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การพฒันาความเข้าใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โดยการสอนแบบชัด
แจ้งร่วมกบัการสะท้อนความคดิผนวกเน้ือหาเร่ืองปฏิกริิยาเคมีและปิโตรเลยีม 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในบทเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมีและปิโตรเลียม ท่ีเรียนรู้จากกิจกรรมการแทรกการสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจง้ร่วมกับการสะท้อนความคิด เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบวดัความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงมาจาก V-NOS C ของ Lederman et al. (2002) แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งกลุ่ม
คาํตอบเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เขา้ใจถูกตอ้ง เขา้ใจบางส่วน และเขา้ใจคลาดเคล่ือน ผลการวิจยัพบว่าหลงัเรียนนักเรียนมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งมากข้ึนในทุกประเด็นท่ีศึกษา นอกจากน้ีผลการวิจยัไดเ้สนอแนวทางการสอนเพื่อแทรกธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ในเน้ือหาดังกล่าวท่ีพบว่า ตอ้งมีการนําเร่ืองราวใกลต้วันักเรียนมาร่วมอภิปราย และนักเรียนควร
ไดป้ฏิฺบติักิจกรรมและมีการสะทอ้นความคิดดว้ยตนเองจากการใชค้าํถามซักไซร้ไล่เรียงจึงจะทาํให้นกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจ 
 

ABSTRACT 
 This classroom action research aims to study the students' understanding of nature of science (NOS) of 10th 
grade students through explicit reflective learning integrated in the topic of chemical reactions and petroleum. The 
data were collected by Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) which adapt from 
Lederman.et.al.(2002).The data were analyzed into 3 groups; informed, transitional and naive views. The results 
indicated that students had improved their understanding of nature of science in all aspects. Moreover, the research 
findings suggested that the appropriate teaching methods should bring real-live situations to the class for students to 
participate in the discussions. If students are provided opportunities to do and reflect on the activities themselves, 
they will be able to develop their NOS understandings. 
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บทนํา 
 การเป็นผูรู้้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ (American Association for the 
Advancement of Science [AAAS], 1990) ซ่ึงการเป็นผู ้รู้
ทางวิทยาศาสตร์นั้ นไม่ใช่แค่เพียงเขา้ใจในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ แต่หมายรวมถึงการเขา้ใจถึงกระบวนการ
สาํรวจตรวจสอบความรู้ การสืบเสาะหาความรู้ และความ
เข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วย  (National 
Research Council, 1996)  
 นักการศึกษาไดใ้ห้คาํนิยามของธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ไวห้ลากหลายความหมายดว้ยกนั  ซ่ึงนิยาม
เหล่านั้นมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกนัท่ีทาํให้
สรุปได้ว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คือการอธิบาย
ลกัษณะของวทิยาศาสตร์ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความหมายของ
วิทยาศาสตร์ การไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์  ซ่ึงจากงานวิจยัพบว่าความ
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะช่วยทาํให้การเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนอย่างมีความหมาย ช่วยทาํให้
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมท่ีเขาเหล่านั้นอาศยัอยู ่ทาํใหมี้ความเขา้ใจและสนใจ
ในวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แ ก้ ปั ญ ห า  (Driver et al.,1996; McComas et al., 1998) 
ดงันั้นความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จึงกลายเป็น
เป้าหมายท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
หลายประเทศ  เช่น  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  แคนาดา 
(McComas et al., 1998) รวมทั้งประเทศไทยดว้ย  
 ท่ี ผ่ านมาได้มี งานวิจัย ท่ี ศึกษาความ เข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมี
ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในหลายประเด็น เช่น นักเรียน
เขา้ใจว่าการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีวิธีการ
เดียวและเป็นขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัติตาม  หรือเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ไม่ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมและวฒันธรรม 
(สุทธิดา และคณะ, 2552) หรือนักเรียนท่ีเข้าใจว่าการ
ทดลองและการส รุปผล เป็น เร่ือ งของข้อ เท็ จจ ริง 
จินตนาการไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง (ลือชา, 2555) เป็นตน้ ทาํ
ใหมี้การศึกษาวิธีการสอนเพื่อพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ และพบว่าการสอนธรรมชาติของ
วิท ยาศ าส ต ร์ ท่ี ได้ผ ล คื อก ารส อนธรรมชาติ ขอ ง
วิทยาศาสตร์แบบชดัแจง้ร่วมกบัการสะทอ้นความคิด ซ่ึง
เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและอภิปรายเก่ียวกบั
ลักษณะสําคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยให้
ความสําคญักบัเทียบเท่ากบัเน้ือหาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงไม่ใช่
การบรรยายให้นักเรียนฟัง แต่เน้นให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยผา่นกระบวนการคิด
ของนักเรียนเอง  (Khishfe and Abd -El-Khalick, 2002) 
ตรงกันข้ามหากให้นัก เรียนปฏิบัติ กิจกรรมโดยไม่
อภิปรายหรือเน้นย ํ้าถึงลกัษณะสําคญัของธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ท่ีแฝงอยู่ในกิจกรรมนั้ นจะทาํให้นักเรียน
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไดน้อ้ยมากหรือไม่เขา้ใจ
เลย (Abd-El-Khalick and Lederman, 2000)  
 ผู ้วิ จั ยสํ าร วจค วาม เข้ า ใจธ รรม ช าติ ข อ ง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ซ่ึงทาํให้พบประเด็นธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กาญจนา (2553) สุทธิดา และคณะ (2552) ลือชา 
(2555) ท่ี ค วรได้ รับ ก ารแก้ไขดัง น้ี  (1) ความ รู้ท าง
วิทยาศาสตร์ตอ้งการหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้(2) วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิธีหน่ึงท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชห้า
คาํตอบ ซ่ึงไม่มีขั้นตอนตายตวั (3) วิทยาศาสตร์มีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม และ
สังคมท่ีนกัวิทยาศาสตร์อาศยัอยู ่(4)วิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้ง 
กับ จินตน าการและความ คิดส ร้างสรรค์  และ  (5) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
แต่ไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน หลงัจากนั้ นจึงวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และเกบ็ขอ้มูลหลงัสอนอีกคร้ังดว้ยแบบวดั
ฉบบัเดิม พร้อมกบัการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และเสนอ
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีเกบ็ขอ้มูลไดม้าจาก
บนัทึกหลงัสอน และอนุทินของนกัเรียน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาว่านักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์อยา่งไร เม่ือเรียนรู้จากกิจกรรมการสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกับการ
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สะท้อนความคิด ผนวกเน้ือหาเร่ืองปฏิกิริยาเคมีและ
ปิโตรเลียม 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในการพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน ผนวกเน้ือหาเร่ืองปฏิกิริยาเคมีและปิโตรเลียม 
 

