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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแนวคิดวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวติประจาํวนั  โดยการจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน  40 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยให้นักเรียนทาํแบบวดัแนวคิด เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ประกอบดว้ยคาํถามปลายเปิด จาํนวน 12 ขอ้             
ทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์นักเรียนอยา่งไม่เป็นทางการหากขอ้มูลท่ีไดจ้ากบนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู้และประเด็นท่ีนกัเรียนตอบแบบวดัแนวคิดก่อนเรียนไม่ชดัเจน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่าหลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม นกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเกือบทุกแนวคิด 
นอกจากน้ีผูว้จิยัพบวา่หวัขอ้แนวคิดท่ีนกัเรียนมีแนวคิดวทิยาศาสตร์มากท่ีสุดคือ สารท่ีละลายนํ้าไดดี้ ร้อยละ 87.50  

 
ABSTRACT 

 This study aimed to develop a scientific concept of chemical agents in daily life as the outcome of the 
teaching management based on Science, Technology and Society approach of 40 grade 6 students. Data were 
collected from open – ended questionnaire on the concept of chemical agents in daily life before and after the 
teaching management. In addition, the researchers  used  informal interview when data received from the 
questionnaires were not clear. The researcher analyzed quantitative data with calculation of the frequencies and 
percentages, and analyzed qualitative data with content analysis. The results showed that the most students increased 
their understanding to be scientific concept all concepts after teaching according  to STS approach. In addition, most 
students had scientific concept in concept of water-soluble agents (87.50%).  
 
 
คาํสําคญั: แนวคิดวิทยาศาสตร์ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม สารในชีวิตประจาํวนั 
Key Words: Scientific concept, Science Technology and Society approach, Chemical agent  in daily life 
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บทนํา 
วทิยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัในสังคมปัจจุบนั 

เน่ืองจากวทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของมนุษยทุ์กคน 
วิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มนุษยมี์ทกัษะในการคน้ควา้หา
ความรู้ โดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยาน
ท่ีพิสูจน์ได้ (กรมวิชาการ, 2544) นอกจากน้ีความรู้
วิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้มนุษยเ์กิดองคค์วามรู้และความ
เขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มี ส่วนสําคัญมากท่ีจะให้มีการศึกษา
คน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.),  2544) อยา่งไรกต็ามผูส้อนวิทยาศาสตร์ส่วน
ใหญ่ยงัคงใช้วิธีการการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูส้อนเป็น
ศูนยก์ลางโดยเนน้การบรรยาย ผูเ้รียนเป็นผูรั้บฟัง และ
ทาํตามท่ีผูส้อนกาํหนดจึงทาํให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่า
หรือไม่ได้นําวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั 
(ภาณุเดช, 2553)  

ทั้ งน้ีโรงเรียนดอกแก้ววิทยา (นามสมมุติ) 
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไดเ้ขา้ร่วม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน               
(O-NET) จากผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ผู ้วิจัย
พบว่าม ีผลคะแนนเฉลี ่ยระดบัโรงเรียน  ตั้งแต ่ปี
ก ารศ ึก ษ า  2551 ม ีค ่า เท ่าก บั  48.33, 36.89, 41.86, 
35.61, 35.53 และ  34.28 ต ามลําดับ  เม่ื อ เที ยบ กับ
ระดบัประเทศซ่ึงมีผลการทดสอบยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 51.68, 38.67, 41.56, 
40.82, 37.46 และ 37.40 ตามลําดับ นอกจากน้ีจากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่าสาระการเรียนรู้ท่ี 3 สาร
และสมบติัของสารและมาตรฐานการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ว 3.1, 
ว 3.2  และ ว 8.1 โรงเรียนควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนน
เฉล่ียของโรงเรียนตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
อยา่งไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้ งของโรงเรียน และระดับประเทศยงัคงมีคะแนน      
ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) อย่างเห็นได้ชัดติดต่อหลายปี ต่อเน่ืองกัน 
(โรงเรียนดอกแก้ววิทยา (นามสมมุติ), 2556) สาเหตุ
ส่วนหน่ึงท่ีนักเรียนได้คะแนนทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานตํ่ามาจากการท่ีนกัเรียนมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนในวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ (วรัญตี, 2555)  และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
(วราภรณ์, 2547) ท่ีพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
เก่ียวกบัการเปล่ียนสถานะของสาร ทั้งน้ีสาเหตุท่ีทาํให้
นักเรียนเกิดแนวคิดคลาดเคล่ือนดังกล่าว เน่ืองมาจาก
ผูส้อนให้นักเรียนอ่านใบความรู้ประกอบควบคู่กบัการ
ทํากิจกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ อีกทั้ ง
เน้ือหาส่วนใหญ่ในวิชาเคมีมีลกัษณะเป็นนามธรรมซ่ึง
ยากต่อการทาํความเขา้ใจของนกัเรียน 

จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัผูว้ิจยัพบวา่ 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสั งคม  (Science Technology and Society (STS) 
Approach) เป็นการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ใน
บริบทของประสบการณ์ของมนุษยเ์ป็นแนวความคิด 
ในการบูรณาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมเข้าด้วยกัน โดยเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียน
มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แ ล ะส ังค ม   เป็นพลเมืองท่ี ดี มีความ รับผิดชอบ
ต ร ะห นั ก ใน ปั ญ ห า ท่ี เกิ ด ข้ึ น โ ด ย ใช้ ค ว าม รู้
ความสามารถพิจารณาและหาสาเหตุของปัญหามีแนว
ทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและสามารถลง
มือปฏิบ ัติเพื ่อแก ้ปัญหาตามแนวทางที่ต ัดสินได้ 
และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัของ
ตนเอง ครอบครัวและสังคมได ้(นฤมล, 2542) สาํหรับ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ผูส้อนสามารถใช้ประเด็น
ปัญหาสังคมหรือประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการนาํเขา้สู่บทเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันตั้ งคาํถามในประเด็นท่ีสนใจ 
วางแผนและลงมือปฏิบัติดว้ยการคน้ควา้หาคาํตอบจาก
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แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตลอดจนได้ข้อสรุป 
(Yager, 1991) 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้
และแนวทางการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผูว้ิจัยมีความ
ประสงค์ท่ีจะพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั โดยนาํการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิด  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ของนกัเรียน
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม  
 
วธีิการวจิัย 
 งานวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจัยในชั้ น เรียน 
(Classroom research) โด ยนํ า เส น อทั้ งข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ ภายใต้การตีความหมายข้อมูล 
เพ่ือตรวจสอบการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
สารในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา               
ปีท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและสังคม  
 กลุ่มทีศึ่กษา 
 กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปี ท่ี  6 ท่ี เรียนตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอกแก้ววิทยา (นามสมมุติ) 
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จํานวน        
1 ห้องเรียน จาํนวน 40 คน โดยไดม้าจากการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากห้องเรียนท่ี
ผูว้ิจยัรับผิดชอบจดัการเรียนรู้และเป็นห้องท่ีคละเพศ
และคละความสามารถ และนกัเรียนสมคัรใจในการให้
ขอ้มูล 
 
 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ผูว้ิจัยสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั 
โดยเลือกใช้โมเดลการจัดการเรียนรู้ของ (Yager,  1991)  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การนําเข้าสู่บทเรียน 
(Invitation) 2) ขั้ นสํารวจ  (Exploration) 3) ขั้ นเสนอ
คาํอธิบาย และการแกปั้ญหา (Proposing explanations 
and Solutions) และ4) ขั้ นนําไปปฏิบัติจริง (Taking 
action) ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ จะเน้นการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองและมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จํานวน  1 แผน 
ทั้งหมด 17 คาบ (คาบละ 50 นาที) และ2) เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  ได้แก่   2.1) แบบวัด
แนวคิด  เร่ือง สารในชีวิตประจําว ัน  ประกอบด้วย
คําถ ามปลาย เปิ ด  (Open-ended questions) จําน วน                  
12 ข้อ ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมความรู้พ้ืนฐาน  ได้แก่ 
ความหมายของสาร สถานะและสมบัติของของแข็ง 
สถานะและสมบัติของของเหลว สถานะและสมบัติ
ของแก๊ส สารเน้ือเดียว สารเน้ือผสม  สารท่ีละลายนํ้ า
ไดดี้ สารท่ีละลายนํ้าไดบ้า้ง สารท่ีไม่ละลายนํ้ า สารท่ีมี
สมบัติเป็นกรด สารท่ีมีสมบัติเป็นเบส และสารท่ีมี
สมบติัเป็นกลาง และ2.2) บนัทึกการสัมภาษณ์อยา่งไม่
เป็นทางการเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์
นักเรียนเก่ียวกบัการพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
สารในชีวิตประจาํวนั ในประเด็นท่ีนักเรียนตอบแบบ
วดัแนวคิดวิทยาศาสตร์ไม่ชัดเจน ก่อนนําเคร่ืองมือ             
ไปใช้ ผู ้วิจัยส่งเค ร่ืองมือทั้ งหมดให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ    
จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษา จาํนวน 1 ท่าน 
นกัวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 ท่าน และครูผูมี้ประสบการณ์
ในการจดัการเรียนรู้วิชาเคมี จาํนวน 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาและภาษาท่ีใชแ้ละลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีศึกษา จาํนวน             
1 ห้องเรียน แลว้นาํเคร่ืองมือมาปรับปรุงเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของภาษาก่อนนาํไปใชจ้ริงต่อไป 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
               ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยเร่ิม
จากขออนุญาตผูอ้าํนวยการโรงเรียนเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและวิจยัโดยแจง้จุดประสงคแ์ละรายละเอียดของ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั และก่อนการจดัการ
เรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัให้นักเรียนทาํ
แบบวดัแนวคิดวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวติประจาํวนั 
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และช้ีแจงให้นักเรียนเขา้ใจรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี
และสังคม  
 หลังจากนั้ นผูว้ิจัยดาํเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจดัการเรียนรู้กบันักเรียนท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการสอน จาํนวน 1 แผน ทั้ งหมด 17 คาบ 
(คาบละ 50 นาที) ตามลาํดบั 4 ขั้นตอนของการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 
ดังน้ี 1) โดยขั้นการนําเข้าสู่บทเรียน จํานวน 2 คาบ 
ผู ้วิจัยให้นัก เรียนอ่ านข่ าว  เร่ือง  “สารขาวมรณะ    
กลูตาไธโอน” เพ่ือกระตุน้ให้นักเรียนถามคาํถามเพ่ือ
นําไปสู่ 2) ขั้นการสํารวจตรวจสอบ จํานวน 2 คาบ 
ผูว้ิจยัให้นักเรียนร่วมกนัวางแผนการทาํงานกลุ่มเพ่ือ
คน้หาคาํตอบโดยผูว้ิจัยได้จัดกิจกรรม เร่ือง “สถานะ
ของสาร” จาํนวน 2 คาบ กิจกรรม เร่ือง “ลกัษณะของ
เน้ือสาร” จาํนวน 2 คาบ กิจกรรม เร่ือง “การละลาย
นํ้ า” จํานวน  2 คาบ กิจกรรม เร่ือง “ความเป็นกรด-
เบส ” จําน วน  2 คาบ  กิ จกรรมการสั มภาษณ์ ผู ้ มี
ประสบการณ์ในการใช้ “สารกลูตาไธโอน” จาํนวน 1 
คาบ 3) ขั้นเสนอคาํอธิบายและการแกปั้ญหา  จาํนวน 2 
คาบ  และ4) ขั้ นนํ าไปปฏิบั ติ จริ ง จํานวน  2 คาบ 
ตามลาํดับโดยผูว้ิจัยให้นักเรียนนําความรู้ท่ีได้รับไป
เผยแพร่ข่าวสารให้ครูและเพ่ือนๆ ในโรงเรียนไดท้ราบ
ถึงผลกระทบขา้งเคียงท่ีมีต่อสุขภาพ 
 เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้
ในแต่ละคาบเรียน ผูว้ิจัยให้นักเรียนแต่ละคนเขียน
บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้และรวบรวมส่งในคาบเรียน
ถดัไป นอกจากน้ีหากขอ้มูลท่ีได้จากบันทึกหลังการ
จดัการเรียนรู้และประเด็นท่ีนกัเรียนตอบแบบวดัแนวคิด 

