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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบัการจดั              
การเรียนรู้แบบปกติ และ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บ              
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยั เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขามแก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 60 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ และอนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัปรากฏวา่ (1) 
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี
บ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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 Inquiry- 
based 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 
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 ความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
Keywords:  Nature of science, Analytical Thinking abilities, Nature of science understanding  
 
บทน า 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of science) มีลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงถึงคุณค่าและ
ขอ้ตกลงตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ลกัษณะเฉพาะของ
วิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างจากศาสตร์สาขาอ่ืนและความเก่ียวข้องของวิทยาศาสตร์กับประวติัวิทยาศาสตร์ ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาของวิทยาศาสตร์ (McComas, 2004)  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองและส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และขอ้จ ากัดของวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนั
และกัน สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อ                 
การด ารงชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) ซ่ึงองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ตามกรอบแนวคิดของสมาคมครูวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา (AAAS, 1990) โดยได้แบ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และกิจการทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดก้ าหนดเป้าหมายของการจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ รวมถึงการก าหนดธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ ในสาระ
การเรียนรู้ท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (สสวท, 2552) เน่ืองจากความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหน่ึง
ของการรู้วทิยาศาสตร์ (scientific literacy) ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของวทิยาศาสตร์ศึกษาในปัจจุบนั  
 ผลจากการประเมินการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกบั
นานาชาติ หรือ PISA ผลการวจิยัพบวา่ ผลการประเมินของประเทศไทย PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมิน ดา้น
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วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ มีแนวโนม้สูงข้ึน แต่ใน PISA 2015 ทั้งสามดา้นกลบัมีคะแนนลดลง จาก PISA 
2012 โดยการอ่านเป็นดา้นท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดบั (สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ หรือ O-NET วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเ รียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ในระดับประเทศของปีการศึกษา 2555-2559 พบว่า                             
ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง (การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน, 2559)                                              
จากการประเมินคุณภาพนกัเรียนดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยงัเป็นปัญหาส าหรับครูผูส้อน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดเ้นน้การสอนธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และไม่มีการบูรณนาการธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์เขา้กับเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์ ซ่ึงนักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์                
แบบซึมซับด้วยตนเองผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Khishfe and abd-EI-Khalick, 2002) ท าให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนและส่งผลต่อผลการประเมินการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 
 จากการส ารวจความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                       
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวดัขอนแก่น จ านวน 100 คน โดยแบบวดัความเข้าใจธรรมชาติ                     
ของวิทยาศาสตร์ครอบคลุมประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทั้ง 9 ประเด็น โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการอ่านค าตอบ
ของนกัเรียน จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจบางส่วนในประเด็นวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับการมีอ านาจเหนือ
บุคคลอ่ืน ร้อยละ 54 โดยนกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ “นกัวทิยาศาสตร์แต่ละคนมีการตดัสินไม่เหมือนกนัและนกัวทิยาศาสตร์
จะตอ้งมีเหตุผลในการตดัสินใจ” และนักเรียนมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนมาก ไดแ้ก่ ประเด็นวิทยาศาสตร์มีหลกัการ              
ทางจริยธรรมท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ร้อยละ 62 โดยนกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ “นกัวิทยาศาสตร์จะค านึงประโยชน์มากกวา่
ความถูกตอ้งทางศีลธรรมแน่นอนและใช้ศึกษา คน้ควา้ และวิจัยไม่ค านึงถึงอะไรเลย” และประเด็นวิทยาศาสตร์                 
เป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีซบัซอ้น ร้อยละ 57 โดยนกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ “นกัวทิยาศาสตร์จะท างานในหอ้งทดลองเท่านั้น
และการสรุปผลการทดลองหลายคนท าให้เสียงดงัและวุน่วาย” แสดงให้เห็นวา่ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของนกัเรียน
เก่ียวกบัประเด็นธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ดงักล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนท่ีมาจากครูผูส้อน