วธีิการวจิัย 
กลุ่มทีศึ่กษา 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
มธัยมแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 34 คน โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ใน ก าร ศึ กษ าค วาม เข้ าใจธ รรมช าติ ขอ ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีการใช้แบบวดัความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงจาก  Views of 
Nature of Science Form C ขอ ง  Lederman et al. (2002) 
ในบางส่วน และผูว้ิจยัไดคิ้ดคาํถามเพ่ิมเติมอีกบางส่วน 
ทั้ งน้ีได้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาก่อนนาํไปใช ้มีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และหาความเท่ียงตรงระหวา่งผูป้ระเมินโดยร่วมกบัผูว้ิจยั
อีก 2 ท่านในการจัดกลุ่มข้อมูล โดยใช้ข้อมูลประมาณ 
10% ของขอ้มูลทั้งหมด หากผลการวเิคราะห์ไม่ตรงกนัจะ
มีการอภิปรายเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั  
 สาํหรับการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดเ้ขียนแผนการ
สอนทั้งหมด 5 แผน ซ่ึงทุกคร้ังจะมีประเดน็ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ 1-2 ประเดน็ผนวกไปกบัเน้ือหา 
 การหาแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลจากแบบบนัทึกหลงัสอน และอนุทินของนักเรียน 
เพ่ือวเิคราะห์การใชกิ้จกรรม และแนวทางในการแกไ้ข 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
จาํนวน 6 ขอ้ โดยใชเ้วลา 60 นาที 
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยแบบบันทึกหลังสอน และแบบบันทึก
อนุทินของนกัเรียน 

 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ฉบบัเดิม  
 4. สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างในกรณีท่ีนักเรียน
ตอบคาํถามไม่ชดัเจน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สร้างกรอบคาํตอบของแต่ละประเด็น โดย
แบ่งความความเขา้ใจออกเป็น 3 ส่วน ท่ีปรับปรุงมาจาก
แ น ว คิ ด ข อ ง  Abd-El-Khalick & Lederman (2000) 
ประกอบดว้ย 

เข้าใจถูกต้อง หมายถึง นักเรียนสามารถอธิบาย
ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง       

เข้าใจบางส่วน หมายถึง นกัเรียนสามารถอธิบาย
ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการวัดได้
บางส่วนแต่ยงัไม่สมบูรณ์  

เข้าใจคลาดเคล่ือน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถ
อธิบายลกัษณะธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ท่ีตอ้งการวดัได ้
 2. นาํกรอบคาํตอบท่ีสร้างให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจพิจารณา 
 3. วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม เข้ า ใ จ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
วิทยาศาสตร์ท่ีละประเด็น ตามกรอบคาํตอบท่ีสร้างเอาไว ้
ระหวา่งน้ีอาจมีการปรับแกก้รอบคาํตอบเพ่ิมเติม 
 4. อ่านคาํตอบอีกคร้ังเพ่ือวิเคราะห์วา่ทุกคาํตอบ
สอดคลอ้งกบักรอบคาํตอบ 
 5. จัดกลุ่มความเขา้ใจแต่ละส่วนเป็นกลุ่มย่อย 
เพ่ือแสดงถึงกลุ่มคาํตอบ 
 6. แบ่งขอ้มูล 10% ให้ผูว้ิจัยท่านอ่ืนอีก 2 ท่าน
ไดว้เิคราะห์คาํตอบ 
 7. เป รียบ เที ยบความ เข้าใจธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน เพ่ือแสดงการพฒันาความ
เขา้ใจเป็นค่าร้อยละ และพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลจากแบบ
บนัทึกหลงัสอนและอนุทินของนกัเรียน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการอธิบายขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบวดั 
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ผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยพบว่า  การสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อนความคิด
สามารถพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนได้ในทุกประเด็นท่ีศึกษา โดยเฉพาะประเด็น
วทิยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความเช่ือ ค่านิยม 
วฒันธรรมและสังคมท่ีนักวิทยาศาสตร์อาศยัอยู ่ประเด็น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งการหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้
และประเด็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่มีขั้นตอนตายตวั 
ดังแสดงในตารางท่ี  1 ซ่ึงผู ้วิจัยจะอภิปรายถึงผลการ
พฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่
ละประเดน็ดงัน้ี  
 
 

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐานที่ตรวจสอบ
ได้ 
 คําถาม ท่ี ใช้ในการตรวจสอบความ เข้าใจ
ประเด็น น้ี  ได้แ ก่  "หากนัก เรียนค้นพบความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ึนมาให ม่และพยายาม ท่ี จะเผยแพ ร่
ข้อความรู้นั้ น  นักเรียนคิดว่าจะได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมนกัวทิยาศาสตร์หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัอะไร"  
 จากการสํ ารวจความ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเด็นน้ีพบว่านักเรียนมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน จากร้อยละ 
17.6 เป็นร้อยละ 73.5  

หากพิจารณาความเข้าใจก่อนเรียนพบว่ามี
นักเรียนร้อยละ 61.8 เข้าใจคลาดเคล่ือน โดยแบ่งกลุ่ม
คาํตอบท่ีคลาดเคล่ือนของนกัเรียนจากกลุ่มน้ีไดว้า่ การจะ
ไดรั้บการยอมรับจากประชาคมนกัวทิยาศาสตร์หรือไม่ 
ข้ึนอยูก่บัส่ิงต่างๆดงัน้ี

 

ตารางที่ 1 จาํนวนนกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในแต่ละประเดน็ทั้งก่อนและหลงัเรียน (n=34) 

ประเดน็ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
 

ความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนจาํนวน 34 คน (ร้อยละ) 

เขา้ใจคลาดเคล่ือน เขา้ใจบางส่วน เขา้ใจถูกตอ้ง 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ตอ้งการหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้ 21 
(61.7) 

3 
(8.8) 

7 
(20.6) 

6 
(17.6) 

6 
(17.6) 

25 
(73.5) 

2. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์ 

6 
(17.6) 

1 
(2.9) 

27 
(79.4) 

17 
(50) 

1 
(2.9) 

16 
(47.1) 

3. วทิยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัความเช่ือ ค่านิยม 
วฒันธรรม และสงัคมท่ีนกัวทิยาศาสตร์อาศยัอยู ่

22 
(64.7) 

2 
(5.9) 

9 
(26.5) 

6 
(17.6) 

3 
(8.8) 

26 
(76.5) 

4. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั แต่
ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั 

21 
(61.7) 

0 
(0) 

13 
(38.2) 

25 
(73.5) 

0 
(0) 

9 
(26.5) 

