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๑.  ความเป็นมาของปัญหา 

 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตจนกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
[สสวท.], ๒๕๔๕) การรู้วิทยาศาสตร์น้ันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ  

๑) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ           
การมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒) ด้านการมีส่วนร่วม (Engagement) หมายถึง การอธิบาย ยกตัวอย่าง เช่ือมโยงและนำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  

๓) ด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Nature of Science and Technology) หมายถึง การมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าโลกเป็นเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจได้    
มีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คือกิจกรรมที่ซับซ้อนทางสังคม 
(สสวท ., ๒๕๔๕ ; American Association for the Advancement of Science [AAAS], ๑๙๙๐ ; National 
Research Council [NRC], ๑๙๙๖; Hodson, ๒๐๐๙) 

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการทำให้บรรลุเป้าหมายน้ีที่เป็นจุดเน้นสำคัญในการจัดการเรียน          
การสอนวิทยาศาสตร์ คือการพัฒนาให้บุคคลมีความเข้าใจเร่ืองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (สสวท., ๒๕๔๕; 
Lederman, ๑๙๙๒) การเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
นำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคม และในขณะเดียวกันความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
ทำให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เข้าใจข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (Lederman, ๑๙๙๒ ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ให้ความสำคัญ กับการศึกษาธรรมชาติ             
ของวิทยาศาสตร์ต้ังแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้ปรากฏประเด็นที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้ใช้คำว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่มีจุดประสงค์ของวิชาวิทยาศาสตร์  ๔ ข้อ คือ  

๑) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตร์  
๒) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจำกัดของวิชาวิทยาศาสตร์  
๓) เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์   
๔) เพ่ือให้เกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  
จนกระทั่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑ ในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ในสาระการเรียนรู้ที่ ๘ ว่า            
“ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์
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ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่
ใน ช่วงน้ัน  ๆ  เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคมและสิ่ งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพัน ธ์กัน” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) ซึ่งปกติแล้วธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะแทรกอยู่ในทุกสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จนกระทั่งล่าสุดในปี ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดเป้าหมายของวิทยาศาสตร์         
ในเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และ
ข้อจำกัดในการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงทำให้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับธรรมชาติ            
ของวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาเสนอแนะว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์           
ที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนจะทราบถึงขอบเขตและข้อจำกัดของ
กระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและสังคม            
โดยสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาสังคม อีกทั้งผู้เรียน
จะมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและความจำเป็นของการเรียน
วิทยาศาสตร์ (Driver et al., ๑๙๙๖; Hand et al. ๑๙๙๙) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู 
จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการเข้าใจ
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วย  

มีผลการวิจัยพบว่านักเรียนยังขาดความเข้าใจและเข้าใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์        
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ขั้นตอนและวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ
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  ฝ่ายคำตา,๒๕๕๓ ; ทัศนี พุฒนอก, ปรียา  บุญญสิริ, และ สุปรียา  ตรีวิจิตรเกษม , ๒๕๕๕ ;          
พิมพ์พิรัญ ปัญโญ , ๒๕๕๘) และถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายหน่ึง          
ของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ในงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศพบว่า       
มีหลายปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนน้ันไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควร (สิรินภา กิจเก้ือกูล และคณะ, ๒๕๔๘; สุทธิดา จำรัส และคณะ, ๒๕๕๒ และ ลือชา ลดาชาติ 
และ ลฎาภา สุทธกูล, ๒๕๕๕) ปัจจัยหน่ึงคือครูผู้สอน เพราะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้และ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความเข้าใจในเน้ือหา แต่จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบรรยายเป็นส่วนมาก (ขวัญหญิง ทิพแก้ว, ๒๕๕๕) หรือมีการสาธิตการทดลองร่วมด้วยในบาง
สาระการเรียนรู้ แต่ไม่ได้มีการบูรณาการประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนแต่อย่างใด (พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคำตา, ๒๕๕๔ และ เบญจพร สาภักดี, ๒๕๕๕) การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนยังน้อย (กุลธิดา ทีน้อย และ ไพศาล สุวรรณน้อย, ๒๐๑๒ 
และ อังคณา ปัทมพงศา, ๒๕๕๕) ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มองว่า
วิทยาศาสตร์น่าเบ่ือไม่ท้าทายคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากและไกลตัวและไม่สนใจใคร่รู้ เพียงเพราะการสอน
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนด้วยภาพลักษณ์ที่ผิดไปจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(อังคณา ปัทมพงศา, ๒๕๕๕)          
ซึ่งความเข้าใจ ความสนใจและทัศนคติเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนมีผลกระทบต่อการพัฒนา
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เรียนรู้และความเข้าใจในมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างมาก (Ramsey and Howe, 
๑๙๖๙ และ Schwartz and Lederman, ๒๐๐๒) 

จากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเตรียมทหารพบปัญหาสำคัญประการหน่ึงคือ นักเรียน          
ขาดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนมักถามครูผู้สอนบ่อยครั้งว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปทำไม โดยเฉพาะ
นักเรียนในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะนักเรียนในส่วนน้ีเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
จะไปศึกษาต่อในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง และเมื่อครูให้คำตอบ        
ไปว่าวิทยาศาสตร์เรียนไปเพื่ออะไร เช่น เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอธิบายปรากฏการณ์ 
น้ัน ๆ ได้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่คิดเป็นเหตุเป็นผล ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ หากไม่มีหลักฐานมายืนยัน ซึ่งนักเรียน          
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจเช่นเดิม น่ันเป็นเพราะนักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ และไม่เข้าใจ        
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนใหญ่ครูผู้สอน
มักใช้การสอนที่แฝงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Implicit approach) ไม่ได้ช้ีชัดหรือเน้นให้เห็นธรรมชาติ            
ของวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิธีน้ีไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Khishfe and  Abd-El-Khalick, 
๒๐๐๒; Sandoval and Morrison, ๒๐๐๓) และการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบบ่งช้ีมีผลทำให้พัฒนา
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ดีกว่าการสอนแบบแฝงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่ให้ผล            
ไม่แตกต่างจากเดิมหลังการเรียนด้วยวิธีน้ี และจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายคน เช่น Alkerson, 
Adb-El-Khalick, และ Lederman เสนอว่าการสอนแบบบ่งช้ี หรือเน้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Explicit 
approach) โดยเป็นการสอนท่ีกล่าวถึงเน้ือหาของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน บูรณาการเข้าไป         
กับเน้ือหาที่สอน หรือเป็นการสอนเน้ือหาของธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยตรงก็ได้ ซึ่งการสอนด้วยวิธีน้ีสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  

นักเรียนเตรียมทหารเป็นนักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน           
ในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้
นักเรียนเตรียมทหารได้พัฒนาเชาว์ปัญญา มีความรู้ และทักษะอันจำเป็นต่อการประกอบอาชีพทหาร-ตำรวจ            
ร่วมพัฒนาสังคมด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ๆ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการศึกษา           
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีการศึกษาที่ส่งเสริม             
การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๕๕) นักเรียนเตรียมทหารจึงจำเป็นที่ต้องมีเข้าใจเก่ียวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพราะต้องนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาต่อยังโรงเรียนเหล่าทัพ 
ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช           
ซึ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนก็ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือจะได้ถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  

 
 
 



-๔- 
 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
๒.๑  เพ่ื อศึกษาและวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่  ๒                

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๒  เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปราย

สะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
๒.๓  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหารหลังจาก

จัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล 

 

๓. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
๓.๑  นักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีความเข้าใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัย 
๓.๒  ครูผู้สอนได้แนวทางในการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 
๓.๓  นักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีความเข้าใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัย หลังจากจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง 
ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล 

 