เร่ือง  สารใน ชีวิตประจําว ัน  ไม่ชัด เจน  ผู ้วิจัยจะ
สัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ิมเติม เม่ือ
เสร็จส้ินการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ครบทุกหวัขอ้ 
ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํแบบวดัแนวคิดหลงัเรียน (Post-test)  
เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นแบบวดัแนวคิดชุด
เดียวกันกับท่ีนักเรียนได้ทําก่อนการจัดการเรียนรู้                 
(Pre-test) ใช้ เวล า  1 ชั่ ว โม ง  นอกจาก น้ี ผู ้วิ จัยจะ
สัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ิมเติมหาก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคาํตอบของนักเรียนในแบบวดัแนวคิด 
เร่ือง สารในชีวติประจาํวนั ไม่ชดัเจน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัอ่าน ตีความ วิเคราะห์แบบวดัแนวคิด 
เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงจาํแนกคาํตอบตามกรอบ
แนวคิดของ (Haider, 1997 อ้างถึงใน ชาตรี และคณะ 
,2549)  ของนกัเรียนเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มแนวคิด
วิทยาศาสตร์ หมายถึง คาํตอบของนักเรียนมีแนวคิด
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มแนวคิด
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ หมายถึง คาํตอบของ
นกัเรียนมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัแนวคิดเชิงวทิยาศาสตร์ 
อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ 3) กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์
บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน หมายถึง คาํตอบ
ของนักเรียนมีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ และมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วย 4) กลุ่ม
แนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
คําตอบของนักเรียนมีแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์  และ5) กลุ่ม ท่ี ไม่ เข้าใจ 
หมายถึง นักเรียนไม่ตอบคาํถามใดๆ หรือไม่อธิบาย
คาํตอบหรือตอบในลกัษณะทวนคาํถาม หรือตอบไม่
ตรงประเด็น จากนั้ นผูว้ิจัยนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
การจดักลุ่มคาํตอบ ไปนาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน              
2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งในดา้นความตรงเชิง
เน้ือหาและดา้นภาษา หากผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่
ตรงกบัผูว้ิจยั ผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญจะอภิปรายเพ่ือหา
ขอ้สรุปของการจดักลุ่มคาํตอบก่อนคาํนวณหาค่าร้อยละ
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ของความถ่ีของคาํตอบในแต่ละกลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีเป็นกลุ่มศึกษา 
 สําหรับบันทึกการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ ผู ้วิจัยนําข ้อมูล ที ่ได ้ม าวิเคราะห์เนื้ อห า 
(Content analysis) เพื ่อใช ้ในการสนับสนุนการ
จัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียน 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ือง สาร
ในชีวิตประจาํวนั โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีดงัน้ี 
 1.   ความหมายของสาร 
 ผูว้ิจยัไม่พบนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
และแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ ทั้ ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  นอกจากน้ีก่อนเรียนพบ
นกัเรียนกลุ่มไม่เขา้ใจ จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 20.00) แต่
หลงัเรียนมีจาํนวนนักเรียนท่ีไม่เขา้ใจความหมายของ
สารลดลงเหลือ จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 7.50) อยา่งไรก็ตาม
ก่อนเรียนผูว้ิจัยไม่พบนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์แต่หลงัเรียนพบนักเรียนส่วนใหญ่มี
แนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ จาํนวน 37 คน 
(ร้อยละ 92.50) นอกจากน้ีหลงัเรียนผู ว้ ิจ ยัไม่พบ
น ัก เรี ย น ที ่ม ีแนวคิ ดวิทยาศาสตร์บางส่ วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วน แต่ก่อนเรียนผูว้ิจยัพบนักเรียนท่ี
มีคาํตอบแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือน
บางส่วน จาํนวน 32 คน (ร้อยละ 80.00) ตวัอย่างเช่น  
“สาร หมายถึง เกลือ เพราะเม่ือเอาเกลือมาผสมนํา้กับ
ทรายและนาํไปให้ความร้อนจะได้นํา้เกลือ และเม่ือเอา
นํา้เกลือไประเหยแห้งจะได้เกลือกลบัมา” 