ว่าความเขา้ใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั้นเป็นผลพลอยได้มาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ (Abd-El-Khalick and Lederman, 2000) และสาเหตุท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ                
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีไม่ไดเ้นน้การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดงันั้นควรมีการพฒันาการจดักิจกรรม      
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เ พ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติ                     
ของวทิยาศาสตร์มากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีให้ความส าคัญกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และยงัพบว่า                     
ในศตวรรษท่ี 21 ยงัให้ความส าคญักบัการคิดวิเคราะห์ เป็นรากฐานส าคญัในการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล 
เป็นทกัษะท่ีทุกคนสามารถพฒันาได ้ทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เน้นให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักตดัสินใจอย่างมีเหตุผล ในสังคม                    
มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตอ้งรับข่าวสารจ านวนมาก และการคิดวิเคราะห์เป็นการขยายความคิดอย่างมี
เหตุผลเป็นการประยกุตก์ระบวนการวิเคราะห์เฉพาะของขอ้มูลบนพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเดิมท่ีสะสมอยู่
ในความจ าระยะสั้นในรูปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา เพ่ือสร้างขอ้มูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุป
ลกัษณะเฉพาะท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูลได้ (Marzano, 2001) แมว้่าการจัดการศึกษาในประเทศไทยจะให้
ความส าคญักบัการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน แต่จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการทดสอบทางการศึกษา
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แห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน ผลสอบมาตรฐานกลางเน้นวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และเชิงซ้อน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.25        
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนค่อนขา้งต ่า
กวา่เกณฑ ์ ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนท่ีจะใชเ้ทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการสอนจะ
ช่วยปรับปรุง การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจในพ้ืนฐาน
ของวทิยาศาสตร์และเสริมสร้างกระบวนการคิดของนกัเรียน  
 จากสถานการณ์ดงักล่าว การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ ซ่ึงขั้นตอน
ของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความ
สนใจ (engagement) ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration) ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบาย (explanation) ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ 
(elaboration) ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและประเมินผลส่ิงท่ีเรียนรู้ (evaluation) มีการบ่งช้ีแนวความคิดธรรมชาติของวทิยาศาสตร์
ท่ีสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ออกมาอย่างชัดเจน ให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเปิดโอกาส                      
ให้นกัเรียนไดส้ะทอ้นความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ผ่านการใชค้  าถาม การอภิปรายจากกิจกรรม สถานการณ์ตวัอยา่ง 
และการเขียนอธิบาย สอดคลอ้งกับวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบบูรณนาการสอดแทรกกับเน้ือหา
วิทยาศาสตร์ (Implicit  approach) ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด แต่สามารถใชไ้ดก้บัเน้ือหาวิทยาศาสตร์บาง
เน้ือหาเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีวิธีการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบชดัเจนร่วมกบัการสะทอ้นความคิดเห็น (Explicit 
and Reflective approach) (Abd-El-Khalick; Khishfe, 2002) โดยการสอนวิธีน้ีมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้นักเรียนมี
มุมมองหรือความเขา้ใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากข้ึน การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยพฒันาความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
 ผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความสามารถใน              
การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 วา่นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่างๆ 
อยา่งไร โดยมีการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาความ
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปกบัเน้ือหา                      
เร่ือง สารละลาย เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีเหมาะในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3 ดา้นไดดี้ เน่ืองจากมีกิจกรรม
ให้นักเรียนไดสื้บเสาะหาความรู้จากการทดลองไดล้งมือปฏิบติั ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ดว้ยตนเอง แสดงให้เห็นถึง                    
การท างานของนักวิทยาศาสตร์ในการคน้พบความรู้ การเปล่ียนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ งกิจการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และเน้ือหาเร่ือง สารละลาย น้ีถูกก าหนดไวใ้นระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นระดับ                        
ชั้นท่ีมีความส าคญั ถา้หากนกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์แลว้ เม่ือนกัเรียนศึกษา              
ต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน นักเรียน              
ก็จะสามารถเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดดี้ โดยผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและแนวทางในการบูรณนาการ
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเน้ือหาวิชาใหก้บัครูและนกัวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษาในการวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  เร่ือง สารละลาย 
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วธีิการวจิยั 