5. วธีิการทางวทิยาศาสตร์เป็นเพียงวธีิหน่ึงท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชห้า
คาํตอบ ซ่ึงไม่มีขั้นตอนตายตวั 
    5.1  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ไม่มีขั้นตอนท่ีแน่นอน ตายตวัใน
การหาคาํตอบ 
    5.2  วธีิการไดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีไดห้ลากหลายวธีิ 

 
19 

(55.9) 
 

8 
(23.5) 

 
3 

(8.8) 
 

0 
(0) 

 
13 

(38.2) 
 

7 
(20.6) 

 
11 

(32.4) 
 

5 
(14.7) 

 
2 

(5.9) 
 

19 
(55.9) 

 
20 

(58.8) 
 

29 
(85.3) 
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 ความน่าเช่ือถือของงาน/ผูพู้ด ร้อยละ 14.7   การ
ให้เหตุผลร้อยละ 17.6 การพิสูจน์ความจริง ร้อยละ 11.7  
การนําไปใช้งาน ร้อยละ 8.8 และอ่ืนๆ ร้อยละ 8.8 เช่น 
นักเรียนรหัส A07 ตอบว่า "นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการ
ทดลองคน้ควา้อยา่งเต็มท่ีและสุดความสามารถจนเป็นท่ี
ยอมรับ"  

นอกจากน้ียงัพบว่ามีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเขา้ใจ
บางส่วนจาํนวนร้อยละ 20.6 ท่ีสามารถแบ่งกลุ่มคาํตอบ
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ การจะไดรั้บการยอมรับหรือไม่
ข้ึนอยู่กับผลการทดลองร้อยละ 11.8 และข้ึนอยู่กับการ
พิสูจน์ส่ิงท่ีคน้พบร้อยละ 8.8 
 เม่ือพิจารณาความเขา้ใจหลงัเรียนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ตอบได้ว่าการจะได้รับการยอมรับจากมติ
ประชาคมนกัวิทยาศาสตร์หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัหลกัฐานท่ี
คน้พบ ซ่ึงมีนักเรียนเขา้ใจถูกตอ้งร้อยละ 73.5 แต่ยงัคงมี
นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มเขา้ใจบางส่วนร้อยละ 17.6 ซ่ึงนกัเรียน
ทั้งหมดท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีตอบวา่ข้ึนอยูก่บัผลการทดลอง และ
สําหรับกลุ่มท่ีเข้าใจคลาดเคล่ือนร้อยละ 8.8 ท่ีตอบมา
เพียงว่าข้ึนอยู่กบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยไม่มีการ
อธิบายว่าความน่าเช่ือถือนั้นข้ึนอยูก่บัอะไร และนกัเรียน
อีกคนหน่ึงท่ีตอบวา่ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจจริงในการคน้พบ 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ประเด็นความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ต้องการหลกัฐานทีต่รวจสอบได้ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัแทรกประเด็นน้ี
ล งไป ใน เน้ื อห าเร่ื อ ง  การ เกิดป ฏิ กิ ริ ย า  อัตราก าร
เกิดปฏิกิริยา และปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบวา่ ประเดน็น้ีสามารถแทรกได้
ทั้ งในเน้ือหาท่ีมีการทดลองและไม่มีการทดลอง เพราะ
เม่ือมีการใหน้กัเรียนตอบคาํถาม สรุปผล หรือแสดงความ
คิดเห็น ครูสามารถถามหาหลักฐานในการตอบคาํถาม
ของนักเรียนได้ทุกคร้ัง ว่านักเรียนทราบได้อย่างไร มี
เหตุผลหรือมีหลกัฐานอะไร หรืออาจจะลองถามเพื่อนคน
อ่ืนว่าเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะอะไร การสรุปผลของกลุ่ม
เพ่ือนนักเรียนเช่ือถือไดห้รือไม่ เป็นตน้ การซักไซร้ใน
ลกัษณะน้ีจะทาํให้นักเรียนเห็นความสําคญัของหลกัฐาน
ในการจะไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพยายามคิด

พิจารณาก่อนท่ีจะตอบหรือเช่ือส่ิงใด นอกจากน้ีการท่ีให้
นักเรียนได้มีโอกาสนําเสนอหน้าชั้ น เรียนจะทําให้
นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน และพิจารณาข้อสรุปของ
เพื่อนว่าเช่ือได้หรือไม่  สมเหตุสมผลหรือไม่  เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจได้ด้วยว่ากว่าจะได้มาเป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ตอ้งมีการถามหาหลกัฐาน โตแ้ยง้อภิปราย
กนัจึงจะเป็นท่ียอมรับ 
 