2.   สถานะและสมบัตขิองของแข็ง 
 ผูว้ ิจยัไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนแต่หลังเรียนผู ว้ ิจ ยัพบนักเรียน  จํานวน           
29  คน (ร้อยละ 72.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน 
อย่างไรก็ตามหลังเรียนไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิด

วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อน
เรียนมีนกัเรียนจาํนวน 2 คน (ร้อยละ 5.00) นอกจากน้ี
ก่อนเรียนนกัเรียน จาํนวน  10 คน (ร้อยละ 25.00)  ซ่ึง
มีจํานวนเท่ ากับหลังเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน อยา่งไรก็ตามหลงั
เรียนไม่พบนกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร์เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียนผูว้ิจยัพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ จาํนวน 16  คน (ร้อยละ 40.00) มี
แน วคิดคลาด เค ล่ื อนจากแนวคิดวิท ยาศ าสต ร์ 
ตัวอย่างเช่น “ภาพก้อนหิน : อนุภาคของของแข็งมี
อนุภาคการเรียงตัวกันแบบรวมตัวกันหรือแข็งตัว มี
แรง ยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาครวมตัวกัน ลักษณะการ
เค ล่ือน ท่ีของอนุภาค เป็นแบบแข็งตัว เม่ื อมีการ
เปลี่ยนแปลงภาชนะท่ีบรรจุรูปร่างมีลักษณะ แข็งตัว 
และปริมาตรเท่าเดิม” สําหรับก่อนเรียนรู้พบว่ามี
นักเรียน จํานวน  12 คน  (ร้อยละ 30.00) ท่ีไม่เข้าใจ
แนวคิดสถานะและสมบัติของของแข็งแต่หลังเรียน
ผูว้ ิจยัพบว่ามีจาํนวนนักเรียนท่ีไม่เขา้ใจสถานะและ
สมบัติของของแข็งลดลงเหลือเพียง 1 คน  (ร้อยละ 
2.50)   

3.   สถานะและสมบัตขิองของเหลว 
 ผูว้ ิจยัไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนแต่หลงัเรียนผูว้ิจยัพบวา่มีนกัเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน จาํนวน 20 คน (ร้อยละ 50.00) 
อย่างไรก็ตามก่อนเรียนมีนักเรียนเพียงแค่ 1 คน (ร้อยละ 
2.50) ท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เม่ือนาํมา
เป รียบ เที ยบกับหลังเรียนพบนัก เรียน มีแนวคิด
วทิยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เพ่ิมข้ึน จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 
17.50) นอกจากน้ีก่อนเรียนผูว้ ิจ ยัยงัพบว่านักเรียน 
จาํนวน 17 คน (ร้อยละ 42.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วนเม่ือเปรียบเทียบกบั
หลงัเรียนนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วน จํานวน 11 คน (ร้อยละ 27.50) 
อย่างไรก็ตามหลงัเรียนผูว้ิจยัไม่พบนักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวทิยาศาสตร์เม่ือเปรียบเทียบกบั
ก่อนเรียนท่ีมีนักเรียน จาํนวน 12 คน (ร้อยละ 30.00)  
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ดังตัวอย่างเช่น“ภาพนมท่ีอยู่ ในแก้ว : ลักษณะและ
อนุภาคการเรียงตัวของของเหลวเรียงตัวกันเกาะกันหรือ
รวมกันมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคเกาะกลุ่ ม 
ลักษณะการเคล่ือนท่ีๆ รวมกันหรือเกาะตัวกัน เม่ือเกิด
การเปลี่ยนแปลงภาชนะท่ีบรรจุปริมาตรมากขึน้  รูปร่าง
จะเหมือนกัน” นอกจากน้ีผู ว้ ิจยัยงัพบว่าก่อนเรียนมี

นักเรียนกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจแนวคิด จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 
25.00) และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับหลังเรียนพบว่า
นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจแนวคิดเหลือนกัเรียน จาํนวน 2 คน 
(ร้อยละ 5.00) เท่านั้นท่ียงัคงไม่เขา้ใจแนวคิด  

 

 

ตารางที่ 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มแนวคิดของนกัเรียน เร่ือง สารในชีวติประจาํวนั ก่อนและหลงั                     
                 การจดัการเรียนรู้ ( n = 40 ) 

 
แนวคิดท่ีวดั จาํนวนนกัเรียน (ร้อยละ) ของแต่ละกลุ่มแนวคิด 

 