กลุ่มทีศึ่กษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขามแก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนกัเรียนทั้งหมด จ านวน 332 คน จ านวน 9 หอ้งเรียน  
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวดัขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1                  

ปีการศึกษา  2560 จ านวน 60 คน มีจ านวน 2 หอ้ง โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีการบ่งช้ีท่ีเนน้ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย จ านวน 5 แผน 2) แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประเด็น
ลกัษณะธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ทั้ง 3 ดา้น จ านวน 16 ขอ้ โดยใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นใน 3 ระดบั คือ เห็นดว้ย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และมีช่องวา่งให้อธิบายแสดงเหตุผลประกอบค าตอบ แบบวดัมีทั้งขอ้ค าถามเชิงบวก และเชิงลบ                
3) แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ความสามารถ 5 ดา้น จ านวน 20 ขอ้ แบบวดัมีทั้ง
แบบอตันัย และแบบวดัเป็นแบบเลือกตอบ  4 ตวัเลือก 4) แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ ใชบ้นัทึกเหตุการณ์ระหว่าง              
การจดัการเรียนรู้ และ 5) อนุทินสะทอ้นความคิดของนกัเรียน ใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหา 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test) โดยผูว้ิจยัทดสอบนักเรียนทั้งห้องทดลองและห้องควบคุมดว้ย
แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยให้เวลานักเรียนท าแบบวดั
ทั้งหมด 120 นาที แบ่งการทดสอบเป็น 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที 
 2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเองและด าเนินการสอนหอ้งทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ เร่ืองสารละลาย จ านวน 5 แผน เป็นเวลา 18 ชัว่โมง  
 3. รวบรวมขอ้มูลจากแบบบันทึกหลงัการเรียนรู้ โดยท าการบันทึกการจัดการเรียนรู้ในหัวขอ้ “ลกัษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้” เพ่ือน ามาวิเคราะห์เก่ียวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนทุกแผนของการจดัการเรียนรู้ 
 4. รวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกอนุทินของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนบนัทึกอนุทินของตนเองหลงัการจดัการ
เรียนรู้ เร่ือง สารละลาย ในหัวขอ้ “ส่ิงท่ีนักเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร” เพ่ือน ามาวิเคราะห์เก่ียวกบัความเข้าใจ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ก าหนดใหน้กัเรียนส่งบนัทึกอนุทินทา้ยคาบเรียน สปัดาห์ละ 2 คร้ัง 
 5. เม่ือส้ินสุดการสอนตามก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Post-test) กับนักเรียน
ห้องทดลองและห้องควบคุม ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และแบบวดัความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ชุดเดียวกบัก่อนการจดัการเรียนรู้   
 6. เปรียบเทียบค าตอบก่อนและหลงัเรียน โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา แลว้จดักลุ่มค าตอบและหาค่าร้อยละ 
ของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย ของนักเรียนทั้งก่อนและหลงั             
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจากการท่ีนกัเรียนตอบค าถามในแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยการอ่าน
ค าตอบท่ีนักเรียนให้เหตุผลประกอบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการแสดงความคิดเห็นหรือไม่  โดยการลงรหัสซ่ึงเป็น
ตวัแทนความเขา้ใจลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เอาไวแ้ต่ละขอ้ตามท่ีก าหนดกรอบไว ้แลว้อ่านค าตอบอีกคร้ัง    
เพื่อความถูกตอ้ง โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาเป็นรายขอ้ การใหค้ะแนนค าตอบมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 เข้าใจถูกต้อง(Understanding: U) หมายถึง การอธิบายหรือการตอบค าถามเก่ียวกับลักษณะธรรมชาติ                    
ของวิทยาศาสตร์และยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกับประเด็นลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์                
อยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับทางวทิยาศาสตร์ ให ้4 คะแนน 
 เขา้ใจบางส่วน(Partial understanding: PU) หมายถึง การอธิบายหรือการตอบค าถามเก่ียวกบัลกัษณะธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร์ในแต่ละประเด็นบางส่วน แต่ไม่ครบทั้งหมดหรือมีความสอดคลอ้งบางส่วน รวมทั้งไม่สามารถอธิบาย 
ใหเ้หตุผล และยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย ให ้3 คะแนน 
 เข้าใจคลาดเคล่ือน (Misunderstanding: MU) หมายถึง การอธิบายหรือการตอบค าถามเก่ียวกับลักษณะ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในแต่ละประเด็นท่ีไม่ถูกตอ้งตามแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ ให ้2 คะแนน 
 ไม่เขา้ใจ (Naïve Understanding: NU) หมายถึง นักเรียนไม่ตอบค าถาม ไม่สามารถอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะ
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์หรือไม่ตอบค าถาม ให ้1 คะแนน 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์ความสามารถในการวเิคราะห์ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ก่อนและหลงั
ไดก้ารจดัการเรียนรู้ โดยเกณฑก์ารพิจารณามีเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละขอ้ 
 
