การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ นตท. ชั้นปีที่ ๒
โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

พันโทหญิง อังสนา วงษ์ดนตรี
อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)

๑. ความเป็นมาของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตจนกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมั ย ใหม่ ซึ่ งเป็ น สั งคมแห่ งการเรียนรู้ ทุ ก คนจึงจำเป็ น ต้ อ งได้ รับ การพั ฒ นาให้ รู้วิท ยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ซึ่ งเป็ น เป้ าหมายของการเรียนวิท ยาศาสตร์ (สถาบั น ส่ งเสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
[สสวท.], ๒๕๔๕) การรู้วิทยาศาสตร์นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ
๑) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง การมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม (Engagement) หมายถึ ง การอธิ บ าย ยกตั ว อย่ า ง เชื่ อ มโยงและนำความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา
๓) ด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Nature of Science and Technology) หมายถึง การมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าโลกเป็นเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจได้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คือกิจกรรมที่ซับซ้อนทางสังคม
(สสวท., ๒๕๔๕; American Association for the Advancement of Science [AAAS], ๑๙๙๐; National
Research Council [NRC], ๑๙๙๖; Hodson, ๒๐๐๙)
องค์ ป ระกอบสำคั ญ ประการหนึ่ งของการทำให้ บ รรลุ เป้ าหมายนี้ ที่ เป็ น จุ ด เน้ น สำคั ญ ในการจัด การเรีย น
การสอนวิท ยาศาสตร์ คือการพั ฒ นาให้ บุคคลมี ค วามเข้าใจเรื่องธรรมชาติของวิท ยาศาสตร์ (สสวท., ๒๕๔๕;
Lederman, ๑๙๙๒) การเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
นำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคม และในขณะเดียวกันความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ทำให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เข้าใจข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Lederman, ๑๙๙๒) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การศึ ก ษาธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้ปรากฏประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้ใช้คำว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่มีจุดประสงค์ของวิชาวิทยาศาสตร์ ๔ ข้อ คือ
๑) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
๒) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจำกัดของวิชาวิทยาศาสตร์
๓) เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์
๔) เพื่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
จนกระทั่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑ ในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารกำหนดเป้ า หมายของการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ในสาระการเรี ย นรู้ ที่ ๘ ว่ า
“ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์