๔.  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ๔.๑  ประชากร นักเรียนเตรียมทหารช้ันปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมทหาร      
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน  ๗๙๐  คน 
 ๔.๒  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๒ ตอน ๖, ๘, ๑๓ และ ๑๘  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๑๓๒ คน            
ซึ่งเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จากห้องซึ่งผู้วิจัยทำการสอนในวิชาเคมีพ้ืนฐาน  (ว ๓๓๑๒๑) 
 ๔ .๓  เนื้อหาที่ ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาเคมี พ้ืนฐาน  (ว ๓๓๑๒๑ ) ตามหลักสูตรโรงเรียน             
เตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ช้ันปีที่ ๒ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.๓  เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาเคมีพ้ืนฐาน  (ว ๓๓๑๒๑) ตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ช้ันปีที่ ๒ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.๔  ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ช่ัวโมง 
 ๔.๕  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
   ๔.๕.๑ ตัวแปรอิสระคือ การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปราย
สะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล   
      ๔.๕.๒ ตัวแปรตามคือ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 
 



-๕- 
 

๕. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ  
๕.๑  แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จำนวน ๒๕ ข้อครอบคลุมเก่ียวกับธรรมชาติ             

ของวิทยาศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน คือ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการ            
ทางวิทยาศาสตร์ 
 ๕.๒  แผนการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด วิชา
เคมีพ้ืนฐาน  (ว ๓๓๑๒๑) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล ช้ันปีที่ ๒ จำนวน ๙ แผน รวม ๑๘ ช่ัวโมง 
 ๕.๓  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ ข้อ 
 

๖. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๖.๑  สอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหารก่อนทำการจัดการเรียนรู้ใน

ช่ัวโมงแรก โดยใช้แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จำนวน ๒๕ ข้อ และสุ่มนักเรียนเตรียมทหาร 
เพ่ือสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง จำนวน ๗ ข้อ 

๖.๒  นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร เพ่ือนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็น
ที่นักเรียนเตรียมทหารยังมีความเข้าใจไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัย 

๖.๓  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับ             
การอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล จำนวน ๙ แผน รวม ๑๘ ช่ัวโมง 

๖.๔  ดำเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นใช้เวลาในการสอน  ๑๘  
ช่ัวโมง  โดยบันทึกข้อมูลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาในช่ัวโมงถัดไป 

๖.๕  เมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้ ทำการสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียม
ทหารหลังทำการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ชุดเดิม จำนวน ๒๕ ข้อ 

๖.๖  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร            
ก่อน-หลังทำการจัดการเรียนรู้ 

๖.๗  สรุปและอภิปรายผลการดำเนินการศึกษา 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคน้คว้าครั้งน้ี  ผูวิ้จัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
๗.๑  รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์

ของการตอบแบบสอบถาม 
๗.๒  กำหนดรหัสข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษา โดยมีการกำหนดรหัสของคำตอบแต่ละข้อ วิเคราะห์

ค่าความถ่ีทั้งรายข้อและรายด้าน 
      ๗ .๓  วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื ่อนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 ๗.๔  จัดกลุ่มคำตอบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ มีความเข้าใจ            
ตามแนวคิดร่วมสมัยกลุ่มที่ ๒ มีความเข้าใจแบบผสมผสาน และกลุ่มที่ ๓ มีความเข้าใจตามแนวคิดแบบด้ังเดิม 

๗.๕  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาใช้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 



-๖- 
 

๗.๖ นำข้อมูลที่ได้จากบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์พัฒนามากขึ้นมากน้อยแค่ไหน 

 

๘. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ภาพรวมทั้ง ๓ ด้านของนักเรียน           

เตรียมทหาร ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด  
 

ความเข้าใจ 
ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย 

(ร้อยละ) 

ความเข้าใจ 
แบบผสมผสาน 

(ร้อยละ) 

ความเข้าใจ 
ตามแนวคิดแบบด้ังเดิม 

(ร้อยละ) 
๒๘.๐๓ ๑๕.๑๕ ๕๖.๘๒ 

ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ภาพรวมทั้ง ๓ ด้านของนักเรียนเตรียมทหาร          
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓ แบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ 
และแบบด้ังเดิม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๒ 

 
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แยกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ การมองโลกแบบ

วิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง 
ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด 

 

ด้าน 
ตามแนวคิด 
แบบร่วมสมัย 

(ร้อยละ) 

แบบผสมผสาน 
(ร้อยละ) 

ตามแนวคิด 
แบบด้ังเดิม 
(ร้อยละ) 

การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ ๓๗.๑๒ ๙.๐๙ ๕๓.๗๙
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๔๓.๑๘ ๗.๕๘ ๔๙.๒๔
กิจการทางวิทยาศาสตร์ ๓๘.๖๓ ๑๓.๖๔ ๔๗.๗๓ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้าน ได้แก่ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์            

การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับ            
การอภิปรายสะท้อนความคิด พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในด้าน             
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๒ แบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ 
๙.๐๙ และตามแนวคิดแบบด้ังเดิม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๙ ด้านการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักเรียน   
เตรียมทหารมีความเข้าใจตามแนวคิดแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ แบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๘ 
และตามแนวคิดแบบด้ังเดิมคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๔ ส่วนด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเตรียมทหาร             
มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๓ แบบผสมผสาน          
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ และตามแนวคิดแบบด้ังเดิมคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๓              

 
ตอนท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ภาพรวมทั้ง ๓ ด้านของนักเรียน         

เตรียมทหารหลังการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด 



-๗- 
 

 
ความเข้าใจ 

ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย 
(ร้อยละ) 

ความเข้าใจ 
แบบผสมผสาน 

(ร้อยละ) 

ความเข้าใจ 
ตามแนวคิดแบบด้ังเดิม 

(ร้อยละ) 
๗๑.๙๒ ๑๒.๑๒ ๑๕.๙๖ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ภาพรวมทั้ง ๓ ด้านของนักเรียนเตรียมทหาร             

หลังการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๒ แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๑๒  และตามแนวคิดแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๖ 

ตอนท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แยกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ การมองโลกแบบ
วิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง 
ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด 

 

ด้าน 
ตามแนวคิด 
แบบร่วมสมัย 

(ร้อยละ) 

แบบผสมผสาน 
(ร้อยละ) 

ตามแนวคิด 
แบบด้ังเดิม 
(ร้อยละ) 

การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ ๖๙.๖๙ ๑๓.๖๔ ๑๖.๖๗
การแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

๖๕.๙๑ ๑๔.๓๙ ๑๙.๗๐ 

กิจการทางวิทยาศาสตร์ ๗๙.๕๕ ๙.๐๙ ๑๑.๓๖
 
ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้าน ได้แก่ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์       

การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับ          
การอภิปรายสะท้อนความคิด พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในด้าน            
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๙ แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 
๑๓ .๖๔ และตามแนวคิดแบบด้ังเดิม คิดเป็นร้อยละ ๑๖ .๖๗ ด้านการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์             
นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑ แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๓๙ และตามแนวคิดแบบด้ังเดิม คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๐ ส่วนด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนเตรียมทหาร
มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๕ แบบผสมผสาน     
คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ และตามแนวคิดแบบด้ังเดิม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ 
 

๙. อภิปรายผล 
๙.๑  ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ก่อนการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด 
นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบด้ังเดิมทั้ง ๓ ด้าน และเมื่อแยกเป็น
แต่ละด้าน นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดแบบด้ังเดิมมากที่สุด           
ในด้านการมองโลกวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือด้านการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้านกิจการ           
ทางวิทยาศาสตร์ตามลำดับ 



-๘- 
 

๙.๒  ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ หลังการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด 
นักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สอดคล้องตามแนวคิดแบบร่วมสมัยทั้ง ๓ ด้าน    
และเมื่อแยกเป็นแต่ละด้าน พบว่านักเรียนเตรียมทหารมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด          
แบบร่วมสมัยมากที่สุด คือในด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือด้านการมองโลกวิทยาศาสตร์ และ             
ด้านการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศที่พบว่า        
เมื ่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที ่บ่งชี ้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จะมีผลทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดแบบร่วมสมัยมากขึ้น (Khishfe, R. and Abd-El-
Khalick, 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 
 

๑๑.  บรรณานุกรม  
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กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กาญจนา  มหาลีและ ชาตรี  ฝ่ายคำตา.  ๒๕๕๓.  “ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑.” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ๑๖ (๕):  
๗๙๖-๘๐๙ 
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