ผลการวจิยั 
 การเปรียบเทียบความเขา้ใจธรรมชาติวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย  

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงั
 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 เร่ือง สารละลาย โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test) 

ความเข้าใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ n 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 30 42.83 3.68 41.93 6.28 0.677 .501 
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 30 52.57 4.89 43.76 4.68 7.115* .000 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ก่อนไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้แบบปกติ ด้วยค่าสถิติค่าที (t-test)                     
เม่ือพิจารณาค่า t พบวา่ ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 
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ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร์สูงกวา่การเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากการวิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนเก่ียวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบราย
ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ทั้ง 3 ดา้น หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ได้แก่ ด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ  73.98 
รองลงมาเป็นดา้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 63 และดา้นกิจการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 54.99 
ตามล าดบั โดยพิจารณาจากแผนภูมิแท่งในภาพท่ี 1 
 

ภาพที ่1  แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบรายดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้
 แบบปกติ เร่ือง สารละลาย       
            
 เม่ือเปรียบเทียบรายประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดบัความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 
เขา้ใจถูกตอ้ง เขา้ใจบางส่วน เขา้ใจคลาดเคล่ือน ไม่เขา้ใจ พบวา่ ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี
บ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างจากการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบวา่ จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ใจถูกตอ้งและเขา้ใจบางส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งจ านวนนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์มีความเขา้ใจ
ถูกตอ้งมากกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติทุกประเด็นธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรายประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บ               
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติ                                
 เร่ือง สารละลาย 

 
ประเดน็ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ 

จ านวนนักเรียน  (n=30) 

U PU MU NU 

 
 
 

 
 
 

      

N1 โลกคือส่ิงท่ีสามารถท าความเขา้ใจได ้ 73.3 26.7 20 40 6.7 33.3 - - 
N2 แนวคิดทางวทิยาศาสตร์สามารถเปล่ียนแปลงได ้ 66.7 16.7 16.7 66.7 6.7 16.7 - - 
N3 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีความคงทน 53.3 20 36.7 60 10 20 - - 
N4 วทิยาศาสตร์ตอ้งการหลกัฐาน 60 30 36.7 46.7 3.3 23.3 - - 
N5 วทิยาศาสตร์มีการผสมผสานระหวา่งตรรกศาสตร์และ   
       จินตนาการ 

60 - 16.7 60 23.3 40 - - 

N6 วทิยาศาสตร์ใหค้  าอธิบายและการท านาย 23.3 6.7 36.7 50 40 43.3 - - 
N7 นกัวทิยาศาสตร์พยายามท่ีจะระบุและหลีกเล่ียงความ 
      ล าเอียง 

43.3 13.3 46.7 63.3 10 23.3 - - 

N8 วทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีซบัซอ้น 53.3 6.7 20 10 26.7 83.3 - - 
N9 วทิยาศาสตร์มีหลกัการทางจริยธรรมท่ียอมรับกนั   
      โดยทัว่ไป 

43.3 20 50 40 6.7 40 - - 

 