-๒ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่
ในช่ ว งนั้ น ๆ เข้ า ใจว่ า วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ”
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, ๒๕๕๑) ซึ่ ง ปกติ แ ล้ ว ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ จ ะแทรกอยู่ ในทุ ก สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์จนกระทั่งล่าสุดในปี ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเป้าหมายของวิทยาศาสตร์
ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และ
ข้อจำกัดในการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงทำให้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับธรรมชาติ
ของวิ ท ยาศาสตร์ นั ก การศึ ก ษาเสนอแนะว่ าการส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ าใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์
ที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนจะทราบถึงขอบเขตและข้อจำกัดของ
กระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและสังคม
โดยสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาสังคม อีกทั้งผู้เรียน
จะมี คุ ณ ธรรมและจริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณ ค่ าและความจำเป็นของการเรียน
วิทยาศาสตร์ (Driver et al., ๑๙๙๖; Hand et al. ๑๙๙๙) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู
จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการเข้าใจ
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วย
มีผลการวิจัยพบว่านักเรียนยังขาดความเข้าใจและเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ในหลาย ๆ ด้ าน เช่ น ขั้ น ตอนและวิธีก ารแสวงหาความรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์ ความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ความหมายและที่มาของกฎและทฤษฎี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ อิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ (สิรินภา กิจเกื้อกูล, นฤมล ยุตาคม
และ อรุณี อิงคากุล, ๒๕๔๘; สุทธิดา จำรัส, นฤมล ยุตาคม และ พรทิพย์ ไชยโส, ๒๕๕๒; กาญจนา มหาลี
และ ชาตรี ฝ่ า ยคำตา,๒๕๕๓; ทั ศ นี พุ ฒ นอก, ปรี ย า บุ ญ ญสิ ริ , และ สุ ป รี ย า ตรี วิ จิ ต รเกษม, ๒๕๕๕;
พิ ม พ์ พิ รั ญ ปั ญ โญ, ๒๕๕๘) และถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารกำหนดว่ าธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น เป้ า หมายหนึ่ ง
ของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ในงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศพบว่า
มีหลายปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนนั้นไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควร (สิรินภา กิจเกื้อกูล และคณะ, ๒๕๔๘; สุทธิดา จำรัส และคณะ, ๒๕๕๒ และ ลือชา ลดาชาติ
และ ลฎาภา สุ ท ธกู ล , ๒๕๕๕) ปั จจัย หนึ่ งคือ ครูผู้ ส อน เพราะครูเป็ น ผู้ที่ มีบ ทบาทสำคัญ ในการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้และ
ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการพั ฒ นาความเข้าใจในเนื้อหา แต่จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบรรยายเป็นส่วนมาก (ขวัญหญิง ทิพแก้ว, ๒๕๕๕) หรือมีการสาธิตการทดลองร่วมด้วยในบาง
สาระการเรียนรู้ แต่ไม่ได้มีการบูรณาการประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแต่อย่างใด (พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคำตา, ๒๕๕๔ และ เบญจพร สาภักดี, ๒๕๕๕) การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนยังน้อย (กุลธิดา ทีน้อย และ ไพศาล สุวรรณน้อย, ๒๐๑๒
และ อั งคณา ปั ท มพงศา, ๒๕๕๕) ซึ่ ง ก็ เป็ น สาเหตุ ที่ ส่ งผลให้ ผู้ เรี ย นมี เจตคติ ที่ ไม่ ดี ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ มองว่ า
วิทยาศาสตร์น่าเบื่อไม่ท้าทายคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากและไกลตัวและไม่สนใจใคร่รู้ เพียงเพราะการสอน
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนด้วยภาพลักษณ์ ที่ ผิดไปจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(อังคณา ปัทมพงศา, ๒๕๕๕)
ซึ่งความเข้าใจ ความสนใจและทัศนคติเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนมีผลกระทบต่อการพัฒนา

-๓เรียนรู้และความเข้าใจในมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างมาก (Ramsey and Howe,
๑๙๖๙ และ Schwartz and Lederman, ๒๐๐๒)
จากการเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ในโรงเรี ย นเตรี ย มทหารพบปั ญ หาสำคั ญ ประการหนึ่ งคื อ นั ก เรี ย น
ขาดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนมักถามครูผู้สอนบ่อยครั้งว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปทำไม โดยเฉพาะ
นักเรียนในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะนักเรียนในส่วนนี้เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร
จะไปศึกษาต่อในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง และเมื่อครูให้คำตอบ
ไปว่าวิทยาศาสตร์เรียนไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอธิบายปรากฏการณ์
นั้น ๆ ได้ เพื่ อให้ นักเรียนเป็ นผู้ที่คิดเป็ นเหตุเป็นผล ไม่ เชื่ออะไรง่ายๆ หากไม่มีหลักฐานมายืนยัน ซึ่งนักเรียน
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจเช่นเดิม นั่นเป็นเพราะนักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ และไม่เข้าใจ
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนใหญ่ครูผู้สอน
มั ก ใช้ ก ารสอนที่ แ ฝงธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ (Implicit approach) ไม่ ได้ ชี้ ชั ด หรื อ เน้ น ให้ เห็ น ธรรมชาติ
ของวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง วิ ธี นี้ ไม่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ (Khishfe and Abd-El-Khalick,
๒๐๐๒; Sandoval and Morrison, ๒๐๐๓) และการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบบ่งชี้มีผลทำให้พัฒนา
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ดีกว่าการสอนแบบแฝงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่ให้ผล
ไม่แตกต่างจากเดิมหลังการเรียนด้วยวิธีนี้ และจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายคน เช่น Alkerson,
Adb-El-Khalick, และ Lederman เสนอว่ าการสอนแบบบ่ งชี้ หรือ เน้ น ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ (Explicit
approach) โดยเป็ น การสอนที่ ก ล่ าวถึ งเนื้ อ หาของธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์อ ย่ างชั ด เจน บู ร ณาการเข้ าไป
กับเนื้อหาที่สอน หรือเป็นการสอนเนื้อหาของธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยตรงก็ได้ ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
นักเรียนเตรียมทหารเป็นนักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล ให้ ผู้เรียนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และให้ สามารถทำประโยชน์ ให้ กับสั งคม ตามบทบาทและหน้ าที่ ข องตน
ในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษั ตริย์ท รงเป็ นประมุข โดยให้
นักเรียนเตรียมทหารได้พัฒนาเชาว์ปัญ ญา มีความรู้ และทักษะอันจำเป็นต่อการประกอบอาชีพทหาร-ตำรวจ
ร่วมพั ฒ นาสั งคมด้ วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ และบำเพ็ ญ ตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม โดยเน้ นการศึกษา
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และทั ก ษะในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม
การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ (สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ, ๒๕๕๕) นั กเรียนเตรียมทหารจึงจำเป็ นที่ต้องมีเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพราะต้องนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อยังโรงเรียนเหล่าทัพ
ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ซึ่ งเน้ น การศึ กษาทางด้ านวิท ยาศาสตร์ และวิศ วกรรมศาสตร์ ซึ่ งครูผู้ ส อนก็ ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