แนวคิด
วทิยาศาสตร์ 

แนวคิด
วทิยาศาสตร์ 

แบบไม่สมบูรณ์ 

แนวคิดวทิยาศาสตร์ 
บางส่วนและคลาด 
เคล่ือนบางส่วน 

แนวคิดคลาด 
เคล่ือนจากแนวคิด 

วทิยาศาสตร์ 

ไม่เขา้ใจแนวคิด
วทิยาศาสตร์ 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. ความหมายของสาร 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
37 

(92.50) 
32 

(80.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
8 

(20.00) 
3 

(7.50) 
2. สถานะและสมบติั  
    ของของแขง็ 

0 
(0.00) 

29 
(72.50) 

2 
(5.00) 

0 
(0.00) 

10 
(25.00) 

10 
(25.00) 

16 
(40.00) 

0 
(0.00) 

12 
(30.00) 

1 
(2.50) 

3. สถานะและสมบติั 
    ของของเหลว 

0 
(0.00) 

20 
(50.00) 

1 
(2.50) 

7 
(17.50) 

17 
(42.50) 

11 
(27.50) 

12 
(30.00) 

0 
(0.00) 

10 
(25.00) 

2 
(5.00) 

4. สถานะและสมบติั 
    ของแก๊ส 

0 
(0.00) 

18 
(45.00) 

3 
(7.50) 

7 
(17.50) 

20 
(50.00) 

11 
(27.50) 

10 
(25.00) 

0 
(0.00) 

7 
(17.50) 

4 
(10.00) 

5. สารเน้ือเดียว 
0 

(0.00) 
33 

(82.50) 
9 

(22.50) 
4 

(10.00) 
3 

(7.50) 
2 

(5.00) 
22 

(55.00) 
0 

(0.00) 
6 

(15.00) 
1 

(2.50) 

6. สารเน้ือผสม 
0 

(0.00) 
33 

(82.50) 
10 

(25.00) 
5 

(12.50) 
1 

(2.50) 
0 

(0.00) 
21 

(52.50) 
0 

(0.00) 
8 

(20.00) 
2 

(5.00) 

7. สารท่ีละลายนํ้าไดดี้ 
0 

(0.00) 
35 

(87.50) 
24 

(60.00) 
4 

(10.00) 
3 

(7.50) 
0 

(0.00) 
2 

(5.00) 
0 

(0.00) 
11 

(27.50) 
1 

(2.50) 
8. สารท่ีละลายนํ้า 
    ไดบ้า้ง 

0 
(0.00) 

33 
(82.50) 

3 
(7.50) 

2 
(5.00) 

23 
(57.50) 

4 
(10.00) 

9 
(22.50) 

0 
(0.00) 

5 
(12.50) 

1 
(2.50) 

9. สารท่ีไม่ละลายนํ้า 
0 

(0.00) 
32 

(80.00) 
8 

(20.00) 
7 

(17.50) 
10 

(25.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
22 

(55.00) 
1 

(2.50) 
10. สารท่ีมีสมบติั 
      เป็นกรด 

2 
(5.00) 

34 
(85.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(17.50) 

6 
(15.00) 

31 
(77.50) 

0 
(0.00) 

11. สารท่ีมีสมบติั 
      เป็นเบส 

2 
(5.00) 

34 
(85.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 
(15.00) 

38 
(95.00) 

0 
(0.00) 

12. สารท่ีมีสมบติั 
      เป็นกลาง 

0 
(0.00) 

34 
(85.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(7.50) 

6 
(15.00) 

37 
(92.50) 

0 
(0.00) 
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 4.   สถานะและสมบัตขิองแก๊ส 
 ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่หลงัเรียน จาํนวน 
18 คน (ร้อยละ 45.00) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ซ่ึ งเม่ือ
เปรียบเทียบกับก่อนเรียนท่ีไม่พบนักเรียนคนใดมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีก่อนเรียนนักเรียนจาํนวน 
3 คน  (ร้อยละ  7.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่
สมบูรณ์แต่หลังเรียนผูว้ ิจยัพบว่ามีนักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน จํานวน 7 คน      
(ร้อยละ 17.50) นอกจากน้ีหลงัเรียนผูว้ิจยัยงัพบนกัเรียน 
จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 27.50) ท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วนลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัก่อนเรียนท่ีมีจาํนวน 20 คน (ร้อยละ 50.00) อยา่งไร
ก็ต ามหลัง เรี ยนผู ว้ ิจ ยั ไ ม่พบนัก เรี ยน มีแนวคิด
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัก่อนเรียนท่ีผูว้ิจยัพบนักเรียน จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 
25.00)  ดังตัวอย่างเช่น“ภาพบอลลูน เพราะลักษณะและ
อนุภาคของแก๊สอยู่กันอย่างไม่เป็นแถว มีแรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาคห่างกัน อนุภาคเคล่ือนท่ีวนเวียนไป
เร่ือยๆเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงภาชนะท่ีบรรจุ รูปร่างมี
มากขึน้ และปริมาตรน้อยลง” นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่
ก่อนเรียนมีนกัเรียนกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจแนวคิด จาํนวน 7 คน 
(ร้อยละ 17.50) และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับหลังเรียน
พบว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่เข้าใจแนวคิดเหลือนักเรียน 
จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 10.00) เท่านั้นท่ียงัคงไม่เขา้ใจ
แนวคิด 
 5.   สารเน้ือเดยีว 