 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย  
 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถ          
ในการคิดวิเคราะห์ เก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แลว้ท าการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ ความสามารถ 5 ดา้น ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีน ามาศึกษา
วเิคราะห์พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ี
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ แสดงในตารางท่ี 3 ดงัน้ี        
 
 
 
 
 
   

1036



HMP2-9 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัไดรั้บ  
  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ      
  เร่ือง สารละลาย โดยการทดสอบค่าที (Independent samples t-test) 
 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ n 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 30 15.77 5.57 15.20 4.56 0.431 .668 
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 30 28.93 6.38 18.53 4.90 7.087* .000 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบัการเรียนรู้แบบปกติ ดว้ยค่าสถิติค่าที (t-test)                    
เม่ือพิจารณาค่า t พบวา่ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ความ
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์สูงกวา่การเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากการวิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบรายดา้น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้งความสามารถ 5 ดา้น หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ี
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์มีคะแนนสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ ไดแ้ก่ ดา้นการจดักลุ่ม ร้อยละ 81.9 รองลงมาเป็น
ด้านการสังเกตและจ าแนก ร้อยละ 78.46 ด้านการน าไปใช้ ร้อยละ 66.67 ด้านการท านาย ร้อยละ 59.67 และ                   
การวิเคราะห์เหตุผล ร้อยละ 50 ตามล าดบั ส่วนการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนมากท่ีสุดในดา้นการสังเกตและ
จ าแนกร้อยละ 55.38 ตามล าดบั โดยพิจารณาจากแผนภูมิแท่งในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2  แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบรายดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้                    
 แบบปกติ เร่ือง สารละลาย 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
อภิปรายผลการวจิยั  

 1. นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้ งน้ีเน่ืองการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์                    
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีบูรณนาการสอดแทรกเขา้กบัเน้ือหาของบทเรียน ในเน้ือหาเร่ือง สารละลาย มีความเป็น
รูปธรรมและนามธรรมเหมาะแก่การบูรณนาการลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3 ดา้นไดดี้ เน่ืองจากมีกิจกรรมให้
นกัเรียนไดสื้บเสาะหาความรู้จากการทดลองไดล้งมือปฏิบติั ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์  และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
แสดงให้เห็นถึงการท างานของนกัวิทยาศาสตร์ในการคน้พบความรู้ การเปล่ียนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
กิจการทางวิทยาศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lederman (1998 อา้งถึงใน สสวท, 2552ก) ไดเ้สนอแนวคิด
ว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ควรมี               
การบ่งช้ีแนวความคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ออกมาอย่างชดัเจน และครูมี
บทบาทในการกระตุน้เร้าความสนใจให้นกัเรียนไดแ้สดงความเขา้ใจของตนต่อแนวความคิดเหล่านั้นออกมา เพ่ือให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงแนวคิดท่ีตนมีต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และพัฒนาให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึง
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้น้ีว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ สอดคลอ้งกบั สุธาวลัย ์มีศรี (2550) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์บ่งช้ีชดัเจน 
(The Explicit Approaches) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการจดักิจกรรมและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสะทอ้นความเขา้ใจ โดยการตั้งค  าถาม อภิปราย หรือน าเสนอเก่ียวกบัหลกัการหรือ
ลกัษณะธรรมชาติของวทิยาศาสตร์อยา่งชดัเจนในบทเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันี พฒุนอก (2556) ท่ีพบวา่ 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สามารถช่วยพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนได ้โดยท าให้นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนทุกประเด็นและช่วยให้
นักเรียนสามารถอธิบายให้เหตุผลสนับสนุนความเขา้ใจของตนเองไดม้ากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั Abd-El-Khalick; 
Khishfe (2002)  การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เขา้กบัเน้ือหาของบทเรียนจะช่วยพฒันาความ
เขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนมากข้ึน และยงัมีวธีิการสอนธรรมชาติวทิยาศาสตร์แบบชดัเจนร่วมกบั การ
สะท้อนความคิดเห็น โดยการสอนวิธีน้ีมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีมุมมองหรือความเขา้ใจธรรมชาติ
วทิยาศาสตร์มากข้ึน  

