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ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ ทบี่ ่ งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารละลาย
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บทคัดย่ อ
การวิจัยในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเที ยบความเข้าใจธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กบั การจัด
การเรี ยนรู ้แบบปกติ และ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560
จานวน 60 คน จานวน 2 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารละลาย แบบวัดความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ และอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรี ยน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1)
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่
บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The objectives of this research were to (1) Compare Nature of Science Understanding of Mathayom Suksa
I students post-learning that of the group Inquiry-based learning and Explicit Nature of Science and that of the group
learning under the conventional teaching method. And (2) Compare Analytical Thinking Abilities of Mathayom Suksa
I students post-learning that of the group Inquiry-based learning and Explicit Nature of Science and that of the group
learning under the conventional teaching method. The research sample consisted of 60 Mathayom Suksa I students in two
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learning under the conventional teaching method. The research sample consisted of 60 Mathayom Suksa I students in two
intact classrooms of Khamkaen Nakorn School in Khon Kaen Province during the second semester of the 2017 academic
year, Obtained by cluster random sampling. The research instrument consist of: Learning management plans for Inquirybased learning and Explicit Nature of Science in the topic of Solution, Nature of Science Understanding questionnaire,
Analytical Thinking Abilities questionnaire, teacher is note and students is jourmal. Statistics employed for data analysis
were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. Research findings showed (1) That the post-learning Nature
of Science Understanding of Mathayom Suksa I students in Khon Kaen Province in the group Inquiry-based learning
and Explicit Nature of Science were significantly higher than the counterpart scores of students in the group learning
under the conventional teaching method at the .05 level of statistical significance and (2) That the post-learning
Analytical Thinking Abilities and Nature of Science Understanding of Mathayom Suksa I students in Khon Kaen
Province in the group Inquiry- based learning and Explicit Nature of Science were significantly higher than the
counterpart scores of students in the group learning under the conventional teaching method at the .05 level of statistical
significance
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
Keywords: Nature of science, Analytical Thinking abilities, Nature of science understanding
บทนา
ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ (Nature of science) มี ล ัก ษณะเฉพาะของวิท ยาศาสตร์ ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ข้อตกลงตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของ
วิท ยาศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งจากศาสตร์ ส าขาอื่ น และความเกี่ ย วข้อ งของวิท ยาศาสตร์ กับ ประวัติ วิทยาศาสตร์ ปรั ชญา
วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาของวิทยาศาสตร์ (McComas, 2004) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองและส่ งเสริ มการรู ้วิทยาศาสตร์ เนื่ องจากธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจากัดของวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่ มีอิทธิ พลและผลกระทบซึ่ งกัน
และกัน สามารถนาความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคมและต่อ
การดารงชี วิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) ซึ่ งองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ตามกรอบแนวคิดของสมาคมครู วิทยาศาสตร์ สหรัฐอเมริ กา (AAAS, 1990) โดยได้แบ่ งธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ โลกทัศ น์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ การสื บ เสาะหาความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และกิ จ การทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้กาหนดเป้ าหมายของการจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ รวมถึงการกาหนดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในสาระ
การเรี ยนรู ้ที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (สสวท, 2552) เนื่ องจากความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการรู ้วทิ ยาศาสตร์ (scientific literacy) ซึ่งเป็ นเป้ าหมายหลักของวิทยาศาสตร์ศึกษาในปั จจุบนั
ผลจากการประเมิ นการรู ้ เรื่ องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามโครงการประเมิ นผลนักเรี ยนร่ วมกับ
นานาชาติ หรื อ PISA ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินของประเทศไทย PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมิน ด้าน
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วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิ ตศาสตร์ มีแนวโน้มสู งขึ้น แต่ใน PISA 2015 ทั้งสามด้านกลับมีคะแนนลดลง จาก PISA
2012 โดยการอ่านเป็ นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ (สถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2558) และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ หรื อ O-NET วิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนระดับ ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในระดั บ ประเทศของปี การศึ ก ษา 2555-2559 พบว่ า
ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน, 2559)
จากการประเมินคุณภาพนักเรี ยนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ยงั เป็ นปั ญหาสาหรับครู ผสู ้ อน
เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้เน้นการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และไม่มีการบูรณนาการธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ เข้ากับเนื้ อหาสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่ งนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับลักษณะธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์
แบบซึ มซับด้วยตนเองผ่านการทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทางวิท ยาศาสตร์ (Khishfe and abd-EI-Khalick, 2002) ทาให้
นักเรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนและส่ งผลต่อผลการประเมินการรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยน
จากการสารวจความเข้า ใจธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นขามแก่ น นคร จัง หวัด ขอนแก่ น จ านวน 100 คน โดยแบบวัด ความเข้า ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ท้ งั 9 ประเด็น โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการอ่านคาตอบ
ของนักเรี ยน จากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจบางส่ วนในประเด็นวิทยาศาสตร์ ไม่ยอมรับการมีอานาจเหนื อ
บุคคลอื่น ร้อยละ 54 โดยนักเรี ยนให้เหตุผลว่า “นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนมีการตัดสิ นไม่เหมือนกันและนักวิทยาศาสตร์
จะต้องมีเหตุผลในการตัดสิ นใจ” และนักเรี ยนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก ได้แก่ ประเด็นวิทยาศาสตร์ มีหลักการ
ทางจริ ยธรรมที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ร้อยละ 62 โดยนักเรี ยนให้เหตุผลว่า “นักวิทยาศาสตร์ จะคานึงประโยชน์มากกว่า
ความถูกต้องทางศี ลธรรมแน่ นอนและใช้ศึ กษา ค้นคว้า และวิจัย ไม่คานึ งถึ งอะไรเลย” และประเด็นวิทยาศาสตร์
เป็ นกิจกรรมทางสังคมที่ซบั ซ้อน ร้อยละ 57 โดยนักเรี ยนให้เหตุผลว่า “นักวิทยาศาสตร์จะทางานในห้องทดลองเท่านั้น
และการสรุ ปผลการทดลองหลายคนทาให้เสี ยงดังและวุน่ วาย” แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยน
เกี่ยวกับประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดงั กล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่มาจากครู ผูส้ อน
ว่าความเข้าใจธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนนั้นเป็ นผลพลอยได้มาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ (Abd-El-Khalick and Lederman, 2000) และสาเหตุที่สาคัญอี กประการหนึ่ ง คื อ
การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่ไม่ได้เน้นการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ที่ บ่ ง ชี้ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนมี ค วามเข้า ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ การจัด การเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ ที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ และยัง พบว่า
ในศตวรรษที่ 21 ยังให้ความสาคัญกับการคิดวิเคราะห์ เป็ นรากฐานสาคัญในการเรี ยนรู ้เป็ นพื้นฐานของการคิดทั้งมวล
เป็ นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เน้นให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จักคิ ดวิเคราะห์ รู ้ จักตัดสิ นใจอย่างมี เหตุผล ในสังคม
มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องรั บข่าวสารจานวนมาก และการคิ ดวิเคราะห์ เป็ นการขยายความคิดอย่างมี
เหตุผลเป็ นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เฉพาะของข้อมูลบนพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาเดิมที่สะสมอยู่
ในความจาระยะสั้นในรู ปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา เพื่อสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุ ป
ลักษณะเฉพาะที่ จาเป็ นและไม่จ าเป็ นของข้อมูล ได้ (Marzano, 2001) แม้ว่าการจัดการศึ กษาในประเทศไทยจะให้
ความสาคัญกับการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน แต่จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยการทดสอบทางการศึกษา
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HMP2-4
แห่ งชาติข้ นั พื้นฐาน ผลสอบมาตรฐานกลางเน้นวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และเชิ งซ้อน เขตพื้นที่ การศึ กษา สพม.25
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในปี การศึกษา 2558 และปี การศึกษา 2559 ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนค่อนข้างต่า
กว่าเกณฑ์ ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็ นหน้าที่ของครู ผสู ้ อนที่จะใช้เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนจะ
ช่วยปรับปรุ ง การเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และความเข้าใจในพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์และเสริ มสร้างกระบวนการคิดของนักเรี ยน
จากสถานการณ์ดงั กล่าว การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งขั้นตอน
ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความ
สนใจ (engagement) ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจและค้นหา (exploration) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย (explanation) ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้
(elaboration) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและประเมินผลสิ่ งที่เรี ยนรู ้ (evaluation) มีการบ่งชี้แนวความคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ที่ ส อดแทรกอยู่ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ อกมาอย่า งชัด เจน ให้นัก เรี ย นได้ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้สะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่เรี ยนรู ้ผ่านการใช้คาถาม การอภิปรายจากกิจกรรม สถานการณ์ตวั อย่าง
และการเขี ยนอธิ บ าย สอดคล้องกับวิธีก ารสอนธรรมชาติ ข องวิทยาศาสตร์ แบบบู ร ณนาการสอดแทรกกับเนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์ (Implicit approach) ก็ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปว่าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด แต่สามารถใช้ได้กบั เนื้ อหาวิทยาศาสตร์ บาง
เนื้ อหาเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีวิธีการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ แบบชัดเจนร่ วมกับการสะท้อนความคิดเห็น (Explicit
and Reflective approach) (Abd-El-Khalick; Khishfe, 2002) โดยการสอนวิธีน้ ี มีอิทธิ พลต่อการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
มุมมองหรื อความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มากขึ้น การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการช่วยพัฒนาความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ผูว้ ิจยั จึ งตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ว่านักเรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในประเด็นต่างๆ
อย่างไร โดยมีการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่พฒั นาความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนรู ้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สอดแทรกไปกับเนื้อหา
เรื่ อง สารละลาย เนื่ องจากมีเนื้อหาที่เหมาะในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3 ด้านได้ดี เนื่ องจากมีกิจกรรม
ให้นักเรี ยนได้สืบเสาะหาความรู ้จากการทดลองได้ลงมือปฏิ บตั ิ ศึ กษา ค้นคว้า วิเคราะห์ดว้ ยตนเอง แสดงให้เห็ นถึง
การทางานของนักวิทยาศาสตร์ ในการค้นพบความรู ้ การเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิ จการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เป็ นต้น และเนื้ อ หาเรื่ อ ง สารละลาย นี้ ถู ก ก าหนดไว้ใ นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นระดับ
ชั้นที่มีความสาคัญ ถ้าหากนักเรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์แล้ว เมื่อนักเรี ยนศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ซึ่ งมีการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น นักเรี ยน