2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับจินตนาการและ
ความคดิสร้างสรรค์  
 คําถาม ท่ี ใช้ในการตรวจสอบความ เข้าใจ
ประเด็น น้ี  ได้แก่  "นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการในขั้นตอนต่างๆของการไดม้า
ซ่ึงความรู้หรือไม่  ถ้าใช้ ใช้ในขั้ นตอนใดบ้าง  (ก่อน 
ระหว่าง และหลงัการเก็บขอ้มูล) เพราะอะไรจงอธิบาย
พร้อมทั้ งยกตัวอย่างประกอบ ถ้าไม่ใช้ เพราะอะไรจง
อธิบาย" 
 จากการสํ ารวจความ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเด็นน้ี พบว่านักเรียนมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน จากร้อยละ 
2.9 เป็น ร้อยละ 47.1  
 หากพิ จารณาความ เข้าใจก่อน เรียนพบว่า
นักเรียนร้อยละ17.6 เข้าใจคลาดเคล่ือน  โดยแบ่งเป็น
นักเรียน  ร้อยละ  33.3 ของกลุ่ม น้ี เข้าใจว่าไม่ต้องใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรคใ์นการไดม้าซ่ึงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนอีกร้อยละ 66.7 ตอบว่าใช ้
แต่คําอธิบายไม่ได้แสดงถึงการใช้จินตนาการ  เช่น 
นักเรียนรหัส A02 ตอบว่า "ใช้ เพราะ การทําส่ิงใหม่ๆ 
อาจจะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆ ได"้ 
 นักเรียนส่วนใหญ่ คือนักเรียนร้อยละ 79.4 อยู่
ในกลุ่มเขา้ใจบางส่วน หมายความว่านักเรียนเขา้ใจไดว้่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยสามารถจัดกลุ่มคาํตอบ
ของนกัเรียนจากกลุ่มน้ีไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคถู์กใชแ้ค่
ในช่วงก่อนการเก็บขอ้มูล ร้อยละ 63.0 กลุ่มท่ีตอบว่า ใช ้
แต่อธิบายไม่ชดัเจนว่าใชใ้นช่วงใดบา้ง ร้อยละ 14.8 เช่น 
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นัก เรียนรหั ส  A16 ตอบว่า  "ใช้ ทุ กขั้ น ตอน  เพ ราะ 
จินตนาการทาํใหรู้้วา่ตอ้งทาํอยา่งไรต่อไป ใชส่ิ้งใดในการ
หาขอ้มูลต่างๆ"  
 มีกลุ่มท่ีตอบว่าใช้ทุกขั้ นตอนแต่อธิบายไม่
ชัดเจนบางขั้นตอนว่าใช้อย่างไร นอกจากน้ียงัมีกลุ่มท่ี
ตอบวา่ใชใ้นช่วงก่อนและหลงัเก็บขอ้มูล ร้อยละ 3.7 และ
ตอบวา่ใชใ้นช่วงหลงัเกบ็ขอัมูลร้อยละ 3.7 
 เม่ือพิจารณาความเขา้ใจหลงัเรียนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่เขา้ใจถูกตอ้งมากข้ึนว่าความคิดสร้างสรรค์ใช้
ในทุกขั้นตอน นกัเรียนสามารถตอบไดว้า่ ก่อนเกบ็ขอ้มูล
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการทดลอง 
ตั้งสมมติฐาน ระหวา่งเก็บขอ้มูลใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิด 
เปล่ียนอุปกรณ์การทดลอง และหลงัเกบ็ขอ้มูลใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการตีความสร้างขอ้สรุป   
 แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีนักเรียนถึงร้อยละ 50.0 
ท่ี ย ังอยู่ในกลุ่มเข้าใจบางส่วน  แต่นักเรียน เข้าใจว่า
ความคิดสร้างสรรค์ใช้ไดอ้ย่างไรมากข้ึนกว่าก่อนเรียน 
ซ่ึงสามารถจัดกลุ่มคําตอบของนักเรียนกลุ่มน้ีได้ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ใชต้อนก่อนเก็บขอ้มูล ร้อยละ 35.3 
ใช้ก่อนและระหว่างเก็บข้อมูล  ร้อยละ  35.3ใช้ก่อน 
ระหว่ าง  และหลังก าร เก็บ ข้อ มู ลแ ต่ เข้าใจการใช้
คลาดเคล่ือนช่วงหลงัเกบ็ขอ้มูล ร้อยละ 17.6 เช่น นกัเรียน
รหสั B09 ตอบวา่  "ก่ อ น ทํ าก ารท ดล อ ง เร าก็ จ ะ ใช้
จินตนาการเพ่ือสร้างคาํถาม ตั้งสมมติฐาน และระหว่าง
การเก็บขอ้มูล เราใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิด และหลงัการเก็บขอ้มูลก็ใชอ้อกแบบ
ตารางหรือการสรุปผลการทดลองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย"   
 กลุ่มท่ีตอบวา่ใชก่้อน ระหวา่ง และหลงัการเก็บ
ขอ้มูลแต่เขา้ใจการใชค้ลาดเคล่ือนช่วงระหว่างเก็บขอ้มูล
ร้อยละ 11.8 เช่น นกัเรียนรหสั B13 ตอบวา่ 
 "ใชใ้นขั้นตอนก่อนการทดลอง เช่น จินตนาการ
ว่าการทดลองจะมีผลอย่างไร ระหว่างการทดลองก็จะ
จินตนาการรูปแบบต่างๆจะทําให้สามารถเข้าใจการ
ทดลองไดง่้ายและติดตา หลงัการทดลอง ใชจิ้นตนาการ
ในการเรียบเรียง ทาํให้ขอ้มูลดูมีเหตุผล สร้างคาํอธิบาย ”
เป็นตน้ 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ประเด็นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์  
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัแทรกประเด็นน้ี
ลงไปในเน้ือหาเร่ือง การเกิดปฏิกิริยา  และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ซ่ึงทําให้ฉับพบว่าการให้
นกัเรียนไดอ้อกแบบและทาํการทดลองดว้ยตนเองจะช่วย
ให้นักเรียนเขา้ใจในประเด็นน้ีชดัเจนข้ึน  เพราะนักเรียน
จะไดเ้ลือกอุปกรณ์ วางแผน ทาํการทดลอง ลองเปล่ียน
แผน แกปั้ญหาในช่วงระหว่างการทดลองหากนักเรียนมี
โอกาสได้ป รับเป ล่ียนแผน  ได้แก้ปัญหา ก็จะทําให้
นักเรียนเขา้ใจว่าระหว่างการทดลองตอ้งใช้จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วย  หากนักเรียนไม่มี
โอกาสไดท้าํส่วนน้ี นกัเรียนมกัจะไม่เขา้ใจว่าระหว่างทาํ
การทดลองได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วงไหนอย่างไร 
ดงันั้นครูควรบ่งช้ีประเด็นน้ีให้ชดัเจนในกรณีท่ีระหว่าง
การทาํกิจกรรมในห้องวา่ถา้มีนกัเรียนกลุ่มใดปรับเปล่ียน
การทดลอง หรือมีการเลือกอุปกรณ์ใหม่ ให้ครูอภิปราย
กับนักเรียนทั้ งห้องว่าระหว่างทําการทดลองหรือเก็บ
ขอ้มูลน้ีความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการถูกใชห้รือไม่  
และหลังการทดลองก็ควรให้นักเรียนได้วาดรูปเพ่ือ
อธิบายผลการทดลอง เพ่ือแสดงถึงการพยายามหาเหตุผล
ในการอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการทดลองท่ีให้นกัเรียน
ทาํตอ้งมีความทา้ทายระดบัหน่ึงในการลงขอ้สรุป  ไม่ใช่
แค่รายงานผลตามการทดลองได้เลย นักเรียนจะได้ไม่
เขา้ใจแค่วา่จินตนาการใชใ้นการอธิบายผลการทดลองให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจง่ายเท่านั้น 

3. วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ค ว าม เ ช่ื อ  ค่ า นิ ย ม  วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ สั ง ค ม ที่
นักวทิยาศาสตร์อาศัยอยู่  
 คําถาม ท่ี ใช้ในการตรวจสอบความ เข้าใจ
ประเด็นน้ี ไดแ้ก่  "นกัเรียนคิดวา่ความเช่ือ ค่านิยม สังคม 
และวฒันธรรมของคนในสังคมมีผลต่อการพฒันาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ห รือไม่อย่างไร  จงอธิบายพ ร้อม
ยกตวัอยา่ง" 
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 จากการสํ ารวจความ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเด็นน้ี พบว่านักเรียนมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากร้อยละ 
8.8 เป็น ร้อยละ  76.5 
 หากพิ จารณาความ เข้าใจก่อน เรียนพบว่า
นกัเรียนร้อยละ 64.7 เขา้ใจคลาดเคล่ือนในประเด็นน้ี โดย
สามารถจดักลุ่มคาํตอบของนกัเรียนกลุ่มน้ีไดว้า่ นกัเรียน
กลุ่มท่ีให้เหตุผลว่าสังคมยึดติดกับ ความเช่ือ  ค่านิยม
แบบเดิมมากกวา่เช่ือในวทิยาศาสตร์โดยไม่มีการอา้งถึงวา่
ส่ิงต่างๆท่ีกล่าวมาว่ามีผลต่อการพัฒนาความรู้อย่างไร 
ร้อยละ 31.8  เช่น นกัเรียนรหสั A29 ตอบวา่ 
 "มีผล เพราะ ความเช่ือจากคนโบราณ เช่น ผีท่ี
วทิยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ แต่คนส่วนใหญ่เช่ือวา่มี” 
 กลุ่มท่ีตอบว่า มีผล แต่ไม่สามารถอธิบายถึงผล
ต่อการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไดร้้อยละ 31.8 ของ
กลุ่ม เช่น นกัเรียนรหสั A23 ตอบวา่ 
 "มีผล เพราะ ความเช่ือดา้นต่างๆ อาจทาํให้มีขอ้
โตแ้ยง้และขดัต่อความเป็นจริง เช่น เร่ืองผ ี
 กลุ่มท่ีอ้างเหตุผลท่ีหมายถึงการพัฒนาของ
สังคม ไม่ใช่พฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 27.3 
ของกลุ่ม นอกจากนน้ียงัมีนักเรียนอีกร้อยละ 9.1 ท่ีคิดว่า
ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลต่อการพฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 เม่ือพิจารณาความเขา้ใจหลงัเรียนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.5 เขา้ใจถูกตอ้งว่าส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อ
การพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนกัเรียนส่วนใหญ่
จะกล่าวถึงดา้นสังคมท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงในการกาํหนดการ
ทาํงานของนักวิทยาศาสตร์ เช่น นักเรียนรหัส B01 ตอบ
วา่ 
 "มีผล สังคมเป็นส่วนช่วยในการผลกัดนัความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ถา้สังคมไม่มีการสนับสนุนเร่ือง
เงิน ทุ น ใน การทํ างาน วิ จัย  อ าจทํ าให้ ค ว าม รู้ท าง
วทิยาศาสตร์ไม่กา้วหนา้" 
 หรือ นกัเรียน รหสั B17 ท่ีตอบวา่ 
 "มีผล  เม่ือจะพัฒนาหรือสร้างอะไร  ในทาง
วิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีการไม่เห็นดว้ย ทาํให้วิทยาศาสตร์
พฒันาล่าชา้ เช่น นักวิทยาศาสตร์อาจทาํการสํารวจพ้ืนท่ี 

ขดุเจาะนํ้ามนั ซ่ึงจะทาํใหส้ังคมอาจไม่พอใจไม่ยอมรับทาํ
ใหเ้กิดการประทว้ง" 
 อย่างไรก็ตามยงัมีนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเข้าใจ
บางส่วนท่ีสามารถบอกไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการพฒันา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่สามารถยกตวัอยา่งได ้และ
นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเข้าใจคลาดเคล่ือนท่ีให้เหตุผลว่า 
ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันทําให้การพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สําเร็จ แต่เม่ือสัมภาษณ์เพ่ือให้นักเรียน
อธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนไม่สามารถอธิบายได ้

แน วท าง ใน ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ ป ร ะ เด็ น
วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเช่ือ 
ค่านิยม วัฒนธรรม และสังคมที่นักวิทยาศาสตร์อาศัยอยู่
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัแทรกประเด็นน้ี
ลงไปในเน้ือหาเร่ือง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาํวนัและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการเกิดปิโตรเลียม ซ่ึงทาํ
ให้ผูว้ิจัยได้ข้อค้นพบว่าการสอดแทรกธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็นน้ีทําได้โดยนําเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาให้นักเรียนเห็นว่า เป็น
ปั จ จั ย ห น่ึ ง ท่ี กํ าห น ด แ น วท างก าร ทํ า ง าน ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์ เร่ืองราวท่ียกมานั้นควรเป็นเร่ืองใกลต้วั
นกัเรียนหรือเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนเคยทราบข่าวมาก่อน อาจ
ใชค้ลิปวดีิโอท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุการณ์จริง เช่น บทบาท
ของชาวบา้นท่ีออกมาประทว้งไม่ให้มีการสาํรวจพ้ืนท่ีใน
การขุดเจาะนํ้ ามัน  นักเรียนจะได้เห็นว่าการได้มาซ่ึง
ขอ้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีปัจจยัทางสังคมมาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย ในส่วนของการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัคิดวา่น่าสนใจ
สําหรับประเด็นน้ีแต่ยงัไม่ได้ลองทาํคือ ให้นักเรียนได้
สวมบทบาทเป็นทั้ งชาวบ้าน นักวิทยาศาสตร์ หรือผูท่ี้
เก่ียวข้องกับปัญหาต่างๆในสังคม และให้นักเรียนได้
แสดงบทบาทถึงการพูดคุย ถกเถียง การแก้ปัญหา เช่น 
ปัญหาเร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินว่าสมควรสร้างหรือไม่ 
เพ่ือให้เห็นบทบาทของแต่ละฝ่ายและไดเ้ขา้ถึงประเด็นน้ี
ชัด เจนมากข้ึน  แต่หากเวลาไม่พอคลิปวิดีโอท่ี เป็น
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงก็สามารถทาํให้เขา้ใจประเด็นน้ีได ้
แต่ตอ้งมีการถามตอบและอภิปรายใหช้ดัเจน 
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4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้อง
สัมพนัธ์กนั แต่ไม่ใช่ส่ิงเดยีวกนั 
 คําถาม ท่ี ใช้ในการตรวจสอบความ เข้าใจ
ประเด็นน้ี ไดแ้ก่ "นกัเรียนคิดว่าวิทยาศาสตร์เหมือนหรือ
ต่างจากเทคโนโลยีอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบ" 
 จากการสํ ารวจความ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเด็นน้ี พบว่านักเรียนมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนจาก ร้อยละ 
0 เป็น ร้อยละ 26.5 
 หากพิ จารณาความ เข้าใจก่อน เรียนพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 เข้าใจคลาดเคล่ือนใน
ประเด็นน้ี ซ่ึงสามารถจดักลุ่มคาํตอบของนักเรียนกลุ่มน้ี
ได้ว่า นักเรียนกลุ่มท่ีให้ เหตุผลว่า วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยนีั้น เหมือนกนั เพราะมีการพฒันาและกา้วหนา้
เหมือนกนั ร้อยละ 19.0 กลุ่มท่ีตอบว่า เหมือนกนั เพราะ
เทคโนโลยมีาจากวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.3 กลุ่มท่ีตอบวา่ 
เหมือนกนัเพราะวิทยาศาสตร์ตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยร้ีอยละ 
5.9 กลุ่มท่ีตอบวา่ เหมือนกนั เพราะ  เป็นส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ร้อยละ 19.0 และยงัมีกลุ่มท่ีตอบว่าเหมือนกนัแต่
อธิบายไม่ชดัเจน ร้อยละ 9.5 และนักเรียนบางคนท่ีตอบ
วา่เหมือนกนัเพราะเป็นการทดลอง  
 นอกจากน้ียงัมีนักเรียนร้อยละ 38.2 อยู่ในกลุ่ม
เข้าใจบางส่วน  ซ่ึงนักเรียนกลุ่มน้ีสามารถบอกได้ว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้ นต่างกัน  แต่เข้าใจว่า
เทคโนโลยีจาํเป็นต้องอาศยัวิทยาศาสตร์ เช่น นักเรียน
รหสั A11 ตอบวา่ 
 "ต่างกัน  เพราะ  วิทยาศาสตร์พัฒนามาเป็น
เทคโนโลย ีคือเป็นการดดัแปลงนาํมาประยกุตใ์ช"้ 
 เม่ือพิจารณาความเข้าใจหลังเรียนพบว่าไม่มี
นกัเรียนคนใดอยูใ่นกลุ่มเขา้ใจคลาดเคล่ือน นกัเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 73.5 อยูใ่นกลุ่มเขา้ใจบางส่วน ซ่ึงนกัเรียนทุก
คนในกลุ่มน้ีสามารถบอกได้ว่าวิทยาศาสตร์ต่างกับ
เทคโนโลยี แต่นักเรียนยงัไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเข้าใจ
ถูกต้องเน่ืองจาก นักเรียนกลุ่มท่ีบอกความหมายของ
วิท ยาศาสต ร์และ เทคโนโลยีแ ต่ ย ังไ ม่ ถู กต้อ ง  ซ่ึ ง

เทคโนโลยีจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 
40 เช่นนกัเรียนรหสั B07 ตอบวา่ 
 "วทิยาศาสตร์ คือ ขอ้ความรู้ เทคโนโลย ีส่ิงท่ีใช้
วิทยาศาสตร์ทาํให้เกิดความสะดวกสบาย วิทยาศาสตร์
ช่วยให้เทคโนโลยีเกิดข้ึน และเทคโนโลยีจาํเป็นตอ้งใช้
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์" 
 นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มอ่ืนๆท่ีมี
ส่วนผิดพลาดต่างกนัไป เช่น บางกลุ่มบอกความสัมพนัธ์
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ งสองทาง แต่บอกว่า
เทคโนโลยีจาํเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือ
กลุ่มท่ีบอกไดว้่าเทคโนโลยีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทาง
วิท ยาศาสต ร์แ ต่นัก เรียนกล่าวถึ งความหมายของ
วทิยาศาสตร์หรือเทคโนโลยไีม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

แน วท าง ใน ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ ป ร ะ เด็ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
แต่ไม่ใช่ส่ิงเดยีวกนั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัแทรกประเด็นน้ี
ลงไปในเน้ือหาเร่ือง การเกิดปิโตรเลียม ซ่ึงทาํให้ไดข้อ้
คน้พบวา่ การแทรกประเด็นน้ีควรเร่ิมจากการให้นกัเรียน
รู้จกัเทคโนโลยีก่อนวา่คืออะไร ดว้ยการให้เห็นถึงตอนท่ี
ไม่มีเทคโนโลยีว่าคนใชชี้วิตอย่างไร อาจจะถามส่ิงของ
รอบตวัวา่ส่ิงใดเรียกวา่เทคโนโลยบีา้ง แลว้ให้นกัเรียนให้
คาํนิยามข้ึนมา นกัเรียนจะเห็นวา่การพฒันาส่ิงต่างๆข้ึนมา
เพ่ือความสะดวกสบายนั้นเราเรียกมนัว่าเทคโนโลยี และ
เม่ือนักเรียนเขา้ใจความหมายของคาํน้ี นักเรียนจะทราบ
ว่ามันไม่ เหมือนกับวิทยาศาสตร์  ในการสอน  ผู ้วิจัย
พยายามให้นักเรียนเห็นความสัมพนัธ์ของทั้ งสองอย่าง 
เพ่ือให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน เช่น นําเสนอคลิป
วิดีโอท่ีเทคโนโลยีทาํให้คน้พบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ข้ึน นักเรียนก็จะทราบว่ามนัอาจมีความเก่ียวขอ้งกนัแต่
ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั เพราะเทคโนโลยทีาํให้เกิดความสะดวก
ข้ึนเท่านั้ น ไม่ใช่การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่
ปัญหาท่ีพบคือนกัเรียนยงัคงเขา้ใจวา่เทคโนโลยตีอ้งอาศยั
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แมใ้นห้องเรียนไดมี้การพูดคุยถึง
ส่วนน้ี แต่เน่ืองจากตวัอย่างท่ียกอาจยงัไม่ดีพอ นักเรียน
คิดว่าอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็ตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์ 
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และนักเรียนเสนอความคิดเห็นว่า ในความเป็นจริงทุก
เทคโนโลยไีม่วา่จะเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นหรือของใชใ้กล้
ตวัก็มีหลกัวิทยาศาสตร์อยูใ่นนั้น เพียงแต่คนสร้างอาจจะ
ไม่รู้ในตอนนั้นก็ได ้ใช่วา่มนัไม่ใชว้ิทยาศาสตร์ น่าสนใจ
ว่าเราจะตอบคาํถามน้ีหรือยกตวัอย่างให้นักเรียนเห็นว่า
มนัไม่ใช่อยา่งไรดี   