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดสมรรถนะของผูเ้รียนท่ีส าคญัใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด ซ่ึงเป็นความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2552) และยงัสอดคลอ้งอยา่งยิง่กบัแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงเนน้การความสามารถ
ในการเก็บขอ้มูล อนัได้แก่ การสังเกต การฟังและการอ่าน กับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดอ้ย่างเป็นระบบและเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนตลอดจนสามารถสร้างความคิดรวบยอดจากส่ิงท่ีเห็นท่ีอ่านท่ีฟังได้ (ประพนัธ์  สุเสารัจ, 2551)                  
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ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เขา้ไวก้บัเน้ือหาของบทเรียน ซ่ึงมีลกัษณะ 
คือ ใชแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และบูรณนาการหรือสอดแทรกลกัษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์อยา่งชดัเจน มีการหยิบยกประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มาใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายผล แสดงความ
คิดเห็นในแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม ท าให้นักเรียนไดใ้ช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และทกัษะทางวิทยาศาสตร์          
ผา่นกิจกรรม การตอบค าถาม การอภิปราย การสร้างสถานการณ์ตวัอยา่ง รวมทั้งการปฏิบติักิจกรรมทดลอง ใหน้กัเรียน
ไดคิ้ดหาวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบคอบคลุมความสามารถคิดวิเคราะห์ 5 ดา้น ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนมี
การพฒันาทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์มากข้ึน  และยงัสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2555) จะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมต่างๆ ทา้ทา้ย
ให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจในแนวคิดหลกัทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญ และ                
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุริสา ไวแสน (2555) ท่ีไดท้ าการศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชค้  าถามและผงัมโนมติ ในเร่ืองสารละลายกรด-เบส 
พบวา่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 สูงกวา่ก่อนเรียน โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีทกัษะการคิด
วเิคราะห์อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 83.3 และระดบัดีมาก ร้อยละ 16.67 

 
สรุปผลการวจิยั 

1. นักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย                        
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้           
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สารละลาย                         
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผูส้อนตอ้งศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในทุกขั้นตอนใหช้ านาญ มีทกัษะ และความรู้แนวคิดธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งครูผูส้อนควรเขา้ใจ
ประเด็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ดา้นควบคู่กบั การสอนเน้ือหาวิทยาศาสตร์และขั้นตอนการท ากิจกรรมให้ชดัเจน 
เพ่ือใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจตรงกนั 
 2. ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบสืบเสาะหาท่ีบ่งช้ีธรรมชาติของวทิยาศาสตร์กบัเน้ือหาวิชา
ฟิสิกส์หรือวิชาอ่ืนๆ หรือใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนมากข้ึนและศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในระดบัชั้นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลและอา้งอิงผลกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะทัว่ไปท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งจากผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป       
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและรองศาสตราจารย ์ดร.นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ค  าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการวจิยั  ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลาง 

ขั้นพ้ืนฐาน 2551. กรุงเทพ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2551. 
                . หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551.กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ; 2552. 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์. เทคนิคการใชค้  าถามพฒันาการคิด. กรุงเทพฯ: สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพ์บัลิสช่ิง; 2553. 
ทศันี พฒุนอก. ความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. วารสารภาควชิาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2556; 911-920. 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี การอบรมครูดว้ยระบบทางไกลสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดบัประถมศึกษาหลกัสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีท่ี 2. กรุงเทพฯ: สถาบนัเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย;ี 2552. 

  . ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพแนวทางสู่การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล. กรุงเทพฯ, อินเตอร์เอด็ดูเคชัน่ 
 ซพัพลายส์; 2555. 
สุธาวลัย ์  มีศรี. ผลของโปรแกรมฝึกอบรมครูวทิยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นการสอนเร่ืองธรรมชาติ ของ 

วทิยาศาสตร์. วารสารวจิยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว 2550;  2(1), 101 – 110. 
สุริสา ไวแสน. การจดัการเรียนรู้ เร่ือง สารละลายกรด-เบส โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชค้  าถาม 

และผงัมโนมติ เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์] กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 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