-๔-

๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
๒.๑ เพื่ อศึ กษาและวิ เคราะห์ ความเข้ าใจธรรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนเตรี ยมทหาร ชั้ นปี ที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปราย
สะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล
๒.๓ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหารหลังจาก
จัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
สารชีวโมเลกุล

๓. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
๓.๑ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร ชั้ น ปี ที่ ๒ ภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัย
๓.๒ ครูผู้สอนได้แนวทางในการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี
๓.๓ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร ชั้ น ปี ที่ ๒ ภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัย หลังจากจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง
ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล

๔. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
๔.๑ ประชากร นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๗๙๐ คน
๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ตอน ๖, ๘, ๑๓ และ ๑๘ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ โรงเรียนเตรีย มทหาร สถาบั นวิชาการป้องกัน ประเทศ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย จำนวน ๑๓๒ คน
ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องซึ่งผู้วิจัยทำการสอนในวิชาเคมีพื้นฐาน (ว ๓๓๑๒๑)
๔.๓ เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า เป็ น วิ ช าเคมี พื้ น ฐาน (ว ๓๓๑๒๑) ตามหลั ก สู ต รโรงเรี ย น
เตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ชั้นปีที่ ๒ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๓ เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาเคมีพื้นฐาน (ว ๓๓๑๒๑) ตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ชั้นปีที่ ๒ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๔ ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง
๔.๕ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
๔.๕.๑ ตัวแปรอิสระคือ การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปราย
สะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล
๔.๕.๒ ตัวแปรตามคือ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-๕-

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
๕.๑ แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิท ยาศาสตร์จำนวน ๒๕ ข้อครอบคลุ มเกี่ ยวกั บธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน คือ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการ
ทางวิทยาศาสตร์
๕.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด วิชา
เคมีพื้นฐาน (ว ๓๓๑๒๑) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๙ แผน รวม ๑๘ ชั่วโมง
๕.๓ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ ข้อ

๖. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
๖.๑ สอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหารก่อนทำการจัดการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงแรก โดยใช้แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จำนวน ๒๕ ข้อ และสุ่มนักเรียนเตรียมทหาร
เพื่อสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จำนวน ๗ ข้อ
๖.๒ นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร เพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็น
ที่นักเรียนเตรียมทหารยังมีความเข้าใจไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัย
๖.๓ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับ
การอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล จำนวน ๙ แผน รวม ๑๘ ชั่วโมง
๖.๔ ดำเนิ นการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นใช้เวลาในการสอน ๑๘
ชั่วโมง โดยบันทึกข้อมูลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาในชั่วโมงถัดไป
๖.๕ เมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้ ทำการสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียม
ทหารหลังทำการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ชุดเดิม จำนวน ๒๕ ข้อ
๖.๖ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร
ก่อน-หลังทำการจัดการเรียนรู้
๖.๗ สรุปและอภิปรายผลการดำเนินการศึกษา