5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิธีหน่ึงที่
นักวทิยาศาสตร์ใช้หาคาํตอบ ซ่ึงไม่มขีั้นตอนตายตวั 
 คําถาม ท่ี ใช้ในการตรวจสอบความ เข้าใจ
ประเดน็น้ีมี 2 ขอ้ดว้ยกนั ดงัน้ี  
ข้อที่ 1 " นกัวทิยาศาสตร์ตอ้งใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ ท่ี
มีลาํดบัขั้นตอนท่ีแน่นอนตายตวัในการไดม้าซ่ึงความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด " 
 จากการสํารวจความเขา้ใจในส่วนของขั้นตอน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีลาํดบัท่ีเป็น
ขั้นตอนตายตวั พบว่านักเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนจาก ร้อยละ  5.9 เป็น ร้อยละ 58.8 
 เม่ือพิจารณาความเขา้ใจก่อนเรียนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 อยูใ่นกลุ่มเขา้ใจคลาดเคล่ือน โดย
แบ่งกลุ่มคาํตอบของนักเรียนได้ว่า จําเป็นต้องทําการ
ทดลอง เพ่ือทาํให้การทดลองน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง แม่นยาํ 
ร้อยละ 50 ของกลุ่ม เช่น นกัเรียนรหสั A16 
 "ใช่ เพราะจะทําให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ไดม้านั้นมีความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ" 
 นอกจากน้ียงัมีนักเรียนท่ีให้เหตุผลอ่ืนอีกเช่น 
จาํเป็นตอ้งทาํตามขั้นตอนเพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ บางกลุ่ม 
ตอบวา่จาํเป็นแต่ไม่ใหเ้หตุผล และกลุ่มท่ีตอบวา่ไม่จาํเป็น 
สามารถเปล่ียนการทดลองได ้ซ่ึงไม่กล่าวถึงการเปล่ียน
ลาํดบัขั้นตอนของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 นักเรียนร้อยละ 38.2 อยู่ในกลุ่มเขา้ใจบางส่วน 
โดยสามารถแบ่งกลุ่มคาํตอบของนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มท่ีตอบว่าไม่ใช่ แต่ไม่ให้เหตุผล และ กลุ่มท่ี
กล่าวถึงลําดับขั้ นของการทดลองท่ีไม่จําเป็นต้องทํา
ตามลาํดบั ซ่ึงนกัเรียนไม่กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
แต่นักเรียนเขา้ใจไดว้่าขั้นตอนการทดลองไม่จาํเป็นตอ้ง
ทําตามขั้นตอนท่ีแน่นอนตายตัว นักเรียนกลุ่มน้ีจึงยงั

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเข้าใจถูกต้อง แต่นักเรียนไม่ได้เข้าใจ
คลาดเคล่ือน  ซ่ึ งมีจํานวนร้อยละ 84.6 ของกลุ่ม  เช่น 
นกัเรียนรหสั A28 ตอบวา่ 
 "ไม่ใช่ เพราะ อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มข้ึน หรือลดั
ขั้นตอนการทดลองนั้นไป" 
 เม่ือพิจารณาความเขา้ใจหลงัเรียนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 อยูใ่นกลุ่มเขา้ใจถูกตอ้ง ซ่ึงนกัเรียน
ท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีตอบไดว้่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถ
สลบั ขา้มหรือทาํซํ้ าขั้นตอนได ้ซ่ึงวิธีการทางวทิยาศาสตร์
น้ีประกอบดว้ย การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลการทดลอง โดยนักเรียน
แต่ละคนบอกวิธีการทางวิทยาศาสตร์น้ีมากน้อยต่างกนั
ไป บา้งมีการตั้งปัญหา หรือการรวบรวมขอ้มูลดว้ย เช่น 
นกัเรียนรหสั A10 
 "วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย สังเกต 
ตั้ งปัญหา ตั้ งสมมติฐาน ทดลอง รวบรวม อภิปรายผล 
สามารถทาํซํ้ าได ้ขา้มขั้นตอนได ้อาจจะตั้งสมมติฐานแลว้
ทาํการทดลองแลว้ตั้งสมมติฐานข้ึนมาใหม่กไ็ด"้ 
 นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนร้อยละ 32.4 ท่ีอยูใ่นกลุ่ม
เขา้ใจบางส่วน ซ่ึงแบ่งคาํตอบของนกัเรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
คือ  กลุ่มท่ีกล่าวถึงลาํดบัขั้นของการทดลองท่ีไม่
จาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบั ร้อยละ 81.8 ของกลุ่ม และ
นกัเรียนร้อยละ 18.2 ท่ีตอบถูกตอ้ง แต่ไม่ใหเ้หตุผล
 ขอ้ท่ี 2 "ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดม้าจากการ
ทดลองเท่านั้น นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไรจงอธิบาย" 
 จากการสํารวจความเขา้ใจในส่วนของวิธีการ
ไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีไดห้ลากหลายวธีิ พบวา่
นักเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
จาก ร้อยละ  55.9 เป็น ร้อยละ 83.5 
 เม่ื อพิ จารณ าความ เข้าใจ ก่อน เรียนพบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 เขา้ใจถูกตอ้งแลว้วา่ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดม้าจากการทดลองเท่านั้น สามารถ
จดักลุ่มคาํตอบของนักเรียนกลุ่มน้ีไดว้่า อาจมาจากการ
สังเกต ร้อยละ 63.2 การสังเกตและวิเคราะห์ ร้อยละ 10.5 
การวิเคราะห์ ร้อยละ 5.3 การสาํรวจ ร้อยละ 10.5 และการ
คาดคะเนความเป็นไปไดร้้อยละ 10.5 
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 มีนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเข้าใจบางส่วนร้อยละ 
20.5 นักเรียนในกลุ่มน้ีทุกคนตอบได้ว่าไม่เห็นด้วยว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งมาจากการทดลองเท่านั้น แต่
นักเรียนไม่สามารถยกตวัอยา่งวิธีอ่ืนได ้บางคนเขา้ใจว่า
ใชก้ารสังเกต แต่ก็ตอ้งมาคู่กบัการทดลอง นอกจากน้ียงัมี
นักเรียนร้อยละ 20.6 อยู่ในกลุ่มเขา้ใจคลาดเคล่ือน โดย 
87.5 ของนักเรียนกลุ่มน้ีเขา้ใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไดม้าจากการทดลองเท่านั้น และนกัเรียน 1 คน หรือ ร้อย
ละ 12.5 ของกลุ่มน้ี  ตอบว่าไม่เห็นด้วยว่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไดม้าจากการทดลองเท่านั้น แต่ให้เห็นผลวา่
อาจมาส่ิงท่ีเห็นวา่มีอยูจ่ริงอยูแ่ลว้ 
 เม่ือพิจารณาความเขา้ใจหลงัเรียนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.3 อยูใ่นกลุ่มเขา้ใจถูกตอ้ง นกัเรียนใน
กลุ่มน้ีบอกไดว้่าวิธีการไดม้าซ่ึงความรู้มีหลายวิธีดว้ยกนั 
ทั้ งมาจากการสังเกตและความบังเอิญ ร้อยละ 20.7 ของ
กลุ่ม มาจากการสังเกต การสํารวจ ความบังเอิญ ร้อยละ 
13.8 มาจากการสังเกต สํารวจ รวบรวม/วิเคราะห์ขอ้มูล 
บังเอิญ ร้อยละ 10.3 และยงัมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆอีก
เช่น  นกัเรียนรหสั B19 ตอบวา่ 
 "ไม่ เห็นด้วย  เพราะ  ในการได้ความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาอาจไม่ตอ้งมาจากการทดลองอยา่งเดียวก็
ได ้อาจไดม้าจากการสาํรวจ การรวบรวมขอ้มูลแลว้นาํมา
วิเคราะห์ เช่น นกัดาราศาสตร์ไดค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาจากการสาํรวจ ส่องกลอ้งแลว้มาสรุปผล" 
 ส่ วนนั ก เรี ยน อีก  14.7 ท่ี อ ยู่ ใน ก ลุ่ม เข้าใจ
บางส่วน แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคาํตอบ คือนกัเรียนเขา้ใจ
วา่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดม้าจากการทดลองเท่านั้น 
แต่ร้อยละ 60 ของกลุ่มน้ี คิดว่าการทดลองตอ้งเป็นส่วน
หน่ึง และร้อยละ 40 ไม่ยกตวัอยา่งวธีิการอ่ืน 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในประเด็น วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิธีหน่ึงที่นักวิทยาศาสตร์ใช้หา
คาํตอบ ซ่ึงไม่มขีั้นตอนตายตวั 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยัแทรกประเด็นน้ี
ลงไปในเน้ือหาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ปฏิฺกิริยาเคมีในชีวิตประจําวนัและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และการเกิดปิโตรเลียม ทาํให้ไดข้อ้คน้พบวา่ 

