว่าข้อกล่าวอ้างเป็นองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสามารถระบุได้ง่ายที่สุด เมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านข้อมูลและการให้เหตุผล 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านข้อมูล 
 เมื่อพิจารณาการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ส าหรับองค์ประกอบด้านข้อมูลพบว่า นักเรียนจ านวน
ปานกลาง (ร้อยละ 60.89) มีความสามารถในการที่จะน าข้อมูลมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างไดอ้ย่างถูกต้องและครบถว้น 
(อยู่ในระดับที่ 3 หรือ ระดับสูง) แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบด้านข้อมูลต่ ากว่า
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องค์ประกอบด้านข้อกล่าวอ้าง เนื่องมาจากองค์ประกอบนี้มีความยากกว่าองค์ประกอบด้านข้อกล่าวอ้าง โดย
นักเรียนจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่พบจากการทดลอง สามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยน ามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้
หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากข้อมูลจากการทดลองมีหลายข้อมูล นักเรียนจะน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ไม่
ครบถ้วน ท าให้นักเรียนมีความสามารถในองค์ประกอบนี้ต่ ากว่าองค์ประกอบด้านข้อกล่าวอ้าง 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการให้เหตุผล  
 เมื่อพิจารณาการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน
ข้อกล่าวอ้างและข้อมูล โดยจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบนี้ต่ าที่สุด เนื่องจากส าหรับ
องค์ประกอบนี้นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาใช้เป็นเหตุผลว่าข้อมูลสามารถ
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้อย่างไร [5] โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบด้านการให้เหตุผล พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดในองค์ประกอบการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนเพียงร้อยละ 0.44 เท่านั้นที่
อยู่ในระดับที่ 3 (ระดับสูง) นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.89 อยู่ในระดับที่ 2 (ระดับ ปานกลาง) แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนระบุเหตุผลหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และข้อมูล ได้แต่ยังไม่ครบถ้วน   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้างได้อย่างถูกต้อง 

แต่มีปัญหาในการน าข้อมูล และเหตุผล มาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง เนื่องมาจากการระบุองค์ประกอบด้านข้อกล่าวอ้าง
นั้น  เป็นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยังไม่ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุน และ
เหตุผลมาอธิบาย จึงเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนสามารถระบุได้ง่ายที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้
ของ Ruiz-Primo et al. [2]  ซึ่งพบว่าข้อกล่าวอ้างเป็นองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่
นักเรียนสามารถระบุได้ง่ายที่สุด เมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านข้อมูลและการให้เหตุผล และจะเห็นได้ว่านักเรียนมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ต่ ากว่าการกล่าวอ้างโดยนักเรียนมีความสามารถในด้านการให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ
การให้เหตุผล อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบด้านข้อมูลและการให้เหตุผลเป็นองค์ประกอบที่ยากส าหรับนักเรียน โดย
ในการให้ข้อมูลนั้นนักเรียนจะต้องท าการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นสามารถสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง
ของนักเรียนได้หรือไม่ ซึ่งบ่อยครั้งนักเรียนมักน าข้อมูลจากการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้างมาใช้ หรือ
บางครั้งข้อมูลที่นักเรียนน ามาใช้มีความเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้าง แต่นักเรียนยังน ามาไม่ครบถ้วน เพียงพอที่จะใ ช้
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ [2] ซึ่งต่างจากการระบุข้อกล่าวอ้างที่นักเรียนสามารถระบุได้ง่าย เนื่องจากเป็นการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยังไม่ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุน และเหตุผลมาอธิบาย 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านการให้เหตุผลก่อนเรียน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดในองค์ประกอบการสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากส าหรับองค์ประกอบนี้นักเรียนจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาใช้เป็นเหตุผลว่าข้อมูลสามารถสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้อย่างไร [5] 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยเบื้องต้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง กรด เบส มากขึ้น ซึ่งจากงานวิจัย
ก่อนหน้าน้ีพบว่าการสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model based inquiry: MBI) เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง การทดสอบ และการแก้ไข แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
models) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการสร้างค าอธิบายอย่างสมเหตุสมผลโดยมีการใช้หลักฐานมาสนับสนุน ซึ่ง
เป็นหลักพ้ืนฐานของการสร้างความรู้ [6] โดยใช้แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเสมือนเครื่องมือในการท านาย และ
อธิบาย โดยแบบจ าลองจะช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน [7] ในกระบวนการสร้างแบบจ าลอง นักเรียนจะสร้าง
แบบจ าลองขึ้นมาเพื่อท านายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น น าหลักฐานจากการสังเกตและการทดลอง เพื่อทดสอบค า
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ท านายนั้น และนักเรียนจะต้องให้เหตุผลเพื่อที่จะอธิบายว่าแบบจ าลองนั้น สามารถท านายปรากฏการณ์นั้นได้
อย่างไร [8] ดังนั้นจากลักษณะเด่นของการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จะพบว่าเป็นวิธีการเรียน
การสอนที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การน าไปพิจารณาก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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