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
๗.๑ รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จ ากการเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง นำมาตรวจสอบความสมบูร ณ์
ของการตอบแบบสอบถาม
๗.๒ กำหนดรหัส ข้อ มูล ทั่ว ไปของกลุ่ม ที่ศึก ษา โดยมีก ารกำหนดรหัส ของคำตอบแต่ล ะข้อ วิเคราะห์
ค่าความถี่ทั้งรายข้อและรายด้าน
๗.๓ วิเคราะห์ข ้อ มูล การสัม ภาษณ์เ กี ่ย วกับ ความเข้า ใจธรรมชาติข องวิท ยาศาสตร์เพื ่อ นำข้อ มูล ไป
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
๗.๔ จัดกลุ่มคำตอบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ มีความเข้าใจ
ตามแนวคิดร่วมสมัยกลุ่มที่ ๒ มีความเข้าใจแบบผสมผสาน และกลุ่มที่ ๓ มีความเข้าใจตามแนวคิดแบบดั้งเดิม
๗.๕ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาใช้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร

-๖๗.๖ นำข้อมูลที่ได้จากบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์พัฒนามากขึ้นมากน้อยแค่ไหน

๘. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ภาพรวมทั้ง ๓ ด้านของนักเรียน
เตรียมทหาร ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
แบบผสมผสาน
ตามแนวคิดแบบดั้งเดิม
ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๒๘.๐๓
๑๕.๑๕
๕๖.๘๒
ผลการวิเคราะห์ ค วามเข้ าใจในธรรมชาติ ของวิท ยาศาสตร์ภ าพรวมทั้ ง ๓ ด้ านของนั กเรีย นเตรีย มทหาร
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓ แบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕
และแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๒
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แยกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ การมองโลกแบบ
วิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง
ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด
ด้าน
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กิจการทางวิทยาศาสตร์

ตามแนวคิด
แบบร่วมสมัย
(ร้อยละ)
๓๗.๑๒
๔๓.๑๘
๓๘.๖๓

แบบผสมผสาน
(ร้อยละ)
๙.๐๙
๗.๕๘
๑๓.๖๔

ตามแนวคิด
แบบดั้งเดิม
(ร้อยละ)
๕๓.๗๙
๔๙.๒๔
๔๗.๗๓

ผลการวิเคราะห์ ค วามเข้ าใจธรรมชาติข องวิท ยาศาสตร์แต่ล ะด้าน ได้ แ ก่ การมองโลกแบบวิท ยาศาสตร์
การแสวงหาความรู้ท างวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับ
การอภิ ป รายสะท้ อ นความคิ ด พบว่านั กเรีย นเตรีย มทหารมี ค วามเข้ าใจในธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ในด้ าน
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๒ แบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ
๙.๐๙ และตามแนวคิดแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๙ ด้านการแสวงหาความรู้ท างวิท ยาศาสตร์นักเรียน
เตรียมทหารมีความเข้าใจตามแนวคิดแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ แบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๘
และตามแนวคิ ด แบบดั้ งเดิ ม คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๔๙.๒๔ ส่ วนด้ านกิ จ การทางวิท ยาศาสตร์ นั ก เรี ยนเตรีย มทหาร
มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็ นร้อยละ ๓๘.๖๓ แบบผสมผสาน
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ และตามแนวคิดแบบดั้งเดิมคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๓
ตอนที่ ๓ ผลการวิ เคราะห์ ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ภ าพรวมทั้ ง ๓ ด้ า นของนั ก เรี ย น
เตรียมทหารหลังการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด

-๗ความเข้าใจ
ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย
(ร้อยละ)
๗๑.๙๒

ความเข้าใจ
แบบผสมผสาน
(ร้อยละ)
๑๒.๑๒

ความเข้าใจ
ตามแนวคิดแบบดั้งเดิม
(ร้อยละ)
๑๕.๙๖

ผลการวิเคราะห์ ค วามเข้าใจในธรรมชาติ ของวิท ยาศาสตร์ภ าพรวมทั้ ง ๓ ด้านของนั กเรียนเตรียมทหาร
หลังการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิท ยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็ นร้อยละ ๗๑.๙๒ แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๑๒ และตามแนวคิดแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๖
ตอนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แยกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ การมองโลกแบบ
วิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง
ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด
ด้าน
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์
การแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจการทางวิทยาศาสตร์

ตามแนวคิด
แบบร่วมสมัย
(ร้อยละ)
๖๙.๖๙
๖๕.๙๑
๗๙.๕๕

๑๓.๖๔
๑๔.๓๙

ตามแนวคิด
แบบดั้งเดิม
(ร้อยละ)
๑๖.๖๗
๑๙.๗๐

๙.๐๙

๑๑.๓๖

แบบผสมผสาน
(ร้อยละ)

ผลการวิเคราะห์ ค วามเข้ าใจธรรมชาติข องวิท ยาศาสตร์แต่ล ะด้าน ได้ แ ก่ การมองโลกแบบวิท ยาศาสตร์
การแสวงหาความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ และกิจการทางวิท ยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับ
การอภิ ป รายสะท้ อ นความคิ ด พบว่านั กเรีย นเตรีย มทหารมี ค วามเข้ าใจในธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ในด้าน
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๙ แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๖๔ และตามแนวคิ ด แบบดั้ ง เดิ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๖.๖๗ ด้ า นการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑ แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๓๙ และตามแนวคิดแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๐ ส่วนด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนเตรียมทหาร
มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๕ แบบผสมผสาน
คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ และตามแนวคิดแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖

๙. อภิปรายผล
๙.๑ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ก่อ นการจัด การเรีย นรู้ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์แ บบชั ดแจ้ ง ร่วมกับ การอภิ ป รายสะท้ อนความคิ ด
นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมทั้ง ๓ ด้าน และเมื่อแยกเป็น
แต่ ล ะด้ าน นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารมี ค วามเข้ าใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด แบบดั้ งเดิ ม มากที่ สุ ด
ในด้ า นการมองโลกวิ ท ยาศาสตร์ รองลงมาคื อ ด้ า นการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และด้ า นกิ จ การ
ทางวิทยาศาสตร์ตามลำดับ

-๘๙.๒ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ หลั งการจั ดการเรียนรู้ธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์แ บบชัด แจ้ง ร่วมกั บ การอภิ ป รายสะท้ อ นความคิ ด
นั กเรียนเตรีย มทหารมี ค วามเข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สอดคล้ องตามแนวคิดแบบร่วมสมั ยทั้ ง ๓ ด้าน
และเมื่อแยกเป็ น แต่ ละด้าน พบว่านั กเรีย นเตรีย มทหารมี ค วามเข้าใจธรรมชาติ ของวิท ยาศาสตร์ตามแนวคิ ด
แบบร่ วมสมั ย มากที่ สุ ด คื อ ในด้ านกิ จ การทางวิท ยาศาสตร์ รองลงมาคื อ ด้ า นการมองโลกวิ ท ยาศาสตร์ และ
ด้านการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศที่พ บว่า
เมื ่อ นัก เรีย นได้รับ การจัด การเรีย นรู้ที ่บ ่ง ชี ้ธ รรมชาติข องวิท ยาศาสตร์ จะมีผ ลทำให้น ัก เรีย นมีค วามเข้า ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัยมากขึ้น (Khishfe, R. and Abd-ElKhalick, F., ๒๐๐๒; Erin E. Peter, ๒๐๐๙; กาญจนา มหาลี, ๒๕๕๓; จาริยา เชิญชัยภูมิ และคณะ, ๒๕๕๘;
เบญจพร สาภักดี, ๒๕๕๕; พิมพ์พิรัญ ปัญโญ, ๒๕๕๘; สรารัตน์ สุขผ่องใส และคณะ, ๒๕๕๘; อังคณา ปัทมพงศา,
๒๕๕๕) อีกทั้งการอภิปรายร่วมกับการสะท้อนความคิด แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนเตรียมทหารได้อย่างชัดเจนว่ามีความเข้าใจสอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัยมากน้อยเพียงใด

๑๐. ข้อเสนอแนะ
๑๐.๑ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหารบางนายยังไม่สอดคล้องตามแนวคิดแบบ
ร่วมสมัย จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องมากขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล หรือกลุ่มย่อย
๑๐.๒ ควรมีการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิดใน
หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ในวิชาเคมี หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเตรียมทหารมีความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มากขึ้น
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