หากตอ้งการให้นักเรียนเขา้ใจว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไม่มีขั้นตอนท่ีแน่นอนตายตวั ตอ้งให้นักเรียนไดท้าํการ
ทดลองท่ีหลากหลายและไดอ้อกแบบการเก็บขอ้มูลเอง 
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะใชข้ั้นตอนท่ีต่างกนั ซ่ึงครูสามารถ
ใชช่้วงทา้ยของกิจกรรมอภิปรายว่าแต่ละกลุ่มทาํอยา่งไร 
อาจมีการตั้ งสมมติฐานก่อนทาํการทดลอง หรือทาํการ
ทดลองแลว้ตั้งสมมติฐานใหม่ก็ได ้และในส่วนของการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผู ้วิจัยคิดว่าต้องให้
นกัเรียนหาคาํตอบของคาํถามมาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
ไม่ใช่แค่ทาํการทดลอง ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายว่าผูว้ิจยัไม่ได้
จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดท้าํการคน้ควา้ สาํรวจ เพ่ือใหไ้ด้
ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัออกแบบมีเพียง
ให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ และใชก้ารถามตอบ ซ่ึง
แทรกอยู่ในเน้ือหาท่ีมีการคน้พบความรู้จากการสํารวจ 
ความบงัเอิญ และการสังเกต ทาํให้นกัเรียนยงัติดอยูก่บัคาํ
วา่การทดลอง แมเ้วลาถามนกัเรียนจะเขา้ใจไดว้า่ไม่ใช่แค่
การทดลองเท่านั้นท่ีจะทาํใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ แต่นกัเรียนก็
ยงัติดการตอบคาํถามดว้ยคาํว่าการทดลอง เช่น เม่ือถาม
เร่ืองของการเกบ็ขอ้มูลตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งไร
บา้ง นกัเรียนจะพุง่เป้าไปท่ีการทดลองเท่านั้น ไม่ไดคิ้ดถึง
การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืน ดงันั้นผูว้ิจยัคิดวา่การสอดแทรก
ประเด็นน้ีเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจได้ลึกต้องให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไม่ใช่การทดลองด้วย
ตนเองอยา่งแทจ้ริง 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า การสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อนความคิด
สามารถพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนไดทุ้กประเดน็  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประเดน็ท่ีนกัเรียน
มีการพฒันาอย่างมาก เช่น ประเด็นวิทยาศาสตร์มีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม และ
สังคมท่ีนักวิทยาศาสตร์อาศัยอยู่ เป็นประเด็น ท่ียก
สถานการณ์ท่ีใกลต้วันักเรียนมาอภิปราย ทาํให้เขา้ใจได้
ไม่ยาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อังคณา (2555) ท่ี
พฒันานักเรียนในประเด็นน้ีไดม้ากจากการอภิปรายเร่ือง
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ในชีวิตประจําว ัน เช่นกัน  ส่วนประเด็นวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไม่มีขั้ นตอนท่ีแน่นอนตายตัวในการหา
คาํตอบ นักเรียนส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันามาอยู่ในกลุ่ม
เขา้ใจถูกตอ้ง ซ่ึงจากงานวิจยัของ กาญจนา (2553) พบว่า
การพฒันาความเขา้ใจในประเด็นน้ีทาํไดย้าก เน่ืองจาก
นักเรียนมีความเช่ือมานานเก่ียวกบัขั้นตอนท่ีจาํเป็นตอ้ง
ทําตามลาํดับ  แต่ผลการวิจัยคร้ังน้ีทําให้เห็นว่าเม่ือให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยให้อิสระในการ
ออกแบบการเกบ็ขอ้มูลพร้อมกบัการอภิปรายอยา่งชดัแจง้ 
สามารถช่วยให้นักเรียนเขา้ใจประเด็นน้ีเหล่าน้ีไดดี้ ทั้งน้ี
ครูต้องใช้คาํถามท่ีซักไซร้ไล่เรียงทําให้นักเรียนแสดง
ความคิดออกมา การรีบบอกคาํตอบออกไป ไม่ช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจ นักเรียนไดแ้ค่จาํไปชัว่คราว เช่น ประเด็น
วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเขา้ใจบางส่วน
เน่ืองจากนักเรียนหลายคนยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในช่วงระหว่างและหลงัการ
เก็บขอ้มูล เพราะนักเรียนเหล่านั้นรู้สึกไม่ไดใ้ชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นช่วงดงักล่าวดว้ยตนเอง และเม่ือครูพยายาม
บอกหรือเฉลยเหมือนนกัเรียนจะเขา้ใจ แต่เม่ือมาดูผลจาก
แบบวดัเห็นไดว้า่นกัเรียนจะตอบถูกตอ้งในส่วนท่ีตนเอง
เข้าใจลึกซ้ึ งเท่ านั้ น  นอกจากน้ีจํานวนคร้ังของการ
อภิปรายในประเด็นต่างๆก็มีส่วนสําคญั หากมีโอกาสได้
แทรกในแผนการสอนนอ้ย เช่น ประเดน็วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  แต่ไม่ใช่ส่ิง
เดียวกนั อาจทาํให้นักเรียนไม่พฒันาเท่าท่ีควร เพราะครู
ไม่มีโอกาสปรับแกค้วามเขา้ใจคลาดเคล่ือนของนกัเรียน 
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