ผูว้ิจยัพบว่ามีนักเรียน จาํนวน 33 คน (ร้อยละ 
82.50) หลงัเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัก่อนเรียนท่ีไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีก่อนเรียนมีนกัเรียน จาํนวน 9 คน 
(ร้อยละ 22.50) ท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 
แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเรียน ผูว้ิจยัพบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ลดลง
เหลือจาํนวน 4 คน (ร้อยละ 10.00) อย่างไรก็ตามหลัง
เรียนนักเรียน  จํานวน  2 คน  (ร้อยละ  5.00) ยงัคงมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน

ลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนเรียนมีนักเรียน จาํนวน 3 คน 
(ร้อยละ 7.50) นอกจากน้ีผูว้ ิจยัพบว่าก่อนเรียนนักเรียน
ส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคล่ือน  จาํนวน 22 คน (ร้อยละ 
55.00)  ดังตัวอย่างเช่น  “ลักษณะของสารเนื้อเดียว 
ได้แก่ พริกกับเกลือ เพราะมันแสบๆ ร้อนๆ เหมือนกัน ” 
เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัหลงัเรียนพบวา่ไม่มีนักเรียน
ท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนอย่างไรก็ตามยงัพบนักเรียนท่ี
ไม่เขา้ใจเหลืออีก จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 2.50) ซ่ึงลดลง
เม่ือเทียบกบัก่อนเรียน จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 15.00) 
                6.   สารเน้ือผสม 
  ผูว้ ิจ ยัพบว่านักเรียนส่วนใหญ่หลังเรียนมี
กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์  จํานวน   33 คน  (ร้อยละ 
82.50) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนเรียนไม่มีนักเรียน      
คนใดท่ีเขา้ใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีมีนกัเรียน
กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ จาํนวน 5 คน 
(ร้อยละ 12.50) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียน ท่ีมี
นักเรียน จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 25.00) อย่างไรก็ตาม
ก่อนเรียนผูว้ิจยัพบว่ามีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน  จาํนวน  1 คน              
(ร้อยละ 2.50) แต่หลงัเรียนผูว้ิจยัพบวา่ไม่มีนกัเรียนท่ีมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน 
อย่างไรก็ตามก่อนเรียนนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร์ จาํนวน 21 คน (ร้อยละ 52.50)  
ดังตัวอย่างเช่น  “ภาพนํ้าส้มท่ีอยู่ ในแก้ว เพราะนํ้าส้ม
มองเห็นเป็นสีเดียวกันท้ังแก้ว”   แต่หลังเรียนผูว้ ิจยัไม่พบ
นักเรียนผูว้ ิจยัไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่หลงัเรียน
มีนักเรียน จาํนวน  2 คน (ร้อยละ 5.00)  ท่ียงัไม่เข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์ซ่ึงมีจาํนวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อน
เรียนซ่ึงนกัเรียนจาํนวน 8 คน (ร้อยละ 20.00)  

7.   สารทีล่ะลายนํา้ได้ด ี
 ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่หลงัเรียน จาํนวน 
35 คน (ร้อยละ 87.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนเรียนท่ีไม่พบนักเรียนคนใด
อธิบายแนวคิดน้ีได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหลัง
เรียนมีนักเรียน จํานวน 4 คน (ร้อยละ 10.00) มีแนวคิด
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วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั
ก่อนเรียน จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 60.00) นอกจากน้ี
ก่อนเรียนผู ว้ ิจ ยัพบนักเรียน  จํานวน  3 คน  (ร้อยละ 
7.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือน
บางส่วนเม่ือเปรียบเทียบกับหลังเรียนผู ว้ ิจ ยัไม่พบ
นกัเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือน
บางส่ วนก่อน เรียนนัก เรียน ส่ วนให ญ่ มีแนวคิด
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 คน  
(ร้อยละ 5.00) ดังตัวอย่างเช่น “สารท่ีละลายนํ้าได้ดี 
ได้แก่ นํา้มัน และสบู่ เพราะเป็นสารท่ีละลายนํา้ได้ดี”  
เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเรียนผูว้ิจยัพบว่าไม่มีนักเรียน
ท่ี มีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์
นอกจากน้ียงัพบนักเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจ จาํนวน 1 คน 
(ร้อยละ 2.50) ซ่ึงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนเรียน 
จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 27.50)  

8.   สารทีล่ะลายนํา้ได้บ้าง 
ผูว้ิจยัพบนกัเรียนส่วนใหญ่หลงัเรียน จาํนวน 

33 คน (ร้อยละ 82.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมาก
ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนเรียนท่ีไม่พบนักเรียนมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์ อยา่งไรก็ตามก่อนเรียนมีนักเรียน 
จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 7.50)  มีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่
สมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเรียนผูว้ิจยัพบนกัเรียน
ท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เหลือ จาํนวน 
2   คน (ร้อยละ 5.00) นอกจากน้ีก่อนเรียนนกัเรียน จาํนวน 
23 คน (ร้อยละ 57.50) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วน
และคลาดเคล่ือนบางส่วน แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเรียน
ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนส่วนนอ้ยมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วน
และคลาดเคล่ือนบางส่วน จํานวน 4 คน (ร้อยละ 10.00) 
อย่างไรก็ตามหลังเรียนผู ว้ ิจ ยัไม่พบนักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนแต่เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียนท่ีพบนกัเรียน 
จาํนวน 9 คน (ร้อยละ 22.50) มีแนวคิดคลาดเคล่ือน ดงั
ตวัอยา่งเช่น “สารท่ีละลายนํา้ได้บ้าง ได้แก่ กาแฟและ
สีผสมอาหาร เพราะสารบางชนิดมักจะละลายได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง” นอกจากน้ีหลังเรียนผูว้ ิจยัยงัพบนักเรียน
จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 2.50) ท่ียงัไม่เขา้ใจซ่ึงมีจาํนวนลดลง

เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียนมีนักเรียน จาํนวน 5 คน 
(ร้อยละ 12.50)  
   9.   แนวคดิ เร่ือง สารทีไ่ม่ละลายนํา้ 
 ผูว้ิจยัพบนักเรียนส่วนใหญ่หลงัเรียน จาํนวน 
32 คน (ร้อยละ 80.00) ท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมาก
ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียนท่ีไม่พบนกัเรียนคนใด
อธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม                 
หลังเรียนมีนักเรียน  จํานวน  7 คน  (ร้อยละ  17.50)           
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบ           
กบัก่อนเรียนท่ีมีนักเรียน จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 20.00) 
และไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วนเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนเรียน                
ผูว้ิจัยพบนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วน จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 25.00) 
ส่ วนหลังเรี ยนผู ้วิ จัยย ังพบนั กเรี ยนจํานวน  1 คน                                        
(ร้อยละ 2.50) ท่ียงัไม่เขา้ใจซ่ึงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั                
ก่อนเรียนท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจ จํานวน 22 คน 
(ร้อยละ 55.00) นอกจากน้ีทั้งก่อนและหลงัเรียนผูว้ิจยั
ไม่พบนกัเรียนท่ีมีกลุ่มแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วทิยาศาสตร์  

10.   สารที่มสีมบัตเิป็นกรด 
ผูว้จิยัพบวา่มีนกัเรียนจาํนวน 31 คน (ร้อยละ  

77.50) ท่ีไม่เขา้ใจแนวคิดน้ีก่อนเรียนแต่หลงัเรียนไม่
พบนักเรียนท่ีไม่เข้าใจแนวคิดน้ีเลย อย่างไรก็ตามผู ้วิจัย                
ยงัพบวา่มีนกัเรียน จาํนวน 34 คน (ร้อยละ 85.00) หลงัเรียน
ท่ีมีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัก่อนเรียน จาํนวน 2 คน (ร้อยละ 5.00) และก่อนเรียนมี
นกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 17.50) เม่ือเปรียบเทียบกับหลัง
เรียน  ผู ้วิจัยพบว่าย ังเหลือนักเรียนอีกจํานวน  6 คน            
(ร้อยละ 15.00) ท่ี มีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างคาํตอบ “เม่ือเจมส์  จิ นํานํ้า
มะนาวไปทดสอบกับกระดาษลิตมัส พบว่ากระดาษลิตมัส
จากเดิมสีนํา้เงินเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่านํ้ามะนาวมี
สมบัติเป็นสารเนื้อผสมและเปลี่ยนสีได้” นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัไม่พบนกัเรียนในกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่
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สมบูรณ์และแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือน
บางส่วนทั้งก่อนและหลงัเรียน 

11.   สารที่มสีมบัตเิป็นเบส 
ผู ้วิจัยพบว่ามีนักเรียนท่ีไม่เข้าใจแนวคิด  

จาํนวน 38 คน (ร้อยละ 95.00)  ก่อนเรียนแต่หลงัเรียนไม่
พบนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจ อยา่งไรก็ตามก่อนเรียนผูว้ิจยัพบ
นกัเรียน จาํนวน 2 คน (ร้อยละ 5.00) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
แต่หลงัเรียนพบวา่มีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตร์
เพ่ิมมากข้ึน จาํนวน 34 คน (ร้อยละ 85.00) นอกจากน้ี
ก่อนเรียนผูว้ิจยัไม่พบนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร์เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเรียนท่ียงัมี
นักเรียนอีกจํานวน   6 คน  (ร้อยละ 15.00) มีแนวคิด
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างเช่น 
“เม่ือญาญ่านาํนํา้ขีเ้ถ้าไปทดสอบกับกระดาษลิตมสัพบว่า
กระดาษลิตมัสจากเดิมสีแดงเปลี่ยนเป็นสีนํา้เงิน แสดง
ว่านํ้าขี เ้ถ้ามีสมบัติเป็นกรด” นอกจากน้ีผูว้ิจัยไม่พบ
นกัเรียนในกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์และ
แนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน
ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

12.   สารที่มสีมบัตเิป็นกลาง 
ผูว้จิยัพบวา่นกัเรียน จาํนวน 37 คน (ร้อยละ         

92.50) ก่อนเรียนไม่เขา้ใจแนวคิดน้ี แต่หลงัเรียนไม่พบ
นักเรียนท่ีไม่ เข้าใจ นอกจากน้ี ก่อนเรียนผู ้วิจัยพบ
นกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 7.50) เม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเรียน 
ผูว้ิจัยพบว่ายงัคงมีนักเรียนอีก จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 
15.00) ท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
ดงัตวัอย่างเช่น “เม่ือมาร์กีน้าํนํ้าหวานไปทดสอบกับ
กระดาษลิตมัสพบว่านํ้าหวานไม่เปลี่ยนสีกระดาษ
ลิตมัสท้ังสีนํ้าเงินและสีแดงแสดงว่านํา้หวานมีสมบัติ
เป็นกรด-เบส” นอกจากน้ีผูว้ิจัยไม่พบนักเรียนในกลุ่ม
แนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบู รณ์ และแนวคิด
วิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วนทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียน  อย่างไรก็ตามก่อนเรียนไม่พบ
นักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แต่หลังเรียนผู ้วิจัยพบ

นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน จาํนวน 34 คน 
(ร้อยละ 85.00) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่
มีแนวคิดคลาดเคล่ือนในทุกแนวคิดท่ีศึกษาจาํนวนมาก 
ซ่ึงสาเหตุของความเขา้ใจคลาดเคล่ือนดงักล่าวเกิดจาก
นกัเรียนไม่มีความรู้เดิมในเร่ืองดงักล่าวมาก่อน ดงันั้น
การไม่มีความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองท่ีจะเรียนจึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํให้เกิดแนวคิดคลาดเคล่ือนได ้(ชาตรี, 2551) 
โดยแนวคิดสถานะและสมบติัของของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส มีความสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการ ผูว้ิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั เร่ือง ลกัษณะการจดัเรียงตวั
ของอนุภาคแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค ลกัษณะการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาชนะ
ท่ีบรรจุรูปร่างและปริมาตรจะมีการเปล่ียนแปลง
อย่างไร ส่วนแนวคิดสารท่ีละลายนํ้ าได้บ้างนักเรียน
ส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคล่ือนเก่ียวกับความหมาย 
นิยามของคาํว่า “สารท่ีละลายนํ้ าไดบ้้าง” โดยสาเหตุ
ของการ ตอบคาํถามคลาดเคล่ือนของนักเรียนเกิดจาก
นักเรียนนําความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาใช้ในการอธิบายให้
เช่ือมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ท่ีพบ ดงันั้นแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองกฎ
การอนุรักษม์วลสารและไม่สามารถอธิบายการละลาย
ของสารในระดบัจุลภาคได ้แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัท่ีผ่านมาซ่ึงพบว่านักเรียนจาํนวนมากมีความ
คลาดเคล่ือนในเร่ืองกฎการอนุรักษ์มวลสารและการ
ละลายของสาร (ปัฐมาภรณ์, นฤมล, 2548; อภิษฐาและ
คณะ, 2551; Stovy, 1990; Abraham et al., 1992)  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบความคลาดเคล่ือนของ
นักเรียนท่ีเกิดจากนักเรียนมีประสบการณ์เก่ียวกับ
แนวคิดนั้นน้อยแลว้นาํประสบการณ์นั้นมาใชอ้ธิบาย
ปรากฎการณ์แต่หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่พฒันาแนวคิด เร่ือง 
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สารในชีวิตประจาํวนั ถูกตอ้งมากข้ึนเกือบทุกแนวคิด 
และยงัคงมีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร์  และไม่ เข้าใจแนวคิด  เร่ือง  สารใน
ชีวิตประจาํวนั ลดลงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการท่ีนกัเรียนไดล้งมือทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 
มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งจาก
ภายในและภายนอกห้องเรียน รวมทั้ งการมีส่วนร่วม
ในการนาํเสนอผลงานการอภิปรายผลและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีทาํในชั้นเรียน อยา่งไรกต็าม
ผูว้ิจัยได้พบนักเรียนบางส่วนท่ีมีความเขา้ใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือนโดยเฉพาะเร่ือง ความหมาย
ของสาร แนวคิดสถานะและสมบติัของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส  และแนวคิดสารท่ีละลายนํ้ าได้บ้าง ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เวียงชัย, 2553; วรัญตี ,  
2555) ท่ีได้กล่าวว่าเป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ี เป็น
นามธรรมและตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการทาํความ
เขา้ใจ 
 นอกจากน้ีจากผลการวิจยัไดแ้สดงให้เห็นว่า
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสังคม เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มีความ
ถูกตอ้งมากข้ึนทั้ งในประเทศไทย (Yuenyong, 2006) 
และ ต่ างป ระ เท ศขอ ง  (Tsai, 2001; Yager, Akcay,  
2007)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการท่ีนักเรียนบางส่วนหลงัการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ยงัคงมีความเขา้ใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน
โดยเฉพาะแนวคิดเร่ือง ความหมายของสาร สถานะ
และสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และสารท่ี
ละลายนํ้ าได้บ้าง ซ่ึงเป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีเป็น
นามธรรมและตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการทาํความ
เขา้ใจ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะให้ครูผูส้อนมีการ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันไม่ให้
นักเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน จะสามารถ 

เน้นย ํ้าในเน้ือหาท่ีนักเรียนมีความคลาดเคล่ือนเพ่ือจะ
ให้นักเรียนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวคิดวิทยาศาสตร์มากข้ึนและควรจัดสรรเวลาให้
นกัเรียนอยา่งเหมาะสม     
               ผูว้ิจยัควรกระตุน้ ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้
นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถเก่ง  ปานกลาง และ
อ่อน ไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมกลุ่ม และควรปลูกฝังและ
ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการคิดเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป
ผูว้ิจัยควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เพ่ือ
พฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ กับนักเรียน
ระดบัต่างๆ 
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