ก็จะสามารถเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ได้ดี โดยผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการบูรณนาการ
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาวิชาให้กบั ครู และนักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเที ยบความเข้าใจธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 หลังได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
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HMP2-5
วิธีการวิจยั
กลุ่มทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยมีนกั เรี ยนทั้งหมด จานวน 332 คน จานวน 9 ห้องเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขามแก่ นนคร จังหวัดขอนแก่ น ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 จานวน 60 คน มีจานวน 2 ห้อง โดยการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่มีการบ่งชี้ที่เน้นธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารละลาย จานวน 5 แผน 2) แบบวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประเด็น
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท้ งั 3 ด้าน จานวน 16 ข้อ โดยให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นใน 3 ระดับ คือ เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และมีช่องว่างให้อธิ บายแสดงเหตุผลประกอบคาตอบ แบบวัดมีท้ งั ข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ
3) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ความสามารถ 5 ด้าน จานวน 20 ข้อ แบบวัดมีท้ งั
แบบอัตนัย และแบบวัดเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4) แบบบันทึ กการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้บนั ทึ กเหตุการณ์ระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้ และ 5) อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรี ยน ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอนตามลาดับ ดังนี้
1. ทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pre-test) โดยผูว้ ิจยั ทดสอบนักเรี ยนทั้งห้องทดลองและห้องควบคุมด้วย
แบบวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยให้เวลานักเรี ยนทาแบบวัด
ทั้งหมด 120 นาที แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที
2. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนเองและดาเนิ นการสอนห้องทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารละลาย จานวน 5 แผน เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง
3. รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึ กหลังการเรี ยนรู ้ โดยทาการบันทึ กการจั ดการเรี ยนรู ้ ในหัวข้อ “ลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ” เพื่อนามาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนทุกแผนของการจัดการเรี ยนรู ้
4. รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกอนุทินของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนบันทึกอนุทินของตนเองหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง สารละลาย ในหัวข้อ “สิ่ งที่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ในวันนี้ คืออะไร” เพื่อนามาวิเคราะห์เกี่ ยวกับความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน กาหนดให้นกั เรี ยนส่งบันทึกอนุทินท้ายคาบเรี ยน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนตามก าหนดแล้ว จึ ง ท าการทดสอบหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ (Post-test) กับ นัก เรี ยน
ห้องทดลองและห้องควบคุม ด้วยแบบวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ชุดเดียวกับก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
6. เปรี ยบเทียบคาตอบก่อนและหลังเรี ยน โดยการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา แล้วจัดกลุ่มคาตอบและหาค่าร้อยละ
ของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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HMP2-6
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารละลาย ของนักเรี ยนทั้งก่ อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจากการที่นกั เรี ยนตอบคาถามในแบบวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยการอ่าน
คาตอบที่ นักเรี ยนให้เหตุผลประกอบว่ามีความสอดคล้องกับการแสดงความคิดเห็ นหรื อไม่ โดยการลงรหัสซึ่ งเป็ น
ตัวแทนความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เอาไว้แต่ละข้อตามที่กาหนดกรอบไว้ แล้วอ่านคาตอบอีกครั้ง
เพื่อความถูกต้อง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเป็ นรายข้อ การให้คะแนนคาตอบมีรายละเอียด ดังนี้
เข้า ใจถู ก ต้อ ง(Understanding: U) หมายถึ ง การอธิ บ ายหรื อ การตอบค าถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ และยกตัวอย่างสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องสอดคล้องกับประเด็นลักษณะธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ให้ 4 คะแนน
เข้าใจบางส่วน(Partial understanding: PU) หมายถึง การอธิบายหรื อการตอบคาถามเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเด็นบางส่วน แต่ไม่ครบทั้งหมดหรื อมีความสอดคล้องบางส่วน รวมทั้งไม่สามารถอธิ บาย
ให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ให้ 3 คะแนน
เข้า ใจคลาดเคลื่ อ น (Misunderstanding: MU) หมายถึ ง การอธิ บ ายหรื อ การตอบค าถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเด็นที่ไม่ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้ 2 คะแนน
ไม่เข้าใจ (Naïve Understanding: NU) หมายถึง นักเรี ยนไม่ตอบคาถาม ไม่สามารถอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หรื อไม่ตอบคาถาม ให้ 1 คะแนน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์ความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ก่อนและหลัง
ได้การจัดการเรี ยนรู ้ โดยเกณฑ์การพิจารณามีเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละข้อ
ผลการวิจยั
การเปรี ยบเทียบความเข้าใจธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความเข้าใจธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
เรื่ อง สารละลาย โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ความเข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
n
t
p
̅
̅
S.D.
S.D.
X
X
ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
30
42.83 3.68 41.93 6.28 0.677
.501
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
30
52.57 4.89 43.76 4.68 7.115*
.000
* p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ก่อนได้รับการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ที่ บ่ ง ชี้ ธ รรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ กับ การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ ด้ว ยค่ า สถิ ติ ค่ า ที (t-test)
เมื่อพิจารณาค่า t พบว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างจากการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์สูงกว่าการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จานวนนักเรียน(n=30)

จากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยการเปรี ยบเทียบราย
ด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ท้ งั 3 ด้าน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ มีคะแนนสู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ ได้แก่ ด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ร้ อยละ 73.98
รองลงมาเป็ นด้านการสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 63 และด้านกิ จการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 54.99
ตามลาดับ โดยพิจารณาจากแผนภูมิแท่งในภาพที่ 1
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กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรี ยบเทียบรายด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
เมื่อเปรี ยบเทียบรายประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มตามระดับความเข้าใจ ประกอบด้วย
เข้าใจถูกต้อง เข้าใจบางส่ วน เข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจ พบว่า ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่
บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ และหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบว่า จานวนนักเรี ยนที่ เข้าใจถูกต้องและเข้าใจบางส่ วนเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจานวนนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจ
ถูกต้องมากกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติทุกประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
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กลุ่มควบคุม

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

N1 โลกคือสิ่ งที่สามารถทาความเข้าใจได้
N2 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
N3 ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน
N4 วิทยาศาสตร์ตอ้ งการหลักฐาน
N5 วิทยาศาสตร์มีการผสมผสานระหว่างตรรกศาสตร์และ
จินตนาการ
N6 วิทยาศาสตร์ให้คาอธิบายและการทานาย
N7 นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะระบุและหลีกเลี่ยงความ
ลาเอียง
N8 วิทยาศาสตร์เป็ นกิจกรรมทางสังคมที่ซบั ซ้อน
N9 วิทยาศาสตร์มีหลักการทางจริ ยธรรมที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป

กลุ่มทดลอง

73.3 26.7 20 40 6.7 33.3
66.7 16.7 16.7 66.7 6.7 16.7
53.3 20 36.7 60 10 20
60 30 36.7 46.7 3.3 23.3
60
- 16.7 60 23.3 40

กลุ่มทดลอง

ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

กลุ่มควบคุม

ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ยบรายประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กบั การจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ
เรื่ อง สารละลาย
จานวนนักเรียน (n=30)
U
PU
MU
NU

การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
การศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แล้วทาการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ความสามารถ 5 ด้าน ซึ่ งเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านที่นามาศึกษา
วิเคราะห์พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
เรื่ อง สารละลาย โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

n

กลุ่มทดลอง
̅
S.D.
X
15.77 5.57
28.93 6.38

กลุ่มควบคุม
̅
S.D.
X
15.20 4.56
18.53 4.90

t

p

จานวนนักเรียน(n=30)

ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
30
0.431
.668
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
30
7.087*
.000
* p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กบั การเรี ยนรู ้แบบปกติ ด้วยค่าสถิติค่าที (t-test)
เมื่อพิจารณาค่า t พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างจากการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์สูงกว่าการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการเปรี ยบเทียบรายด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท้ งั ความสามารถ 5 ด้าน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ได้แก่ ด้านการจัดกลุ่ม ร้อยละ 81.9 รองลงมาเป็ น
ด้า นการสั ง เกตและจ าแนก ร้ อ ยละ 78.46 ด้า นการน าไปใช้ ร้ อ ยละ 66.67 ด้า นการท านาย ร้ อ ยละ 59.67 และ
การวิเคราะห์เหตุผล ร้อยละ 50 ตามลาดับ ส่ วนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มีคะแนนมากที่ สุดในด้านการสังเกตและ
จาแนกร้อยละ 55.38 ตามลาดับ โดยพิจารณาจากแผนภูมิแท่งในภาพที่ 2
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กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ภาพที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรี ยบเทียบรายด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กบั การจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
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HMP2-10
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
1. นักเรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ าน ทั้ง นี้ เนื่ อ งการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ที่ บ่ ง ชี้ ธ รรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์
มีการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนรู ้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่บูรณนาการสอดแทรกเข้ากับเนื้ อหาของบทเรี ยน ในเนื้ อหาเรื่ อง สารละลาย มีความเป็ น
รู ปธรรมและนามธรรมเหมาะแก่การบูรณนาการลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3 ด้านได้ดี เนื่ องจากมีกิจกรรมให้
นักเรี ยนได้สืบเสาะหาความรู ้จากการทดลองได้ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
แสดงให้เห็นถึงการทางานของนักวิทยาศาสตร์ ในการค้นพบความรู ้ การเปลี่ยนแปลงความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
กิจการทางวิทยาศาสตร์ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lederman (1998 อ้างถึงใน สสวท, 2552ก) ได้เสนอแนวคิด
ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ควรมี
การบ่งชี้ แนวความคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่สอดแทรกอยู่ในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ออกมาอย่างชัดเจน และครู มี
บทบาทในการกระตุน้ เร้าความสนใจให้นกั เรี ยนได้แสดงความเข้าใจของตนต่อแนวความคิดเหล่านั้นออกมา เพื่อให้
นัก เรี ย นได้ต ระหนัก ถึ ง แนวคิ ด ที่ ต นมี ต่ อ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ แ ละพัฒ นาให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ี ว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะความรู ้ ที่บ่งชี้ ธ รรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ สุ ธาวัลย์ มีศรี (2550) ได้อธิ บายว่า การจัดการเรี ยนรู ้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ บ่งชี้ชดั เจน
(The Explicit Approaches) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีการจัดกิ จกรรมและประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความเข้าใจ โดยการตั้งคาถาม อภิปราย หรื อนาเสนอเกี่ยวกับหลักการหรื อ
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนในบทเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทัศนี พุฒนอก (2556) ที่พบว่า
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ โดยทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นทุกประเด็นและช่วยให้
นักเรี ยนสามารถอธิ บายให้เหตุผลสนับสนุนความเข้าใจของตนเองได้มากขึ้น และยังสอดคล้องกับ Abd-El-Khalick;
Khishfe (2002) การจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้ากับเนื้อหาของบทเรี ยนจะช่วยพัฒนาความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนมากขึ้น และยังมีวธิ ีการสอนธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์แบบชัดเจนร่ วมกับ การ
สะท้อ นความคิ ดเห็ น โดยการสอนวิธี น้ ี มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นมี มุ ม มองหรื อ ความเข้า ใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์มากขึ้น
2. นักเรี ยนมี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ หลัง ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่ บ่ ง ชี้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐาน ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะของผูเ้ รี ยนที่สาคัญให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด ซึ่ งเป็ นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2552) และยังสอดคล้องอย่างยิง่ กับแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการฝึ กการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งเน้นการความสามารถ
ในการเก็บข้อมูล อันได้แก่ การสังเกต การฟั งและการอ่าน กับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้อย่างเป็ นระบบและเป็ นไป
ตามลาดับขั้นตอนตลอดจนสามารถสร้ างความคิ ดรวบยอดจากสิ่ งที่ เห็ นที่ อ่านที่ ฟังได้ (ประพันธ์ สุ เสารั จ , 2551)
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HMP2-11
ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เข้าไว้กบั เนื้อหาของบทเรี ยน ซึ่ งมีลกั ษณะ
คือ ใช้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน และบูรณนาการหรื อสอดแทรกลักษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ อย่างชัดเจน มีการหยิบยกประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มาให้นกั เรี ยนได้อภิปรายผล แสดงความ
คิดเห็ นในแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม ทาให้นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์
ผ่านกิจกรรม การตอบคาถาม การอภิปราย การสร้างสถานการณ์ตวั อย่าง รวมทั้งการปฏิบตั ิกิจกรรมทดลอง ให้นกั เรี ยน
ได้คิดหาวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบคอบคลุมความสามารถคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนมี
การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น และยังสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ตาม
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมต่างๆ ท้าท้าย
ให้นักเรี ยนมีปฏิ สัมพันธ์หลากหลาย เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ริสา ไวแสน (2555) ที่ได้ทาการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับการใช้คาถามและผังมโนมติ ในเรื่ องสารละลายกรด-เบส
พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนเรี ยน โดยหลังเรี ยนนักเรี ยนมีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 83.3 และระดับดีมาก ร้อยละ 16.67
สรุปผลการวิจยั
1. นักเรี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่บ่งชี้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง สารละลาย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ที่ บ่ ง ชี้ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ สู ง กว่า การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ เรื่ อ ง สารละลาย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ครู ผสู ้ อนต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ของตนเองในทุกขั้นตอนให้ชานาญ มีทกั ษะ และความรู ้แนวคิดธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งครู ผูส้ อนควรเข้าใจ
ประเด็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ท้ งั 3 ด้านควบคู่กบั การสอนเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทากิจกรรมให้ชดั เจน
เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าใจตรงกัน
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบสื บเสาะหาที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบั เนื้อหาวิชา
ฟิ สิ กส์หรื อวิชาอื่นๆ หรื อใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากขึ้นและศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
ถูกต้องของข้อมูลและอ้างอิงผลกับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะทัว่ ไปที่แตกต่างกันได้อย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
วิ จัย ฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ด้ว ยความกรุ ณ าอย่า งสู ง ยิ่ ง จากผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จุ ฬ ารั ต น์ ธรรมประที ป
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและรองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ได้ให้ความรู ้ คาแนะนาที่
เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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HMP2-12
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน 2551. กรุ งเทพ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2551.
. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ; 2552.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. เทคนิคการใช้คาถามพัฒนาการคิด. กรุ งเทพฯ: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง; 2553.
ทัศนี พุฒนอก. ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5. วารสารภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556; 911-920.
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การอบรมครู ดว้ ยระบบทางไกลสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2. กรุ งเทพฯ: สถาบันเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี; 2552.
. ครู วทิ ยาศาสตร์มืออาชีพแนวทางสู่การเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิผล. กรุ งเทพฯ, อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่
ซัพพลายส์; 2555.
สุธาวัลย์ มีศรี . ผลของโปรแกรมฝึ กอบรมครู วทิ ยาศาสตร์เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นการสอนเรื่ องธรรมชาติ ของ
วิทยาศาสตร์. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว 2550; 2(1), 101 – 110.
สุริสา ไวแสน. การจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับการใช้คาถาม
และผังมโนมติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์] กรุ งเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; 2555.
Abd-El-Khalick, F. and Khishfe, R. Rutherford’s enlarged:A content-embedded activity to teach about nature of
science. Physics Education 2002; 37(1), 64-68.
Khishfe, R. The Development of Seventh Graders’Views of Nature of Science. Journal of Research in Science
Teaching 2008; 45 (4): 470-496.
. and F.Abd-El-Khalick. Influence on Explicit and Reflective Versus Implicit Inquiry-oriented Instruction
on Six Graders’ Views of Nature of science. Journal of Research in Science Teaching; 2002.
Mazano, Robert J. Desingning a New Taxonomy of Educational Objective. Thousand Oaks, CA: Corwin Press:
London: Sage; 2001.
McComas, W.F. Keys to Teaching the Nature of Science: The Science Teacher, 2004; v. 71, p. 24-27.

1040

